
http://dialogt.de/



  

  

  

  »هيل جو« ادي به

  كارگري جنبش مبارز و سراترانه شاعر، 

  

 و افتادم» هيل جو« ياد به كه بودم آرش يشماره اين بنديصفحه حال در
 جو ماجراي« عنوان با امريكا، كارگري جنبش پژوهشگر فونر، فيليپ كتاب

 رياحي هرمز و مولوي فرشته كوشش به ،1360 سال در كتاب اين». هيل

 و شاعر مبارز، تيربارانِ و محاكمه سرنوشت كتاب،. شد ترجمه فارسي به
  .است آمريكا كارگري جنبش بزرگ سرايترانه

ي كساني انداخت در اين شهريور ماه گرم، ماجراي جو هيل مرا به ياد همه
تيرباران و  1360ي كه براي دفاع از آزادي و عدالت اجتماعي، در دهه

افتم و پدران و همسران و فرزندان نسلي مي دار شدند. به ياد مادرانسربه
 باناخن را خاوران قبرستان زمينِ سخت پوست هنگام شبكه 

  .گرفتندمي خاك از را عزيزانشان سراغ و خراشيدند مي

 براي بهتر دنيايي اميد به  هيل، جو چون خواهيآرمان شورشيان آري،

  به فرمان خميني و حاميانش، تيرباران شدند. بشريت،

اش در اوايل قرن بيستم وقت به سرنوشت جو هيل و روحيه شورشي هر
 و من. فهمممي بهتر دنياي به را نسالنمهم و خود اميد افتم،  عشق  ومي
عقالني و را بهترين جهان فعلي اجتماعي اوضاع من نسالنهم ازي اريبس

 كردن بابزك كه ميدار باور ما. دانيمنمي انساني تيوضع نوع ترين

 وي نادان وي ديپل از پر دنياي اين .گرفت ناديده را هاآن توانيب،نميمعا
 نيز ما. نيست امروز مدرن انسان شأن در كنوني، خودخواهي و تبعيض فقر،

    .هستيم بنيادين تغييراتي خواهان هيل، جو مانند به

ماجراي جو "ي جو هيل را در اينجا به نقل از كتاب ترانه سهپاره از  سه
فيليپ فونر (برگردان فرشته مولوي و هرمز رياحي، انتشارات  "هيل

  آورم:) مي1360آموزگار، 

  پ. ق                                                              

  

  

  

  

  

  كلوچه در آسمان "يا  "واعظ و برده

  

  يند چه غلط است و چه درستخواهند به تو بگومي

  شودپرسي پس خورد و خوراكم چه مياما تا مي

  گويند:با صدايي نرم و نازك مي

  در آن سرزمين باشكوه در آسمان

  رسيآن باال باالها انشااهللا به نان و نوايي مي

  كار كن و دعا بخوان، زندگي كن رو علف

  دهند به تو...وقتي كه مردي، تو آسمان كلوچه مي

                          ***  

  

  ست ساده:وصيتي ،ي جو هيلآخرين ترانه

  

  وصيتم خيلي روشن است

  ارث و ميراثي ندارم

  رفقايم شيون و زاري نكنند

  گيردسنگ غلتان خزه نمي

  گفتماگر به ميل خودم بودم، مي

  جسدم را خاكستر كنند.

  بگذار نسيم سرخوشي بوزد

  بردها بو خاكسترم را به گلستان

  اي بشكفدشايد گل پژمرده

  و دوباره شاداب شود.

  اين آخرين آرزوي من است

  تانشاد باشيدهمه

        ***  

  خواهيم آنچه ما مي

  

 مالح و خياط و چوبكار خواهيم ما مي

ي و همه  آشپزها و رختشورها 
خواهيم ما مي  غواص مرواريد 

زند زيبايي كه موي بانوان ثروتمند را فر مي و آن دختر  

كن پاك چي و بخاري قهوه و نانوا و  

خواهيم ما مي كند مردي كه پيشخدمتي مي   

اي و آن بچه كند كه براي شندرغاز كار مي   

ي همه و همه در يك اتحاديه  بزرگ جمع بشوند 
                          ***  

 

http://dialogt.de/



    2011    اكتبر    1390  مهر ماه                                                        107آرش شماره ي          

                                                                                                                           

  
  2006ژوئن                                                      

   د:

  بهار عربي  ويژه نامه

* پور امير حسن *مريم جزايري *ريموند لوتا *شهرزاد مجابمقاالتي از:  -4

پري  *ترجمه نجمه موسوي» كوريه انترناسيونال«استفان هسل در مجله ي 
  لكي سمير امين، ترجمه بهزاد ما *اندرسون، ترجمه پرويز صداقت

  گفت و گوي آرش با ناصر مهاجر -31

فريبرز  *الگونيمحمدرضا ش *پاسخ به شش پرسش آرش: ناصر زرافشان -42
 *سازمان فدائيان اقليت و*محمد قراگوزل *عبدالكريم الهيجچي *رئيس دانا

(راه هيئت اجرايي و كميته مركزي كارگران انقالبي ايران  *ابوالحسن بني صدر
سازمان اتحاد  *علي شاهنده* چريك هاي فدايي خلق *زناصر كاخسا *كارگر)

سازمان فدائيان  *نشريه آلترناتيو *ايرج صبحاني *روشنك *فدائيان خلق ايران
   حزب كمونيست كارگري *حزب كمونيست ايران *خلق ايران(اكثريت)

  

  سئوال از فعالين كارگري 12

 *آيت نيافر *عمر مينايي* پاسخ به پرسش هاي آرش: محمود صالحي -112

چريك  *محمد اشرفي*هيئت اجرايي سازمان كارگران انقالبي ايران (راه كارگر)
كميته مركزي سازمان كارگران انقالبي * خالد حاج محمدي* هاي فدايي خلق
سازمان اتحاد فدائيان خلق  *خسرو بوكاني* محمد فتاحي*ايران(راه كارگر)

 *حزب كمونيست كارگري *رناصر پايدا *كريم منيري *اسد گل چيني *ايران

  سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)*سازمان فدائيان اقليت

  

  نقد و بررسي

  است                          بهروز شيداها كه در آن شهرها  هنوز چه نقش -208

  خسرو پارسا                      شيوه ي پروكرستي در تاريخ نگاري         -215

  خسرو پارسا                                                                اتوپيا    -217

  اشرف دهقاني               حظاتي در باره ي يك سند تاريخي          مال -219

  محمد تقي سيد احمديفدائيان و مجاهدين                                    - 226

  رضا اغنمي                                         نگاهي به پادشاه زندان ها   -234

  مرضيه توانگر                                                همين استتوده اي  - 236

  اسد سيف      توده اي همين است! همين كه مي بينيد                     -238

  

  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

  تحريريه آرش                                 د نفتي و استبداد در ايراناقتصا -240

  سيروس بينا                                              جهاني شدن نفت .... -241

  فريبرز رئيس دانا                                     استبداد فرزند نفت نيست - 256

  خسرو صادقي بروجني    نظريه دولت رانتي و تقليل گرايي ساده انگارانه! - 262

  كمال اطهاري                      اقتصاد نفتي و مقوله ي استبداد در ايران - 264

  احمد سيف                                            در ايران» استبداد نفتي« -266

  مجمد قراگوزلو                                       دموكراسي, نفت و ماليات -272

  ف. مرانت و استبداد                                                                 - 276

  مقاالتي از: 

 *اسد سيف *عباس هاشمي *رجمه علي نورالديني*تمزاروش ايستوان  -297

  بيژن بازرگان يادي از *ي. سيفي *فرشته مولوي *عليرضا خندان

  

  قصه و شعر

حسين  *ي. صفايي *شهريار دادور *نسيم خاكسار *نجمه موسوي -301
  اقدامي (صدرايي)

 

  خاني پرويز قليچ:  و سردبير مدير مسئول

  نجمه موسوي : دبير تحريريه

*****   

  همكاري شما آرش را پر بارتر خواهد كرد

   حك و اصالح مقاالت با موافقت نويسنده است

  ، لزوماً نظر آرش نيست و عقايد نويسندگان آراء

  پس فرستادن مطالب امكان پذير نيست

، چاپ  ما مطالبي را كه فقط براي درج در آرش ارسال شده باشد
آن مطالب در  چاپ،  ، پس از انتشار آرشضمناً.  خواهيم كرد

  . با ذكر منبع، آزاد است ماه سهگذشت پس از  ها و نشريات، سايت

  س سردبيريتلفن و فاك

  كُد فرانسه + 6 20 12  62 25:  همراه تلفن

  +كُد فرانسه139831657:    تلفن 

E -mail 
arashmag@yahoo.fr 

  تار نمايِ آرش

www.arashmag.com  

  آدرسِ  پستي آرش

Arash :  P . Ghlichkhani 
2  AV  Du   GAL  de Gaulle  

 95360  Montmagny - FRANCE 
 

  و اجتماعي، سياسي  اي است فرهنگي آرش نشريه

   شود ) در فرانسه منتشر مي 1991فوريه ( 1369كه از بهمن ماه  

  اشتراك براي شش شماره

  دالر آمريكا  90، ساير نقاط جهان معادل  يورو 60:  اروپا

   Joan Miroجلد: هاي طرح

  و..... نيستاني مانا :طرح هاي داخل مجله

  هايش. عزيز به خاطر همياري اميلِ« ا تشكر ازب

در شهر آناهايم  Print Printingچاپ و صحافي: چاپخانه: * 
  نجلسآ لس

  : در شماره قبل رسيده هاي  ماليِ كمك

 3700كريم كلن /  $ 3600 سكرامنتو بچه هاي / $هزار  3شيكاگو 

آرشام سن خوزه / $ 2500 كاليفرنيا نگارِ /يورو360پاريس  رضايورو/ 
$/ ۵٠٠تورنتو /  $  500آناهايم  /$١٠٠$ / دیوید سن خوزه 100

فرزین $/ ۵٠٠مونترآل $/ ۵٠٠ھادی سن خوزه 
  $/۶٠٠$/شھروند تورنتو ١۵٠٠

  اروپا  در  يورو   10 اين شماره   تك فروشي

    مريكاا دالر  15:  استراليا و كانادا امريكا،
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  ها در جهان عرب ي شورش زنجيرهي  در باره

  

 
ي جهاني، به قول شمارى از اقتصاددانان و برخي از  هنگامي كه سرمايه

رهبران دولت هاى اروپائى و آمريكائى صنعتي، از كادر خود خارج و 
  شدن براي جا به جايي سرمايه، شروع شده بود؛ جهاني

ت ناكافي بودن ميزان توليدات و هنگامي كه بازار مشترك اروپا نيز  به عل
ي اروپا و  به تشكيل اتحاديه  ي مانور سرمايه، به منظور گسترش دامنه

  ؛ پرداخته بود تحميلِ پول واحد

شدن  و به هنگامى كه به علت وجود بحران اقتصاديِ ناشي از جهاني
هاي  هاي افريقا و آسيا جنگ سرمايه ، فقر نيز جهاني شده بود  و در قاره

هاي محلي در سكوت سنگين فروشندگان  چك و بزرگ، و درگيريكو
  سالح و بانكداران جريان داشت؛

گران  به ناگهان در شاخ آفريقا، درست در جايي كه هيچ يك از تحليل
بردند، يعني در تونس!  هاي مطبوعاتي گمان نمي سياسي و ژئوپوليتيسين

ى  بحران                    رفت. جنبشى زادهها گ               جنبشي پا گرفت كه خواب از چشم
هاي  اقتصاديِ موجود كه در بطن خود، نبود عدالت اجتماعى و  آزادي
كرد.  سياسي (آزادي انديشه و بيان) و تحزب را در اين كشور، منعكس مي

سرمايه آزادي يافته بود تا در هر كجا كه منافع بيشتري دارد جا خوش 
شان از دو دالر تجاوز  جرت مردماني كه درآمد روزانهكند؛ و فقر نيز، با مها

كرد با جا به جايي و در به دري در كشورهاي صنعتي، پديده اى  نمي
  شده بود. "جهاني"

پس از تونس، مردم مصر با دست داشتن نان، فرياد گرسنگي و آوارگي خود 
دند. موج دامنه رسان                   به گوش جهانيان مي قاهره ر ميدان تحريررا د

هاي مردم سوريه و يمن و بحرين .... پس از چندي به ديگر  شورش
  شهرهاي جهان، از جمله يونان و لندن و تالويو رسيد 

 در اين ميان، تعدادي از دل سوختگان اين كشورها با اتكا به حضور خود
ه، هاي آزاديخواهانه، عدالت جويانه و استقالل طلبان مردم و تكيه بر انديشه

برخي نيز دست به سوي  وشروع به سازماندهي تظاهرات خود كردند. 
  اي ديگر به استعمارگران ديروز و  هاي خارجي دراز كردند و بهانه قدرت

  

تا ديروز در پي منافع خود حاضر امروز دادند. كساني كه  "بشردوستان"
بودند جنبش استقالل طلب الجزاير را سركوب كنند و بعد از گذشت پنجاه 
سال نه از خود انتقاد كنند و نه تاريخ اين دوره را بررسي كنند، كساني كه 

و دفاع از شورشيان، » هاي انسان دوستانه كمك«امروز به نام حقوق بشر و 
كنند و هيچ به روى خود نمى آورند كه حتا تا  ي نظامي مي به ليبي حمله

كردند،            يك سال قبل از همين قذافيِ ديكتاتور با فرش قرمز پذيرايي مى
  چرا كه قرار بود قراردادهاي آنچناني با فرانسه ببندد... 

به نظر مي رسد كه اين كشورها با دخالت استعمارگران ديروز و 
رمايه، هنوز در ابتداي تك و تاى خود بشردوستان دوران جهاني شدن س

هايي خواهند خورد تا به  و تاب  هستند و هر يك در روند حركت خود پيچ
هايي كه مردم را به حركت واداشت، دست بيابند. نقش و تأثير  هدف

ها هستند،  اش كه از جمله دولت ي جهاني و نمايندگان سياسي سرمايه
يك سعي خواهند كرد از اين نمد  شك هر هنوز كامال رخ ننموده است. بي

كالهي براي خود بدوزند. نيز نبايد از نظر دور داشت از آن جا كه اكثريت 
شك كشورهايي با  مردم اين كشورها خود را  مسلمان  مى دانند، بي

ها و  هاي اسالمي نيز سعي بر مداخله و تأثيرگذاري در اين جنبش دولت
ها به ترتيب تركيه و عربستان        لتي اين دو خواهند داشت. نمونه كشورها

شان به نوعي  سعودي و جمهورى اسالمي هستند كه هر يك بنا بر ماهيت
  كنند.  ها برخورد كرده و مي با اين جنبش

اي در اين باره تهيه  نامه ي فكري بود كه بر آن شديم ويژه با اين زمينه
  كنيم. 

ران ديرين مجله، با مشورت و هميارى برخي از دوستان نزديك و يا
هاي سياسي و تني چند از  سئواالتي را تهيه و در اختيار برخي از سازمان

اجتماعي قرار داديم. حاصل آن  - اندركاران و ناظران مسايل سياسى دست
  ايست كه پيش روى داريد.  تالش پرونده

  تحريريه آرش
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چهار مقاله ي زير منتخبي از سخنراني هائي است كه در دو كنفرانس 
 »چشم انداز انقالب دركشورهاي خاورميانه وشمال آفريقا«المللي  بين

آموزش انتقادي «) و 2011مه  30، و لندن 2011مه  28، ريسپا(
) ارائه شدند. من در هر سه كنفرانس 2011اوت  16-12(آتن، » /راديكال

ي  م. ريموند لوتا (حزب كمونيست انقالبي آمريكا، و نويسندهشركت داشت
) سخنران كنفرانس پاريس و لندن بود. آمريكا در سراشيب سقوطكتاب 

ي  امير حسن پور سخنران كنفرانس لندن و آتن بود و مريم جزايري مقاله
ها به زبان انگليسي ارائه  خود را در كنفرانس آتن ارائه داد. اين سخنراني

. از جمله ديگر سخنرانان كنفرانس هاي پاريس ولندن  حسن شتيال شدند
اي)، سالمه كيله (ماركسيست فلسطيني)، سامي رمضاني  (كمونيست سوريه

(استاد دانشگاه در انگلستان و فعال سياسي در جنبش ضد جنگ عراق)، 
اعتماد مهنا (فلسطيني پژوهشگرمسائل زنان در نوار غزه) و نوال سعداوي 

ي  ي سرشناس مصري و فعال آرمان رهائي زنان) بودند. از مجله ده(نويسن
  آرش براي چاپ اين مجموعه سپاسگزارم.

 2001شهرزاد مجاب، تورانتو، اوت 
  

  

  از شورش زنان

  تا آگاهي فمينيستي انقالبي

  

  شهرزاد مجاب

  

ي خاورميانه و  هاي اخير در منطقه اين مقاله را با بحثي در مورد خيزش
آمدهاي شكست  ايران، پي 1979ي انقالبِ  الي در پرتو تجربهآفريقاي شم

آن، و مقاومتي كه تا به امروز پيوسته ادامه داشته است آغاز مي كنم. 
ي محكمي را براي درك بهتر  اميدوارم كه اين تحليل شخصي/تاريخي پايه

موضوع كليدي  4تر اوضاع اخير منطقه فراهم كند. به  و توضيح روشن
فمينيسم كلنياليستي و «، »بنيادگرائي و امپرياليسم«ت: خواهم پرداخ
و بر ». آگاهي فمينيستيِ انقالبي«و » رفرميسم و انقالب«، »امپرياليستي

كنم براي عمل، جهت آفريدن جهاني كه  اين پايه پالتفرمي را پيشنهاد مي
  اش هستيم و بايد بدست آوريم.  شايسته

  

  هاي آن زندگي انقالبي و درس

جنبش درهم بافته دارد: اولي، جنبش ضد  5ي انقالبيِ من ريشه در  تجربه
هاي ضد آپارتايد  جنگ ويتنام، جنبش حقوق مدني، جنبش زنان و جنبش

در آمريكا. دوم، مبارزات جنبش كمونيستيِ ايران در  1970ي  در دهه
ي  داخل و خارج از ايران عليه رژيمِ شاه و حاميان امپرياليست آن در دهه

بخصوص در كنفدراسيون جهاني محصلينو دانشجويان ايراني. سوم،  1970
يادگيريِ قابل توجه از دستاوردهاي چين سوسياليستي و انقالب فرهنگيِ 

سال  30آن. چهارم، مبارزات زنان ايران عليه رژيم اسالمي در بيش از 
ضد نژادپرستي و ضد جنگ، اشغال و -گذشته. پنجم، مبارزات فمينيستي

. در اين مبارزات من 1991از زمانِ اولين جنگ خليج در سال  نظامي گري
آموختم كه عليه خودم و روابطي كه در اطرافم هست شورش كنم. تبديل 
به يك انقالبي شدم. انقالبيِ كه با تمام وجود عاشق مبارزه براي عدالت 

اندازي براي جهاني ديگر كه من و شما بايد در آن زندگي  است با چشم
  كنيم. 

 

ها تن از مردم ايران عليه تقلب انتخاباتي به پا  ميليون 2009ژوئن  12در 
ها سخت   خاستند. ديدن تصاوير زنان جوان زيبا و جسور ايران در رسانه

قرارم كرده بود. هر تصوير تلويزيوني و اينترنتي را مي بلعيدم و گاه به  بي
و رفقايم در ها به جستجوي خود  انبوه جمعيت خيره شده و در ميان آن

هاي درشتي را حمل  پرداختم. ما هم آنجا بوديم؛ نوشته سال پيش مي 35
، »مرگ بر امپرياليسم«داديم  كرديم با خواست برابريِ زنان؛ شعار مي مي

خيال و واقعيت »! زنداني سياسي آزاد بايد گردد«و » مرگ بر ديكتاتوري«
گذشته را در حال بر صفحه تلويزيون و كامپيوترم بهم پيوند خوردند. 

كردم. در تابستان  كردم و خود را در انبوه جمعيت جستجو مي زندگي مي
چند شبي را در مقابل سفارت آمريكا در تهران كه اشغال شده  1980سال 

ما قدرتمندترين نيروي جهان را به «زديم:  بود گذراندم. با غرور فرياد مي
مان و حس عميق حق طلبي  ما سرمست از نيروي اراده».  زانو درآورده ايم

ها  ها هزاران تن از ما هر روز در خيابان ي فتح جهان بوديم. براي ماه آماده
بوديم و خواهان عدالت اجتماعي، برابري، آزادي، دموكراسي و بسياري 
عبارات ديگري كه بازنماي خواست تغيير بودند. اما سه دهه بعد نسل 

زند. چرا و  ها را فرياد مي خواست ايران، همان هاي در همان خيابان جديدي
ي پيروزيِ مسلم، شكست خورديم؟ چگونه و چه كساني  چگونه در ميانه

موجب از ريل خارج شدن بزرگترين خيزش مردمي اواخر قرن بيستم 
خيزشي كه يكي از بسيار رژيم هايِ نظاميِ وابسته به آمريكا را در  –شدند 

 منطقه سرنگون كرد؟ 
ايران رجوع كنيم. انقالبي كه  1979هاي انقالب  درس براي جواب بايد به

اي گسترده داشت و اقشار و طبقات اجتماعي گوناگون از زن و  پايگاه توده
مرد، معلمان، كارگران، دانشجويان، روشنفكران، دهقانان، هنرمندان، 
كارمندان و ديگران در آن شركت داشتند. با وجود آنكه شاه فعاليت 

هاي سياسيِ گوناگون در  ركوب كرده بود، اما گرايشسياسيِ علني را س
گرايان. و چند ماه  گرايان و اسالم ها تا ملي از كمونيست –ميدان بودند 

گرايان تحت رهبري خميني رهبري مبارزات  مانده به سرنگوني شاه، اسالم
، 1979گرايان در فوريه  گيري اسالم مردم را به چنگ گرفتند. با قدرت

 تبديل به ضد انقالب شد. انقالب بسرعت
گيريِ آگاهيِ فمينيستيِ  در شكل 1979روز جهانيِ زن در هشتم مارس  

ي يك نيرويِ  انقالبي من نقش محوري داشت. اول اينكه، زنان به منزله
ي نيروي  سياسيِ مستقل در انقالب شركت نكردند. منظورم به منزله

آنان براي برابري در هاي پاترياركي است. دوم، خواست  مستقل از سياست
چارچوب نظام ليبرال فمينيستيِ حقوق كه پيشاپيش در كشورهاي 

داري بدون برافتادن پاترياركي محقق شده است، شكل گرفت. سوم،  سرمايه
ي يك نيروي اجتماعيِ جديد به  ظهور زنان در انقالب ايران به منزله

گرا، و  يهائي متفاوت چالشي بود به نيروهاي چپ، سكوالر، مل گونه
ي  گرا پروژه گرايان. با استقرار جمهوري اسالمي، نيروهاي اسالم اسالم

ي خود را براي بازسازيِ دينيِ ماشين دولتي  طلبانه بار و جاه بشدت خشونت
-ي ديني كه فتح كرده بودند آغاز كردند. زنان اولين آماجِ اين پروژه

 ي اسالمي بر پايهپاترياركال بودند. حجاب اجباري شد و قانون اساسيِ 
نگاشته شد و در آن صراحتا بر نابرابري جنسيتي تاكيد شد و گام  شريعت

هاي  به گام رژيم آپارتايد جنسي برقرار شد. نيروهاي مترقي، منجمله گروه
هاي متنوع سوسياليستي و كمونيستي و همچنين نيروهاي  چپ با گرايش

تند و به اين معنا در عمل گرا، در مقابل اين تهاجم زنان را تنها گذاش ملي
زنان و روابط جنسيتي » اسالمي كردن«ي رژيم اسالمي مبني بر  با پروژه

خواهم روي نيروهاي چپ كه منهم بخشي از آن بودم  راه شدند. مي هم
ها به مبارزه جهت بهبود وضع اقتصادي و مبارزه عليه  تمركز كنم. چپ

ي از ستم  تقدم قائل شدند. ي زنان براي رهائ امپرياليسم نسبت به مبارزه
به عبارت ديگر آنان اين حقيقت را درك نكردند كه حمله به زنان بخشي از 

ي همه جانبه عليه طبقه كارگر، از زن و مرد، است. آنان اين حقيقت  حمله
را درنيافتند كه ستم بر زن بخشي كليدي از ايجاد شرايط براي استثمار 

مردم كاركن است و ماهيت طبقاتي رژيمِ  ي داري/امپرياليستيِ كليه سرمايه
حاكم زير پوشش ايدئولوژيِ تئوكراتيك پنهان شده است. تحليل آنان از 

ي رويكرد اكونوميستي/كارگرگرائي بود  لفاظيِ ضد امپرياليستيِ رژيم نشانه
ي  داري را در دوگانه ي ديالكتيكي ميان دين، پاترياركي و سرمايه كه رابطه
كرد. اما هزاران زن دست  ي دشمن داخلي/خارجي مستور مي نگارانه ساده ا
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مندي از يك دستورِ كارِ فمينيستيِ  از مقاومت نكشيدند و بدون بهره
زنان  1980ي  راديكال نبرد عليه رژيم تئوكراتيك را ادامه دادند. در دهه

هزار هزار دستگير و زنداني شدند و صدها تن از آنان در همان دهه و 
اعدام شدند. اين زنان  1988عام زندانيان سياسي در سال  تلبخصوص در ق

لزوما نه به دليل مبارزه براي حقوق زنان، بلكه عمدتا به دليل كمونيست 
بودن و يا عضويت در سازمان مجاهدين (جريان اپوزيسيون اسالمي) 
دستگير و شكنجه و اعدام شدند. اين دوره اي است كه رهبر شناخته 

يعني ميرحسين موسوي نخست وزير رژيم اسالمي ي جنبش سبز  شده
به اين سو بازهم صدها زن فعال دستگير شده و در  2009بود. از سال 

 اند.   هاي جمهوري اسالمي مورد شكنجه و تجاوز قرار گرفته زندان
ي روز  خاطره مصرتحريرِ  ميدان در 2011 مارس هشت وقايع ي با مشاهده

ر تهران برايم زنده شد و مرا عميقا د 1979جهاني زن در هشتم مارس 
نگران زنان مصر كرد كه توانسته بودند با مبارزات خود، دوش به دوش 

به چالش بكشند. به  –هر چند موقتا  –را    مردان، نظم زن ستيز و مردانه
بر سر جاي خود در خانه «زنان مصر همچون زنان ايران اعالم شد كه 

ما انقالب نكرديم كه به عقب «ند: زنان ايران جواب داد»! بازگردند
تاريخ به ما «ي االهرام نوشت:  نامه و نوال سعداوي در هفته»! برگرديم

هاي مردمي توسط بقايايِ رژيم سرنگون  آموخته است كه چگونه انقالب
اند و اولين موضوعي كه قرباني شده است حقوق زنان بوده  شده سقط شده

االهرام  -»ميته قانون اساسي نوينكمبودهاي ك«(نوال سعداوي، » است.
 .) 2011فوريه  26

ي مشترك زنان بيم دارم كه شورشِ زنان عرب را  با توجه به تجربه
هاي شكست را در بطن اين پيروزي نهفته مي  پيروزمند بشمارم زيرا بذر

 بينيم. 
فوريه  11سال بعد در  32سرنگون شد و  1979فوريه  11شاه ايران در 

2011 مصر از صندلي قدرت پائين كشيده شد! خلعِ قدرت از  ، مبارك
هاي تونس و مصر به معناي خلع قدرت از دستگاه  سرانِ ديكتاتورِ دولت

ي قضائيه، ارتش و نظام اجرائي كه  بينيم قوه دولتي نيست. همانطور كه مي
ي مبارك را به مدت سه دهه، با حمايت كامل آمريكا،  حاكميت بيرحمانه

 شده است.» ي گذار پروسه«اظت كرد مسئول تقويت و حف
هاي فوق مايلم توجه شما را به چهار موضوع جلب  ي گزاره ، بر پايه در ادامه

ي عملِ  موضوعاتي كه براي ترسيم چشم انداز و تدوين نقشه –كنم 
اي انقالبي كه رهائيِ زنان را در مركز  يعني، نقشه –فمينيستيِ انقالبي 

دانم. اين چهار موضوع  كليدي مي –گذارد  ي ميپيشرويِ مبارزه طبقات
فمينيسمِ استعماري و «، »بنيادگرائي و امپرياليسم«عبارتند از: 
 ». آگاهيِ فمينيستيِ انقالبي«و » رفرميسم و انقالب«، »امپرياليستي

يعني » انتخاب«اغلب، حق انتخاب از ميان دو  بنيادگرائي و امپرياليسم:
» انتخاب«شود! بايد جسورانه اين  م به ما اعطا ميارتجاع ديني و امپرياليس

را رد كرد. به اعتقاد من بنيادگرائي و امپرياليسم تضادي نيست كه مثال 
رفت است؛ يك سوي آن  رفت و ديگري نماد پيش يك طرف آن نماد پس

آزادي و طرف ديگر استبداد، يك طرف برابر با تمدن و طرف ديگر برابر با 
نماد آزادي زن و ديگري نماد انقياد وي. اين دو در بربريت يا يك طرف 

كنند اما هردو در مقابل رهائي زنان،  عينِ حال كه با يكديگر ستيز مي
دموكراسيِ مردمي، استقالل، برابري، حقوق بشر، سكوالريسم و 

سوسياليسم هم دست اند (و در اينجا منظورم از سوسياليسم، سوسياليسمِ  
سوسياليسمِ واقعا «داري دولتيِ به اصطالح   هواقعي است و نه سرماي

كه در كشورهاي بلوك شرقِ سابق برقرار بود). تاريخا نيز » موجود
داريِ غربي نه يك تضاد بلكه همزيستي دو  بنيادگرائي اسالمي و سرمايه

اند. به عبارت ديگر، طرفين همزيستي كرده و از  بندي مختلف بوده گروه
داري و مسحيت يا  ند همانطور كه سرمايهبر اين همزيستي بهره مي

كنند، خويشاوندند، متفق و  داري و يهوديت با يكديگر همزيستي مي سرمايه
اند. آمريكا و ديگر  بسته همكارند و در عين حال كه ستيز دارند، هم

اي براي ممانعت از گسترشِ نفوذ اتحاد شوروي كه  هاي غربي نقشه قدرت
شد داشتند و با اين هدف، راه را  قلمداد ميبه دروغ مساوي با كمونيسم 

گيري اسالم در ايران، پاكستان و افغانستان گشودند و از آن  براي قدرت
 حمايت كردند.  

ي خاورميانه و آفريقاي  هاي منطقه اين به معناي آن است كه تقليل نزاع
محتواي طبقاتي مبارزه » امپرياليسم«يا » بنيادگرائي«ي  شمالي به مسئله

سازي  هاي غربي از اين دشمن كند. آمريكا و ديگر قدرت ا تحريف مير
گري سود  انگارانه براي بسيج شهروندان خود در خدمت به سلطه ساده
ي تنها  هاي رنگارنگ نيز از آن براي تبليغِ اسالم به منزله جويند. اسالمي مي

منبع مقاومت عليه ستم و سلطه بهره جسته و مردم را زير پرچم دين 
 كنند.  جمع مي

رويكرد فمينيستيِ انقالبي داراي موضع متفاوتي است. نقطه عزيمت، 
مشكلِ هويت، اصالت، فضا، بوميّت، يا بدن نيست. مسئله اين است كه چرا 
پس از قريب به يك قرن مبارزه براي آزادي و دموكراسي و بيش از نيم 

نجند و شايد قرن مبارزه براي استقالل، مردم اين منطقه كماكان در ر
بتوان گفت حتا بيش از يك قرن پيش؟ چرا سنگسار زن كه تقريبا به 
فراموشي سپرده شده بود، اكنون توسط قوانين دولتي تقديس مي شود؟ 

ي جوانب زندگي خصوصي  گري و امنيتي كردن به كليه چرا اشغال، نظامي
(چه و عمومي گسترش يافته است؟ از ديدگاه فمينيستي انقالبي، دين را 

اسالم و چه اديان ديگر مانند يهوديت، مسيحيت و بودائيسم و غيره) 
داري و امپرياليستي بطور كل جدا  توان از ساختارهاي قدرت سرمايه نمي

ي مدني،  كرد. امپرياليسم از طريق بازار، دولت، فرهنگ، دين، جامعه
» وكراسيتقويت دم«ِ پنهان در افكار و مفاهيمي چون  ها و ايدئولوژي رسانه

  شود.  وارد زندگي ما مي

  

براي تشريح اين پديده من از  :فمينيسم استعماري و امپرياليستي
دارم در مورد تاثيرات اشغال عراق بر فعاليت زنان سود خواهم  تحقيق دامنه
كننده يافتم. اين ملتي  را در عراق نگران» وضعيت جنسيت«جست. من 

امپرياليستي و اشغال به اصطالح است كه از طريق تجاوز نظامي نيروهاي 
شد. به جاي رژيم ديكتاتوري صدام حسين، ائتالفي از نيروهاي » آزاد«

داري نئوليبرال قدرت را گرفتند.  گرا با دستور كار سرمايه اي و ملي عشيره
ي عظيمِ  عراق اول غارت، چپاول، تحقير و ازهم گسيخته شد و بعد پروژه

شد تا جنگ و اشغال امپرياليستي تداوم طراحي » سازندگيِ بعد از جنگ«
فمينيسم ». بازسازي«و » صلح«يابد اما اين بار تحت نام 

دموكراسي: از «كردن و تقويت » آزاد«استعماري/امپرياليستي با هدف 
شان وارد  فمينيزه شده» نجات«طريق ان جي اوهاي زنان با ماموريت 

بگذارند. برخي زنان  امپرياليستي را به عمل» صلح«ميدان شدند تا اين 
هاي دست راستي، محافظه كار و ضد  با گروه» شراكت«عراقي در 

» بازسازي«ي  پروژه» جنسيت«فمينيست وظيفه مند شدند كه بخش 

هاي  امپرياليستي را به عمل درآورند. اين شراكت منجر به سياست
هاي كمك  فمينيستي منفعل شد كه براي دست به عمل زدن به آژانس

كند. اين وابستگي مالي و سياسي به  ) تكيه ميfunding agenciesدهنده (
منابع خارجي موجب رشد فرهنگ خودروئي، فساد، خصومت، و رقابت از 

مردانه  در ميان فعالين زن شده است. مهمتر آن كه - نوع كاپيتاليستي
جنبش زنان را تا بدان حد غير سياسي، نهادينه، بوروكراتيزه و تكه تكه 

كاپيتاليستي يا -ديني-كه مبارزه عليه پاترياركيِ فئودالي كرده است
گري و امنيتي شدن جامعه، محدود شده است به  مقاومت زنان عليه نظامي

ي خدمات  گفتمان پوچ در مورد حقوق بشر، اصالح ساختار قانون، يا ارائه
كه توسط جنگ پاره پاره   اند. در اين جامعه براي زناني كه قرباني خشونت

ي سياسي و اقتصادي آمريكا به سنتي كردن، احياي  است، سلطه شده
گري و به عصر حجر بردن جامعه خدمت كرده است. جمعِ محدود  عشيره

اي، ملي،  ي مبارزه عليه پاترياركيِ فئودالي، عشيره فعالين فمينيست پروژه
» حقوق جنسيتي«ديني، كاپيتاليستي را تَرك كرده اند و به دام نقشه 

اند. ان جي اوئيزه كردن بطور  استعماري و امپرياليستي افتاده فمينيسم
اي عليه مبارزات انقالبي و ضد كاپيتاليستي است. اما برخي  كلي پروژه

گويند كه ان جي اوها نه تنها نيازهاي واقعيِ  شاهدان و فعالين مي
گيرند بلكه پتانسيال  پوشي شده توسط دولت و بازار را در دست مي چشم

باشند. استدالل من آن است كه  ي ميان دولت و شهروندان مي ارزهمحل مب
اگر ما دست به تحليلِ فمينيستيِ طبقاتي پيچيده و بسيار فكر شده نزنيم، 
خيلي راحت به دام سازماندهي در درون فضاي جامعه مدني خواهيم افتاد 

اي از  مجموعهي مدني  و آن را جذاب و سودمند خواهيم يافت. جامعه
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هاي طبقاتي است كه در آن دولت و بازار با يكديگر همكاري مي تضاد
هاي اجتماعي را تخفيف دهند. خيلي ساده جامعه مدني  كنند تا تنش

فضائي است براي خواباندن و سرد كردن عصبانيت مردم عليه دولت 
هاي كمك به تونس و مصر را اعالم كرد.  سركوبگر. اخيرا اوباما اعطاي بسته

ايد به عنوان بخشي از استراتژي جديد آمريكا در خاورميانه اين طرح را ب
براي كنترل و انتظام اوضاع يا مكانيسم سركوب براي ممانعت از بلند شدن 
امواج انقالبي در منطقه ديد. رويكرد يك خط فمينيستي انقالبي بايد باال 
بردن آگاهي، بسيج و سازماندهي زنان براي خواست گسست كامل از و 

كاپيتاليستي در هر كشور و در سطح -كستن نظم پدرساالريِ دينيدرهم ش
  جهاني باشد. 

 
براي متمايز كردن رويكرد رفرميستي از رويكرد  :رفرميسم يا انقالب

ي زنان ايران  ي خودم در مبارزه فمينيستي انقالبي من از شناخت و تجربه
ن ايراني ي گذشته زنا عليه رژيم تئوكراسي بهره خواهم جست. در سه دهه

اند كه هرچند اصالح روابط جنسيتي اسالمي در ايران  به روشني نشان داده
كاپيتاليستي را - مسلما ممكن و ضروري است اما رژيم پدرساالريِ ديني

پايان نخواهد بخشيد. از چشم انداز فمينيستي انقالبي، پدرساالري نه 
ام است. محصول رفتاري ناشايست و سوء تفاهم و بيسوادي بلكه يك نظ

تواند همه اين صفات را هم داشته باشد. بنابراين، پدرساالري در  طبعا مي
هاي اجتماعيِ مستقل است بدان ها  وابسته  بندي عين اينكه از ديگر صورت

 تئوكراتيك هاي تا در دولتح داد تقليل دين به را آن توان نمي هم هست.

 اقتصادي هاي نظام در طبقاتي استثمار به را آن توان نمي يا. ايران چون

اگر شامل برابري جنسيتي شود به سختي حتا برابري در قانون فروكاست. 
در  تواند چنين سيستمي را محدود كند چه برسد به درهم شكستن آن.مي

هاي تئوكراتيك اسالمي، اصالح قانوني در  مورد پدرساالري در دولت
لتي را ماليم چارچوب قانون اسالم ممكنست تا حدي خشونت جنسيتيِ دو

كند اما سنگ بناي رژيم اسالمي يعني قانون اساسي زن ستيز آن را دست 
كه  –از سكوالر تا اسالمي  –گذارد. زنان رفرميست  نخورده باقي مي

را تاسيس » يك ميليون امضاء براي لغو قوانين تبعيض آميز«كمپين 
 ي خود عليه رژيم تئوكراسي، كردند معتقدند كه زنان در مبارزه

ايِ  باشند. در نتيجه، استراتژيِ تدريجي و ذره»  گرا واقع«و » پراگماتيست«
فشار بر دولت از طريق مكانيسم اصالح قانوني را  خود استراتژي درهم 

كنند. در حاليكه درواقعيت رفرميسم صرفا قادر  شكستن دولت قلمداد مي
حات است بهبود بخشد بدون آنكه ماشين دولتي را درهم شكند.  اصال

گراست.  ي ايدئولوژي عقب ضروري و مهم است اما رفرميسم به منزله
رفرميسم ايدئولوژي طبقات حاكم است و در نتيجه اصالح قانوني بطور 

ي تئوكراسي پدرساالر را بازتوليد كرده و تقويت  ناپذير سلطه اجتناب
كند. از نقطه نظر خط فمينيستي انقالبي، اصالح قانون جواب نيست و  مي

ابهام و انقالبيِ كليت رژيم  در واقع بخشي از مشكل است. درهم شكستن بي
و » پراگماتيك«از طريق مبارزات توده اي زنان و مردان تنها استراتژي 

  باشد.   مي» گرا واقع«

  

در سراسر منطقه ي موانع، زنان  عليرغم همه :آگاهيِ انقالبيِ فمينيستي
ي  الش اصلي تكوين يك پروژهگيري كرده اند. اما چ هاي چشم پيشرفت

فقدان يك جنبش قدرتمند فمينيستي انقالبي در عصر گيجي تئوريك و  
شرايطي كه اَشكال متجاوزتري از امپرياليسم به ظهور  در زنان المللي بين

پرستانه، مردانه و  هاي نژاد رسيده است؛ بدون افتادن به حمايت از پروژه
ر ناسيوناليسم قومي است كه در بنيادگرايانه و استعماري. چالش ديگ

طلبي فرهنگي  اش بنيادگرائي اسالمي، عظمت بسياري موارد نيروي محركه
اند.  هاي سياسي هاست. زنان آماج اصلي اين گرايش و اختراع قبائل و سنت

گي ساختار  دهد كه پيچيده آگاهي فمينيستي انقالبي به ما امكان مي
داري بخصوص  استعمار و سرمايه قدرت جهاني كنوني را بر بستر تاريخي

ي آن را درك كنيم. اين آگاهي بستر  ماهيت بسيار مردانه و پدرساالرانه
هاي نژادي، قومي و ديني خشونت بار جهاني را كه موجب  پنهان كشمكش

هاي بزرگ جمعيتي، فقر و خشونت مي شود را آشكار مي كند.  جابجائي
وناليسم فرهنگي بخصوص ي ناسي همچنين ماهيت پدرساالرانه/مردانه

ساختار روابط قدرتي را كه توليد مي كند و بي عدالتي، نابرابري و خشونت 
 و ترور را بازتوليد مي كند.  

خواهم تاكيد كنم كه جنبش چپ/كمونيستي ايران در سال  سرانجام مي
داراي درك عميق و علمي از فمينيسم و رابطه فمينيسم و طبقه  1979

توانست پدرساالري را به چالش بگيرد و نتوانست  مينداشت. بنابراين ن
ي يك رژيم روابط اجتماعي درك كند. در فقدان  پدرساالري را به منزله

بورژوائي سكوت اختيار - اين آگاهي، چپ در قبال سياست هاي تئوكراتيك
نگرم از گونه گونيِ مردم در  هاي اخير مي كرد. وقتي با تحسين به خيزش

عرب حيرت مي كنم.اما هنوز پايان ماجرا روشن نيست. خيابان هاي جهان 
بدون يك تئوري انقالبي، بدون تشكيالت انقالبي، بدون آگاهي فمينيستي 

و مسائل ديگري چون فقر، » مسئله زن«انقالبي هيچ انقالبي نخواهد بود. 
توان از طريق انتخابات آزاد و نمايندگي  استثمار، سركوب و نابرابري را نمي

ني حل كرد. مسلما من مخالف انتخابات آزاد و پارلمان نيستم. اما مي پارلما
خواهم تاكيد كنم كه اصالحات دموكراتيك نيز فقر و پدرساالري را بيرون 

 نخواهد كرد و مطمئنا از بين نخواهد برد. 
 پاترياركي، نظام طبقه، لغو نهايتا و داري مبارزه براي سرنگونيِ نظام سرمايه

-ماركسيست تئوريِ بدون كه است اي پروژه ديني و دينژا و ملي ستم

تئوري سنتزنوينِ از بخشي كه فمينيستي  جنبش و باشد كمونيستي هاي 

بود نخواهد ميسر شده نوسازي كمونيستيِ .    
باالخره اينكه انترناسيوناليسم فمينيسم انقالبي آلترناتيو در مقابل 

انترناسيوناليسم صرفا يك امپرياليسم، بنيادگرائي و ناسيوناليسم است. 
چشم انداز رومانتيك كمونيستي، سوسياليستي، آنارشيستي يا چپ هاي 
روياپرداز نيست. بلكه در جهاني كه در واقع يگ نظام سرمايه داري ادغام 
شده است جزو واجبات است و اين جهان تنها يك راه حل دارد: ا نقالب. 

برابري جنسيتي، دموكراسي،  مردم خاورميانه بيش از يك قرن مبارزه براي
آزادي و سوسياليسم را همراه با مردم غرب تجربه كرده اند. اين سياست 
مشترك و نه هويت هاي متفاوت ديني، ملي، زباني، نژادي و جغرافيائي، 

  اي بدون جنگ، گرسنگي، استثمار و سلطه است. كليد آينده

* 
  

 خيزش در خاورميانه و آفريقاي شمالي
  نقالب عليه امپرياليسم و هرگونه ستم گردداه يد تبديل ببا

  

  لوتا  ريموند

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

 ماه شش ي رخدادهاي فوق العاده هاي مهم رسداين عنوان به نظر من  

  فشرده مي كند. را در خود  آن هاي چالش و گذشته

هاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا نظم موجود  خيزش طرفي از 
ا در منطقه به لرزه درآورده و طبقات حاكمه را به موضع امپرياليستي ر
 . نسل جديد جوان اعالم كرده است كه كاركرد به اصطالح ندا دفاعي رانده
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بسياري از آنان اعالم كرده اند در راه  كند و  نمي بولرا قجامعه » نرمال«
جرقه هاي شورش  بازي كنند ... و جاناداره  جامعه نوعِ تغيير كاركرد و 

به مردم ديگر نيز جسارت مي  در منطقه همچنان در حال گسترش است و
...  دهد كه عليه رژيم هاي بيرحم، خفقان آور و پوسيده به پا خيزند.

ضربه محكمي » اوضاع هرگز تغيير نخواهد كرد«خيزش به اين فكر كه 
اكثريت بار  زندگيِ رنج و به مردم دنيا نشان داده است كه شرايط  نواخته

در فلسطين در اي اعتراضات بيسابقه ... نيست. » نظم جاودانه«دم جهان مر
 خلق ي به پا خاست. تبعيد و محاصره نيز چهار گوشه ي  مرزهاي اسرائيل

 است »ناپذير چالش« اصطالح به هاي نظم آن از ديگر يكي نيز فلسطين

  . است شده گرفته چالش به كه

ساب آوريم. در مصر حاكم ديگر، ما بايد كل وضعيت را به حطرف از 
شد. اما همان نيروهائي كه بر مردم خروج از قدرت مجبور به  يمنفور

. كماكان در قدرت اندمصر حكومت كرده و آنان را استثمار كرده اند 

همان ارتش كه برج و باروي رژيم مبارك بود و به منافع آمريكا خدمت 
وذ و اهرم هاي خود را كرده است در راس امور باقي مانده است. آمريكا نف
ي  ي دولت دست نشانده به كار مي برد تا موقعيت مصر را به منزله

ستمگري كه نقش معيني در منطقه بازي مي كند حفظ كند. بورژوازي 
در جستجوي  ،آنان كه به حول البرادعي حلقه زده اند، بطور مثال ليبرال

خوان المسلمين به سازش با طبقه حاكمه و معامله با امپرياليسم هستند. ا
  دنبال كسب قدرت و  نفوذ است.

با هدف درست كردن رژيمي  ،امپرياليست هاي غربي در ليبي ،هم زمان
انسان دوستي دست به تجاوز نظامي زده اند. در عنوان دلخواه تر، تحت 

بحرين كه مقر ناوگان پنجم آمريكاست، دولت آمريكا از سركوب مردم 
 عربستان حمايت كرده است.  يتيِ تحت هدايت و امن بدست نيروهاي نظامي

ي سياسي در خاورميانه و آفريقاي شمالي سيال است. شرايط  صحنه
مساعد براي پيشروي توده ها موجود است. اما اينكه آيا امور در جهت 

بسته به آن يا نه مثبت به سوي يك رهائي حقيقي جريان خواهد يافت 
ي دارند. بسته به آن است كه  آيا  است كه توده هاي مردم چه نوع رهبري

جهان چگونه است و وضع رهبري كمونيستيِ مجهز به درك علمي از اينكه 
؟ در هر يا نه هستموجود چگونه مي توان آن را از طريق انقالب تغيير داد 

ي موجود نيست بوجود آوردن و رشد آن حياتي است.  جا كه چنين رهبري
  است.  كنونياه اين نيز بخشي از چالش هاي گره گ

سخن من داراي دو بخش است: پلميكي در مورد دموكراسي؛ بحث در 
مورد اينكه انقالب واقعي در جهان امروز به چه معناست. در اينجا در مورد 
سنتز نوين باب آواكيان در مورد كمونيسم سخن خواهم گفت. و اينكه 

بي كه كل ي را براي به ثمر رساندن انقال چگونه تصوير و چارچوب علمي
بشريت را رها كند ارائه مي دهد. اما در ابتدا مي خواهم كمي در مورد 

  حضور امپرياليسم در خاورميانه و آفريقاي شمالي صحبت كنم. 

  

  امپرياليسم و خاورميانه    -1

براي امپرياليسم بسيار خاورميانه منطقه اي است با اهميت ژئو استراتژيك 
براي كه  –ي ي تجاري و كشتي رانراه ها سوختي، منابع برحسب –

عملكرد نظام جهاني سرمايه داري حياتي است و همچنين منطقه اي است 
 ي هاي امپرياليستي بر محور آن مي گردد.  سلطه كه رقابت ميان قدرت

ديگر  با روابطش منجمله –ي جهاني اش  در خاورميانه براي سلطهيكا آمر
ست. كنترل منابع انرژي در اتعيين كننده  –قدرت هاي امپرياليستي 

هاي كليدي اقتصاد جهاني  منطقه  به معناي در دست گرفتن گلوگاه شريان
است؟ از طريق كمك اقتصادي، پياده شده است. سلطه آمريكا چگونه 

تجارت و سرمايه گذاري از رهگذر كاركردهاي نهادهاي مالي بين المللي 
طريق انتقال سالح و  مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول؛ از

حكومت ها را كه  هاي پنهان و آشكار تعليمات نظامي؛ از طريق دخالت
سرنگون كرده يا به قدرت رسانده است و از طريق جنگ هاي تجاوزكارانه 

. آمريكا كل منطقه 2003و دوباره در سال  91-1990عليه عراق در سال 
 يتحاصره كرده است. كلشناسائي مشنود و را با پايگاه هاي نظامي و مراكز 

وابسته كردن جوامع و اقتصادهاي  كشورهاي ت در خدم فرآيند اين
به منافع اقتصادي و نيازهاي استراتژيك  خاورميانه و شمال آفريقا

  امپرياليسم است. 

. براي تقويت اين وابستگي، مكانيسم دولت هاي نو استعماري ضروري اند

دت سركوبگرند كه در راس آن ها هاي بش اغلب در شكل رژيماين دولت ها 
ي  مردان بيرحمي چون حسني مبارك مصر نشسته اند. اما حلقه قدرت

كليدي در زنجيرِ سلطه و كنترل امپرياليستي در خاورميانه، دولت اسرائيل 
گر و ژاندارم منطقه  قدرت اشغال ي اسرائيل به منزله 1948است. از سال 

هاجمات و دزدي سرزمين ها را ها و ت براي غرب عمل كرده است و جنگ
جهان،  ي متالطم، فقير و استراتژيك پيش برده است. در اين منطقه

ي تكيه گاه نسبتا با ثباتي براي منافع آمريكا و غرب عمل  اسرائيل به منزله
مجهز به سالح هسته اي هم هست. اسرائيل فقط با كمك هاي و كرده 

صره و انقياد ادامه دار مردم عظيم و حمايت غرب و بر پايه خلع يد، محا
  فلسطين قادر به ايفاي نقش بوده است.   

  

  و براي چه: انقالب براي كه و براي چه؟ هدموكراسي براي ك -2

. اما به ندخاورميانه و شمال آفريقا حقيقتا الهام بخش اهاي مردميِ  خيزش
ليه د انجاميد؟ دو سوال بزرگ خودنمائي مي كند. آيا مي توان عنكجا خواه

امپرياليسم انقالب كرد؟ و اگر ممكن است آيا مي توان انقالبي كرد كه 
ي حقيقتا رهائي بخش شود؟  جواب من آري تاكيد دار  به يك جامعهمنجر 

 مردمِ راكثببينيم  است. اما قبل از اينكه مستقيما به اين موضوع بپردازم

فراد مترقي و بيشتر ا» چپ«ها منجمله اغلب فعالين  درگير در اين خيزش
و  ترسيم مي كنندرا چگونه هاي توده اي  اهداف اين خيزش، و حتا انقالبي
  بررسي كنيم.   آن را كمي

آن است كه مبارزه در خاورميانه و بطور كلي در جهان مبارزه  ،درك غالب
اي است ميان ديكتاتوري و دموكراسي. اين الگوي فكري، مبارزه را ميان 

مه و اقتدارگرا از يك طرف و جامعه اي كه بر خودكادان مر حاكميت قدرت
مبناي حاكميت قانون، حمايت از حقوق فردي و جوابگوئي دموكراتيك كار 
مي كند مي بيند. در اين نگرش، عاليترين بيان دموكراسي انتخابات آزاد و 

  رقابت جويانه است.

بطور  ،اين فكر كه دموكراسي هدفي است كه همه بايد بخواهند
 جهانِدر در ميان توده هاي مردم توليد مي شود زيرا خودبخودي 

نُرم و استاندارد آرزوها نزله دموكراسي بورژوائي به مامروز  امپرياليستيِ
 جهاني و جامعه بناي و كهن نظم كردن كن ريشه تبليغ مي شود و

است كه كامال از صحنه بيرون  فكري انقالب، طريق از متفاوت كامال
ئي بورژوا نظام نيز دائما ماهيت واقعي دموكراسيخود  .رانده شده است

  را مي پوشاند.  

دموكراسي: آيا نمي توانيم به چيزي « تحت عنوانِابي ... در كتباب آواكيان 
  ماهيت و جوهر دموكراسي را توضيح مي دهد: » بهتر از آن دست يابيم؟

ده ردر جهاني كه عميقا با تمايزات طبقاتي و نابرابري اجتماعي رقم خو
آن ماهيت طبقاتي بدون صحبت در مورد » دموكراسي«است صحبت از 

 حتا و معناست دموكراسي و اينكه به كدامين طبقه خدمت مي كند بي

تا زماني كه جامعه به طبقات تقسيم شده است نمي بي معناست.  از بدتر
داشت زيرا اين يا آن طبقه حكومت خواهد » دموكراسي همگاني«توان 

دموكراسي را تقويت خواهد كرد كه به منافع و اهدافش  كرد و آن نوع
خدمت مي كند. سوال اين است: چه طبقه اي حكومت خواهد كرد و آيا 
حاكميت و نظام دموكراسي اش به استمرار تمايزات طبقاتي و روابط 

خدمت خواهد كرد يا به  حاصل از آن  استثماري، ستمگرانه و نابرابريِ
  آن ها. محو

زاد آكمي تامل كنيم. جامعه سرمايه داري مبتني بر حركت  در اين مورد
تر مبتني بر حق استثمار  يسرمايه، حق تصاحب و فروش، و از همه اساس

 كارشان نيروي شان دارائي تنها كه كساني استثمار  –كارگران مزدي است 

بورژوائي  د بفروشند. در اين ساختار، دموكراسيِخو بقاي براي بايد كه است
ي مفيدي براي حاكميت سرمايه داري است. بورژوازي از طرق  پوسته

را به » همراهي و پذيرش «مانند انتخابات،  خودپروسه هاي دموكراتيك 
 از توانند كنند مي مردم فكر مي .اهالي تحت حاكميتش تحميل مي كند

 و سياست بورژوازي كه آورند در حالي بوجود تغييري انتخابات طريق
 افكار كه را آموزشي نهادهاي و ها رسانه و كند مي كنترل را جامعه اقتصاد

 انحصار اينكه همه از تر مهم و دارد دست در دهند مي شكل را جامعه

   نيروي مسلحِ آمريكا. دارد دست در را مسلح نيروي از مشروع ي استفاده
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آمريكاي  مردمبراي تفتيش و دستگيري ساالنه صدها هزار تن از سياهان و 
  .كند در شهر نيويورك و جنگ در عراق و افغانستان استفاده مي ينالت

 دموكراسي بورژوائي دموكراسي به طبقه معيني خدمت مي كند. !بله

شكلي از حاكميت طبقاتي و ديكتاتوري طبقه سرمايه دار  )در آمريكا (مثال،
توليد شده خدمت كرده و آن  است كه به تصاحبِ خصوصيِ ثروت اجتماعاٌ

  يت مي كند. را تقو

قوانين و حقوق در جامعه سرمايه داري و در جوامع تحت سلطه امپرياليسم 
به آن پيروي كرده و ها و نيازهاي انباشت سرمايه امپرياليستي  از كاركرد

كند. براي مثال، براي شركت هاي كشاورزي بين المللي يا  خدمت مي
حق و برزيل هند هائي چون اگروبيزنس كامال قانوني است كه در كشور

يعني زمين دهقانان را خريده و آنان را  -- تحميل كنندمالكيت خود را 
و بكنند بذرهاي مورد استفاده آنان را به نام خود ثبت  ،ريشه كن كنند

هاي نومستعمره اين حقوق را  كارگر استخدام كرده و استثمار كنند. دولت
ير و داشتن تائيد و حفاظت مي كنند. اما براي مردم جهان حق شكم س
ها و ضرورت  سرپناه موجود نيست. چرا؟ زيرا اين حقوق در تضاد با پويش

  هاي انباشت امپرياليستي است. 

يجاب كرده است، در ملل تحت امپرياليسم ا هر زمان كه منافع استراتژيك
دموكراتيك استفاده كرده و  -ستم جهان سوم از مكانيسم هاي انتخاباتي

چند حزبي  ر آمريكاي التين وقتي نظام حكومتيِخواهد كرد. بطور مثال د
جاي  شمار زيادي از رژيم  براي امپرياليسم قابل اتكاء تر و كارآمدتر شد

هاي  وابسته به آمريكا را گرفت. اما اين مكانيسم فاشيستيِ- هاي نظامي
امپرياليسم شود و  مي گسترده تر نيز توسط طبقات حاكمه كنترل مشاركت

وامع سلطه داشته و عميق تر از پيش در آن ها نفوذ كرده كماكان بر اين ج
است. بدون انقالب واقعي، بدون دگرگون كردن روابط اقتصادي و اجتماعيِ 

نيروهاي  ي اززيربنائيِ جامعه، هرگونه انتخاباتي صرفا به صف آرائي جديد
آنچه امپرياليسم اجتماعيِ مديون امپرياليسم مشروعيت خواهد داد. 

جهان توزيع مي كند نه دموكراسي بلكه امپرياليسم و  آمريكا در
آمريكا به عراق حمله . است آن ي ساختارهاي سياسيِ تقويت كننده

استقرار را در خدمت به فرآيند و پس از نابودي و فتح آن، انتخابات كرد 
حكومت كرده و ي كه به زور سرنيزه جديد ي نظم سياسي ستم گرانه

  .كردبراي آن، برگزار » مشروعيت گواهي«صدور خواهد كرد و 

 طبقات سلطه تحت  ي فكر كنيد! در كدام جامعهاين مسئله كمي به 

در كجا است؟  شده عادالنه نظم يك ايجاد به منجر انتخابات استثمارگر،
و حتا مجبور به توقف استثمار  گرانتخابات موجب سرنگوني طبقات استثمار

قوانين اساسي سرمايه ي جهان  در كدام نقطه انتخابات؟ مردم شده است
  سرنگون كرده است؟ فرمان مي راندسود بر همه چيز  در آن داري را كه

مي دهد آن را  يبه چيزي را» اكثريت«كمي فكر كنيد. صرف اينكه 
عادالنه نمي كند. در اياالت متحده آمريكا همه نوع احكام ضد ازدواج 

د. حتا اگر صد در همجنس گرايان با رضايت خاطر مردم تصويب مي شو
صد مردم آمريكا به بوش راي داده بودند از ماهيت غيرعادالنه و ژنوسيديِ 
جنگ عراق چيزي كم نمي كند. صرف اينكه مردم در انتخابات خود را 

بيان مي كنند به معناي آن نيست كه باالترين و اساسي ترين منافع خود 
 زندگي بورژوائي ي جامعه را بيان كرده اند. در واقع به دليل آنكه مردم در

 بطور هستند، حاكمه طبقه تبليغات و دروغ بمباران زير مرتبا و كنند مي

و طبق منافع واقعي خود مي بينند ن را امور در نهفته حقيقت خودبخودي
. نكته در آن است كه مردم سيستم را از مي دهندن و مردم جهان راي

است كه فرايندي ت بخشي از طريق انتخابات كنترل نمي كنند بلكه انتخابا
از طريق آن طبقه سرمايه دار توده ها را كنترل كرده و مشروعيت كسب 

وقتي اقتصاد بر محور سود و در تبعيت از كاركردهاي  مي كند.
امپرياليسم سازمان مي يابد آيا امكان دارد كه مكانيسم راي و 

ويت انتخابات به ستم ديدگان و استثمار شوندگان قدرت تغيير ال
هاي جامعه را بدهد؟ وقتي قدرت دولتي كه در ارتش فشرده شده 
در دست طبقات استثمارگرِ مديونِ امپرياليسم است آيا ممكن 
است راي دادن قدرت بازسازي جامعه بر شالوده هائي كامال متفاوت 

  را به توده ها اعطا كند؟

...    

نبش در عين حال كه برخي محدوديت هاي ج» چپ«ي در سمت بسيار
 هاي اخير در خاورميانه و شمال آفريقا را درك مي كنند به نتيجه گيريِ

فضاي «حداكثر دستاورد ممكن ايجاد يند غلطي مي رسند. آن ها مي گو
از ايجاد  ن هاآاست و هدف مبارزه بايد همين باشد. منظور » دموكراتيك

ان آزادي بيان، حق سازمان دهي و غيره است. آن فضاي دموكراتيك كسب
راهي مي دانند كه نيروهاي انقالبي و مترقي مي توانند براي ترويج  اين را

سود جويند تا در آينده اي  از آن ديدگاه ها و سازمان دادن نيروهايشان
اما اين نسخه اي ديگر از همان . دور نوعي از دگرگوني انقالبي رخ دهد

و انقالب را نگرش است كه جوهر مبارزه را همانا بسط دموكراسي دانسته 
  .بواقع ناممكن مي داند

بسيارِ هاي  ما كمونيست ها نسبت به فقدان حقوق دموكراتيك و بي عدالتي
است و حتا توده هروزمره  ي تجربهديگر كه در كشورهاي تحت سلطه 

در هاي مردم  گريبان اقشار ممتاز را نيز مي گيرد بي تفاوت نيستيم. توده
براي حقوق عليه ستم و د. مبارزه خاورميانه عليه ستم برخاسته ان

اي عادالنه است اما اين مبارزه بايد بخشي از ساختن  دموكراتيك مبارزه
جنبشي انقالبي و مبارزه براي انقالب باشد الزم نيست آنچه به طور 

 كند، مي سربلند دموكراتيك اصالحات براي مبارزه ي خودبخودي به منزله

ي توده ها سربلند مي كنند آيا رهبري . سوال اين است: وقتبماند همانطور
انقالبي در ميدان خواهد بود كه بتواند مانورها و توطئه هاي طبقات حاكمه 
را بروشني ديده و توده هاي مردم را آموزش دهد؟ آيا اين رهبري خواهد 
توانست توده ها را نه فقط براي سرنگون كردن مستبد منفور بلكه محو 

  رهبري كند؟ و استثمار كليت نظام ستم 

نياز به حضور يك پيشاهنگ كمونيستي واقعي است كه مجهز به درك 
علمي باشد و بتواند رويكرد استراتژيك ضروري را تدوين كند و نفوذ خود 
را در ميان توده ها بگستراند و براي انقالب نيرو انباشت كند و تا آنجا كه 

 گيرد مي بر در را جهان و جامعه كه مهمي هاي ممكنست در جريان بحران

  .  بردارد گام سياسي قدرت كسب سوي به

  

  انقالب واقعي    -3

: ميليون ها نفر قهرمانانه 2011مصر «اي تحت عنوان  باب آواكيان بيانيه... 
صادر كرد كه در آن » به پا خاسته اند ... اما هنوز آينده نگاشته نشده است

  مي گويد: 

 حاكميت از آزادي –ي واقعي پيش رود مبارزه بايد به جلو و  تا كسب آزاد 

ليه ك از ازادي دومشان، دست شركاي و بومي دژخيمان و ها امپرياليست
كه زنان و بطور اي اشكال ستم و استثمار. آزادي، هم از نيروهاي پوسيده 

مي كنند و هم  اسير قرون وسطائي  تاريكيِستم و زنجير كلي مردم را در 
رده مردم را ب» آزادي«و » دموكراسي«ه نام از نيروهاي پوسيده اي  كه ب

  قلمداد مي كنند...» ترقي«مي كنند و بازار استثمار امپرياليستي را 

اي  نيروهاي پوسيده (امپرياليسم و بنيادگرائي ديني) هر دوي اين ها
ي نظم جهاني را كه بر اساس استثمار و ستم و جنگ  هستند كه چارچوبه

را مردم توده هاي  رسميت مي شناسند. و نابودي محيط زيست است به
اما راه ديگري  قرار داده اند ...اين دو انتخاب غيرقابل قبول ي  الي منگنه
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بايد به ميدان آورد. راهي كه مردم را از چنگال اين افق هاي محدود بيرون 
    باب آواكيان در بيانيه فوق اين جهت را نشان مي دهد. آورد و به وراي آن برد.

رهائي زنان و برانگيختن خشم آنان به منزله ي نيروي قدرتمندي موضوع 
در پاره كردن حصارهاي اين دو انتخاب غير نقشي اساسي  براي انقالب
ستم بر نيم بشريت عميقا در نسوج نظام طبقاتي بافته  دارد.قابل قبول 
تنها از طريق نياز مبرم زنان است كه ستم اين از » آزادي«شده است. 

ترين دگرگوني اجتماعي به كف خواهد آمد. امروز  طرح اين راديكال 
موضوع به منزله معيار و محك سنجش در ميان خود توده هاي تحت ستم  
بخشي از تقويت اخالق و فرهنگ نوين و الهام بخشيدن به آنان و آماده 
كردنشان براي انجام انقالبي است كه رهائي بشريت را بر تارك خود نوشته 

  املي بسيار مثبت در صحنه مبارزه است.    است. اين ع

مي خواهم كمي به گذشته نگاه كنم. پروژه ي كمونيستيِ ماركس گسست 
ي تحقق  به منزله نهراديكالي در تاريخ بوجود آورد. ماركس كمونيسم را 

ي استثماري و بورژوائي ترسيم  برابري بلكه به مثابه گذر از انقياد جامعه
  كرد. ماركس نوشت: 

نقطه ي گذار ، سياليسم اعالم تداوم انقالب و ديكتاتوري پرولتارياستسو
به محو تمايزات طبقاتي بطور كلي، محو كليه ي روابط است ضروري 

توليدي كه شالوده آن است، محو تمام روابط اجتماعي كه منطبق بر اين 
روابط توليدي است و دگرگون كردن تمام افكاري كه از اين روابط 

  مي خيزند. اجتماعي بر

ي طوالني، پرآشوب و ناموزون در سطح  انقالب كمونيستي با گذر از پروسه
 آفريند كليت باال دست مي ياب. و اجتماع جهاني بشريت را مي 4جهاني به 

در آن  نيست، موجود اجتماعي تخاصم و طبقاتي تمايز ديگر آن در كه
كنند،  ن ميمردم بطور كلكتيو و در تعاون با يكديگر جهان را دگرگو

  دهند.   كنند و خود را نيز تغيير مي ي زمين را حفاظت مي سياره

اولين گام بزرگ در اين پروسه كسب قدرت توسط توده ها تحت رهبري 
پيشاهنگ كمونيست است. اين چيزي بيش از تغيير رژيم است. به معناي 
مغلوب كردن و درهم شكستن دولت كهن و ارتش آن است. اين به معناي 

قراري قدرت دولتيِ انقالبي است كه ديكتاتوري پرولتاريا است و در بر
  كشورهاي تحت سلطه داراي اشكال خاص خويش است.

اين دولت نوين بر نيروهاي كهنه و استثمارگر ديكتاتوري اعمال مي 
كليت در  4از حقوق مردم محافظت مي كند. انقالب را تا كسب آن  كند.

د. اين قدرت نوين قلمرو كامال جديدي سطح جهان به جلو هدايت مي كن
  از آزادي را به روي توده ها مي گشايد. 

براي محو روابط توليدي استثماري در زيربناي جامعه و برقراري يك 
اقتصاد رهائي بخش نياز به چنين قدرت دولتي است. در جهاني كه 

تنها به  دو طريق  اند نيروهاي توليدي بشدت توسعه يافته و اجتماعي
اقتصاد يا بايد طبق منطق بازار و  :توان اقتصاد را سازمان داد يم

انباشت سرمايه داري كه پارامتر ممكن ها و  ي ندهخُردكن هاي  ديناميك
ره زمين را تهديد به نابودي مي كند سازمان مقبول ها را تعيين و حتا كُ

 يا مي توان آن را بر مبناي روابط توليدي سوسياليستي و بر طبقد ياب

بر مبناي مالكيت اجتماعي، يعني  –د سازمان داد و به راه بر آگاهانه ي اداره
ها. بدون تغيير راديكال  برنامه ريزي اجتماعي و دخالت گري آگاهانه توده

روابط توليدي دوباره با سرمايه داري امپرياليستي و تمام دهشت هاي آن 
  مالقات خواهيم داشت.

  

  مقبوليت كمونيسم سنتز نوين: احياي اعتبار و - 5

هاي من در رابطه  موضوعات كليديِ مورد بحث در اين كنفرانس و استدالل
 آفريقا شمال و خاورميانه در خيزش كه هائي چالش و ها با مسائل، مناقشه

ين وضعيت نيستند. ا يا منطقه اين خاص مسائل صرفا است آورده صحنه به
پيوند  المللي است بينبش كمونيستي مسائلي كه در مقابل جن با ها اين

اد طلب تغيير اساسي ميكند مرحله نويني از با فريدارند. آيا در جهاني كه 
انقالب، انقالبي به واقع دگرگون ساز، شروع خواهد شد؟ اين سوال بشدت 

تبديل به پيشاهنگ آينده خواهد شد يا  ،طرح است كه آيا كمونيسمم
  گذشته خواهد شد؟ ي مانده پس

منتشر شده توسط مانيفست  سوال مايلم توجه شما را به در جواب به اين
كمونيسم: آغاز مرحله اي «حزب كمونيست انقالبي آمريكا تحت عنوان: 

تحليلي است از مرحله اول انقالب  مانيفست جلب كنم. اين» نوين
 و چين انقالب و روسيه در بلشويكي  كمونيستي كه شاهد پيروزي انقالب

 مسيري انقالب اول مرحله گويد مي مانيفست ن ها بود.آ دوي هر شكست

مقابل رو و حركت به  موانع واقعيِ بر آمدن فائق براي مبارزه در را طوالني
 انگيزي سوي جهاني بدون ستم و استثمار طي كرد و دستاوردهاي حيرت

 اشتباهاتي و ها رهبران اين انقالب ها و جوامع نوين داراي كمبود اما. داشت

ودند. و با وجود آنكه اين كمبودها و اشتباهات نقشي نيز ب جدي بسيار بعضا
  .كردند خدمت ها درجه دوم داشتند اما به شكست اين انقالب

 انقالب بتوانيم تا بياموزيم ها بايد بطور عميق و همه جانبه از همه اين

 موج در و ببريم پيش است رويمان مقابل كه وضعيتي در را كمونيستي

  .... كنيم عمل بهتر انقالب بعديِ

هاي كمونيستي و جوامع  اول انقالبي  مرحلهپايان در مواجهه با 
از ميان كساني كه خود را كمونيست يا حاميِ  سه جواب سوسياليستي

  سربلند كرده است. دانند   مي بشريت رهائي ي اين پروژه

اول، باب آواكيان كه سنتز نوين خود را به ميدان آورده است. اين سنتز 
از اصول پايه اي كمونيسم دفاع كرده و علم كمونيسم را در جهاني نوين 

تجارب  از علمي جمعبندي درون از نوين سنتز. برد كامال نوين پيش مي
جنبش كمونيستي و در پيوند با جريان هاي فكري گسترده تر در  انقالبيِ

  علوم و هنر و ديگر عرصه هاي فكري شكل گرفته است.  

با دو جواب ديگر كه به ظاهر متفاوت اما در واقع دو  سنتز نوين در مخالفت
   .است گرفته شكل اند گذشته مانده روي يك سكه اند و در واقع بازنماي پس

بدون هيچ نقدي به تجربه  يا درك دوم از كمونيسم آن است كهجواب 
اي شبه دگماتيستي و  به طريقه سوسياليستي پيشين و تئوري كمونيستي

نگرد. و بي هيچ رويكرد علمي ضرورت جمعبندي از  آن ميشبه مذهبي به 
  كند. گذشته و تكامل بيشترِ تئوري كمونيستي را كامال رد مي

ي قرن هيجدهمي چنگ  جوابِ سوم ماركسيسم را رد كرده و به گذشته
گرا و الگوهاي اجتماعيِ عصر  هاي دموكراتيك و تساوي آل اندازد و ايده مي

ي كمونيسم را دور  . برخي از اينان حتا واژهزند بورژوائي را جار مي
ي  ي سياسي اندازند و برخي ديگر آن را به عنوان برچسبي بر پروژه مي
هاي اصول بورژوا دموكراتيك قرار دارد. اين  چسبانند كه در چارچوبه مي

ي اكونوميستي و رفرميستي براي حقوق  به مبارزه برخي اوقات گرايش
ها به اين راه و هدر  پيوندد. كشيدن توده ميكارگران در چارچوب نظام 

  شان واقعا جنايت است.  دادن عزم و انرژي

ي اقتصاد جهاني  در كشوري مانند مصر، انقالب به معناي گسستن از سلطه
امپرياليستي و در همان حال گسستن از كليه روابط سنتي و پوسيده در 

 اش اقتصادي هاي ميان مردم است. انقالبي را تصور كنيد كه گردش چرخ

، زارعين و دانشمندان و است مردم نيازهاي ترين اساسي تامين به وابسته
 زيست محيط حفظ ضمن را آن تحقق وسايل كه انگيزد ديگران را برمي

 نقطه نشين حاشيه هاي شهرك بر كه كنيد تصور را انقالبي. كنند فراهم

 چيره روستا و شهر ميان تمايز بر كه است آن هدفش و گذارد مي پايان

  .آورد بوجود كشاورزي و صنعت ميان را نويني روابط و گردد

انقالبي را تصور كنيد كه كليه اشكال مردساالري و پدرساالري را آماج قرار 
مي دهد. انقالبي كه انسانيت كامل زن را به رسميت مي شناسد و همه نوع 

كوبد: از نياز  سد و مانع مقابل مشاركت زنان در همه عرصه ها را درهم مي
به جلوگيري از بارداري تا سقط جنين تا بچه داري تا ديدگاه هاي خفقان 

  آور جنسيتي. 

انقالبي را تصور كنيد كه قادر است توده هائي را كه نه فقط با فقر و فالكت 
بلكه با زنجيرهاي جهل و روابط عقب مانده اسير شده اند توانا كند تا همراه 

و تعليمات بيشتر داشته اند اما آمال و تالش هايشان با آناني كه تحصيالت 
توسط احكام سرمايه داري و امپرياليسم عقيم مانده است براي پيشروي و 
ترقي جامعه و جهان به سوي رهائي بشريت مسئوليت هاي فزاينده اي بر 

  دوش بگيرند. 

انقالبي را تصور كنيد كه تحت رهبري پيشاهنگ كمونيست هم در مورد 
كه بايد به سويش رفت روشن است و هم در مورد اينكه بايد براي هدفي 

ابراز نارضايتي و مشاجره فضا ايجاد كند و نه تنها براي آن فضا ايجاد كند 
بلكه به آن دامن زند و آن را تقويت كند. جوشش فكري و تنوع را در 
عرصه هنر و علم، فرهنگ و موسيقي، فلسفه، اخالق و سياست  تشويق 
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  ها در جهان عرب ي شورش ي زنجيره درباره

١١  107ي  آرش شماره

 كه هائي برايش فضا بسازد. استراتژي انجام چنين انقالبي و چالشكند و 

عه انقالبي با آن مواجه است در كشورهاي امپرياليستي و غير جام هر
 انقالبي است كه مورد نياز بشريت است.اين  امپرياليستي متفاوت است اما

*  
  
  
  
  

  

  

 انقالب وچشم انداز انقالبي:
  رهائي فصل نويني در تاريخ مبارزه براي 

  

    

  مريم جزايري 

     

  

آيم با سنت ارزشمند  داشتنِ معلمان انقالبي و  نكته اول: من از كشوري مي
كساني كه همواره نقش مهمي در باز كردن چشم جوانان به    – مترقي 

اين واقعيت داشته اند كه نظام طبقاتيِ كريه نظمي جاودانه نيست و بايد 
اين ه جهان چه مي تواند و بايد باشد. ها را گسترش داد و ديد ك افق

ترين  ي خطرناك از نظر رژيم هاي شاه و جمهوري اسالمي در زمره معلمان
عناصر بودند و نفرت شديد هر دو رژيم متوجه شان بوده است.  بسياري از 

زندانيان سياسي بودند و شمار  1980ي  معلمان انقالبيِ نسل من در دهه
جمهوري اسالمي اعدام شدند. در سال گذشته قابل توجهي از آنان بدست 

فرزاد كمانگر   – نيز انقالب يكي از آموزگاران شريف خود را از كف داد 
معلم روستاهاي كردستان، بدست رژيم جمهوري اسالمي اعدام شد. خود 
من در طول زندگي ام عميقا تحت تاثير چنين آموزگاراني بودم. آنان 

بخصوص در دوره  –خالف جريان بودند  همواره الهام بخش من در حركت
هاي شكست انقالب كه بسياري از انقالبيون سابق در نيمه راه بازماندند و 

  ي قابل توجهي از آنان با نظام آشتي كردند.  بدتر از آن عده

در اواخر ماه مه در كنفرانسي در لندن شركت كردم كه موضوع آن بررسيِ 
آن خطه بود. شم انداز انقالب در چدر جهان عرب و  خيزش هاي انقالبي

شهرزاد مجاب نوال سعداويِ هشتاد ساله  از سخنرانان اين كنفرانس بود. 
يكي ديگر از سخنرانان كنفرانس بود. نوال در  كه در اينجا حضور دارد

سخنانش تاكيد كرد كه پيروزي بر رژيم مبارك بدون استقامت و فداكاري 
توازن قوا در جدال ميان رژيم و مردم   مردم ممكن نبود. او خاطرنشان كرد

زماني تغيير كرد كه مردم در مقابل حمالت مزدوران و پليس رژيم عقب 
ننشستند و در عوض دست به سازماندهي و ضد حمله زده و مهاجمين را 

انقالب «عقب راندند و در اين ماجرا بسياري جان خود را باختند.  او گفت: 

ش را به صحنه فرستاد و هزاران نفر كشته و فوريه  كه مبارك مردان 3از 
نوال نتيجه گرفت كه هيچ » ژانويه.  25زخمي شدند شروع شد و نه 

انقالبي بدون فداكاري به ثمر نمي رسد و زندگي خود وي با زندان و تبعيد 
از كشور و نظام آموزشي رقم خورده است و حتا به دليل پايداري در مبارزه 

ار شوهر طالق داده است. او گفت در مقام يك براي آنچه حق است سه ب
آموزگار چيزي به جوانان نداده بلكه صرفا آنچه را جوانان از طريق نظام 
آموزشي آموخته اند از مغزشان پاك كرده است تا آنان بتوانند فكر كنند و 
سوال كنند چرا اوضاع اين است كه هست و چگونه مي توان آن را تغيير 

الهام بخش و گيراي وي اين بود كه گفت هفتاد سال  داد.  يكي از نكات
  منتظر رسيدن انقالب بوده است!

هرچند من با نظر نوال كه سقوط رژيم مبارك در مصر و بن علي در تونس 
خواند موافق نيستم اما شك نيست كه اين خيزش هاي  را انقالب مي
جهاني ي سياست  و آرزوي انقالب را بار ديگر بر صحنه  انقالبي كلمه

ظاهريِ رژيم » جاودانگيِ«ها فضاي تاريك نااميدي و  گذاشتند. اين خيزش
هاي ستمگر و وضعيت خفقان آور اين كشورها را درهم شكستند. اين 

ها مردم تحت ستم و مترقي جهان را مملو از شادي وصف ناپذير  خيزش
روي گان قامت راست مي كنند و نگاه خود را از  كردند. زماني كه هيچ بوده

  شود. هاي رهائي مي دوزند بواقع فصل نويني در تاريخ آغاز مي زمين به افق

محمد بو عزيزِ تونس در واقع انبار باروت اين منطقه را به آتش كشيد كه 
ي امپرياليسم در  هاي تحت الحمايه ي آن دو رژيم از رژيم امواج تكان دهنده

هاي جهان  ي رژيم ثبات شدن بقيه جهان عرب را سرنگون كرد و موجب بي
هاي مردم به  ها تن از توده عرب شد. فرآيندي آغاز شد كه طي آن ميليون

ها بروي شكفته شدن  ناگهان و با سرعت وارد زندگي سياسي شدند و دروازه
النظام (مردم سقوط نظام را   انرژي عظيم آنان باز شد. الشعب يريد اسقاط

ل منطقه شد. هر چند ايران آشنا در ك  خواهند) تبديل به شعار همه مي
هاي تهران  ها در خيابان كشوري عربي نيست اما تاثيرات فوري اين خيزش

ده ها هزار جوان ايراني در حمايت از خيزش هاي مردم جهان   –ديده شد 
دادند: ديروز  هاي تهران شعار  عرب و در مبارزات  ضد رژيمي  در خيابان

هاي الهام بخش  گاه ه طي چنين گر علي. علي، امروز مبارك، فردا سيد بن
از ايراني يا عرب،  –گان  ه آموزند كه ستمديد هاي مردم بسرعت مي توده

هستند و » نژاد«همه از يك  –التين يا آفريقائي، آسيايي يا اروپايي 
  ي ديگر.»نژاد«دشمنانشان  نيز از 

بخش در  دهنده و رهايي با  رخدادهاي تكان 2011به اين ترتيب سال 
ي زيادي  هان عرب شروع شد. اما اين رخدادها هنوز  از انقالب فاصلهج

گان دستگاه دولت در  علي و مبارك صرفا فرماندهان و گرداننده دارند. بن
هاي اقتصادي و  ها همراه با شالوده اين كشورها بودند. آن دولت

  شان كماكان پابرجايند. اجتماعي

  

 چگونه طي خواهد شد؟ سوال اين است: راه پيشروي كدام است و

برخي   يقينا تكرار شكست تلخ انقالب ايران حتمي نيست. اما شباهت
اندازند سخت نگران  هاي بوجود آمده را به خطر مي جوانبِ منفي كه فرصت

به مناسبت روز گردهماييِ زنان مصري  2011مارس  8كننده است. در 
بزرگي از مردان   ي گروه در ميدان تحريرِ قاهره مورد حمله جهاني زن

زدند جاي زن در خانه است قرار گرفت. اين واقعه  يافته كه فرياد مي سازمان
هاي تهران كه در  سال پيش در خيابان 32اي مشابه در  مرا به ياد واقعه

ي دوران رژيم جمهوري اسالمي بود انداخت. در روز  واقع معرِف و مقدمه
اه و قدرت گيري بنيادگرايان روز پس از سرنگوني رژيم ش 21جهاني زن، 

اهللا با  شعارهائي مشابه به تظاهرات ما  اسالمي به رهبري خميني، حزب
 –گذار جمهوري اسالمي  بنيان –حمله كرد. روز قبل از آن خميني 

اي را عليه حقوق زنان آغاز كرده و فرمان حجاب اجباري را صادر  حمله
رسيده است نه يك انقالب كرده بود. آن واقعه روشن كرد آنچه به قدرت 

بلكه ضد انقالبي شرير است. در پي آن واقعه، حمله به ديگر اقشار مردم 
ها، كارگران، دهقانان، دانشجويان و غيره.  ها، كُردها، تركمن شروع شد: عرب
هاي  اهللا و نيروهاي امنيتي به شوراهاي كارگران، اتحاديه اوباش حزب

اهاي پرستاران و كارگران در هاي دانشجوئي، شور دهقاني، سازمان
ها حمله كردند.  ها، معلمان و استادان در مدارس و دانشگاه بيمارستان

اي در دوران بسيج و سازماندهي مبارزه  هاي قدرت توده بيشترِ اين ارگان
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ها توسط ِ  براي سرنگوني رژيم شاه شكل گرفته بودند و بسياري از آن
اليت مخفي و زيرزميني بيرون آمده هاي انقالبي كه از شرايط فع كمونيست

  يا از تبعيد به كشور بازگشته بودند هدايت مي شدند.

انقالب ميدان كشمكش و چالشِ طبقات گوناگون است. به همين دليل 
امري پيچيده و پيروزي آن امري سخت و نيازمند آگاهي و تالش بسيار 

  است. 

تلف سراسيمه و فعاالنه توانيم ببينيم كه چگونه انواع نيروهاي مخ امروز مي
هاي انقالبي عرب را به عقب برانند و مانع از آن شوند  در تالشند تا جنبش

هاي  هائي تمام عيار شوند. ناگهان قدرت كه اين جنبش ها تبديل به انقالب
خواهند  امپرياليستي تبديل به حاميان مردم تونس و مصر شده اند! آنان مي

ه بتوانند بحران سياسيِ اين كشورها را خود را در موقعيتي قرار دهند ك
هاي جديد را رهبري كنند. ارتش كه  به رژيم» گذار«كنترل كرده و فرآيند 

كند رژيم مبارك را بدونِ شخصِ  ستون فقرات رژيم مبارك بود تالش مي
است و به » اخوان المسلمين«مبارك حفظ كند. آمريكا در حال مذاكره با 

-بياموزند و مانند حزبِ آمريكا» مدل تركيه«از  آنان پيشنهاد داده است كه

گرايي خود را  دوست آكپ (حزب توسعه و عدالت به رهبري اردوغان) اسالم
ي شركت در ساختار قدرت شوند. البته اين  كنند تا آماده» تعديل«
المسلمين  گراييِ ارتجاعيِ اخوان شامل حال پدرساالري و قوم» تعديل«

ميان » كمپ ديويد«دو خواسته است: اول، پيمان  شود بلكه مربوط به نمي
كه مانند دو رشته زنجير،  –مصر و اسرائيل و موقعيت كنونيِ كانال سوئز 

ي آمريكا را  وابستگيِ نظامي و سياسي مصر به نظام جهانيِ تحت سلطه
ي  يابي سرمايه بايد حفظ شوند. دوم، اخاللي در جريان --كنند  تضمين مي

هاي پيشنهاديِ صندوق بين المللي پول  اد شود و طرحخارجي نبايد ايج
ي خارجي  يابي سودآور سرمايه بايد وفادارانه پياده شوند تا راه براي جريان

  بازتر شود.

  

هاي امپرياليستي سخت در  خالصه كنم، نيروهاي مرتجع بومي و قدرت
مورد تالشند تا نقش مردم را به حداقل برسانند و مانع رشد آگاهيِ آنان در 

اينكه تغيير واقعي و بنيادين چيست شوند و هر امكاني براي رشد و 
  گسترش جنبشي با اين آگاهي و با اين هدف را از ميان ببرند.

ها چگونه بايد مقابله كرد؟ توده هاي شورشگر چگونه پي به  با اين تالش
ماهيت شنيع اين طرح ها خواهند برد و چگونه خواهند توانست از اين دام 

توانند  جهيده و راه واقعي خود را بيابند؟ آنان با چه طرق و وسايلي مي ها
ماهيت يك انقالب واقعي را دريابند و آگاهي در مورد اينكه چرا و چگونه 

اقتصادي و ايدئولوژيك موجود تماميِ رنج و فالكت -هاي سياسي نظام
وان اين ت ي آنان را توليد مي كنند كسب كنند؟ و اينكه چگونه مي روزمره

هائي كامال متفاوت  اي كامال متفاوت و بر بنيان وضع را عوض كرد و جامعه
  از بردگي مزدي، سود، پدرساالري، و شوونيسم ملي را سازمان داد؟ 

ها تن از مردم در مورد اين موضوعات كليدي آگاه شوند  بدون آنكه ميليون
ابند، طبقات اندازي حقيقتا انقالبي سازمان ي و جهت مبارزه براي چشم

توانند هر چيزي را با  مرتجع بومي با كمك متحدين امپرياليست خود مي
  به خورد مردم دهند. » تغيير«و » انقالب«عنوان 

ي سياسي و اجتماعي پايان ماجرا را خواهد  اينكه كدام طبقه و برنامه
هاي انقالبيِ بزرگ چه چيزي بيرون خواهد  نوشت و از درون اين جنبش

  دغدغه و چالش مهمي براي هر انقالبيِ انترناسيوناليست باشد.آمد بايد 

هائي كه  هاي اجتماعي و ديدگاه نفوذ زياد گرايشات طبقات مياني در جنبش 
يا » ديكتاتورها«ها را به سقوط  ها و اهداف جنبش كنند افق تالش مي

مقامات فاسد و فراخوان دموكراسي تقليل دهند، نقطه ضعف بزرگي است. 
تورهائي چون شاه ايران، ماركوس فيليپين، سوهارتوي اندونزي و ديكتا

كردند  گي مي هائي كه آنان نماينده مقامات فاسد سقوط كردند اما نظام
تر شد. از اين تجارب تلخ بايد درسي آموخت: هر  پابرجا ماند و حتا پر رونق

هاي  تواند انرژي زمان انقالبي تا پيروزيِ كامل پيش نرود، نظام حاكم مي
توليد شده از آن را ببلعد و از اين طريق خود را ترميم كرده و حتا 

  تر از پيش شود. ماندني

صبرانه خود را به ميدان  روز پيش هنگامي كه وارد آتن شدم بيچند 
) رساندم تا از نزديك شاهد شورش يوناني باشم. اولين 1سينتاخما (

اسيِ واقعي! شگفت زده ي بزرگي كه چشمم را گرفت اين بود: دموكر نوشته

كردم حداقل مردم اين كشور  دموكراسي را از انواع  شدم چون فكر مي
ي آن خسته شده اند. اما  مختلفش تجربه كرده اند و احتماال از مطالبه

» گفتمان«انقالب با » گفتمان«كردم. جايگزيني به اصطالح  اشتباه مي

ها، پائين  ن خواستي كوچك شد نشانه --ي زمانه است  دموكراسي نشانه
ي چهار دهه ضد انقالبِ افسارگسيخته و   آمدن افق انتظارات است در نتيجه
مرگ انقالب در سطح جهاني. كمي به - كارزارهاي شنيع مرگ كمونيسم

حساب مرتكب مي  هاي بي داري دهشت اين موضوع فكر كنيم: نظام سرمايه
ردن آن را بدهيم! آيا شود اما ما هنوز جرات نمي كنيم فراخوان ريشه كن ك

اين وضع نرمال است؟ آيا به معناي آن است كه مردم فكر مي كنند انقالب 
  ديگر مطلوب يا ممكن نيست؟ اين واقعيت دغدغه و چالش بزرگي است.

از آنجا كه دموكراسي نوعي قدرت سياسي است، آيا بهتر نيست به جاي 
تماعي بايد هاي اج دموكراسي فراخوان كسب قدرت را بدهيم؟ جنبش

خواست كسب قدرت را به ميان بكشند و درگير روشن كردن خصائل و 
المللي آن قدرت  مختصات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قانوني، و  بين

  توان به آن دست يافت. نويني گردند كه فقط از طريق انقالب مي

در مورد تغييرات » دموكراسي«خواهيم بر حسب  و حتا اگر هنوز مي
» واقعي و غير واقعي«صحبت كنيم بياييد به وراي دموكراسي راديكال 

گوئي به سواالتي از اين قبيل شويم كه در آن  برويم و درگير پاسخ
داري چيست  دموكراسي مطلوب تكليف روابط اقتصادي و اجتماعيِ سرمايه

چگونه خواهد توانست » دموكراسي واقعي«و با آن چه خواهيم كرد؟ اين 
تصادي جامعه را بر بنيادهائي نوين و كامال متفاوت از حيات سياسي و اق

ي آن با نظام جهاني  داري سازمان دهد؟ و وقتي حاصل شد رابطه سرمايه
امپرياليستي چه خواهد بود و چگونه نقش يك پايگاه انقالبي را براي 

  دگرگون كردن كل جهان بازي خواهد كرد؟

  

زنجيرهاي وابستگي به من از منطقه اي مي آيم كه بدون درهم شكستن 
ي شالوده هاي اقتصادي نويننظام سرمايه داري جهاني ما قادر نخواهيم بود 

يازهاي مردم و رشد يك اقتصاد ملي موزون ( و را بريزيم كه پاسخگوي  ن
بدون اين مهم نخواهيم توانست  باشد. نه معوج همچون آنچه هست) 

ابط اجتماعيِ منتج از و روي اقتصادي جامعه اي سازمان دهيم كه توسعه 
نباشد بلكه تحت هدايت آگاهانه  »بازار  دستان نامرئي«آن تحت فرماندهيِ 

هاي كلكتيو كارگران و دهقانان و  ي دولت سوسياليستي و ابتكارعمل
متخصصين و ديگر مردم كاركن جامعه باشد. در نظام نوين چه چيزي 

هاي  وليد شود جوابتوليد شود، چگونه توليد شود، براي كه و براي چه ت
هاي سوسياليستي و  طبقاتي روشن خواهد گرفت. نظام نوين ارزش

از از ميان بردن تمايزات طبقاتي، انترناسيوناليستي را ترويج خواهد كرد. 
 همچون گرانه روابط توليدي استثمارگرانه و روابط اجتماعي ستمميان بردن 

مان دهي اقتصادي و ملي قطب نما و هدف هر نوع ساز ستم و پدرساالري
فرآيند كار خواهد شد. اما براي ساختن اين نوع دموكراسي بايد   سازماندهي

  آن دموكراسيِ ديگر را كه حاكم است سرنگون كرد كه يعني انقالب.

ي كمونيستي توسط ماركس گسستي راديكال در تاريخ  بنيان گذاري پروژه
كراسيِ ناب بلكه عبور بود. تصور ماركس از كمونيسم و رهائي نه تحقق دمو

كردن از مرزهاي جامعه ي استثماري و بورژوايي و محو كليه ي تمايزات 
طبقاتي، محو تمام روابط توليدي كه اين تمايزات را توليد مي كنند، محو 
تمام روابط اجتماعيِ ستم گرانه كه منطبق بر اين روابط توليدي اند و محو 

مارگرانه و ستم گرانه بر خاسته و آن كليه افكار كهن كه از اين روابط استث
را نگهباني مي كنند بود. اين چهار مشخصه ي جامعه ي كمونيستي در 

« جريان انقالب كبير فرهنگي پرولتاريائي در چين به اختصار تحت عنوان 

  فراگير شد.» چهاركليت

  

ما امروزه با  كارزار بين المللي عظيم و  بيسابقه اي روبرو هستيم كه هر 
تحقيق و بررسي جدي در مورد تجربه انقالب هاي سوسياليستي قرن  نوع

بيستم را خارج از دستور كار و غير ضروري اعالم كرده است. اين يكي از 
آن عرصه هاي ممنوعه در دنياي آكادميك است كه بايد به چالش گرفت و 
مقابله با آن نيازمند شجاعت فكري و پيگيري در حقيقت يابي است. 

دستاوردهاي عظيم و همچنين نقص هاي مهم در انقالب هاي  پيروزي و
سوسياليستي روسيه و چين زماني كه سوسياليستي بودند و سپس شكست 
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آن ها و احياي سرمايه داري يكي از بزرگترين درام هاي تاريخ بشر است 
كه مدفون و كشف نشده باقي مانده است. اين صدمه ي بزرگي به  انقالب 

ر سراسر جهان است زيرا بدون شناخت از اين فصل از توده هاي مردم د
انگار كه پيشينيانِ تحت ستم و  --تاريخ، آنان بدون تاريخ خواهند شد 

هرگز شورش نكرده و هرگز دست به تالش براي گذر از نظام  ناستثمار شا
دهشت آور سرمايه داري نزده اند. آنطور كه زنده ياد هوارد زين مي گويد، 

  يخ نداند مانند اينست كه ديروز بدنيا آمده است.وقتي آدم تار

فراموش نكنيم كه اين تاريخ را فضاي ايدئولوژيك جاري كه  توسط چند 
شكل گرفته » مرگ انقالب«و » مرگ كمونيسم«دهه كارزار بين المللي 

دفن كرده است.  نمي توان و نبايد گذاشت كه اين وضعيت ادامه يابد زيرا 
شمار مليوني وارد زندگي سياسي مي شوند و در اين مردم سراسر جهان در 

 –صحنه پرآشوب به دنبال راهي، به دنبال آينده اي معنا دار مي گردند 
آينده اي كه تنها از طريق دگرگوني هاي انقالبي سوسياليستي ممكن 
است. تجارب گذشته صرفا گام هاي ابتدايي در اين راه بودند اما بدون شك 

  ذيقيمت اند.

  

خاورميانه و شمال آفريقا بيرحمانه ترين اشكال استعمار و امپرياليسم  مردم
را تجربه كرده اند. آنان ورشكستگي ناسيوناليسم را در اشكال گوناگونش از 

اند. آنان بنيادگرائي  مصدقيسم، ناصريسم، بعثيسم و عرفاتيسم چشيده
و به نام  هاي ضد امپرياليستيِ اين منطقه را دزديده  اسالمي را كه جنبش

ترين روابط  داري ارتجاعي هاي سرمايه راه رهائي و بديلي در مقابل دهشت
اجتماعي و فرهنگ قرون وسطائي را به مردم خورانده اند تجربه كرده اند. 
به اعتقاد من واقعيت هاي چند دهه گذشته در اين منطقه ثابت كرده است 

يستي در كه بدون يك جنبش كمونيستي، بدون حضور يك قطب كمون
جامعه و بدون اينكه قسمتي از محرومترين اقشار جامعه بخشي از آن 
 -شوند، توده هاي مردم به آگاهي الزم در مورد اينكه چرا نظام سياسي

اجتماعي سرمايه داري (چه در شكل كشورهاي سرمايه داري  -اقتصادي
 امپرياليستي يا در قالب جمهوري سكوالر يا سلطنت  يا رژيم اسالمي و

نظامي)  جنايت ها و دهشت هاي وصف ناپذير را دائمي مي كند و به 
معناي يك نظم نوين اجتماعي نخواهند رسيد. بدون يك جنبش 
كمونيستي ( و منظورم يك جنبش كمونيستي انقالبي است و نه احزاب به 
اصطالح كمونيست كه تبديل به بخشي از كاركرد نظام هاي حاكم شده 

به سختي قادر به تصور و تصوير يك نظام سياسي، اند) توده هاي مردم 
  اقتصادي و نظامي متفاوت خواهند بود.  

بسياري از جوانان مبارز كشورهاي عربي در جريان تجربه كوتاه چند ماه 
گذشته اين واقعيت را دريافته اند كه نظام  (مشتمل بر رهبران و نهادهاي 

و روش و ابزار ستم گرانه و  ، اجتماعي و ايدئولوژيك) راه سياسي، اقتصادي
چه بايد «استثمارگرانه اش را عوض نخواهد كرد و در جستجوي پاسخ 

اند. چگونه بايد پيش رفت؟ با چه اهدافي؟ چه نوع انقالبي الزم است » كرد
و رهبري انقالبي چيست؟ چگونه مي توان اين جوامع را از چنگال 

اجتماعي نويني را در امپرياليسم رها كرد و نظام سياسي، اقتصادي و 
محاصره ي جهان امپرياليستي بنا كرد؟ اين ها سواالت سوزناكي هستند 

  كه جنبش هاي انقالبي بايد با آن ها مواجه شده و پاسخ دهند.

فصل نويني در تاريخ مبارزه براي رهائي گشوده شده است. آيا انقالب و 
  ين است.چشم انداز انقالبي در راس آن قرار خواهد گرفت؟ چالش ا

   

synthagma - ١ 
 هاي ضد طرح هاي در شهر آتن كه در مقابل پارلمان واقع است. از زمان آغاز شورش يدانيم

 ينچادرها شده است. ا يدانبه م يلاشغال و تبد ينتوسط مبارز يدانم ينا يكش ياضتر

. يابد يسازمان م ينشبانه است كه توسط مبارز يها يتييگصحنه تظاهرات ها و م يدانم

گوناگون  يشاتسازمان از گرا يبه س يباز قرائتالفي    –» يواقع وكراسيدم«مركز  جنبش 
چادر ، شود جدا ميپارلمان ياباني از خبا كه  يدانمدر بلندي جا واقع است.  ينادر    –پ چ

  قرار دارد. كار راست و محافظه يسيونِاپوز يها يانجر و بساط

*  
  
  
  

  

  

  انقالب يا وضع انقالبي؟

  

  مير حسن پورا

  

ابتدا در تونس و سپس در  –گذرد  گان مي شش ماه از فستيوال ستمديده 
ي شرقي. به مردم اين  مصر و ديگر كشورهاي آفريقاي شمالي و مديترانه

ها دست به مبارزه و مقاومت زده  كشورها كه به مدت شش ماه در خيابان
گون در اين وقايع هاي گونا ي ما به روش فرستم. در واقع همه اند درود مي

ها و مطبوعات  شركت كرده ايم. برخي از ما اين رخدادها را از طريق رسانه
هاي  ايم و يا در حمايت از خيزش مردم اين كشورها عليه رژيم دنبال كرده

پيمائي و تظاهرات كرده ايم و شادماني خود را از اين خيزش  مرتجعشان راه
ديل به رخدادهائي جهاني شده اند. نشان داده ايم. تونس و ميدان تحرير تب

كنيم. هر چند كه ما مثل مردم  گذرد نقش بازي مي ما در آنچه در آنجا مي
ها و نيروهاي سركوبگر  ي ارتش آن كشورها زير سرنيزه و آتش توپخانه

نيستيم اما مهم است بدانيم كه چگونه با آنها متصل و در پيوند هستيم و 
دادها بجاست و بايد صورت گيرد. بايد ي ما در اين رخ شركت خالقانه

ي ما باشد و سوال  گيري اين رخدادها مشغله بدانيم چگونه؟ بايد جهت
  كنيم كه بهتر است در كدام جهت حركت كنند.

كرد نه تنها بر مبناي شناخت و آگاهي كه از در اينجا تالش خواهم كرد 
ت چندين دهه بلكه از نقطه نظر كسي كه به مدانقالب و انقالبات داريم 

نيز به وقايع كنوني نگاه تجارب مبارزات انقالبي ايران را از سر گذرانده 
ها عليه نظام سلطنتي ايران مبارزه كردم. دهسال در آمريكا  من سال كنم.

هنگامي كه دانشجو بودم و گاه در برخي نقاط ديگر جهان براي تغيير اين 
  جهان درگير مبارزه طوالني بوده ام. 

تبديل به بخشي از زبان بين » ميدان تحرير«شاپيش بگويم كه بايد پي
المللي شده است. اين مسئله در شرايطي كه ضد انقالب جهاني انقالبات را 

را به باد ناسزا گرفته و  –از انقالب فرانسه در قرن هجدهم به اين سو  –
هاي  محكوم كرده است اهميت زيادي دارد. در مقابل چنين جوي قيام

ها را فستيوال  رب حيات جديدي به انقالب داده است. لنين قيامجهان ع
ها هر چند  هنوز انقالب نيستند ولي  گان خوانده است و اين قيام ستمديده

ها  فستيوال توده ها به آن معنائي كه لنين مي گفت هستند. اين خيزش
رسه تر از هر مد تر و موثر تر، راديكال مدرسه سياست بوده اند و بسيار عميق

داري به مردم درس سياست  هاي جهان سرمايه هاي دانشگاه سياست و كليه
هاي آن را به درجات  ها تن وارد سياست شده اند و درس داده است. ميليون

هاي غرب و  هاي علوم سياسيِ دانشگاه گوناگون آموخته اند. در دانشكده
د، چگونه آموزند كه چگونه اطاعت كنن ساير نقاط جهان به دانشجويان مي

هاي جهان عرب فستيوال  نظم موجود را بازتوليد كنند. اما در خيابان
گان به مردم آموخته است كه وضع موجود را تحمل كنند و  ستمديده

دست به تغيير آن بزنند. پس مهم است كه اهميت تاريخي و جهاني اين 
يع از مبارزات را بويژه در چارچوب اوضاع كنوني دريابيم. بايد به اين وقا

هائي كه  منظر تاريخي نگريست. منطورم تاريخ جهان است. يعني پروسه
مسير تاريخ را تغيير داده اند و خود جهان را تغيير داده اند. يقينا پس از 

حتا اگر در تغيير راديكال  –ها جهان مانند قبل نخواهد بود  اين خيزش
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  ها در جهان عرب ي شورش ي زنجيره درباره

١٤  107ي  آرش شماره

اليستي مانند وضع موجود موفق نشوند و حتا اگر با دخالت مستقيم امپري
آنچه در ليبي شده، مواجه شود يا اينكه مانند تونس سركوب ادامه يابد. 

ها را در تاثير گذاري بر  ها موفق نگردند بايد اهميت آن حتا اگر اين جنبش
ي اوضاع جهان و تكامل آن كشورها ديد و آن را برسميت شناخت.  مجموعه

جديدي نيست زيرا در هر چند برخاستن مردم عليه ستم وا ستثمار چيز 
هرجا ستم هست مقاومت نيز هست و وقايع جاري اين حقيقت قديمي را 

  اي دارند. العاده ها اهميت فوق ثابت كرده است، با اين وصف، اين خيزش

ي  بگذاريد تاكيد كنم كه جهان موجود گنديده است و ما نوع بشر شايسته
ف نابودي است. خود جهاني بهتر هستيم. در اين جهان حتا طبيعت در شُرُ

جامعه بشري آنچنان زير حمله است كه شايد بتوان گفت در طول تاريخ 
بيسابقه است و من در طول زندگي خود چنين چيزي را نديده ام. 
گرسنگي، فقر، بيعدالتي، جنگ عليه زنان، جنگ هاي قومي، جنگ هاي 

ارتايد. به امپرياليستي، جنگ عليه مردم فقير، ژنوسيد، پاكسازي قومي، آپ
اسرائيل نگاه كنيم كه رژيم آپارتايدي ناب است و طبق كنوانسيون سازمان 

شود و قاعدتا بايد همه  ملل متحد آپارتايد جنايت عليه بشريت محسوب مي
كنند و  هاي غربي از آن حمايت مي با آن مخالفت كنند اما تمام قدرت

تفاده از واژه شود و اس صحبت در مورد آپارتاريد اسرائيل سانسور مي
شود. همانقدر كه آپارتاريد اسرائيلي  آپارتايد در مورد اسرائيل ممنوع مي

گنديده است دموكراسي ليبرال غرب هم گنديده است. چنين وضعي 
تواند به همان شكل سابق ادامه يابد و اگر ادامه  غيرقابل دوام است و نمي

ين را نيز نابود خواهد ي زم يابد بخش بزرگي از بشريت را نابود كرده و كره
توان اين نظم را واژگون كرد؟ آيا واژگون  كرد. سوال اينجاست چگونه مي

كردن آن ممكن است؟ آيا رزمندگان راه آزادي در ميدان تحرير و ديگر 
دانند چگونه آن را واژگون كنند؟ آيا نظام را  شهرها و كشورهاي جهان مي

آميزي خواهند  ا اصالح و رنگسرنگون خواهند كرد و يا اينكه صرفا آن ر
كرد؟ آيا مردم جهان عرب فقط آرزوي آن دارند كه آزادي بيان بدست 
آورند، نظام پارلماني برقرار شود و انتخابات منصفانه برگزار شود؟ آيا فقط 

خواهند؟ يعني دنبال چيزي هستند كه در اروپا و آمريكاي  اين را مي
  آرزوهايشان؟ شمالي حاكم است؟ آيا اين است آمال و 

سوال به نظرم جدي است. رابطه ميان جهان كهن (منظور جهان فعلي 
است) و جهاني كه ممكن است بسيار مهم است. بايد بدانيم آن جهان چه 
خصلتي دارد و چگونه بايد آن را بدست آوريم و جرات بدست آوردن آن را 

كه جسورند و اند  ده به خود بدهيم. مردم جهان عرب و ديگر نقاط  نشان دا
حاضرند جان خود را براي تغيير وضع موجود بدهند. اما ديدن آلترناتيو 

خواهد. آنان بايد جرات  ممكن در مقابل اين جهان نيز جرات و جسارت مي
كنند بگويند كه در مقابل اين نظام پوسيده آلترناتيوي موجود است كه 

تشخيص و ابراز ي طبقاتي نيست.  داري نيست، هيچ شكل از جامعه سرمايه
آن و قدم برداشتن در راه آن نيازمند شجاعت و جسارت بسيار است. 

گويند چنين چيزي ممكن نيست و بايد در چارچوب نظام  ها مي خيلي
  موجود كار كرد و صرفا به اصالح آن قناعت كرد. 

دهد ساده  بنابراين گسست از وضع موجود و حتا فكري كه به آن شكل مي
گيرد كه جهان را چگونه  است كه چه كسي تصميم مينيست. سوال اين 

تغيير دهيم و چه چيزي را بر جاي آن بگذاريم. آلترناتيو چيست و چگونه 
دو شكل اساسي كه  –مي توانيم از شر دو چيز اساسي خالص شويم 

جامعه بشري در بيش از ده هزار سال گذشته تجربه كرده است. يعني 
سط عده اي ديگر و ستم بر آنان از جمله استثمار عده اي از نوع بشر تو

  ستم بر زنان. 

ي روابط ستم و استثمار  امروزه در مصر ارتش هنوز پابرجاست و همه
ها به مسيحيان كه  گذشته پابرجاست. يكي از اشكال شنيع آن حمله سلفي

اقليتي را تشكيل مي دهند است. اگر جنبش در جهان عرب در همين 
دي از وضعيت موجود و نظام حاكم شكل سطح كنوني بماند گسست ج

ماه گذشته، تجربه ساير نقاط جهان  6نخواهد گرفت. اينرا بر مبناي تجربه 
  در ايران كه من خود بخشي از آن بودم مي گويم.  1357منجمله انقالب 

در ايران انقالبي بود كه در آن توده هاي مردم به پا خاستند  1357انقالب 
تا كوهستان ها را تبديل به صحنه مبارزه عليه و مدارس و كارخانه و ح

رژيم سلطنتي كردند. رژيم پهلوي نيروي انتظامي امپرياليسم آمريكا در 
منطقه بود. اين نقش را دكترين نيكسون به اين رژيم داده بود. اين دكترين 

به اجرا گذاشته شد. در چارچوب آن دولت ايران به عمان  1974از سال 
ي دوم قرن بيستم را  هاي مهم نيمه كي از انقالبلشگركشي كرد تا ي

جبهه رهائي بخش عمان و سركوب كند. در عمان انقالب تحت رهبري 
رفت. شاه با فرستادن پنجاه هزار سرباز به سركوب  پيش مي خليج عربي

ي آمريكا براي سلطه بر  اين انقالب خدمت كرد. در هر حال ايران در پروژه
مردم ايران توانستند اين هيوال را سرنگون  جهان جايگاه مهمي داشت.

كنند. رژيم شاه با استفاده از درآمدهاي نفتي در حال سازمان دادن 
پنجمين ارتش بزرگ جهان بود اما مردم توانستند آن را سرنگون كنند. اما 

به جاي رژيم قديم  رهبري خمينيپس از آن چه شد؟ يك رژيم جديد به 
جلوس بر تخت حكومت قضات زن را از  نشست. خميني دو هفته پس از

خدمت اخراج كرد زيرا طبق اصول اسالم زنان شايسته قضاوت كردن 
نيستند چون از قرار آنان احساساتي و غير منطقي اند و چيزي سرشان 
نمي شود. زنان قاضي و زنان ديگر در مقابل اين حمله مقاومت كردند و 

آغاز شد. زنان را مجبور به  سپس پروسه ساختن  آپارتايد جنسي در ايران
رعايت كُدهاي اسالميِ پوشش كردند. در مقابل اين نيز مقاومت بود. پنج 
هفته بعد خميني به ارتش دستور حمله به كردستان را داد زيرا مردم 
كردستان خواهان خودمختاري بودند و در دوران شاه بشدت سركوب شده 

ژيمي برقرار شود كه خواست و انتظار داشتند پس از سرنگوني رژيم شاه ر
اش به نيروهاي  خودمختاري آنان را برسميت بشناسد. خميني در سخنراني

ارتش و نيروي هوائي و حتا نيروي دريايي (با وجود آنكه دريايي در 
كردستان نيست) دستور حمله به كردستان را داد و همزمان مطبوعات 

محو آنان و دين بهائي  عام بهائيان با هدف مورد حمله قرار گرفتند، قتل
شروع شد، اخراج مخالفين از ادارات و مدارس و ... آغاز شد. قانون اساسي 

شناسد و  جديد تصويب شد كه حتا برابري بين مسلمانان را برسميت نمي
هاي اسالم منجمله تسنن امتياز قائل  به مذهب شيعه نسبت به ديگر فرقه

شد. زيرا يك رژيم  است. بدين ترتيب سركوب در همه سطوح شروع
تئوكراتيك برقرار شده بود كه براي تحكيم خود نيازمند پيشبرد سركوب 
همه جانبه بود. در واقع با به قدرت رسيدن خميني انقالب تمام شد و 
تبديل به ضد انقالب شد. هيچ گذاري به نظم نوين موجود نبود. در واقع 

تكوين است. يعني همان اتفاقي افتاد كه امروز در جهان عرب در شرف 
تغيير رژيم و نه تغيير نظام. تغيير رژيم با تغيير دولت متفاوت است. دولت 

تر. دولت بايد از دولت طبقات استثمارگر و زمين دار  نهادي است دائمي
ي كارگر و مردم  عوض شود ودولت طبقات استثمارشونده يعني دولت طبقه

ن دولت استفاده كرده و در كارگر برقرار شود كه پس از برقراري آن از اي
طي يك مدت زمان طوالني جامعه را همراه با محو استثمار  از شر خود 
نهاد دولت نيز خالص كند. اين تنها راه حل نجات جامعه و طبيعت است. 
اما هنوز اين جهتي نيست كه در جهان عرب گرفته شده است. براي اينكه 

ي هستيم، نيازمند تئوري انقالبي اين اتفاق بيفتد ما نيازمند آگاهي انقالب
هستيم، نيازمند سازمان انقالبي هستيم. اين اتفاق يعني تغيير راديكال 
جامعه بطور خودبخودي و در خود رخ نخواهد داد. بلكه نيازمند دخالت 
گري است. اين ساختار ستمگرانه، اين نظام طبقاتي، توسط بشر ساخته 

آن به ده تا دوازده هزار سال شده است و تاريخي طوالني دارد. عمر 
هاي الزم را براي بازتوليد خود دارد. جامعه  رسد و تمام مكانيسم مي

ي ستمگري ملي و قومي و نژادي را  طبقاتي و جامعه جنسيتي، جامعه
توليد مي كند است. اين را همانگونه كه ساخته شد مي توان و بايد نابود 

ي  . صرفا با حركات رزمندهكرد. اما نابود كردنش كار ساده اي نيست
شود. البته شعار تغيير رژيم  خياباني و شعار تغيير رژيم را دادن محقق نمي

النظام است. بايد از  بسيار مهم است و مهمتر از آن شعار الشعب يريد اسقاط
اين شعارها دفاع كنيم و بايد معنايشان را بفهميم. بخصوص معناي نظام و 

از تغيير نظام صرفا رفتن مبارك و اطرافيانش است؟ تغيير آن را. آيا منظور 
ي جديد است.  ي قديم با دارودسته آيا مسئله جايگزين كردن دارودسته

اينها مسائل بسيار مهمي است. ما نيازمند تئوري انقالبي هستيم. از زمان 
عروج جهان سرمايه داري يا جهان مدرن از قرن هجدهم به اين سو و در 

كارگر وارد صحنه تاريخ شد و كمونيسم متولد شد.  قرن نوزدهم طبقه
سال پيش از اين مردم پاريس  140يعني سالح ماركسيسم بوجود آمد. 

برخاستند و كمون پاريس را كه اولين بديل دولت سرمايه داري و عليه 
انقالب اكتبر رخ داد و  1917سرمايه داري بود برپا كردند. سپس در سال 
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زيادي در جهان شد كه مهمترينش انقالب چين انقالبات  1940در دهه 
بود كه دومين كشور سوسياليستي را بنيان گذاشت. اين ها نقطه عطف 

هائي هستند كه ايده و پراتيك ارائه  هاي بسيار مهمي هستند. نقطه عطف
دادند و اما متاسفانه و بداليل قابل فهم اين مبارزات به پيروزي نهائي 

ها  االخره در شوروي و چين احياء شد. ايننرسيدند و سرمايه داري ب
هاي مهمي بودند. در واقع مردم كارگر جهان شكست خوردند.  شكست

ي انقالب بخصوص انقالب كمونيستي آن است كه با شجاعت  امروز وظيفه
جمعبندي كند كه چه رخ داد و چه شد كه سرمايه داري در مغلوب كردن 

ها به سوي  ن اولين گامكشورهاي سوسياليستي، در شكست دادن اي
اي بي طبقه موفق شد و چه اتفاقي افتاد، چه اشتباهاتي شد و  جامعه

اشكالِ خود تئوري چه بود؟ گسست از گذشته در عين حفظ دستاوردهاي 
خواهد. بازبيني و نوسازي تئوري جسارت  آن شجاعت و درايت بسيار مي

گذشته نيز انجام شده خواهد. اين كاري غيرممكن نيست زيرا در  بااليي مي
ها مانند بسياري ديگر از آنچه رخ داده است و  است اما امروزه كمونيست

سرمايه داري استمرار يافته است مرعوب شده اند. مبارزات توده هاي مردم 
در جهان عرب بايد به همه ما شجاعت و جسارت انجام اينكار را بدهد. اين 

آيد اما خيابان بايد به ما  درست است كه تئوري از خيابان بدست نمي
نهيب بزند و قوت قلب بدهد كه انجام اين كار ضروري را به تعويق 

ها مايلند و جرات كرده اند  ي بسيار كمي از كمونيست نيندازيم. امروزه عده
كه از اشتباهات جدي گذشته گسست كنند تا به تئوري ها و جنبش 

هائي جدي  دانم گام ن ميكمونيستي جان تازه اي بدمند. تنها جايي كه م
در آمريكاست كه  حزب كمونيست انقالبيدر اين راه برداشته اند 

مسئوليت و ماموريت اين امر مهم را برعهده گرفته و جرات كرده است كه 
هاي كمونيستي بگويد كجايش  در عين نشان دادن اساس درست تئوري

ل يابد و در كليت اشتباه بوده و بايد كنار گذاشته شود و كجايش بايد تكام
خود بر پايه اي علمي تر و صحيح تر گذاشته شود، جرات كرده در عين 
برسميت شناختن دستاوردهاي انقالب هاي سوسياليستي قرن بيستم 

هاي ابتدائي چه نواقص جدي داشته اند كه نبايد تكرار شوند  بگويد آن گام
زندگي اين را به هاي نوين به سوي آينده را بايد برداشت. در واقع  و گام

  جنبش كمونيستي تحميل كرده و خواهد كرد. 

ي گذشته صحنه برخورد بنيادگرائي اسالمي و  جهان در دو سه دهه
امپرياليسم نيز بوده است. اين دو نيرو جهنمي را براي زنانِ خاورميانه و 
شمال آفريقا آفريده اند. مهم است كه به دام ترجيح يكي در مقابل ديگر 

حتا بسياري از عناصر و جريان هاي چپ بدين دام افتاده اند كه با نيفتيم. 
يكي از اين دو قطب ارتجاعي سمت گيري كنند. بطور مثال به ليبي و 

  افغانستان نگاه كنيد.

بايد باز تكرار كنم اين جهان جهاني پوسيده است. براي توده هاي مردم 
تاده است. چند روز غيرقابل تحمل است. ببينيد در اسرائيل چه اتفاقي اف

پيش ناتان ياهو سگ زنجيري امپرياليسم آمريكا (با عرض معذرت از 
كنم) به اربابش در كاخ سفيد  ي هفتاد استفاده مي ها من از زبان دهه سگ

ي فلسطيني وجود خارجي ندارد و مشكل  و كنگره آمريكا گفت كه پناهنده
ست. تصور كنيد پناهندگان فلسطيني مشكل خارج از مرزهاي اسرائيل ا

ها فلسطينيِ پناهنده در كشورهاي مجاور (در سوريه، لبنان،  اگر ميليون
زمان به سوي فلسطينِ  كنند تصميم بگيرند كه هم مصر و اردن) زندگي مي

هاي خود را دوباره تصاحب كنند  اشغالي راهپيمايي كنند و زمين و خانه
زيرا ماه گذشته در  چه اتفاقي خواهد افتاد. چنين كاري غيرممكن نيست.

ها  (كه براي اسرائيل سالروز استقالل و براي فلسطيني» نكبه«سالرزو 
هائي از آن را ديديم. اگر پناهندگان فلسطيني  سالروز فاجعه است) جنبه

چنين كنند چه خواهد شد؟ يعني رژيمهاي عربي مانند سوريه، لبنان، مصر 
وي كشور خود ممانعت ميليون پناهنده فلسطيني بس 4و اردن از حركت 

خواهند كرد؟ اسرائيل چه خواهد كرد؟ حتما سعي خواهد كرد همان كاري 
هاي ليبرال غربي چه خواهند كرد؟  را كه با غزه كرد بكند. دموكراسي

مطمئنا از اسرائيل دفاع خواهند كرد. من اين را بعنوان مثال آوردم تا 
عرب ديگر جهانِ  هاي جهان بگويم جهانِ پس از ميدان تحرير و خيزش

سابق نيست و مردم جرات اين را بخود داده اند كه دست به اعمال به 
اصطالح غير ممكن بزنند و من مطمئن هستم كه مردم فلسطين دست به 

ها حمايت  مبارزات بزرگ خواهد زد و ما بايد آماده باشيم تا نه تنها از آن

ك و سازماني بكنيم. گري تئوري ي اين مبارزات دخالت كنيم بلكه در پروسه
داري گنديده است و ما نيازمند  بايد با شجاعت اعالم كنيم كه نظام سرمايه

جهاني بنيادا متفاوت هستيم، جهاني كه در آن ستم و استثمار نباشد و اين 
طبقه باشد. اين راهي است كه با  تواند چيزي جز جهاني بي جهان نمي

طي دوران گذاري طوالني  شود و پيروزي انقالب سوسياليستي شروع مي
ي آگاهانه، يادگيري از اشتباهات و متحد  آيد و نيازمند مبارزه بدست مي

كردن تمام كساني است كه خواهان چنين جهاني هستند. جرات صعود به 
  ها را بخود بدهيم.  قله

*  
  
  

  

  بهاري انقالبي و زنانه

  

  2011ژوييه  برگرفته از: كوريه انترناسيونال

  پيمبري -ه موسويبرگردان: نجم

  

  

  
  

  

از تونس تا يمن، زنان نقش مؤثري در موج طغيانات اخيري كه منطقه را 
دربرگرفت ايفا كردند. با اين حال، تا مبارزه براي حقوق خودشان هنوز راه 

  زيادي در پيش است. 

  لندن -گاردين

  

 ي اندازي يك روزنامه قاضي، مردان و زنان جوان در به راه در اتاقي در بن
يكي از تيترهاي » نقش زن در ليبي« كنند.  اپوزيسيون با هم همكاري مي

او مسلمان، « توان اين خطوط را در آن خواند: اين روزنامه است كه مي
زنان » ، خبرنگار، داوطلب و شهروند است. مادر، سرباز، فعال در تظاهرات

ر اين ها و حتا بيش از اين، د ي اين نقش توانند از اجراي همه عرب مي
متالطم كه باعث تكان كشورهاي عربي شده به خود ببالند. يكي از  هاي ماه

ترين تصاوير اين دوران، زنان سياهپوش و خشمگين است؛  دهنده تكان
كشورهاي شمال آفريقا گرفته تا   هاي زنانه از پايتخت مادراني با چهره

براي آزادي ها براي تغيير رژيم، براي خاتمه دادن به سركوب،  سوريه. آن
ها در حال  ها را نيز در گردهمايي شان تظاهرات كردند. آن نزديكان

ها، در حال غذارساني به  سخنراني ديديم؛ در حال رسيدگي به زخمي
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تظاهركنندگاني كه قاهره و ماناما را اشغال كرده بودند ديديم؛ و نيز به 
  ي ارتش كه به شرق ليبي رسيده بود. هنگام تغذيه

تونس، در مصر، در ليبي، در بحرين و در سوريه يك چيز بديهي از يمن تا 
دهي خود، با وجود شركت در  است: اين كه زنانِ عرب با وجود سازمان

تشويق به مبارزه، نوشتن بلوگ، انجام اعتصابِ غذا و حتا كشته تظاهرات، 
اند.  شدن، آنان در كسب برابري جنسي پيشرفت چندان چشمگيري نكرده

از بهار عرب حمايت كردند اما بايد ديد آيا بهار عرب از آنان  زنان اگرچه
هاي اول مشخص شد كه تصويرِ  پشتيباني خواهد كرد يا نه؟ از همان تكان

زير و اغلب حبس در خانه، بايد لزوماً تغيير  منسوخِ زن عرب، مطيع و سربه
ه شده زنان تونسيِ تحصيلكرده، وكيل و دكتر و استاد دانشگا  كند. از نخبه

خوانده و بيكار همه و همه در شورشي كه  تا جمع بيشمار زنان درس
ها تنها باعث  ي بهار عرب شد نقش داشتند. در مصر حضور آن پديدآورنده

پرشمارتر شدن جمعيت نبود، آنها در ميدان تحرير عامل به وجود آوردن 
ها در توزيع مواد غذايي شركت كردند، در  جنبشي واقعي شدند. آن

  ها نقشي اساسي بازي كردند. هاي پزشكي و در سازماندهي تريبون ككم

ها را در خوابگاه  در يمن، زن جوان به نام توكل كرمن بود كه اولين مخالفت
دانشجويي عليه رژيم ديرپاي عبداهللا صالح سازمان داد. كرمن به عنوان 

  يكي از رهبران جنبشي كه هم چنان در يمن ادامه دارد شناخته شد. 

هايي بودند كه ميدان مرواريد را در  در بحرين ، زنان جزو اولين گروه
پايتخت، به همراه فرزندانشان، به منظور تغيير رژيم اشغال كردند. بعدها، 
اين جنبش رهبر معتبري به نام زينب الخواجا پيدا كرد، زني كه در 

د و هايي كه بر پدر، شوهر و برادرشوهرش وارد شده بو اعتراض به خشونت
العاده  زنان اين بار نقش فوق« ها دست به اعتصاب غذا زد.  دستگيري آن

ها جمالت نابيل  اين.» مهمي بازي كردند و زندگي خود را به خطر انداختند
ها به زخميان رسيدگي  آن« باشد.  رجب، رييس حقوق بشر بحرين مي

ها را  د زخميترسيدن هاي خود مداوا نمودند زيرا مي كردند و آنان را در خانه
  .»به بيمارستان ببرند

گان در صف اول بودند: بعد از كشتار  در ليبي مادران، خواهران و بيوه
آنان در مخالفت عليه دستگيري  1996زندانيان در زندان در سال 

 16و 15وكاليشان در مقابل دادگستري شهر بن قاضي تظاهرات كردند(

). مونا سهلي، استاد ادبيات فوريه داد 17فوريه كه خود شتابي به حركت 
قاضي كه برادر همسرش در كشتار زندان به قتل رسيد چنين  دانشگاه بن
دانستم بايد  يك كسي پالكاردي به دستم داد. حتا نمي«دهد:  شهادت مي

سابقه بود. حتا فراموش  با آن چكار كنم چرا كه چنين حركتي برايم بي
  ».كردم صورتم را بپوشانم تا شناسايي نشوم

هاي  در سوريه صدها زن از خانه ها بيرون آمدند تا عليه دستگيري
اعتراض كنند. در يمن وقتي رييس جمهور صالح به  ي مردان رويه بي

تداخل زن و مرد در تظاهرات اعتراض كرد و آن را ضد اسالمي شمرد، 
  كند.  ها بيرون ريختند تا به او ثابت كنند كه اشتباه مي هزاران زن از خانه

ر طول انقالب تونس زنان نيز مورد سركوب پليسي قرار گرفتند. در د
ي شهر كسرين حتا چند زن بعد از تظاهرات مورد تجاوز پليس قرار  منطقه

ها اعالم و  گرفتند. هم چنين در مصر تعدادي تجاوز در هياهوي شورش
  ثبت شده، از جمله تجاوز به خبرنگار آفريقاي جنوبي سي.بي.اس.

  

  يل بسيار براي مبارزه داريمما هنوز دال

آفرين بود و آن هم  مورد ديگري هم در تريپولي پيش آمد كه جنجال
شهادت زني به نام ايمان ال عبيدي بود كه مورد تجاوز پانزده نفر از 

 9سربازان طرفدار قذافي قرار گرفته بود. در بحرين زنان زيادي، از جمله 

توكل كرمن به مدت چهل و پرستار دستگير شدند. در يمن  4پزشك و 
هشت ساعت زنداني بود آن هم به جرم اين كه در شب، تنهايي رانندگي 

سربازاني كه او را دستگير كرده بودند شده بود. با » تحقير«كرده و باعث 
آن كه مجازات  اين حال در بعضي موارد زنان توانستند مخالفت كنند بي

مريم الخواجا  ي ند. طبق گفتهشوند و حتا بعضي امتيازات را به دست آورد
ها پليس بسيار با خشونت  از ابتداي شورش« مبارز حقوق بشر در بحرين: 
ها را  كرد ولي زنان توانستند هم چنان پرچم با تظاهركنندگان برخورد مي

  » باال ببرند.

  

  

  خشونت جسمي

ها  در سوريه مواردي برعكس رخ داده است: زنان در مقابل شدت خشونت
آميز  مارس در دمشق تظاهرات صلح 16ني كردند. روز نشي عقب

هاي زندانيان به طرف وزارت كشور به هجوم و خشونت فيزيكي و  خانواده
ها نيز در امان  دستگيري تظاهركنندگان منجر شد كه در آن زنان و بچه

نماندند. طبق شهادت دختر يكي از زندانيان سياسي معروف كه نخواست 
من بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفتم اما باالخره  «هويت او برمال شود:

كردند و  ي فرد ديگري: از ابتدا دائم تيراندازي مي و طبق گفته» فرار كردم.
مردان نگران خواهران و مادران خود بودند كه مبادا زخمي شوند. بعضي از 

او هم چنين اضافه كرد كه اغلب » زنان نيز براي حيات خود نگران بودند.
« شوند جايي كه هنو بسيار مردانه است.  رات از مسجدها شروع ميتظاه

آيند، اما  ها مي جمعي از دختران جوان موقع تظاهرات دانشگاهي به خيابان
  »ها به نقش حياتي خود واقف نيستند. كنم اغلب آن گمان مي

ي زنان با تغيير رژيم موافق نيستند. زنان يمني در دفاع از حكومت  اما همه
رهبر « تظاهرات كردند. در شرق ليبي نيز زنان به نفع قذافي صالح 
ها اين زنان با فرياد و  تظاهرات كردند. هنگام گردهمايي» انقالبي

كردند و از مردان  سرودخواني و هلهله كشيدن به قذافي اداي احترام مي
  گرفتند.  فاصله مي

. زير در ماه آوريل اين جماعت را در مقابل كاخ كلنل قذافي ديديم

شان آرايش كرده بودند و گويي براي ميهماني به جايي  هاي روسري
هنگامي كه عايشه،  آيد. رفتند كه اين ايده چندان هم نابجا به نظر نمي مي

ي قذافي روي بالكن آمد اين زنان اختيار از كف دادند.  ساله 34دختر 
ش پو عايشه خود براي بسياري از زنان ليبي سمبل است: او زني شيك

ي  است، اهل تجارت است، بلوند است و لباس هاي طراحان شناخته شده
  اند.  مد را دوست دارد. به او نام كلوديا شيفر ليبي داده

عايشه، تنها دختر، بين هفت فرزند معمر قذافي، طرفداران زيادي در ليبي 
دارد. در دولت ليبي وزارت امور زنان و خانواده با يك زن است اما اين 

استثنايي است. در كارمندان عاليرتبه نيز يك زن وجود دارد كه  نمونه
اند اما  مسئول مطبوعات خارجي است. تعدادي زن در ارتش استخدام شده

قذافي به داشتن محافظين زن » رهبر«حقِ رفتن به جنگ را ندارند. 
ي متوسط،  معروف است. مانند بسياري از كشورهاي عربي زنان طبقه

رده و در مشاغلي چون پزشكي و حقوق فعالند. اما تحصيالت عاليه ك
  خواهران نادارترشان در خانه حبس هستند و مطيع.

در بهار عرب موضوع برابري جنسي مطرح نشد. تمام زنان كشورهاي درگير 
شان در تظاهرات  ها و شركت معترفند كه عليرغم اين كه مردان از ديدن آن

م اطمينان ندارند كه همين مردان ابراز خرسندي كردند اما آنان چندان ه
هاي مجلس و يا شركت در دولت و يا شوراي اداري  وقتي زنان را در كرسي

ي مصري به  ها ببينند همان قدر ذوق كنند. يك تظاهركننده شركت
ي اروپا در امور خارجه است و  ي عالي اتحاديه كاترين اشتون كه نماينده

مردان از اين كه بيرون آمدم تا «اخيرا به ميدان تحرير رفته بود گفت: 
خواهان رفتن حسني مبارك شوم بسيار خرسند بودند اما حاال كه او رفته 

  »خواهند به خانه برگردم. از من مي

هنگامي كه در ماه مارس قانون اساسي مورد پذيرش قرار گرفت كالمي 
وق راجع به برابري زن و مرد مطرح نشد. رِبِكا چيائو، بنيانگزار انجمن حق

زن معتقد است كه از همين حاال ضديتي عليه برابري زن و مرد وجود 
در حال حاضر تبليغاتي عليه ما وجود دارد مبني بر اين كه حاال «دارد. 

  » كند. وقت دفاع از حقوق زن نيست و اين مرا نگران مي

ي اصلي تازه شروع  به نظر البيِ تونسي، با آرام شدن انقالب، مبارزه
شان باعث شروع  سوم جوانان ديپلمه و بيكاري كه شرايطشود. دو  مي

جنبش شد زنان هستند. نابرابري در حقوق و قوانين وراثت كه به نفع 
ها در سياست است،  بار است. اما اولين تكان پسران است هم چنان فاجعه

چنان چه كميسيوني كه مسئول اصالحات انتخاباتي بود سهميه بندي 
ا تصويب كرد. هم اكنون زني، بيولوژيست % زن و مرد ر50مساوي 

ترين احزاب اپوزيسيون، حزب  فمينيست مايا جريبي، در رأس يكي از مهم
دمكرات مترقي (پ.د.پ)، با گرايش چپ قرار دارد. هوادارانشان اميدوارند 

 كه جريانات ديگر اين نظريه را دنبال كنند.
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  تبليغات استراتژيك

ي شهر تونس  كي از محالت فقيرنشين حومهليال همروني، دبير دبيرستان ي
كه به احتمال زياد از طرف حزب التجديد كانديد خواهد بود چنين 

ما بايد حتما براي به دست آوردن سهم برابر در انتخابات آينده «گويد:  مي
مبارزه كنيم، زيرا نگران اعمال ناصحيح آن هستم. احزاب كوچك معتقدند 

اندك است.  كاردانهاي  ما در عمل تعداد زناي است ا كه فكر بسيار عالي
توان زنان دكتر،  اين حرف نادرستي است. حتا در مناطق روستايي مي

وكيل و دبير پيدا كرد. در رژيم بين علي مردانِ بسيار زيادي شركت 
قدرها هم اليق و كاردان نبودند. با اين حال همين كه  داشتند كه آن

از كمبود كاردانيِ آنان سخن به  شود شركت زنان در سياست مطرح مي
آيد. بن علي براي اين كه دنياي غرب نسبت به او ديد مثبتي  ميان مي

ي زنان استفاده كرد در حالي كه به آزادي و  داشته باشد از مسئله
توانند به ما بگويند: ببينيد  دمكراسي پشت كرده بود. بعضي از مردان مي

خواهيد؟ و بسيار مشكل  شتري ميچه امتيازاتي داريد، ديگر چه چيز بي
است توضيح اين امر كه عليرغم اين تبليغات استراتژيك ما زنان هنوز 

  »  ها مبارزه كنيم. موارد بسياري هست كه بايد به خاطر آن

خديجه شريف، جامعه شناس و استاد دانشگاه، عضو انجمن بانفوذ    
تن قانون تونسي زنان دمكرات، عضو كميسيوني است كه مشغول  نوش

% اعضاي كميسيون را زنان تشكيل 20باشد. در حدود  انتخابات مي

زنان نقش بسيار پراهميتي را بازي «گويد:  دهند. خديجه شريف مي مي
ها پيش، با پشتيباني  كردند و آن هم نه فقط در موقع انقالب، بلكه از سال

ي. ما به هاي نساج از كارگران معدن در اعتصاب و هم چنين اشغال كارخانه
ها، برابري جنسي در دنياي سياست  ازاء به رسميت شناختن نقش آن

هاي احزاب چپ الييك اين است كه بازگشت  يكي از  نگراني» است.
در  شان ها به قدرت مانعي براي دسترسي زنان به حقوق ي اسالمي دوباره

در تونس  1990تونس باشد. اما حزب اسالمي اننهدا كه در سال هاي 
  دهد كه خواهان محدود كردن حقوق زنان نيست.  بود اطمينان مي ممنوع

گويند در اين انقالب قرار بر  در كشورهاي ديگر، زنان خيلي قاطعانه مي
هاي فمينيستي. چنان كه مروت الزوكيف زني  تغيير رژيم بوده و نه خواسته

گويد: در اين شورش زن و مرد يك چيز  قاضي مي از ساكنان بن
كنيم بيان كنيم.  . ما مي خواهيم بتوانيم آن چه را فكر ميخواستند مي

خودمان باشيم. ليبيايي باشيم. ما خواهان آزادي در همه موارد هستيم؛ 
اي   روحي، اجتماعي و اقتصادي. ما خواهان پاياني خوش به اين واقعه

ي ديوانه  هستيم كه در حال وقوع است و خواهان رهايي از شر اين خانواده
بحريني نور جالل اضافه » كردند هستيم. چيز را كنترل مي كه همه

كنند بلكه براي به  زنان براي حقوق خود نيست كه مخالفت مي« كند:  مي
  »   كنند. گان مبارزه مي دست آوردن حقوق همه

ساله، يكي از رهبران شورش در يمن در سخنانش  29اما فيضه سوليماني، 
در جنبش، برابري جنسي را مطرح  كند كه اگرچه زنان چنين اظهار مي

، مخالفت با رژيم، از طرف  نكردند اما تنها به دليلِ شركتشان در جنبش
هاي ما همان  خواسته« افزايد:  شوند. او چنين مي تر گرفته مي مردان جدي

هاي مردان است، از جمله آزادي، برابري در شهروندي و نقش  خواسته
ي آزادي را در ميدان تغييرات  ن مزهتري براي زنان در جامعه. زنا مهم

ها را نپذيرفته بودند.  چشيدند، جايي كه هرگز پيش از اين به اين خوبي آن
آور آنان را در اين مبارزه براي آزادي  همراهان و همسرانشان شركت حيرت

بسيار ارج گذاشتند. و براي اولين بار به آنها اجازه دادند آزاد باشند و آن 
  »    ند بيان كنند.خواه چه را مي 

*  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  بخروشيد!
  

  

  استفان هسل

  

به قلم استفان هسل تحت عنوان ي كوچكي  جزوه 2011در ژانويه 
آنها كه عليه جريان باد حركت «در كلكسيوني به نام » بخروشيد!«

نظير روبرو  در فرانسه به چاپ رسيد. اين جزوه با استقبالي بي» كنند مي
ي معرفي اين جزوه خشم خود را از  ساله به بهانه 93شد و استفان هسل 

چون و چراي  شدن آن، حكمراني بيوضعيت موجود جهان، تك قطبي
ها در قبال ستمي كه اسراييل به فلسطينيان  ي دولت سرمايه و سكوت همه

  دارد فرياد كرد. روا مي

حقوق   اندركاران و نويسندگان اعالميه استفان هسل كه خود يكي از دست
شر است، از ناديده گرفتن اين اعالميه در كشورهاي مختلف جهان سخن ب

هاي غربي كه به خاطر منافع اقتصادي چشم بر  گفت و از موضع دولت
  اند ابراز انزجار كرد.  هاي ديكتاتور بسته وحشيگري دولت

اگرچه اين جزوه به زبان فرانسه نوشته شده است اما خطابش به جواناني 
شود.  رن بيست و يكم به دست تواناي آنان ساخته مياست كه سرنوشت ق

به همين دليل بر آن شدم اين متن را ترجمه كنم و در اختيار خوانندگان 
فارسي زبان كه جوانانش از سرآمدان جنبش مقاومت اين عصراند قرار 
دهم. جالب توجه است كه بعد از نشر اين متن، جواناني كه در اسپانيا 

هاي مالي براي قشر  جويانه عليه فقر و محدوديت زهشروع به حركتي مبار
درآمد كردند نام خود را از اين جزوه به امانت گرفتند و خود  متوسط و بي

  ناميدند.» خروشندگان« را 

  نجمه موسوي (پيمبري)

  
  

  

كنم.  را طي مي ام ي زندگي بتوان گفت آخرين مرحله سال دارم. شايد  93
دانم اصولي كه مرا در  فايده نمي ست. پس بيام چندان دور ني پايان زندگي

ي  هاي مقاومت و برنامه ام رهنمون شدند يعني از سال تعهدات سياسي
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شوراي مقاومت ملي در شصت و شش سال پيش ياد كنم. گردهمايي 
ها، احزاب، سنديكاها را  ي اشغالي، جريان ي نيروهاي فعال فرانسه همه

ي نيروها را براي  وراي مقاومت همهمديون ژان مولن هستيم كه در كادر ش
ي مبارز به رهبري ژنرال دوگل متحد كرد. وقتي در  پيوستن به فرانسه

اي  به ژنرال دوگل ملحق شدم، از وجود برنامه 1944لندن در ماه مارس 
ريزي و تصويب كرده بود. اين برنامه مبني بر  اطالع يافتم كه شورا، طرح

ي آزاد كه اجراي آن منجر به ايجاد  رانسههايي بود در جهت ف اصول و ارزش
  شد. دمكراسي مدرن در كشورمان مي

ها نيازمنديم. بر ماست كه  امروزه بيش از هر زماني به اين اصول و ارزش
اي بماند كه از آن به خود بباليم،  مان جامعه همگي مراقبت كنيم تا جامعه

اي پر از  نه جامعه ي اقامت، اخراجي، اي داراي افرادي بي اجازه نه جامعه
اي كه در آن حق بازنشستگي  ظن و بدگماني نسبت به مهاجرين، نه جامعه

اي كه در  رود، نه جامعه هاي اجتماعي زير سوال مي ي بيمه و حقوق حقه
ها همگي مواردي هستند  كنند. اين داران اداره مي آن مطبوعات را سرمايه

شك زير بار آن  وديم بيكه اگر ما وارثين بر حق شوراي ملي مقاومت ب
  رفتيم.  نمي

 شوراي مقاومت، بعد از يك درام وحشتناك، در نيروهاي 1945در سال 

هاي اجتماعي به  گيرد. در همين زمان بيمه صورت مياي  طلبانه عروج جاه
« گيرد: ي خود بيان كرده بود شكل مي همان شكلي كه مقاومت در برنامه

ي  به منظور تحت پوشش گرفتن همه هاي اجتماعي، ي كامل بيمه برنامه
كنند و يا امكان شركت در اين برنامه  شهروندان، اعم از كساني كه كار مي

حق بازنشستگي كه براي كارگران سالمند امكان زندگي « ، »را ندارند
منابع انرژي، از برق و گاز گرفته تا ذغال « ،» شرافتمندانه را فراهم كند.

عالم شدند. از جمله مواردي كه اين برنامه هاي بزرگ ملي ا سنگ و بانك
هاي بزرگ  هاي بيمه و بانك در نظر داشت بازگشت درآمد حاصل از كمپاني

بازسازي يك دمكراسي اقتصادي و «، »و صنايع بزرگ به ملت بود.
هاي اقتصادي و مالي از رياست امور  اجتماعي كه منجر به اخراج فئودال

يد بر منافع فردي پيشي بگيرد. تقسيم منافع جمعي با» شد. اقتصادي مي
مقاومت « ي ثروت توليد شده از كار بر قدرت پول غلبه كند.  عاداالنه
كند كه در آن سازمان منطقي اقتصاد وابستگيِ منافع  اي پيشنهاد مي برنامه

كند و اقتصاد را از قيد ديكتاتوري  فرد را به منافع جمع تضمين مي
و » فاشيستي شكل گرفته اند آزاد مي كند.هاي  اي كه در حكومت حرفه

  دولت موقت جمهوري عامل پياده كردن آن است.

يك دمكراسي واقعي، به مطبوعاتي مستقل نيازمند است. مقاومت بر اين 
استقالل مطبوعات در برابر دولت، «امر واقف است و خواهان آن است و از 

و اين همان » كند. هاي مالي و تاثيرات عوامل خارجي دفاع مي قدرت
در رابطه با مطبوعات در برنامه درج شده  1944مواردي است كه در سال 

  بود. دقيقا اين يكي از مواردي است كه امروزه در خطر است. 

ترين حد  ي فرزندان فرانسه تا پيشرفته مقاومت خواهان آموزش همه
 2008هاي پيشنهادي در سال  آموزش بود، بي تبعيض. در حالي كه رفرم

قيقا هدفي عكس اين پروژه را دنبال مي كنند. معلمين جوان تا جايي د
پيش رفتند كه از انجام آن خودداري كردند و به همين دليل به عنوان 

ها برآشفتند، سرتافتند، اطاعت نكردند،  شان كاسته شد. آن تنبيه از حقوق
 ديدند، هاي جمهوري بسيار دور مي آل چرا كه اين اصالحات را از ايده

اي كه به  ي پول است، جامعه  اصالحاتي كه زياده از حد در خدمت جامعه
  دهد.   نوآوري و انتقاد اجازه نمي

  

  تفاوتي: بدترين رفتارها بي

اين واقعيتي است كه در عصر حاضر ممكن است داليل خروش و طغيان با 
تر شده است. چه كسي  تري ديده شود چرا كه جهان پيچيده وضوح كم
هاي  گيرنده است؟ تشخيص دادن جريان ست؟ چه كسي تصميمفرمانده ا

نيست. ما  اي كنند چندان كار ساده متفاوتي كه امروزه جهان را اداره مي
ديگر با گروه كوچكي از نخبگان روبرو نيستيم كه عملكردهايشان را 

فهميديم. با جهان وسيعي روبروييم كه همه چيز در آن در ارتباطي  مي
كنيم كه ميزانِ  د. در چنان ارتباطاتي زندگي ميمتقابل قرار دار

سابقه است. اما در همين جهان مواردي وجود دارد  شان بي آميختگي درهم

ها بايد با چشم باز نگاه كرد، بايد  كه غيرقابل تحمل است. براي ديدن آن
  جستجويشان كرد. 

 خطابم به جوانان است: كمي جستجو كنيد، اين موارد را خواهيد يافت.

كاري از من ساخته نيست، « تفاوتي است. اين كه بگوييم بدترين رفتار بي
با چنين رفتاري يكي از مهمترين » كشم من گليمِ خود را از آب بيرون مي
ها قدرت  دهيد. يكي از مهمترين ويژگي خصوصيات انساني را از دست مي

  باشد. ي آن مي خشمگين شدن و برآشفتن است و متعهد شدن كه نتيجه

  

  توان دو محور مبارزه را شناسايي كرد:  در حال حاضر مي

ي عظيمي كه بين افراد بسيار نادار و فقير و افراد بسيار دارا و ثروتمند  = فاصله1
شود. اين مورد، اختراع قرن  وجود دارد كه روز به روز هم اين فاصله افزوده مي

آورند.   الر در روز درنميبيستم و بيست و يكم است. فقراي اين دوران كمتر از دو د
تر از اين كه هست بشود. تنها همين مشاهده  توان اجازه داد اين دره عميق نمي

  كافي است تا متعهد شويم. 

ي زمين. من شانس اين را داشتم كه بعد از آزادي در  حقوق بشر و وضعيت كره =2
ايو، در در قصر ش 1948دسامبر  10ي جهاني حقوق بشر كه  نوشتن مفاد اعالميه

پاريس به تصويب سازمان ملل درآمد شركت و همكاري داشته باشم. به عنوان 
ي هانري لوژيه، معاون دبير اول سازمان ملل متحد و دبير كميسيون  رييس كابينه

حقوق بشر با ديگران همكاران در نوشتن اين اعالميه شركت كردم. هرگز نقش 
ي آزاد،  و آموزش دولت فرانسه ، كميسر ملي دادگستري»رنه كاسن«كساني چون 

ي صلح نوبل  جايزه 1968كنم. او در سال  در لندن را فراموش نمي 1941در سال 
 - را در شوراي اقتصادي» مندس فرانس«را به خود اختصاص داد. هم چنين نقش 

ي متن اعالميه به سومين كميسيون مجمع عمومي كه  اجتماعي كه قبل از ارائه
عي، بشري و فرهنگي بود آن را مورد مطالعه قرار داد. در آن مسئول مسائل اجتما

ي  كشور عضو داشت و من دبير آن بودم. ما كلمه 54زمان سازمان ملل متحد 
حقوق « ي  هستيم كه در مقابل كلمه» رنه كاسن«را مديون » حقوق جهاني«

دفاع  كردند ارائه داد و از آن كه دوستان آنگلوساكسون پيشنهاد مي» المللي بين
كرد. بعد از خروج از جنگ جهاني دوم اين تفاوت، مفهومي، موضوع مهمي بود، و 
به معناي رهانيدن خود را از قيد تهديداتي بود كه توتاليتاريسم بر روي بشريت 

هاي عضو، متعهد رعايت  بايستي دولت كرد. براي رهايي از اين قيدها مي اعمال مي
ها براي  اين مفهوم، مانع از استدالالت دولتشدند. به كار بردن  حقوق جهاني مي

ي  شد. موردي كه درباره ي حق حاكميت مي اعمال جنايت عليه بشريت به بهانه
كرد چرا كه او معتقد بود كه در كشور خودش حق دارد  هيتلر كامال صدق مي

عام عمومي  داند حكومت كند و تا جايي پيش رفت كه به قتل هرگونه صالح مي
هاي جهاني با نازيسم، فاشيسم،  ي جهاني حقوق بشر به مخالفت الميهدست زد. اع

دانستم كه بايد  توتاليتاريسم و حتا به حضور ما با ذهنيت مقاومت مديون است. مي
هر چه زودتر اين اعالميه نوشته شود و نبايد گول تعهدات ظاهري كشورهاي پيروزِ 

كردند  حقوق را رعايت نمي از جنگ درآمده را خورد كه خود نيز به راحتي اين
 شد.  بلكه بايد به آنها تحميل مي

ي جهاني حقوق  اعالميه 15ي  ، از جمله ماده توانم از ذكر چند ماده نمي
  بشر در اين جا خودداري كنم: 

  هر انساني محقِ داشتن مليت است. : 15ماده 

دارد؛ هاي اجتماعي را  : هر فرد عضو جامعه حق استفاده از بيمه22ي  ماده
اين حق بايد مبتني بر دستيابي به ارضاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
شود كه هر يك براي شأن انساني و رشد هر شخص الزمند، آن هم به 

ماندهي و  المللي و با توجه به ساز هاي بين همت كوشش ملي و همكاري
  » منابع هر كشور.

و جنبه الزامات حقوقي اگرچه اين اعالميه متمركز بر تمايل هر كشور است 
نقش مهمي را در جهان بازي كرده است. ديديم  1948ندارد، اما از سال 

هايي كه تحت استعمار بودند در جهت احقاق استقالل خود بر آن  كه خلق
استناد كردند. اين اعالميه بذر مبارزه براي به دست آوردن آزادي را در اين 

  كشورها پاشيد. 

چند دهه اخير شاهد به وجود آمدن و ازدياد  باعث خرسندي است كه در
هاي اجتماعي مانند انجمن براي  هاي غيردولتي، هم چنين جريان انجمن

المللي حقوق بشر و يا عفو  ماليات بر معامالت مالي، و يا فدراسيون بين
باشند. بديهي  هايي فعال و توانمند مي ها گروه الملل...  هستيم كه اين بين
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اي كار كرد و از  گذاري هر چه بيشتر بايستي به طور شبكهاست براي تأثير
  تمام امكانات ارتباطي بهره گرفت.

شك با مواردي روبرو  خطابم به جوانان است: به اطراف خود نگاه كنيد، بي
انگيزانند، رفتاري كه با مهاجرين  خواهيد شد كه خشم شما را برمي

هاي  ا كولي ها. به وضعيتي اقامت ندارند، ب شود، با كساني كه اجازه مي
خوريد كه شما را به سمت عمل مشخص شهروندي  مشخصي برمي

  يابيد! كنند.  بجوييد و حتما مي رهنمون مي

  

  

  

  

  

  خشم من در رابطه با فلسطين

ترين خشم من مورد فلسطين است، نواز غزه، ساحل غربي رود  امروز اصلي
بياشوبيم. بايستي حتما  اردن؛ خود همين درگيري به تنهايي كافي است تا

ي نوار غزه نوشته  درباره  2009گزارش ريچارد گلدستون كه در سپتامبر 
االصل  شده را بخوانيد. در اين گزارش اين قاضيِ اهل جنوب آفريقا و يهودي

سرب «شمارد، ارتش اسراييل را در عمليات  كه حتا خود را صهيونيست مي
هاي  مشابه جنايت«نجام اعماليكه سه هفته به طول انجاميد به ا» سخت
كند.  متهم مي» جنايت ضد بشريت«و شايد در بعضي از شرايط » جنگي

هاي ديپلماتيك به  همراه همسرم با پاسپورت 2009خود من نيز در سال 
غزه رفتيم تا با چشم خود آن چه در اين گزارش آمده بود را ببينيم. 

وارد نوار غزه شوند. نه آنجا كردند موفق نشدند  كساني كه ما را همراهي مي
پناهندگان فلسطيني   و نه در ساحل غربي رود اردن. هم چنين از اردوگاه

توسط آژانس سازمان ملل برپاگرديد و در آن از سه  1948كه در سال 
ميليون فلسطينيِ رانده شده توسط اسراييل از سرزمين خود منتظر 

بازديد كرديم. و اما نوار  شود تر مي بازگشتي هستند كه روز به روز مشكل
غزه، زنداني سر گشاده است كه در آن يك ميليون و نيم فلسطيني 

هاي  كوشند. بيش از خرابي اند. زنداني كه در آن براي زنده ماندن مي زنداني
ذهن » سرب سخت«احمر در عمليات  مادي، مثل بمبارانِ بيمارستان حالل

شان به دريا و  شان، عشق يپرست و خاطر ما را رفتار اهالي غزه، وطن
شان  شان براي بهبود وضع زندگي فرزندان هايش، مشغوليت دائمي ساحل

كند. توانايي آنان در مقابله  كه بيشمار بودند و خندان، به خود مشغول مي
ي ما را برانگيخت.  با همه گونه محدوديت تحميلي اسراييل، تحسين همه

اي كه زير  راي ساختن هزاران خانهما شاهد بوديم چگونه در نبود سيمان ب
ها خراب شده بود آجر مي ساختند. كشته شدن هزار و چهارصد زن و  تانك

» سرب سخت«بچه و پيرمرد و پيرزن در اردوگاه فلسطيني طي عمليات 

مورد تاييد قرار گرفت، عملياتي كه در آن تنها پنجاه اسراييلي كشته 
ها  ظر هستم. اين كه يهودين شدند.  من با قاضي آفريقاي جنوبي هم

بتوانند جنايات جنگي را هميشگي كنند و به آن ادامه بدهند غيرقابل 
هاي كمي به ما از مردمي كه از تاريخ  تحمل است. متأسفانه تاريخ مثال
  دهد. خود درس گرفته باشند ارائه مي

كه در انتخابات برنده شد و به قدرت رسيد نتوانست » حمس«دانم  مي
اي كه مردم غزه در آن   هايي كه در پاسخ به انزوا و محاصره وشكجلوي م
كنم تروريسم مطمئنا ناتوان است، اما  بردند را بگيرد. گمان مي به سرمي

نهايت  هاي مديدي توسط امكانات نظامي بي بايد اعتراف كرد وقتي مدت
العمل مردم  تان اشغال شده است، عكس تر از شما، سرزمين پيشرفته

  جويانه و ضد خشونت باشد.   اند فقط صلحتو نمي

به شهر اشتوت كمكي به آنها » حمس«آيا فرستادن موشك از طرف 
كند؟ بي شك پاسخ منفي است.  اين حركت به نفع اهداف آنها نيست  مي

ي غضب، خشونت  اما پاسخي است به غضب مردم غزه. بايستي در كلمه
راي كساني كه در آن زندگي آورِ زاييده از شرايطي غيرقابل قبول ب تأسف
توان نتيجه گرفت كه تروريسم نوعي غضب  كنند را فهميد. پس مي مي

است. كه اين غضب مفهومي منفي است. نبايد چنان نااميد كرد كه توليد 
غضب شود بلكه بايد اميدوار كرد. غضب و اميد را از دست دادن، نفي 

يم طبيعي است، اما با توانم بگو اميدواري است. قابل فهم است و حتا مي
اين حال قابل قبول نيست. زيرا خشونت قادر نيست به نتايجي كه از 

 توان به دست آورد دست بيابد. اميدواري مي
 

  عدم خشونت، راهي كه بايد دنبال كنيم

مطمئنم كه آينده از آنِ عدم خشونت و آشتي بين فرهنگ هاي متفاوت 
ي بعدي خود را طي كند. من  لهاست. با اين راه است كه بشريت بايد مرح

توان  نمي«گفت:  هم عقيده هستم كه مي» سارتر«در اين زمينه با 
» توان آنها را درك كرد. اندازند بخشيد اما مي ها را كه بمب مي تروريست

بايد اعتراف كنم كه خشونت تحت هر لوا و «نوشت:  1947سارتر در سال 
ابل اجتناب زيرا ما در شكلي خود نوعي شكست است. اما شكستي غيرق

كنيم. و اگرچه به كارگيري خشونت در  دنيايي مملو از خشونت زندگي مي
و دائمي شدن خشونت را بيشتر مي كند اما از   مقابل خشونت احتمال ادامه
  »تواند باعث قطع خشونت هم شود. طرفي تنها راهي است كه مي

تواند باعث  ت نيز ميافزايم كه عدم خشون من به اين جمله اين نكته را مي
ها حمايت كنيم، كاري كه  توانيم از تروريست قطع خشونت بشود. ما نمي

سارتر تحت لواي اين پرنسيپ در زمان جنگ الجزاير كرد، و يا در موقع 
كه عليه ورزشكاران  1972هاي المپيك مونيخ در سال  سوء قصد در بازي

تر هم در اواخر اسراييلي صورت گرفت. اين خشونت موثر نيست و سار
اش  عمرش مفهوم تروريسم را زير سوال برده بود و در مورد علت وجودي

است كه   همان قدر مهم» خشونت موثر نيست« شك داشت. گفتن اين كه
زنند محكوم كنيم يا  تشخيص اين كه آيا بايد كساني را كه به آن دست مي

بايد اميد خالي از  فايدگيِ تروريسم نه. تروريسم فايده ندارد. در مفهوم بي
خشونت نهفته باشد. اگر اميدي خشن وجود داشته باشد بايد آن را در شعر 

؛ نه در »چقدر اميد خشن است« گويد: گيوم آپولينر جستجو كرد كه مي
  سياست. 

بايستي توضيح «، سه هفته قبل از مرگش نوشت: 1980سارتر در مارس 
چقدر هم وحشتناك است، كنيم و  داد چرا دنيايي كه در آن زندگي مي

اي بيش، در پيشرفتي طوالنيِ تاريخ نيست، بايد بگوييم كه اميد  لحظه
ها بوده است. من  ي انقالبات و شورش هميشه قدرت به حركت درآورنده

  »كنم. اي از آينده حس مي هنوز اميد را بمثابه طاليه

يد به كند. بايد عدم خشونت و ام بايد دانست كه خشونت به اميد پشت مي
عدم خشونت را جايگزين خشونت كرد. اين راهي است كه بايد دنبال كنيم. 

شدگان، بايد به مذاكراتي  ديدگان و هم مورد ظلم واقع هم از جانب ستم
كند. اين همان چيزي است كه باعث از  كن مي دست زد كه ستم را ريشه

اجازه  شود. به همين دليل است كه نبايد بين رفتن خشونت تروريستي مي
داد كينه، زيادي جمع شود. پيام كساني چون ماندال، چون مارتين 

ها و توتاليتاريسم فاتح را  ي ايدئولوژي لوتركينگ در دنيايي كه مقابله
كند. اين پيامي است  خود را به تمامي پيدا مي  سرگذاشته است معني پشت

هوشيارانه از اي  از اميد به جوامعي مدرن كه قادرند با فهم مقابل و حوصله
ها ممانعت كند. براي دستيابي به اين امر بايد بر قانون متكي بود،  درگيري

شكستن قانون توسط هر كسي صورت بگيرد بايد ما را به خروش وادارد. 
  ي حقوق خود سازش كنيم. حق نداريم درباره
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العمل دولت اسراييل در مقابل شهروندان فسطيني كه هر جمعه،  عكس
روند تا شكوه و  ، بدون استفاده از زور، مقابل ديوار ميپرتاب سنگ بي

مخالفت خود را بيان كنند از نظر من دور نمانده و من در اين مشاهده تنها 
ناميد. واقعا كه » خشونت تروريسم بي«نيستم. دولت اسراييل اين حركت را 

 ... بد نيست... فقط بايد اسراييلي بود تا عدم خشونت را تروريسم ناميد.

بخصوص بايد از اين كه اين حركت مورد توجه و حمايت تمام كساني كه 
ي صرف پولي كه  ضد ستم هستند قرار گرفته بسيار خجالت كشيد. انديشه

فعلي قرار داده است و   توسط غرب حمل شده، دنيا را در وضعيت بحراني
ر ي مالي و چه د بايد قاطعانه از اين فرار به جلو كه شعارش چه در زمينه

است قطع رابطه كرد. ديگر وقت آن است » هرچه بيشتر« ي تكنيكي زمينه
هاي برتر  هايي چون اصول اخالقي، عدالت و تعادلِ پايدار، ارزش كه  ارزش

توانند  كنند. اين  خطرات مي گردند، زيرا خطراتي جدي ما را تهديد مي
بشر  اي كه شايد براي منجر به اتمام ماجراي وجود انسان بر روي كره

  غيرقابل مسكوني شود گردد. 

هاي شاياني نيز صورت  پيشرفت 1948اما اين نيز واقعيت است كه از سال 
گرفته است: انهالل استعمار، پايان تبعيض نژادي، تخريب امپراطوري 

ي قرن بيست  شوروي، شكستن ديوار برلن. در حالي كه برعكس، اولين دهه
شي از اين عقبگردها از نظر من ناشي ايم. بخ و يكم شاهد عقبگردهايي بوده

سپتامبر و عواقب  11ي  از رياست جمهوري ژرژ بوش در آمريكا است. واقعه
اند. با بحران  داشت مانند حمله به عراق از آن جمله مخربي كه در پي

مان را  اقتصادي عظيمي مواجه شديم ولي باعث نشد كه سياست توسعه
نفرانس كپنهاگ عليه گرمايش كره تغيير بدهيم. به همين ترتيب است ك

ي زمين نشد.  ي زمين كه منجر به تعهدات سياسي جدي براي حفظ كره
ي دوم قرار داريم.  ي عواقب وحشتناك اين دهه و ورود به دهه ما در آستانه

منبع  1990ي  اما بايد اميدوار بود، بايد همواره اميدوار بود. دهه
سازمان ملل، كنفرانس ريو را در  1992هاي شاياني بود: در سال  پيشرفت

كنفرانس پكن در رابطه 1995رابطه با محيط زيست سازمان داد؛ در سال 
 191به ابتكار دبير اول سازمان ملل كوفي انان،  2000با زنان،  سپتامبر 

را پذيرفتند كه يكي » اي هزاره براي توسعه هشت ماده«ي  كشورف اعالميه
باشد. تأسف من در  مي 2015% تا سال 50 از مفاد آن كاهش ميزان فقر تا

ي اروپا، براي پيشبرد اين برنامه هيچ  اين است كه نه اوباما و نه اتحاديه
  اند. هاي اصولي نكرده اي و اساسي مبتني بر ارزش حركت پايه

گيري به پايان ببرم؟ با يادآوري  نتيجه اين اطالعيه براي طغيان را با چه
مارس  8سالگرد شوراي مقاومت ملي، در  همان نكاتي كه  در شصتمين

ي آزاد  گفتيم؛ ما اعضاي جنبش مقاومت و نيروهاي فرانسه مي 2004
معتقديم كه نازيسم به همت فداكاري و از خودگذشتگي  1940_1945

برادران و خواهران مبارز جنبش مقاومت مغلوب و سازمان ملل در مقابل 
كامال از بين نرفته است و  وحشيگري فاشيسم پيروز شد. اما اين تهديد

  خشم ما نيز دست نخورده باقي است. 

يك شورش واقعي « اين تهديد هنوز موضوعيت دارد. بايد فراخواني داد به 
عليه تمام امكانات ارتباط جمعي كه افقي را كه در مقابل نسل جوان 

كنند مصرف هر چه بيشتر است، تحقير ضعفا و فرهنگ است،  تصوير مي
از اندازه در همه  عمومي را تبليغ كردن است و رقابت بيشفراموشيِ 

  »هاست. زمينه

خطابم به دختران و پسران جواني است كه قرن بيست و يكم را خواهند 
  گويم:  ساخت، با باري از عاطفه مي

  

  خلق كردن، مقاومت است.

  مقاومت، خود عين خلق كردن است.

*  
  
  

  

  ي در باره

 بها در جهان عر شورش ي زنجيره
  perry andersonپري اندرسن 

 ي پرويز صداقت   ترجمه

  

 
  

  اشاره
گذرد از هنگامي كه محمد بوعزيزي، دستفروش فقير  تر نمي چند ماه بيش

هاي سياسي  اي از قيام تونسي نوميدانه خود را آتش زد و با اين كار زنجيره
نها طي سه ماه شاهد تور ساخت.  در كشورهاي عربي را شعلهاميدبخش 

سرعت آتش  سال تونس و مصر بوديم و به هاي ديرينه سقوط ديكتاتوري
يافت. با اين حال،  قيام به بحرين و يمن و ليبي و اردن وسوريه و...گسترش

ي آن چنان بوده كه بدون اغراق در همين مدت  شتاب تحوالت و گستره
هاي توييتي در اين  دها هزار نوشته و تحليل و تصوير و پيامكوتاه شاهد ص

  .ايم زمينه بوده

فرد پري اندرسن، يكي از  به خوانيد تحليل منحصر چه مي آن 
هاي اخير، در مورد  پردازان سياسي دهه ترين مورخان و نظريه برجسته
ي اين  ها در كشورهاي عربي است. ديدگاه اندرسن درباره ي شورش زنجيره

) 2011ي نيولفت ريويو (مارس و آوريل  ي آخرين شماره ها سرمقاله يامق

 .ي همين موضوع است بوده كه ويژه
از آن دسته رخدادهاي نادر تاريخي است:  2011شورش عربي در سال 

هاي سياسي، هريك انفجار ديگري را در پي دارد، در  از قيام اي زنجيره
پيش از آن وجود دارد ـ   نمونه اي كامل از جهان. تنها سه سرتاسر منطقه

آغاز و  1810بخش اسپانيايي ـ امريكايي (التين) كه در  هاي رهايي جنگ
هاي اردوگاه  اروپا؛ و سقوط رژيم 1848- 49پايان يافت؛ انقالبات  1825در 

 و زمان خاصِ تاريخي نظر از دادها رخ اين از هريك  .1989-91شوروي در 
ن عرب چنين جها در انفجارها ي يرهزنج كه همچنان بود، خود مكان

جايي كه آتش اين  تر از دو سال طول نكشيد. از آن يك كم هيچ، خواهد بود
در تونس آغاز شد تنها طي سه ماه به مصر و  2010ها كه در دسامبر  قيام

اي از  بيني بحرين و يمن و ليبي و عمان و اردن گسترش يافت، هر پيش
هاي  ي زنجيره گانه ترين مورد از سه يكالزده است. راد آمدهايش شتاب پي

ي ديگر پيروز شد،  به شكست كامل انجاميد. دو زنجيره 1852پيشين در 
هاي  چه بوليوار (رهبر انقالب هرچند بدون ترديد ثمرات پيروزي برخالف آن

امريكاي التين)، يا باربل بوهلي، (روشنفكر ناراضي آلمان شرقي ـ م.)، اميد 
تواند مشابه يكي از  خ بود. سرنوشت غايي شورش عربي ميداشتند، اغلب تل

 .فرد باشد همان قدر هم احتمال دارد كه منحصربه اين دو الگو باشد. اما 
1 

ي  خاورميانه و شمال افريقا را از پهنه زمان درازي است كه دو ويژگي
سياسي جهان معاصر جدا ساخته است. نخستين ويژگي درازاي زماني و 

ي گذشته است.  لبي امپراتوري غربي در منطقه طي سدهط شدت گسترش
قبل از جنگ جهاني اول، كنترل استعماري شمال افريقا، از مراكش تا 
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مصر، بين فرانسه، ايتاليا و بريتانيا تقسيم شده بود، در عين حال خليج 
ي بريتانيا و عدن پايگاه مرزي  الحمايه هاي تحت اي از دولت فارس مجموعه
ري بريتانيا در هند بود. بعد از جنگ كه غنايم امپراتوري دولت استعما

عثماني در اختيار بريتانيا و فرانسه قرار گرفت، در آخرين تقسيم غنايم 
ها عراق، سوريه،  چه تحت انقياد آن ارضي ميان كشورهاي اروپايي، آن

لينان، فلسطين و اردن نام گرفت، به اين فهرست افزوده شد. استعمار 
خش اعظم جهان عرب ديرتر وارد شد. افريقاي جنوب صحرا، رسمي به ب

ي هند، بگذريم از امريكاي التين، همه  قاره آسياي جنوب شرقي، شبه
النهرين يا مشرق زمين تصرف شده بود. اما برخالف  تر از بين خيلي پيش

اي از  وبيش پيوسته ي كم تمامي اين مناطق، استعمارزدايي رسمي با سلسله
 .ي پسا استعماري همراه شد راتوروارانه و مداخالت در دورههاي امپ جنگ
2 
بار ديگر  1941ها همان زماني آغاز شد كه هيئت اعزامي انگلستان در  اين
اي در عراق به كار گمارد، و با استقرار دولت  نشانده ي دست السلطنه نايب

 1938-39صهيونيستي در گورستان شورش فلسطينيان كه انگلستان در 

ب كرده بود شدت گرفت. قدرت رو به گسترش استعماري كه گاه در سركو
كرد و گاه در مقام كارگزار، اما به مثابه آغازگر  مقام شريك عمل مي

يافت، از اين پس با ظهور  تري مي ي بيش اي هر روز گستره تجاوزات منطقه
 اياالت متحده به جاي فرانسه و انگلستان، به عنوان ارباب جهان عرب پيوند

از هنگام جنگ جهاني دوم، هر دهه شاهد حضور اربابان خارجي يا  ،يافت
بوديم (كه » النكبه«، شاهد 1940ي  ها بوديم. در دهه خشونت مهاجرنشين

طي آن بيش از هفتصد هزار فلسطيني از موطن خود اخراج شدند ـ م.). در 
رود ي انگلستان، فرانسه و اسراييل به مصر و ف ، شاهد حمله1950ي  دهه

ي  ، جنگ شش روزه1960ي  سربازان امريكايي در لبنان بوديم. در دهه
، شاهد جنگ 1970ي  اسراييل عليه مصر، سوريه و لبنان رخ داد. در دهه

بوديم كه سرانجامِ آن در كنترل امريكاييان بود. در » يوم كيپور«اكتبر يا 
طينيان رخ ي فلس ، تجاوز اسراييل به لبنان و سركوب انتفاضه1980ي  دهه

ي اخير، تجاوز و  ، جنگ خليج فارس بود. در دهه1990ي  داد. در دهه
 2011ي كنوني، در سال  ها رخ داد. در دهه اشغال عراق توسط امريكايي

ي تجاوزات در واشنگتن، لندن،  بمباران ليبي توسط ناتو رخ داد. همه
نيز به قدر آويو زاده نشد. منازعات نظامي با خاستگاه محلي  پاريس يا تل

، تصرف صحراي 1960ي  كفايت وجود داشت: جنگ داخلي يمن در دهه
ها به ايران در  ي عراقي ، حمله1970ي  ها در دهه غربي توسط مراكشي

ي  . اما دخالت يا اجازه1990ي  و اشغال كويت در دهه 1980ي  دهه
 ندرت غايب بود. حركتي در منطقه بدون تلويحي غرب نيز در اين موارد به

يافت ـ شاهد  مراقبت دايمي امپراتوروارانه رخ نداد و ـ هرگاه ضرورت مي
 .كاربرد نيروي نظامي و مالي بوديم

3 
ي استثنايي مراقبت و دخالت اروپايي ـ امريكايي در جهان  داليل درجه

ترين تمركز ذخاير  عرب آشكار است. از سويي، جهان عرب قلمرو بزرگ
بر غربي حياتي است . در  صادهاي انرژينفت روي زمين است كه براي اقت

هاي  نتيجه محور وسيعي براي استقرار راهبردي، از دريا، هوا و پايگاه
هاي مرزي در  جاسوسي در سرتاسر خليج فارس شكل گرفته: از پاسگاه

از  .عراق، تا نفوذ عميق در تشكيالت امنيتي مصر، اردن، يمن و مراكش
يل در آن جاي گرفته و بايد از آن سوي ديگر، اين محلي است كه اسراي

پشتيباني كرد، چنان كه امريكا ميزباني البي صهيونيستي است كه 
رود كه هيچ حزب يا رييس  قدرتمندترين اجتماع مهاجران به شمار مي

حرمتي به آنان را به خود راه دهد، اروپا بار  تواند جرئت بي جمهوري نمي
ي خود قدرتي  نوبه جا كه اسراييل به گناه يهودستيزي را بر دوش دارد. از آن

گر است كه هنوز وابسته به حاميان خارجي است، حاميان خارجي  اشغال
ي بنيادگراياني قرار گيرد كه مانند گروه  جويانه آن هدف عمليات مقابله

گراي افراطي يهودي  (دو سازمان راست» لهي«و » ايرگون»هاي تروريستي 
برند و تثبيت قدرت امپراتوري  وزانه بهره ميـ م.) از ترور به صورت امري ر

سازند. هيچ بخش ديگري از جهان از سطح  تر مي در منطقه را پراهميت
  .مشابهي از نگراني مستمر هژمونيك برخوردار نيست

  

4 
هاي  دومين ويژگي متمايز جهان عرب طول عمر و شدت جباريت

اند.  خوش آن بودهعياري است كه از ابتداي استعمارزداييِ صوري دست تمام
» فريدم هاوس«كه  چنان هاي دموكراتيك، آن در سي سال گذشته، رژيم

برداشت كرده، در سرتاسر امريكاي التين، تا افريقاي جنوب صحرا و آسياي 
جنوب شرقي گسترش يافت. در خاورميانه و شمال افريقا، چيز مشابهي رخ 

اند و گذشت  سلط بودهگون همچنان م جا مستبداني گونه نداده است. در اين
ترين معناي  ها را تغيير نداده است. آل سعود ـ مناسب زمان و شرايط آن

اين اصطالح اعضاي مافياي سيسيل است ـ كه كانون اصلي قدرت امريكا 
 هاست ـ نزديك يك قرن در منطقه از زمان پيمان روزولت با آن

هاي خليج فارس و  شيخ  خرده .اند جزيره داشته عيار برشبه حاكميت تمام
امارات »درياي عمان كه حاكم بريتانيايي هندوستان به هنگام تشكيل 

هاي هاشمي و  كارگماشت يا از آنان حمايت كرد، سلسه آنان را به» عربي
ي استعمار بريتانيا و دومي ماترك  علوي در اردن و مراكش ـ اولي زاده

هر پارلماني فرانسه ـ سه نسل شاهان مستبد بدون هيچ ژستي از ظا
ها كه بهترين دوستان غرب در منطقه  داشتند. شكنجه و قتل در اين رژيم

 .هستند روال جاري است
5 

هاي اسمي اين دوره نيز چيزي كم ندارند، هركدام  جمهوري
هاي  تر از نظام رحمي مانند يكديگرند و اغلب خود كم هاي بي ديكتاتوري

ت طوالني صدارت حاكمان سلطنتي موروثي نيستند. در اين جا نيز مد
سال است در قدرت است، اسد پدر و  41همانندي در جهان ندارد: قذافي 

سال. تنها در  23سال، بن علي  29سال، مبارك  32سال، صالح  40پسر 
اين ميان، دولت نظامي الجزاير، كه در آن رياست جمهوري به همان 

ده جداست؛ در عين كند، از اين قاع هاي برزيلي تغيير مي ي ژنرال شيوه
حال كه به تمامي اصول سركوب وفادار است. در وضعيت خارجي، اين 

ديكتاتوري مصر، كه  .ها به طور يكنواخت تابع قدرت هژمون هستند رژيم
از سرنگوني قطعي نظامي نجات  1973تنها به لطف اياالت متحده، در سال 

ستقالل عملياتي آن ي وفادار واشنگتن بود و ا الحمايه يافت، از آن پس تحت
جنگ «تر بود. حاكم يمن به خاطر خدماتش در  از عربستان سعودي كم

نعمتان متمدن تونسي در  به بهايي نازل خريداري شد. ولي» عليه ترور
هاي الجزاير و ليبي  اروپا، عمدتاً و البته نه صرفاً، در فرانسه، هستند. رژيم

ي استقالل  مندند، حاشيه هكه از درآمد سرشار ناشي از منابع طبيعي بهر
بيش تري دارند، هرچند در الگويي از سازگاري روزافزون كلي قرار داشتند: 

گرا نياز دارد، و نوع  نوع الجزايري به حمايت غرب از كشتار مخالفان اسالم
هاي سودآور در ايتاليا نيازمند  گذاري ليبي براي جبران مافات و سرمايه

تواند بدون  ماند سوريه است، كه نمي كه ميحمايت غرب است. تنها رژيمي 
ي اسراييل است، سر فرود  هاي جوالن كه در محاصره بهبود وضعيت بلندي

ي تجملي لبنان كامالً در اختيار پول  آورد و مايل نيست بگذارد منطقه
راحتي در  ها و جاسوسان غربي باشد. اما حتي اين استثنا نيز به سعودي

ه امريكا عليه عراق در جنگ خليج فارس (ك» عمليات توفان صحرا«
 .كند دهي كرد ـ م.) مشاركت مي سازمان

6 
دو ويژگي منطقه، چيرگي مستمر سيستم امپراتوري امريكا و فقدان 

اند. اين پيوند، برآمدي  ي نهادهاي دموكراتيك، در ارتباط با هم پيوسته
الت جا كه دموكراسي تهديدي براي سرمايه است، ايا ساده نيست. آن

كه  كنند، همچنان پيمانانش در از ميان برداشتن آن درنگ نمي متحده و هم
دهد. برعكس،  اكنون آريستيد نشان مي سرنوشت مصدق، آربنز، آلنده يا هم

 .شود خوبي از آن حفاظت مي وقتي استبداد ضرورت داشته باشد، به
 مهاجر، كارگران عرق و خوار ريزه هاي قبيله به متكي  استبدادهاي عربي ـ

اي راهبردي امپراتوري امريكا بود كه پنتاگون پيوسته براي حفظ ابزاره
ـ سلطنتي يا جمهوري ـ كه بر   هاي ديكتاتوري .كرد آنان مداخله مي

اند، به لحاظ  تر در ديگر نقاط اين منطقه حاكم هاي شهري بزرگ جمعيت
ي اين  همتفاوت دارند. اما اغلب به گستر  نظم تاكتيكي، الزاماتي كمي

هاي جباري كمك و از آن پشتيباني شده، نه اين كه اياالت متحده  نظام
ي  هاي بومي در جامعه ها را خلق يا تحميل كرده باشد. هركدام ريشه آن

  .ها را خوب آبياري كرده است اند، اما واشنگتن اين ريشه محلي داشته
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آرماني  ي سياسي ي مشهور لنين، جمهوري دموكراتيك پوسته به گفته

، هيچ استراتژيست غربي با اين امر 1945داري است. از  براي سرمايه
امپراتوري اروپايي ـ امريكايي در حقيقت سروكار  .مخالف نبوده است
دهد، به شرط آن  هاي عرب را به ديكتاتورها ترجيح مي داشتن با دموكرات

ن كه از ها باشند. در مناطقي از جها كه به همان ميزان مطيع هژموني آن
چرا  .به تازگي دموكرات شدند دشواري چنداني پديد نيامد 1980ي  دهه

همين فرايند در خاورميانه و شمال افريقا به كار نرفته است؟ اساساً، چون 
اياالت متحده و متحدانش دليلي براي هراس از آن داشتند، درست به 

ايمي ي قهرآميز امپراتوري در اين منطقه، و تحميل د خاطر پيشينه
ها  رضايت انتخاباتي مشابهي نسبت به آن اسراييل، احساسات عمومي

آوري  نداشته است. به كار گماردن رژيمي كارگزار به زور سرنيزه و جمع
ي متفاوتي است. انتخابات آزادتر  راي كافي براي آن، مانند عراق، مسئله

 هاي الجزايري و مردان قدرتمند كه ژنرال موضوع ديگري است، چنان

دريافتند. در هر مورد، در برابر پيروزي دموكراتيك نيروهاي » فتح«
گرا كه پيروي كافي از فشارهاي غرب نداشتند، اروپا و امريكا لغو  اسالم

انتخابات و سركوب را ستودند. منطق امپراتوري و ديكتاتوري همچنان 
 .اند تنيده درهم
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اي كه دو  زنجيره انداز خروشيد، در سرانجام، شورش عربي در اين چشم
عامل بزرگ وحدت فرهنگي منطقه، زبان و مذهب، آن را آسان ساخته 

وبيش در همه جا با  اي شهروندان عادي، كه كم است. تظاهرات توده
سركوب با استفاده از گاز اشك آور، آب و گلوله مواجه شده، با شجاعت و 

پس از ديگر ها است. در كشورها يكي  ي قيام زدني، نشانه انضباطي مثال
الشعب يريد اسقاط «تقاضاي اصلي در فريادي پرخروش تبلور يافته: 

هاي عظيم مردم در  ـ مردم خواهان سرنگوني رژيم هستند! توده» النظام
وجوي آزادي  ها به جاي استبداد محلي اساساً در جست ها و خيابان ميدان
يست ـ عمالً اي ن اند. دموكراسي كه به عنوان يك اصطالح چيز تازه سياسي
برند ـ اما به عنوان يك  كرات از اين اصطالح بهره مي ها به ي رژيم همه

هاي ملي  واقعيت ناشناخته است، مخرج مشترك خودآگاهي جنبش
اي  تر در قالب مجموعه گوناگون بوده است. نيروي جذّاب دموكراسي كه كم

وضع  هاي نهادي تفكيك شده است، ناشي از توانش در مقام نفي از شكل
موجود بوده است ـ هرچيزي كه ديكتاتوري نيست ـ نه توصيف اثباتي آن. 

تر از  هاي رژيم پيشين مهم هاي بااليي چهره به كيفر رساندن فساد رده
ها  آيد. سرعت قيام اي بوده كه به دنبال مي هاي قانون اساسي ويژگي
، به طور ترين مفاهيم ها نيست. هدف در كالسيك ي ابهام در آن دهنده نشان

 .محض سياسي است: رهايي
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هاي مستقر چند دهه است كه  انگيز رژيم اما چرا امروز؟ بازيگران نفرت
ها سربگيرد.  اي عليه آن هاي توده تغييري نكرده بودند بدون آن كه شورش

توان به  هايشان نبايد تبيين كرد. نمي ها را بر اساس هدف بندي شورش زمان
رساني منسوب ساخت:  هاي جديد اطالع ا را به شيوهه اي آن كننده طور قانع

كننده بوده است اما  حضور الجزيره، ورود فيس بوك يا توييتر تسهيل
اي كه اين آتش را  توانسته روح جديد شورش را پي افكند. جرقه نمي
ي  تواند پاسخ را بيان كند. همه چيز با مرگ نوميدانه ور ساخت مي شعله

رد سبزيجات در شهري كوچك در تونس آغاز شد. گ ي فقير دوره فروشنده
دهد فشارهاي آتشفشاني  در پس هياهويي كه امروز دنياي عرب را تكان مي

شدن درآمدها، افزايش بهاي مواد غذايي،  اجتماعي وجود دارد: قطبي
نكرده ـ  كرده ـ و تحصيل ي جوانان تحصيل كاري گسترده كمبود سرپناه، بي

تر  مشابهي در جهان ندارد. آشكار است در كمدر ميان هرم جمعيتي كه 
اتكايي براي  قدر حاد است و مدل قابل رژيمي بحران بنيادي جامعه اين

  .هاي جديد را داشته باشد توسعه وجود ندارد كه ظرفيت ادغام نسل
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هاي سياسي شورش  تر اجتماعي و هدف هاي عميق تا امروز، ميان خيزش
ي  دهنده ود دارد. اين تا حدودي بازتابوبيش كامل وج عربي گسستي كم

تركيب احتماالت اصلي آن تاكنون بوده است. در شهرهاي بزرگ ـ به 
ها  اند كه با قدرت به خيابان استثناي منامه ـ به طور كلي اين فقرا نبوده

اند.  اند. كارگران هنوز اعتصاب عمومي پايداري را راه نيانداخته ريخته
آمد چند دهه سركوب پليسي است  اند. اين پي آمدهتر به شمار  دهقانان كم

شد. ظهور  دهي جمعي در ميان فرودستان مي كه مانع از هرگونه سازمان
آمد برزخ  ها مستلزم زمان است. اما اين گسست، پي ي اين سازمان دوباره

شدن ناسيوناليسم و  اعتبار نيز است كه جامعه با بي  ايدئولوژيكي
ها، تنها  شدن باورهاي راديكال طي همين دهه سوسياليسم عربي و اخته

بنيادگراييِ فرومانده را به مثابه راه گذار برجاي گذاشته است. در اين 
توانست روي  شرايط كه ديكتاتوري خلق كرده واژگان شورش تنها مي

ديكتاتوري ـ و سقوط آن ـ در گفتماني سياسي تمركز يابد، نه چيزي فراتر 
 .از آن
11 

ها،  آميزي آن ت رهايي دوباره با برابري پيوند خورد. بدون درهماما الزم اس
 پيشين نظم از پارلماني روايتي به  توانند خيلي ساده ها همه مي اين قيام

 هاي انرژي و ها تنش به گويي پاسخ به قادر ديگر كه اي نسخه يابد، تقليل

. نيست جنگ ي دوره منحط هاي اليگارشي از بيش اجتماعي انفجارآميز

شود بايد اين باشد  ردي چپي كه دوباره در جهان عرب زاده ميراهب اولويت
كه از طريق پيكار براي اشكال آزادي سياسي براي اين فشارهاي اجتماعي 

كند، و بدين ترتيب مانع از گسست  امكان تبلور اجتماعي فراهم مي
ها بشود. يعني، از سويي: حذف كامل تمامي قوانين اضطراري،  شورش

ي دستگاه دولتي از  ي حاكم؛ تصفيه حالل حزب حاكم يا خلع خانوادهان
هاي رژيم قبلي؛ و در پيشگاه عدالت قراردادن رهبران آن باشد. از  پيرايه

سوي ديگر به معناي توجه دقيق و خالقانه به جزييات قوانين اساسي است 
اصلي شود. در اين جا الزامات  كه هنگام حذف بقاياي رژيم قبلي نوشته مي

حصر و استثناي مدني و  دهي بي هاي بيان و سازمان چنين است: آزادي
هاي انتخاباتي مبتني بر اكثريت نسبي، نه مطلق؛ پرهيز از  اي؛ نظام اتحاديه

االختيار؛ محدودساختن انحصارات ـ دولتي يا خصوصي ـ  روساي جمهور تام
ها در دسترسي  مزاياترين گروه در وسايل ارتباط جمعي؛ و حقوق قانوني كم

به رفاه عمومي. تنها در چارچوبي باز از اين دست است كه تقاضا براي 
عدالت اجتماعي كه شورش با آن آغاز شد رهگشاي آزادي جمعي است كه 

 .الزم است در پي تحقق آن باشند
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ترينِ تمامي اين  ي مهم، يك غيبت ديگر در خيزش است. در مهم نكته

اروپا، نه صرفاً دو كه سه نوع  1848-49هاي  بها، يعني در انقال زنجيره
ي بنيادي در هم گره خورده بود: سياسي و اجتماعي و ملي. در  مطالبه
اي  هاي توده چه رخ داده است؟ تا امروز، جنبش 2011هاي عربي  شورش

اين سال تظاهرات واحد ضد امريكايي يا حتي ضد اسراييلي برگزار 
اعتباري تاريخي ناسيوناليسم  ز داليل آن بياند. بدون ترديد، يكي ا نكرده

عربي با شكست ناصريسم در مصر است. دليل ديگر اين كه مقاومت بعدي 
هايي مانند سوريه، ليبي،... ـ  ي رژيم در برابر امپرياليسم امريكا مشخصه

هاي همدست امريكا و اسراييل، سركوبگرند  ي رژيم است كه به همان اندازه
با اين حال جالب است كه ضديت  .كنند ديلي ارائه نميو و الگوي سياسي ب

با امپرياليسم در بخشي از جهان كه قدرت امپراتوري بيش از هر جاي 
ديگر در آن نمايان است، ظهور نيافته ـ يا هنوز ـ ظهور نيافته است. اين 

 يابد؟ وضع دوام مي
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آورده بخش از تحوالت به دست  اياالت متحده تا امروز تصويري رضايت
توانست ستادهاي دريايي  است. در خليج فارس، شورش در بحرين كه مي

امريكا را در معرض خطر قرار دهد، با نمايش چشمگير همبستگي بين 
درهم  1849هاي  ي ضدانقالبي در مشهودترين سنت ها، با مداخله سلسله

اند. سنگر  هاي آل سعود و هاشمي سخت حفظ شده شكسته شد. پادشاهي
رسد، اما نيازي به  گري شكننده به نظر مي ي يمن عليه سلفي مبارزه

مراتب  اند، اما سلسله ديكتاتور فعلي نيست. در مصر و تونس، حاكمان رفته
نخورده باقي مانده، و  نظامي قاهره با مناسبات عالي با پنتاگون دست

گرايي  شود بنياد ترين نيروي غير نظامي كه در هر كشور پديدار مي بزرگ
پيمانان  المسلمين يا هم انداز ورود اخوان تر، چشم لي است. پيشمح

شد. اما غرب  اش در دولت سبب بروز هشدار در واشنگتن مي اي منطقه
هاي عربي  بخش در تركيه براي بازسازي در سرزمين اكنون الگويي اطمينان
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هاي تمامي جهان سياسي را به تنهايي دارد. حزب عدالت و  دارد كه بهترين
طور به ناتو و نوليبراليسم وفادار است و  ي تركيه نشان داده كه چه سعهتو
گونه به رغم استفاده از سركوب و ارعاب همچنان يك ليبرال دموكراسي  چه

است كه از سويي به سركوب قانوني و از سوي ديگر به باورهاي مذهبي 
يكا شود. اگر يك اردوغان براي قاهره يا تونس پيدا شود، امر متوسل مي

داليل كافي براي رضايت در برابر از دست دادن مبارك و بن علي خواهد 
 .داشت
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توان ظاهرسازي  ي نظامي در ليبي را مي اندازي، مداخله در چنين چشم
كند  برشمرد، در عين حال كه اعتبار دموكراتيك براي غرب ايجاد مي

گذارد. با  وامي »المللي ي بين جامعه«هاي  ترين اقدامش را به رده زده شتاب
بخش آن  ي قدرت جهاني امريكا نبود بلكه زينت اين حال، اين كار الزمه

ي ناتو در دست فرانسه و انگلستان بود كه گويي دوباره در  بود، ابتكار حمله
تاب كانال سوئز قرار گرفتند. بار ديگر فرانسه رهبري را به  و ي پيچ هنگامه

نزديك دولتش با بن علي و مبارك  ي دست گرفت تا ساركوزي را از رابطه
اش را بگيرد؛ لندن وارد  تطهير كند، و جلوي كاهش شديد آراي انتخاباتي

ي كامرون براي همچشمي با بلر را  شده شد تا آرزوي به كرات بيان
ي عرب ، در تقليد  پذير سازد؛ شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه امكان

آميز فراهم كردند. اما  ين اقدام مخاطره، پوششي براي ا1956از اسراييل در 
آمدهاي آن  قذافي ناصر نيست و اين بار اوباما كه دليلي ندارد هراسناك پي

ها همراهي كند، پروتكلِ هژمونيك مستلزم آن است  توانست با آن باشد، مي
كه امريكا فرماندهي اسمي را برعهده داشته باشد و موفقيت نهايي را 

  شان را هايي از بلژيك و سوئد قدرت هوايي جنگنده هماهنگ كند و بگذارد
 امريكا، فعلي رژيم تا كلينتون دوران از سناتورها براي. گذارند نمايش به

 امتيازي دوستانه، بشر ي مداخله اعتبار احياي عراق، هاي شكست از بعد

 نشئگي در احتماالً فرانسوي، روشنفكر جماعت و ها رسانه. است اضافي

اما حتي در  .ها هستند ر در اين رديف تالشكشو اين خاراتافت ي اعاده
ي بشردوستانه در مورد ليبي توجيه  اند: اگر مداخله امريكا، بسياري بدبين

 .دارد چرا در مورد بحرين يا ديگر كشورهايي از اين دست به كار نرود
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ها را تغيير  تا اين لحظه، هيچ كدام از اين موارد دورنماي آغازين شورش
اش با مسايل داخلي،  كاري قدرت هژمون، درگيري نداده است. محتاط

هواخواهي از شورشيان ليبي، اميد به اين كه اين رويداد به سرعت پايان 
هاي خاموش نسبت به بمباران اخير ليبي توسط غربي  يابد، با واكنش

رسد بتوان تمايالت  همراه شده است. با اين حال، بعيد به نظر مي
هاي جاري  هاي سياسي و اجتماعي در تالطم نه را كامالً از گرايشگرايا ملي

هاي امريكا در  ي شورش، جنگ حذف كرد. در جهان اسالم، در شرق منطقه
عراق، افغانستان و پاكستان هنوز تا پيروزي نهايي فاصله دارد و تحريم 

تر اشغال  كند، و از همه مهم هاي خود را دنبال مي ايران همچنان هدف
ترين  ي غزه هنوز همچون قبل است. حتي ماليم حل غربي و محاصرهسوا
هاي اقتدار  هاي دموكراتيك احتماالً دشوار بتوانند نسبت به نمايش رژيم

 .اعتنا باشند امپراتوري و وحشيگري استعماري بي
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اي است كه ديگر رواج ندارد. اغلب  در جهان عرب، ناسيوناليسم اغلب سكه
هاي مصنوعي  صر و مراكش مستثنا هستند ـ ساختههاي منطقه ـ م ملت

اما همانند جنوب صحراي افريقا و فراتر از آن،  .اند امپرياليسم غربي
اي نبوده كه درون  هاي پسااستعماري هاي استعماري مانعي بر هويت ريشه

در اين مفهوم،  .يابد مرزهاي مصنوعي كه استعمارگران كشيدند، تبلور مي
ي هويت جمعي واقعي و پايداري  امروز دارنده هاي عرب تمامي ملت

خورده با  همچوند يكديگرند. اما تفاوتي وجود دارد. زبان و مذهب، گره
يكديگر در متوني مقدس، به لحاظ تاريخي به عنوان نشانگرهاي فرهنگي 
مشترك چنان قدرتمند و تمايزبخش بودند تا تصوير يك دولت ـ ملت 

اي واحد را پديد آورند.  ، به مثابه خانوادهي برتر ملت عرب واحد با ايده
آرماني كه به ناسيوناليسم مشترك عربي ـ نه مصري، عراقي و يا سوري ـ 

  .اعتال بخشد
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ها  اعراب شاهد رشد، تباهي و شكست ناصريسم و بعثيسم بودند. امروز اين

ديگر حيات نخواهند يافت. اما اگر شورش بايد به انقالب بدل شود، 
ها بود بايد در دنياي عرب حياتي ديگرباره يابد.  اي هم كه در پس آن انگيزه

اي كه  رهايي و برابري بايد باز به هم بپيوندند. اما بدون برادري، در منطقه
ها در  گونه فراگير تحت سلطه و در پيوند با يكديگر بوده، اين شورش اين

قسام به بعد، انواع و ا 1950ي  خطر شكستي تلخ هستند. از دهه
ي سنگيني براي پيشرفت در خاورميانه و شمال  هاي ملي هزينه خودخواهي

كند  ي عرب ارائه مي افريقا داشته است. به كاريكاتور همبستگي كه اتحاديه
ي ورشكستگي و خيانتي همچون  نيازي نيست؛ اين سازمان پيشينه

ن را در روزهايي دارد كه كاسترو منصفانه آ» هاي امريكايي سازمان دولت«
چه الزم است انترناسيوناليسم  هاي امريكا ناميد. آن ي مستعمره وزارتخانه
ي دور، وقتي آخرين  توان تصور كرد، در آينده ي عربي است كه مي بخشنده

ي ثروت نفت متناسب با جمعيت  شيخ عرب سرنگون شد، به توزيع عادالنه
تبد و فقر پراكنده در جهان عرب دست بزند؛ نه ثروت هيوالوار چند مس

تر، اولويت روشن است: اعالم  ي نزديك مفرط فرودستاني بسيار. در آينده
باري كه سادات با اسراييل امضا كرد به لحاظ  مشترك اين كه پيمان خفت

قانوني ديگر نافذ نيست ـ پيماني كه براساس آن مصر، برمبناي قراردادي 
رون سرزمين ي سربازانش د كه حتي حاكميت كافي براي حركت آزادانه

ي مشابه همراه  خود را نداشت، از متحدان خود عقب نشست و موافقتنامه
بار است و اسراييل حتي به  آن در مورد فلسطين كه به خودي خود خفت
آزمون حقيقي احياي  .دهد خود زحمت رعايت ظاهري آن را هم نمي
 .منزلت دموكراتيك اعراب در اين جا نهفته است

  :اي است از مهي باال ترج مقاله * 

 Perry Anderson, ON THE CONCATENATION IN THE ARAB 
WORLD, New Left Review, March – April 2011 

  )انسان شناسی و فرھنگبرگرفته از سايت ( - 

*  

  ي من رنگ ديگري دارد صداي خسته

  صداي خسته ي من سرخ و تند و طوفاني ست

  را ماند ي من آن عقاب صداي خسته

  ه ي شبگير بال مي كوبدكه روي قل

  هاي تفته ي فريادشه و نيز

  روي مدار آتيه ي انقالب مي چرخد

  كجاست قايقم اي موج....

  كجاست پاروها

  مي خواهم

  ر خون سفر كنم تا مرگماندن ببراي  

  و هستي ام را مثل گل هميشه بهار

  به راه خانه ي مردم

  ميان باغ تب آلود الله بنشانم

  سعيد سلطانپور                                                     
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  بهار عرب؟  :دوهزارو يازده
  

  
  

  

  سمير امين

  بهزاد مالكي ي ترجمه

  
با يك سلسله انفجارهاي درهم كوبنده از خشم ملت هاي عرب  2011سال 

» ن عـرب بيـداري جهـا  «آغاز گرديد. آيااين بهار عرب آغازي دوبـاره بـراي   
خواهد بود؟ يا اينكه اين شورشها لگد مال خواهنـد شـد و سـرانجام عقـيم     

ر كه در گام اول اين بيداري رخ داد  و من در كتاب همانطو -ماند. خواهند 
فـرض اول، پيشـرفتهاي جهـان    در  مطرح كـرده ام.  "بيداري جنوب "خود 

ر مقيـاس  د مامپرياليسـ / داري از سـرمايه  فـرا رفـتن  عرب لزوماً در جنبش 
و شكسـت آن، جهـان عـرب را در وضـعيت كنـوني يعنـي        ميگنجدجهاني 

نگه خواهـد داشـت، و از ارتقـاء آن بـه رديـف       تحت سلطهجهان پيراموني 
  .كردخواهد  جلوگيريكشورهاي فعال در بازسازي جهان امروز، 

كنـيم، ايـن خطـر وجـود دارد كـه بـا        صـحبت مـي  » جهان عرب«وقتي از 
وني شرايط عيني هر كشور از ايـن جهـان، دسـت بـه     گ فراموش كردن گونه

كه هـر كـس بـي     ام تعميم بزنيم. من تحليلم را بر روي مصر متمركز كرده
  شناسد. آنرا در تحوالت عمومي منطقه بازمي عمدههيچ مشكلي نقش 

داري جهاني شده است كه سعي كـرد از   مصر اولين كشور پيراموني سرمايه
لوتر از چين و ژاپن، در اولين سالهاي قرن اين وضعيت خارج شود. خيلي ج

هاي بالفصل شرق عربـي   ، محمدعلي پاشا پروژة نوسازي مصر و همسايه19
دوسوم اين قـرن را در   تجربه نيرومندرا در دستور كار خويش قرار داد. اين 

ـ در نيمة دوم حكومـت خـديو مصـر،      1870هاي  بر گرفت و فقط در سال
تاد. در تحليـل شكسـت او نبايـد دو بـار تجـاوز      اسماعيل بود كه از نفس اف

داري مسلط آنروز يعني بريتانياي كبير را بفراموشـي   خارجي قدرت سرمايه
كه منجر به زير سلطه گـرفتن   1870و سپس در  1840سپرد ـ بار اول در  

انگلستان با اشغال نظامي  1882در  انجام امور مالي مصر خديوي شد و سر
ساندن ظهور مصر مدرن را با اصرار دنبال نمـود.  مصر، سياست به شكست ر

ها در آن دوره محدود بود زيرا كه ظهور مصر مدرن را  شك پروژة مصري بي
دومـين كوشـش    بـرعكسِ  د،كر داري جستجو مي در درون و توسط سرمايه

به آن خواهم پرداخت. بي  بعد ) كه من1919-1967ها در سالهاي ( مصري
سياسـي،   مفـاهيم خاص ايـن پـروژه، ماننـد    هيچ شكي تناقضات اجتماعي 

، در اين شكست ميشدايدئولوژيك و فرهنگي كه بر پاية آنها اين بنا ساخته 
نبود اين تناقضـات   امپرياليستي تجاوزبايد گفت اگر اند.  سهم خود را داشته

  دهد. شان ميننانكه مثال ژاپن رفع شود چ احتماال توانست يم
-1920سـال (  40 قريـب  طـي  ده بـود منكـوب شـ  و  بپا خاسته ي كهمصر

ــوني 1880 ــه وضــعيت كشــوري پيرام ــت و   و ) ب ــزول ياف ــلطه ن تحــت س
ــراي   ــاختارهاي آن ب ــت  س ــيوه انباش ــدمت ش ــه در خ ــرمايه آنك  /داري س

بازسازي گرديد. عقب ماندگي تحميلي به در آيد امپرياليستي عصر خويش 
ي آنـرا نيـز   ـ سياس مصر، فراتر از سيستم توليدي آن، ساختارهاي اجتماعي

زير ضربه قرار داد بطريقي كه بطور سيستماتيك ديـدگاههاي ايـدئولوژيك   
الحمايـه الزم بـود    گرا و ارتجاعي را كه براي حفظ اين مملكـت تحـت   واپس

  تقويت نمود.
كنـد، هرگـز    مصر، يعني مردم و نخبگان آن، و ملتي كه آنرا نمايندگي مـي 

ــن ح   ــرار در رد اي ــذيرفت. اص ــعيت را نپ ــن وض ــترش  اي ــة گس ــت، ريش ال
هاي رو به رشد در نيم قرن بعـد بـود كـه عرصـة سياسـي مصـر را        جنبش

اين دوران همچون لحظات مداوم در واقع به ). من 1919-1967درنورديد (
. مبارزات اين دوره سـه هـدف را دنبـال    مينگرم هاي مهم مبارزه و پيشرفت

سـه هـدف،    نمود: دموكراسي، استقالل ملي و پيشرفت اجتمـاعي. ايـن   مي
گرچه در ساختار بياني، محدود و حتي گاهي مبهم بودنـد، امـا از يكـديگر    

 و تـداخل ايـن   جدايي ناپذير هستند. از طـرف ديگـر، ايـن ارتبـاط درونـي     
 /داري مصـر مـدرن در سيسـتم سـرمايه     ادغامهدفها، بيان چيز ديگري جز 

لي كـه  نيست. در اين قرائت مسـأله، فصـ   اندور آنم جهاني شده امپرياليس
) آخرين صفحة اين دوران 1955-1967توسط مصر ناصري متبلور گرديد (

  ) آغاز گرديد.1919-1920طاليي پيشرفت و مبارزه است كه با انقالب (
رهايي بخش در مصر، با نوسازي سياسـي  ات مبارز از برآمد طليعة نيم قرن

ـ بـا پـذيرش نـوعي از    1919در  Wafd "وفد"آن ـ همراه با تأسيس حزب  
شـود.   دموكراسي بورژوايي مشروطه و كسب دوبارة استقالل، مشـخص مـي  

دركـي   گرنـه ا –جانبـدار الئيسـيته   مورد نظر پيشـرفتي  تيك شكل دموكرا
ـ نقش توأمان هالل و صليب بر روي   .داد را نشان مي - راديكال از الئيسيته

ر دوباره ظـاه  2011پرچم مصر در آندوران (كه در تظاهرات ژانويه و فوريه 
نـه تنهـا انتخـاب    » معمولي«شد) ـ نماد راستين اين گرايش بود. انتخابات  

هـاي مصـر) توسـط اكثريـت مسـلمان امكـان پـذير         هـا را (مسـيحي   قبطي
توانستند بـه بـاالترين مناصـب دولتـي      ها مي ساخت، بلكه همين قبطي مي

  اي بوجود بيايد. دست يابند، بدون آنكه كوچكترين مسأله
 متشـكل از  بلـوك ارتجـاع   با پشـتيباني  انياي قدرتمندكوششهاي بريتهمة 

صــرف ايــن ميشــد كــه  ،ســلطنت، زمينــداران بــزرگ و دهقانــان ثروتمنــد
. ديكتـاتوري  پيشرفتهاي دمكراتيك مصر دوران وفد ر ا بـه عقـب برگردانـد   

 1923كه با لغو قانون اساسـي دموكراتيـك    1930صدقي پاشا در سالهاي 
مبـارزات  شـد كـه نـوك پيكـان     مواجـه   وييهمراه بود ـ  با جنبش دانشج 
براي كـاهش   . تصادفي نيست كهآنزمان بود دموكراتيك و ضد امپرياليستي

دربــار و ســفارت انگلــيس، فعاالنــه از تأســيس خطــر جنــبش دانشــجويي، 
پشتيباني كردند. جريـاني كـه از تفكـر     1927المسلمين در  جمعيت اخوان

گرفـت و   يانه)  وهـابي الهـام مـي   گرا گرايانه در شكل سلفيست (واپس اسالم
جديـد در  » اسـالم سياسـي  «از  روايتـي ا فرموله شده بود. ضتوسط رشيد ر

  *ترين بيانش (ضد دموكراتيك و ضد پيشرفت اجتماعي). ارتجاعي
انـداز جنـگ دوم جهـاني، لنـدن را      تصرف اتيوپي توسط موسوليني و چشم

بدهد. بدين طريق در  وادار كرد كه به نيروهاي دموكراتيك مصر، اختياراتي
با عقد قرارداد مصر ـ انگلستان به قدرت بازگشت. اما وفـدي   » وفد« 1936

 21شده جنگ جهاني دوم، اجباراً پرانتزي بوجـود آورد. ولـي در   » معتدل«
با تشكيل بلوك دانشجويان ـ كارگران مبارزة اجتمـاعي سـير     1946فوريه 

ارگران و كمونيسـتها بـه صـحنة    بار با ورود كـ  اي بخود گرفت. اين باالرونده
اين جنبش شكل راديكالتري بخود گرفت. اين بـار هـم مـرتجعين     ،عمومي

مصري با حمايت استعمار انگلستان به شدت به جنبش دموكراتيك حملـه  
المسـلمين برخـوردار گرديدنـد و تـا      كردند و در اين راه از پشتيباني اخوان

رفتند. اما موفق به خاموش حمايت از دومين ديكتاتوري صدقي پاشا پيش 
 1936كردن جنبش نشدند. وفد دوباره به قدرت بازگشت و اين بار قرارداد 

را رد كرد. جنگي چريكي در منطقة اشغال شده آغاز شد، ولي آتش سوزي 
اي شـد   المسلمين آلوده بود، بهانه ) كه در آن دست اخوان1951قاهره در (

  براي سركوب جنبش.
) و روي 1954) و بـويژه دومـين آن در (  1952ن آزاد (اولين كودتاي افسرا

كار آمدن ناصر، سرانجامي براي يك دورة ممتد مبارزه بود ـ و يـا بعبـارتي    
ناصريسم بـا   ،از منظر دو ديدگاه متفاوت .ديگر نقطة اختتامي بر حركت آن

قرار دادن گفتماني ايدئولوژيك بجاي آنكه من از بيداري مـردم مصـر ارائـه    
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را نفـي كـرده و    1919-1952، در حقيقت دوران مبـارزات سـالهاي   ام داده
گردانـد. در آن دوره در ميـان    بـاز مـي   1952آغاز انقالب مصر را به ژوئيـه  

و  1952كمونيستها، بسياري اين گفتمان ناصري را نفي كردنـد و كودتـاي   
را نقطة پايـاني بـر راديكـاليزه سـاختن جنـبش دموكراتيـك تلقـي         1954
رفتند زيرا جنبش ناصريسـم فقـط    اينها در اين تحليل، خطا نمي كردند. مي

غيرمتعهدــ   ن) ـ كنفـرانس سـرا   1955بعد از كنفرانس بانـدونگ (آوريـل   
اي ضد امپرياليستي متبلور گرديد. ناصريسم با ارائـه تصـويري    بعنوان پروژه

بواقع ضد امپرياليستي در سطح جهاني ـ (همراه با جنبش پان عربي و پان  
ــ تمـامي ظرفيـت    » سوسياليسـتي «يقايي)ـ و اصالحاتي اجتماعي و نه آفر

ممكن خودش را بروز داد. اين اصالحات از باال انجام شد، بـدون هيچگونـه   
دموكراسي ـ (با ممنوع ساختن سازماندهي طبقات مردمي توسط خودشان  

هر نوع شـكل زنـدگي سياسـي، ايـن     » نابودي«و براي خود) ـ و در نتيجه  
ي ايجاد شده توسط اسالم سياسي پر گرديد. و اين چنين بود كه فضاي خال

تهي گرديد. جنبش از  1965تا  1955ظرفيت جنبش در عرض ده سال از 
نفس افتاده بـه امپرياليسـم و ايـن بـار امپرياليسـم از راه رسـيده ـ ايـاالت         
متحدة آمريكا ـ فرصتي داد تا ابزار نظـامي خـود را در منطقـه بحركـت در      

 6از اسرائيل (جنـگ   1967اسرائيل و شكست اعراب و بويژه مصر در آورد: 
رفـت جنـبش در    روزه) نقطة پاياني بود بر نيم قرن حركـت بـه جلـو. پـس    

شـروع شـده    (l’infitah)» انفتاح«حقيقت از دورة ناصر با سياست گشايش 
و توقــف » داري جهــاني شــده ســرمايه«بــود. گرايشــي براســت در جهــت 

ها از جمله دانشجويان مبارزه كرده بودنـد.   راي آن خيليراديكاليسمي كه ب
كمي قبل و بعـد از مـرگ ناصـر جلـوي      70(جنبش دانشجويي از سالهاي 

صحنة سياسي را اشغال كرده بود). سادات كه جانشين ناصـر گرديـده بـود    
المسـلمين را در   همان سياسـت گـردش براسـت را تشـديد كـرد و اخـوان      

  يك ساخت. مبارك همين راه را ادامه داد.اش شر سيستم جديد خودكامه
نيم قرني را در بر گرفتـه، دوران   2011تا  1967رفت كه از سال  دورة پس

گردن نهادن به تقاضاهاي ليبراليسم جهاني و اسـتراتژي آمريكـا اسـت. در    
اي و جهـاني از   آفرين فعال منطقه نتيجه مصر، موقعيت خود را بعنوان نقش

آمريكــا، اســرائيل و عربســتان ســعودي     دســت داد. متحــدين اصــلي  
گردانان اصلي گرديدند و اسرائيل توانست سياست توسعة اسـتعماري   صحنه

هاي فلسطين را با پشـتيباني ضـمني مصـر و كشـورهاي      و اشغال سرزمين
  خليج ادامه دهد.

ناصر سيستمي اقتصادي ـ اجتماعي بنا نمود كه قابـل انتقـاد بـود، ولـي از      
وردار بود. ناصر جهت خروج از تقسيم كـار اسـتعماري   نوعي يكپارچگي برخ

كرد، راه صنعتي شـدن   كه مصر را در جهت توليد و صدور پنبه محصور مي
را پيش گرفت. اين سيستم طبقة متوسط مصر را تقويت كرد، در عين آنكه 
طبقات مردمي را فقيرتر ساخت. سـادات و مبـارك بعكـس راه نابودسـازي     

ــامالً  سيســتم توليــدي مصــر را د ــد. بجــاي آن سيســتم ك ــيش گرفتن ر پ
ناهماهنگي را برقرار كردند كه انحصـاراً بـر پايـة جسـتجوي منـافع هرچـه       
بيشتر كارگزاران توليدي ـ توزيعي در هيأت پيمانكاران سـرماية انحصـاري    
امپرياليستي استوار بود. نرخ رشد ظاهراً باالي مصر كه بانك جهاني در طي 

رد، معنايي واقعي نداشت. رشـد اقتصـادي مصـر    ك سال آنرا تحسين مي 30
نهايت شكننده بود. ايـن رشـد در عـين حـال بـا گسـترش بـاورنكردني         بي

دهند، همـراه بـود و    نابرابري و بيكاري كه بيشتر آنان را جوانان تشكيل مي
  اين وضعيتي انفجارآميز بود و منفجر شد.

ت، بـر روي ماشـين   فروخ كه ظاهراً واشنگتن به آن فخر مي» رژيم باثبات«
سياسـي در مقابـل   پليس مأمور  1ر200ر000جهنمي سركوب استوار بود (

آميـز دسـت    ارتشي) كه بطور روزمره به سـوء اسـتفاده جنايـت    500ر000
زدند. قـدرتهاي امپرياليسـتي بـه ايـن ادعـاي دروغ و دورويانـه دسـت         مي
ميستي حفظ زدند كه گويا اين رژيم، مصر را از افتادن به دام بديل اسال مي
كند، در حاليكه درواقع، رژيم مصر اسالم سياسي ارتجاعي برطبق مـدل   مي

وهــابي را بطــور دربســت در درون خــويش تقويــت و اســتوار كــرده و ادارة 
هاي بزرگ بويژه تلويزيـون را بـه    آموزش و پرورش، سيستم قضايي و رسانه

هـا   تيار سلفيستمسجد بود كه در اخاز آنها واگذار كرد. تنها گفتمان مجاز 
داد در عـين حـال نقـش     . و ايـن وضـعيت بـه آنهـا اجـازه مـي      شـت قرار دا

  اپوزيسيون را بازي كنند.

شرمانة نهادهاي اداري آمريكايي (در اينجا فرقـي بـين    گفتمان دوگانه و بي
اوباما و بوش نيسـت) ـ بطـور كلـي در خـدمت ايـن اهـداف قـرار داشـت.          

هاي جامعه را بـراي برخـورد بـه     رفيتپشتيباني عملي از اسالم سياسي، ظ
هاي جامعة مدرن تخريب نموده اسـت ـ (ايـن مسـأله، ريشـة سـقوط        داده

دهـد). از سـوي ديگـر،     وحشتناك آموزش و تحقيق را در مصـر نشـان مـي   
هـا)،   المثل كشـتار قبطـي   هاي همين اسالم سياسي (في افشاي سوءاستفاده

ه بهانة مبارزه بـا تروريسـم،   حضور نيروهاي نظامي واشنگتن در منطقه را ب
بخشد. مهاجرت وسـيع طبقـات متوسـط و فقيـر بـه سـمت        مشروعيت مي

ي براي رژيم مصر بود كـه  نكشورهاي خليج فارس براي كار، سوپاپ اطمينا
كرد. تضعيف اين سيستم (جـايگزين   آنرا در چشم حاميانش قابل تحمل مي

اب) موجبـات زايـش   شدن نيروي كار ارزانتر كشورهاي آسيائي به جاي اعر
كه بزرگترين از نوع خود  2007هاي كارگري سال  مقاومت گرديد. اعتصاب

  سال اخير قارة آفريقا است. 50در 
هايشان توسـط   مقاومت مصرانة دهقانان فقير كوچك در مقابل تصرف زمين

هـاي اعتراضـات دموكراتيـك توسـط      داري كشاورزي، تشكيل حلقه سرمايه
جنبش و ) !(ديگر بس استالكفايه   (مانند جنبشهاي طبقات متوسط  گروه

نـاظران  «الوقوع را بصدا در آوردند. هرچنـد   آوريل)، زنگهاي انفجار قريب 6
از اين اتفاق به تعجب در آمدند! مـا وارد فـاز جديـدي از مبـارزة     » خارجي
ها و شـانس رشـد آنـرا ارزيـابي و      ايم كه بايد جهت گيري بخش شده رهايي

  تحليل نمائيم.
  

  عناصر تشكيل دهندة جنبش دموكراتيك

را در همـة  » نئوليبرال«انقالب حاضر مصر، امكان پايان اعالم شدة سيستم 
دهد. اين جنـبش عظـيم،    اش نشان مي ابعاد، سياسي، اقتصادي و اجتماعي

  و با استفاده  يشگيرد: جوانان كه با ارادة خو سه عنصر اساسي را در بر مي
، ان شـده » دوبـاره سياسـي  «توسـط خودشـان،   از اشـكال مـدرن اختراعـي    

  .نيروهاي چپ راديكال و گروههاي دموكرات طبقات متوسط
اند. چپ  جوانان (در حدود يك ميليون مبارز) نوك تيز جنبش مردمي بوده

راديكال و گروههاي دموكرات طبقات مياني بعداً و سريعاً به آنها پيوسـتند.  
رات بـا اطمينـان بـه اينكـه، آنهـا      المسلمين در چهـار روز اول تظـاه   اخوان

سركوب خواهند شد، آنرا تحـريم كردنـد. سـرانجام وقتـي نـداي پيشـروان       
ميليون مصري را بحركت در آورد، آنها نيـز آنـرا شـنيدند و بـا      15جنبش 

  تأخير آنرا پذيرفتند.
كننـد: بازسـازي    جوانان و چپ راديكال سه هـدف مشـترك را دنبـال مـي    

نظامي و پليسي)، برقراري نظـم جديـد اقتصـادي ـ     دموكراسي (پايان رژيم 
اجتمــاعي بنفــع طبقــات مردمــي (پايــان بخشــيدن بــه كــرنش در مقابــل 
تقاضاهاي ليبراليسم جهـاني)، و بـاالخره، برقـراري يـك سياسـت مسـتقل       

المللي (قطع وابستگي به تقاضاهاي رهبري طلبانـة آمريكـا و گسـترش     بين
انقالب دمـوكراتيكي كـه آنهـا طلـب     اش بر روي كره خاكي).  تسلط نظامي

كنند، انقالبي دموكراتيك و بيان سياسي ـ ايدئولوژيكش، رنگارنگ است   مي
گيرند. تظاهرات خودجـوش   جا مي» نيروهاي چپ«اما در مجموع در سوي 

  به طرفداري از اين چپ راديكال، شاهد اين مدعاست.
ند بدون ا طبقات متوسط در مجموع حول يك هدف دموكراتيك جمع شده

المللـي مصـر را زيـر     (آنچنان كه هست) و همسوئي بـين » بازار«آنكه لزوماً 
اي  نويس را كه آگاهانـه وارد توطئـه   سئوال ببرند. نبايد نقش گروهي وبالگ

اند، بفراموشي سپرد. گردانندگان  واقعي، سازمان داده شده توسط سيا، شده
زده هسـتند كـه    آمريكايياصلي آن عمدتاً جواناني از طبقات مرفه و بغايت 

با ديكتاتوري موجود نيز مخالف هستند. در گفتارهاي اينترنتي ايشـان، تـم   
شود و بـا   اش توسط واشنگتن رهبري مي دموكراسي در فرم دستكاري شده

اروپـاي  » انقالبهـاي رنگـي  «، مدل »انقالب دموكراتيك«به تن كردن لباس 
هـا   جه گرفـت كـه ايـن توطئـه    كنند. اما نبايد فوري نتي شرقي را دنبال مي

سـعي   (CIA)وجـود آنكـه سـيا    ا سرمنشأ انقالب مردمي در مصر هستند. ب
گيري جنبش را وارونه كرده و مبارزين را از هـدف تغييـر    كند كه جهت مي

اگـر جنـبش در    ،اجتماعي مترقي دور ساخته و به زمـين ديگـري بكشـان   
شكست بخورد و  اش بدور هدف واحد و مشترك سازماندهي عناصر متشكله
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  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٢٦  107ي  آرش شماره

هاي مؤثر باز ماند، شانس موفقيت  يا از ابداع فرمهاي سازماندهي و اكسيون
رود. اندونزي و فيليپين مثالهـاي   هاي امپرياليستي و ارتجاعي باال مي توطئه

خوبي براي شكست جنبش دموكراتيك هستند. جالـب اسـت بـدانيم ايـن     
نويسند و نـه عربـي (!!)،    مينويسهايي كه اكثراً به زبان انگليسي چيز  وبالگ

اش، از مشـروعيت بخشـيدن بـه     زده آمريكـايي » دموكراسي«در جستجوي 
  مانند. المسلمين باز نمي اخوان

عنصر فعال تشكيل دهندة جنبش بيان گرديد،  3نداي تظاهراتي كه توسط 
بسرعت توسط مردم مصر شنيده شد. سركوب بغايت شديد در اولين روزها 

نفر كشته داد، تظاهرات كنندگان جوان را نهراسـاند و در  كه قريب به هزار 
شـان توسـط قـدرتهاي     اي، برخالف جاهاي ديگر، خواهان نجات هيچ لحظه

اي،  كننده در ايجاد اعتراضات تـوده  غربي نشدند. شهامتشان عنصري تعيين
هـاي شـهرهاي بـزرگ و كوچـك گرفتـه تـا        در اقصي نقاط كشور از محلـه 

ميليون نفـر را در سراسـر كشـور، روزهـا و      15اتي كه روستاها، بود. تظاهر
روزها و گاهي شبها ـ بسيج كرد. در اثر اين موفقيت سياسي ناگهاني، ترس  
جاي خود را عوض كرد. هيالري كلينتون و اوباما دست از پشتيباني مبارك 
برداشته و او را رها كردند. سران ارتش از سكوت دست كشـيده و از ادامـة   

از زدند. بدين وسيله بـا حفـظ ظـاهر، مبـارك و چنـد تـن از       سركوب سر ب
  اش را از كار بركنار كردند. خادمين جهنمي

رود.  فراگير شدن جنبش در مصر، بخودي خود چالشي مثبت به شمار مـي 
دهند.  چرا كه اين مردم مانند ساير جاها، يك بلوك همگوني را تشكيل نمي

دهندة اين جنـبش، سـمت و    بي هيچ ترديدي، بخشهايي از عناصر تشكيل
 5كنند. وارد شدن طبقة كارگر (حـدود   سوي راديكال شدن آنرا تقويت مي

ميليون كارگر) در اين امر، تعيين كننده اسـت. مبـارزة كـارگران از طريـق     
شروع شده به تقويت فرم جنبش كمك  2007اعتصابات زيادي كه از سال 

يكاي مستقل كارگري نام برد. سند 50توان از  اكنون مي اند. هم زيادي كرده
مقاومت جانانة دهقانان كوچك در مقابل تصـرف زمينهايشـان بعـد از لغـو     
قانون اصالحات ارضي، در راديكاليزه شـدن جنـبش سـهم مـؤثري داشـته      

المسلمين به اين قانون عهد عتيق رأي مثبت دادنـد، بـه ايـن     است. (اخوان
حات ارضـي، اختـراع   اسـت و اصـال  » مقـدس «بهانه كه در اسـالم مالكيـت   

در » فقيران شهري«شيطانهاي كمونيست است!). سرانجام تودة عظيمي از 
هـاي مردمـي در    شـركت كـرده و از طريـق كميتـه     2011تظاهرات فوريه 

بـا ظـاهر ريشـو و    » فقيـران «برخاسـتند. ايـن   » دفاع از انقالب«محالت به 
وجـود آورنـد   تواننـد ب  روسري و نحوة لباس پوشيدنشان، اين احساس را مي

المسـلمين بـه    هستند و يا توسط اخوان» اسالميست«كه تودة مردم پائين 
اند. ولي در واقعيـت حضـور ايـن مـردم در جنـبش بـه        ميدان كشانده شده

  رهبران سازمان تحميل گرديده است.
اي كه درگير شـده، ايـن سـئوال مطـرح اسـت كـه كـداميك از         در مسابقه

المسلمين و متحـدين سـلفيش و يـا اتحـاد      نيروهاي به ميدان آمده، اخوان
توانند اين تودة جهت گم كرده را بخود جذب كنند و يا آنرا  دموكراتيك مي

  كنند. (ترمي كه من آنرا قبول ندارم).» اداره«
اي در مــورد تشــكيل جبهــة واحــد نيروهــاي  پيشــرفتهاي قابــل مالحظــه

زب دمــوكرات و كــارگران در مصــر در حــال انجــام شــدن اســت. پــنج حــ 
، اتحاد نيروهاي سوسياليست را 2011هاي سوسياليستي، در آوريل  گرايش

)، اتحـاد مردمـي دموكراتيـك    1بوجود آوردند. (حزب سوسياليست مصـر ( 
)، اكثريت خارج شده از حزب قديمي تجمع، حزب دموكراتيك كـارگران  2(
)، حزب سوسياليست انقالبي تروتسكيست، و حزب كمونيست مصـر كـه   3(

انـد كـه    هاي حزب تجمع بوده است). اين احزاب متعهد شده ريانيكي از ج
مبارزة مشترك خويش را از طريق اين اتحاديه پيش ببرند. مـوازي بـا ايـن    

) مركـب از همـة   Maglis Watanyاتحاد، يك شوراي ملي (مجلس وطنـي  
نيروهاي سياسي و اجتماعي درگير در مبارزه، تشكيل شده است. (احزاب با 

ليستي، احزاب متفـاوت دموكراتيـك، سـنديكاهاي مسـتقل،     گرايش سوسيا
هاي اجتماعي).  هاي جوانان و تعداد زيادي انجمن سازمانهاي دهقاني، شبكه

اند و  المسلمين و احزاب راست از پيوستن به اين شورا خودداري كرده اخوان
اند. ايـن شـورا حـدود     بدينوسيله مخالفت خود را با ادامة جنبش نشان داده
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  روياروئي جنبش دموكراتيك و بلوك ارتجاعي!

همانند زمانهاي پيشين، در دوران رشد مبارزه، بلوك ارتجاعي نيرومندي به 
روياروئي با جنبش دموكراتيك برخاسـته اسـت. تركيـب اجتمـاعي (البتـه      

تواند به شناخت آن كمك كند، ولي بايستي آنرا بـا   طبقاتي) اين بلوك، مي
لــت سياســي و گفتمــان ايــدئولوژيكي كــه در خــدمت آن اســت، ابــزار دخا

  بازشناخت.
از نقطه نظر تعريف اجتماعي، بايد گفت كه اين بلوك ارتجاعي در مجمـوع  

سال  40شود. روشهاي انباشت سرمايه در  توسط بورژوازي مصر رهبري مي
گذشت، به ظهور يك بورژوازي ثروتمند منجر گرديده كـه بـا همراهـي بـا     

آميـز در مصـر،    ، انحصاراً از نـابرابري رسـوائي  »ـ جهاني شده  يبراللي«مدل 
كـه  » كارساالران مبتكر«مند شده است. اين بورژوازي نه از دهها هزار  بهره

بانك جهاني سعي دارد به ما بقبوالنـد، بلكـه از ميليونرهـا و ميلياردرهـايي     
ـ   شوند كه در درجة اول، ثروتشان را به رابطه تشكيل مي ا دسـتگاه  اي كـه ب

سياسي دارند، مديونند. (فساد سياسـي ـ مـالي جـزء جـدائي ناپـذير ايـن         
  سيستم است).

اسـت و  » هـاي فاسـد   پارازيت«اين بورژوازي، وابسته و يا بزبان مردم عادي 
كند و بـدون   فعاالنه از تداخل مصر در سيستم جهاني امپرياليستي دفاع مي

در صفوف خود تعـداد زيـادي   قيد و شرط، متحد آمريكاست. اين بورژوازي 
ژنرال ارتش و پليس، كادرهاي دولتي و اعضاي حـزب حـاكم (حـزب ملـي     
دموكراتيك كه توسط سادات و مبـارك بوجـود آمـده) و رهبـران مـذهبي      

شك  المسلمين و شيوخ ميلياردر االزهر) را جا داده است. بي (رهبران اخوان
عـال وجـود دارد كـه    ف» كارسـاالران «هنوز بورژوازي كوچك و متوسطي از 

انـد و خـود بـه     بيشتر قربانيان سيسـتم اخـاذي توسـط بـورژوازي وابسـته     
انـد كـه خـود اينهـا،      پيمانكاراني تحت سلطة انحصارات محلي تبديل شـده 

اند. در حوزة راه و سـاختمان، ايـن    هاي انحصارات بزرگ خارجي تسمه نقاله
سـاختمان آنـرا در    بـا ربـودن بـازار   » بزرگهـا «وضعيت تقريباً عمومي شده. 

كننـد. در   تقسيم مـي » كوچك«اختيار خود گرفته و سپس بين پيمانكاران 
واقعي، با جنـبش دموكراتيـك همراهـي    » كارساالر«مجموع اين بورژوازي 

  دارد.
اهميت بخش روستائي اين بلوك ارتجاعي كم نيست. دهقانان ثروتمند كـه  

د، جـاي طبقـة   منـدان اصـلي اصـالحات ارضـي دوران ناصـري هسـتن       بهره
هاي كشاورزي كه در رژيم ناصر بوجـود   اند. تعاوني زمينداران سابق را گرفته

نحوي كه ه ب  آمده، در خود دهقانان كوچك و ثروتمند را يكجا جمع كرده،
برنـد. در دوران ناصـر،    بيشترين بهره را از اين تركيب، دهقانان ثروتمند مي

ه كوچكترها را محدود كننـد،  كوششهايي شد كه تهاجم دهقانان ثروتمند ب
هاي بانك جهاني، اين محدوديتها  اما اقدامات سادات و مبارك بنا بر توصيه

را از بين برد و راه را براي حذف دهقانان كوچك توسـط بزرگترهـا فـراهم    
  آورد.

دهقانان ثروتمند در مصر نوين، هميشه گروهي ارتجـاعي بـوده و هسـتند.    
كـار در روسـتاها هسـتند و     ي اسالم محافظـه چنين پشتيبانهاي اصل آنها هم

بواسطة رابطة نزديكشان (اغلب خويشاوندي) با نمايندگان دولتي و مذهبي، 
ند (االزهر در مصر همچـون كليسـاي   ابر زندگي اجتماعي در روستا مسلط 

كاتوليك براي مسلمانان مصر اسـت). بعـالوه، بخشـي از طبقـات متوسـط      
يس، تكنوكراتهـا و افـراد مشـاغل آزاد)،    شهري (بويژه افسـران ارتـش و پلـ   

  اند. مستقيماً از قشر اين دهقانان ثروتمند خارج شده
اين بلوك اجتماعي ـ ارتجاعي ابزار سياسي خود را در خدمت دارد: ارتش و  
پليس، نهادهاي دولتي، حزب سياسي صاحب امتياز (نـوعي حـزب واحـد)،    

جـود آمـده اسـت،    حزب ملي دموكراتيك، كه توسـط سـادات و مبـارك بو   
ــوان    ــي (اخ ــاي سياس ــر) و جريانه ــذهبي (االزه ــتگاه م ــلمين و  دس المس

يـك  سلفيستها). كمكهاي مالي نظامي اياالت متحده به ارتش مصر (حدود 
ميليارد دالر در سال)، درواقع براي تحكيم موقعيت نظـامي و دفـاعي    و نيم

د رود، بلكــه در جهــت تضــعيف آن از طريــق فســا ايــن ارتــش بكــار نمــي
شود ولي تحمل  كند. امري كه برسميت شناخته نمي سيستماتيك عمل مي

بـه  » كمكهـا «گيرد. اين  شرمانه مورد پشتيباني مثبت قرار مي گرديده و بي
گروهي از افسران عاليرتبه امكان داده كه بخش مهمـي از اقتصـاد وابسـتة    
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مصر را در اختيار خود بگيرند تـا حـدي كـه در مصـر از ايـن بخـش بنـام        
  .(Sheriha algeish)برند  نام مي» ارتششريك «

فرماندهي ايـن ارتـش كـه مسـئوليت ادارة دوران گـذار را بعهـده گرفتـه،        
نيسـت، عليـرغم آنكـه در جريـان سـركوب      » تفاوت و خنثـي  بي«عنصري 

خواسـت ايـن چهـرة خنثـي را      مبارزات، با اجتناب از شركت در اين امر مي
تحـت اوامـر ايـن فرمانـدهي هسـتند      بخود بگيرد. حكومت غيرنظامي كـه  

 اند) از دولتمردان سابق رژيم (اعضاي آن توسط اين فرماندهي منتصب شده
  تر انتخاب شوند. هاي ناشناخته ند و سعي شده از ميان چهرها

اي دسـت يازيـده كـه     اين حكومت در اين مدت كوتاه به اقدامات ارتجـاعي 
ش بوده است. در ميـان  اش جلوگيري از راديكاليزه شدن جنب هدف اساسي

اين اقدامات، فعال كردن يك قانون كهنـة ضـد اعتصـاب اسـت (بـه بهانـة       
اندازي مجدد اقتصاد كشور)، يك قانون شـديد محـدود كـردن تشـكيل      راه

احزاب سياسي با هدف جلوگيري از وارد شدن نيروهـاي تـازة سياسـي بـه     
دد حمايـت  المسـلمين كـه بـه مـ     بازي انتخابات و باز گذاشتن دست اخوان
ترين نيروي سياسي در حال حاضـر   سيستماتيك رژيم سابق، سازمان يافته

بينـي   است. عليرغم همة اينها، گرايش ارتش در تحليل نهايي غيرقابل پيش
است. چرا كه باوجود فساد مالي كادرهايش، صفوف آن از سربازان وظيفه و 

گرايي كـم   مليشود كه در ميان آنها احساسات  اي تشكيل مي افسران حرفه
نيست. بعالوه ارتش، به جهت آنكه هميشه در مقابل پليس از دايرة قـدرت  
خارج بوده، در رنج است و چونكه جنبش اراده و خواست خود را مبنـي بـر   
جدايي ارتش از رهبري سياسـي بروشـني ابـراز داشـته، بعيـد نيسـت كـه        

فته و در خفـا  فرماندهي ارتش در آينده از مدار سياسي انتخاباتي فاصله گر
  بماند و از حضور مردانشان در انتخابات ممانعت بعمل آورد.

انـد (هـيچ    دستگاه پليس و دستگاه اداري دولتي دست نخورده بـاقي مانـده  
تعقيبي بر عليه مسئولين پليس صورت نگرفته و فرمانـداران جديـد همـان    

طـم  فرمانداران رژيم سابق هستند). و اگرچه حزب ملي دموكراتيـك در تال 
توان گفت كـه   انقالبي بوسيلة دستگاه قضايي منحل گرديد، با اطمينان مي

بورژوازي مصر، حزب سياسي خود را بازسازي كرده و با نام جديدي عرضـه  
  خواهد كرد.

  

  
  

  اسالم سياسي!

المسلمين، تنها نيروي سياسي در مصر است كه رژيم سابق نـه تنهـا    اخوان
برشد آنها كمـك كـرده اسـت. سـادات و      آنرا تحمل كرده، بلكه بطور فعال

مبارك، ادارة سه سيستم عمدة آموزش و پرورش، قوة قضائيه و تلويزيون را 
توانستند باشـند و   نبوده و نمي» رو ميانه«به آنها واگذار كردند. اخوان هرگز 

هم نيستند. رهبران اين حزب مرشد (ترجمة عربي » دموكرات«كمتر از آن 
سازمان آنان به نظمي آهنين مبتنـي بـر   ». دبرگمارندخو«رهبر و پيشوا) و 

اجراي دستورات از باال به پائين، بدون هيچ گونـه بحـث و جـدلي، اسـتوار     
است. رهبري آن از مردان ثروتمندي تشكيل شده كه پولهاي هنگفتـي بـه   

اند. كادرهاي اين  يمن كمكهاي عربستان سعودي (يعني آمريكا) بجيب زده
اند و پاية مردمي آن  انديش خارج شده متوسط تاريك حزب از ميان طبقات

عناصري از طبقات پائين هسـتند كـه بـه كمكهـاي خيريـه و سرويسـهاي       
هـاي   اند. (باز هم ماية اوليه اين كمكها از طرف بخشش اجتماعي آن وابسته

عربستان است). نيروي ضربتي اخوان، مزدوران شبه نظامي هسـتند كـه از   

 يـي  انـد. اخـوان بـه سيسـتم اقتصـادي      خدام گرديدهميان اقشار لمپن است
اند كه بر پاية بازار آزاد و اتكاء به اقتصاد خارجي سازمان يافتـه و در   وابسته

داري وابستة مصر هستند. و از ايـن موضـع،    عمل جزء جدائي ناپذير سرمايه
هميشه عليـه اعتصـابات بـزرگ كـارگري و مبـارزة دهقانـان بـراي حفـظ         

به معنـاي دوگانـة   » رو ميانه«المسلمين نيرويي  اند. اخوان دهزمينهايشان، بو
هاي اقتصـادي ـ اجتمـاعي خـودداري      آنند. اول اينكه هميشه از ارائه برنامه

اند ولي در عمل سياست نئوليبرالي ـ ارتجاعي را بزير سـئوال نبـرده و     كرده
نهـا  انـد. آ  به تقاضاهاي آمريكا در جهت كنترل جهان و منطقه گردن نهـاده 

متحدي مفيد براي اياالت متحده هستند. (آيـا متحـدي بهتـر از عربسـتان     
المسلمين ـ براي آمريكـا در منطقـه سـراغ داريـد؟!       سعودي ـ ارباب اخوان 

  اش را هم از آمريكا گرفته). »تأئيديه دموكراسي«متحدي كه 
تواند به اين امر اعتراف كند كـه هـدف اسـتراتژيكش برقـرار      اما آمريكا نمي

در منطقه است. اين با هدف ديگرش، ايجـاد  » گرا اسالم«ردن حكومتهاي ك
جنـگ  «ت دارد؛ هـدفي كـه بايسـتي    باينم» ها اسالميست«ترس و رعب از 

را توجيه كند. جنگي كه در حقيقـت، كنتـرل نظـامي    » دائم عليه تروريسم
جهان را در جهت حفظ انحصاري منابع اوليـه بـراي آمريكـا، ژاپـن و اروپـا      

كند. امتياز ديگري كه سياست دوگانـة آمريكـا دارد اينسـت كـه      مي دنبال
  آورد.  خودشان را بحركت در مي ،مردم» اسالم زدگي«روحية 

اي در منطقه نـدارد و جابجـا    دانيم كه سياست ويژه در مورد اروپا، همه مي
گذارد. بـيش از هـر مـوقعي، ضـرورت افشـاي       قدم در جاي پاي آمريكا مي

ـ سياست مزورانة  آيـد؛ سياسـتي كـه افـواه      چشـم مـي  ه آمريكا در منطقه ب
مؤثر آلت دست خويش قرار داده و آنها را گمراه ساخته به نحوي عمومي را 

ــا، از مصــري دموكراتيــك بــيش از همــه   اســت. آمريكــا و در پــي اش اروپ
مصر دموكراتيك، سياست ليبرالي در اقتصاد و يك دانند  ترسند، زيرا مي مي

بـرد. آنهـا هـر كـاري      آمريكا و نـاتو را زيـر سـئوال مـي     استراتژي تهاجمي
كنند تا مصر، دموكراتيك نشود و براي نيل به اين هـدف، بـا دوروئـي و     مي

كننـد.   المسـلمين حمايـت مـي    اخـوان » قالبـي «اي، از آلترنـاتيو   بهر وسيله
اخواني كه در جنبش مردم مصر براي يك تغيير واقعـي، نشـان دادنـد كـه     

  تند.اقليتي بيش نيس
مماشات بين قدرتهاي امپرياليستي و اسالم سياسي، نه چيز جديدي اسـت  

، متحـدي  زتـا بـه امـرو    1927و نه مختص مصر. اخوان از بدو تأسـيس در  
مفيد براي امپرياليسم و بلوك ارتجاعي در مصر بـوده اسـت. آنهـا هميشـه     

اند. ميلياردرهـايي كـه امـروز     دشمني شديدي با جنبش دموكراتيك داشته
اي براي مسألة دموكراسـي در   شوره اند، دل رهبري اخوان را در دست گرفته

مصر ندارند. اسالم سياسي متحدي مفيـد بـراي امپرياليسـم آمريكـا و زيـر      
مجموعة آن ناتو در دنياي اسالم است. واشـنگتن بـه طالبـان كمـك مـالي      

» به اصـطالح كمونيسـت  «رژيم ملي مردمي  هنموده و آنها را در جنگ علي
افغان، چه قبل و چه بعد از دخالت شوروي، مسلح كـرده و حتـي بـه آنهـا     

عطا نموده است. زماني كـه طالبـان در افغانسـتان،    » قهرمانان آزادي«لقب 
بسـتند،   دايـر شـده بـود، مـي    » كمونيسـتها «مدارس دخترانه را كه توسط 

احتـرام بـه   «شـدند كـه از    پيدا مـي » هايي فمينيست«و حتي » دموكراتها«
  كردند. در افغانستان دفاع مي» ها!!سنت

گرا يعني سلفيستها كه  المسلمين با جريان ديگر اسالم امروز در مصر، اخوان
شـوند،   بطور وسيعي توسط كشورهاي خلـيج فـارس پشـتيباني مـالي مـي     

كنند (وهـابيوني   گري خود را پنهان نمي اند. سلفيستها، افراطي تكميل شده
ير غيرخودي از اسالم هستند)، اينهـا پشـت   كه مخالف هرگونه تعبير و تفس

. عمليـاتي كـه بـدون    قـرار دارنـد  هاي مصري  اي قبطي هاي زنجيره سر قتل
حمايت ضمني (و گاهي همكاري) دستگاه دولتي و بـويژه سيسـتم قضـائي    
كــه در دســت بــرادران مســلمان اســت، قابــل تصــور نيســت. تقســيم كــار 

ــين دو جريــان اســالم  ــه گــراي م اســتراتژيكي كــه ب صــر شــكل گرفتــه، ب
جلوه دهند؛ نقشي كـه  » رو ميانه«دهد كه خود را  المسلمين اجازه مي اخوان

واشنگتن نيز سعي در پنهان نمودن آن دارد. بـاوجود ايـن، نبـرد و رقـابتي     
گرا در مصـر وجـود دارد زيـرا اسـالم تـاريخي و       شديد بين جريانهاي اسالم

ليـون طرفـدار دارد.   مي 15اسـت كـه حـدود    » گري صوفي«مسلط در مصر 
كنـد تـا اجـراي     گرا، كه بيشتر به ايمان فردي تكيه مي اسالمي باز و تحمل

»). براي رسيدن به خـدا همانقـدر راه وجـود دارد كـه فـرد     («مراسم آئيني 
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گري در مصر، هميشه توسط حكومت با سوء ظن روبرو بـوده اسـت.    صوفي
ز جنگ رودررو با قدرت حاكمه با سياست چماق و شيريني سعي كرده كه ا

آنها اجتناب ورزد. برعكس، اسـالم وهـابي خلـيج در مقابـل آن قـرار دارد؛      
، دشـمن اعـالم شـدة    (Conformist)گرا و همسانگر  گرا، آئين اسالمي سنت

، كه آن نيـز تكـرار   مي گويد خوداز آنچه  هرگونه تفسير و تعبير اسالم غير
باشند كـه آن   قادگرا ميها دشمن هرگونه ذهن انت ست. وهابي متون قديمي
گـري   نمايند. اسالم وهابي به صـوفي  هاي شيطاني منتسب مي را به وسوسه

آنـرا دارد و در ايـن راه روي   » كـن كـردن   ريشه«اعالن جنگ كرده و قصد 
اگر گري در مصر  كند. در تقابل با آنها، امروز صوفي قدرت حاكم حساب مي

و تقاضاي جـدايي ديـن از   نند نه الئيك، خود را نزديك به الئيك ها مي دا
سياست را دارند. (جدايي قدرت دولتي و قدرت مذهبي كه در االزهر نمـود  
يافته). و در اين راستا با جنبش دموكراتيك همراه هسـتند. اسـالم وهـابي    

 1927د و بعداً از سال گرديوارد مصر  1920ا در سالهاي ضبوسيلة رشيد ر
اما اين جريان فقط در سالهاي بعـد از   المسلمين پذيرفته شد. بوسيلة اخوان
مدد رانتهاي نفتي كشورهاي خليج فارس و با حمايت اياالت ه جنگ دوم، ب

متحده قوام گرفت. درست در زماني كه آمريكـا در جنـگ آشـكار بـا مـوج      
  بود. 1960هاي آزادي بخش مردمي در سالهاي  جنبش

  

  استراتژي آمريكا، مدل پاكستان!

) بـر سياسـت   1967-2011رفـت جنـبش (   ان پـس سه قدرتي كـه در دور 
اند آمريكا رهبر سيستم، اسرائيل و عربستان هسـتند.   خاورميانه مسلط بوده

سه متحد نزديكي كه واهمة خويش را از ظهور يك مصر دموكراتيك پنهان 
اند. مصري كه لزوماً ضد امپرياليست و خواهـان سيسـتمي اجتمـاعي     نكرده

سـم جهـان فاصـله خواهـد گرفـت و عربسـتان و       خواهد بود و از نئوليبرالي
اثر خواهد كـرد. مصـري كـه هميـاري و همكـاري       اش را بي متحدين خليج

  نمايد. مردم عرب، و شناخت دولت فلسطين توسط اسرائيل را برقرار مي
اي اساسـي اسـت.    مصر در استراتژي آمريكـا جهـت كنتـرل جهـان، حلقـه     

سـتان در مصـر، عقـيم كـردن     استراتژي انحصـاري آمريكـا، اسـرائيل و عرب   
گـرا   جنبش دموكراتيك و جـايگزين سـاختن آن بوسـيلة حكـومتي اسـالم     

المسلمين است كه از نظر آنها تنهـا وسـيلة حفـظ مصـر در      برهبري اخوان
اوباما فقط براي گمـراه  » گفتمان دموكراتيك«وضعيت وابستة كنوني است. 
مريكـا و اروپاسـت.   گـرا و در درجـة اول مـردم آ    ساختن افكار عمومي ساده
بسـيار ورد زبانهاسـت و از آن   » رو ميانـه «گرا و  مثال تركيه، حكومتي اسالم

» متحـد دموكراسـي  «المسـلمين   براي مشروعيت بخشيدن به بديل اخـوان 
شود. ولي اين مثال فقط براي خـاك پاشـيدن بـه چشـم      بسيار استفاده مي

ي غيردمـوكرات  مردم است. در تركيه، ارتش كه هنوز متحـد نـاتو و عنصـر   
جدائي (الئيسيته)  كند و ضامن اصلي دين است، در خفا قدرت را كنترل مي

است. اين استراتژي آشكارا توسـط هـيالري كلينتـون و اوبامـا و كانونهـاي      
و مبتنـي اسـت بـر     (Think tanks)فكري در خدمت آنها، بيان شده اسـت  

» خـالي «را  حكومتي شبيه پاكستان، كه در آن ارتش اسالمي جلوي صحنه
» انتخابـات «سـپارد كـه از    مـي » هايي غيرنظامي«كرده و جا را به حكومت 

شـوند. بـا ايـن     گرا كنترل مي اند و توسط يكي دو تا حزب اسالم بيرون آمده
فرض روشن است كه اين چنين حكومتي با گـردن نهـادن بـه خواسـتهاي     

مـة صـلح بـا    اصلي آمريكا يعني حفظ سيستم نئوليبرال و وفاداري به عهدنا
دهـد سياسـت گسـترش اشـغال سـرزمينهاي       اسرائيل، كه به آن اجازه مي

گيرد. يعنـي بـا دسـت بـاز پـروژة       فلسطين را ادامه دهد، پاداش خود را مي
كنــد؛  عوامفريبانــة اســالمي كــردن مصــر و كشــتار قبطيــان را دنبــال مــي

ي كه آمريكا براي مصر تدارك ديده و عربستان سعود» دموكراسي زيبائي«
اش در  دانـد كـه رهبـري    كند زيرا مـي  اش از آن دفاع مي با تمام قواي مالي

دنياي عرب و مسلمان به تضعيف قواي مصر بستگي دارد. و راه رسيدن بـه  
اين هدف، اسالمي كردن دولت و سياست مصر است؛ اسالمي كردني بشيوة 

سيحي هاي م وهابيون با همة آثار و عواقبش چون برخورد فناتيكي به قبطي
  و نفي برابري حقوق براي زنان.

آيا اين پروژة اسالمي كردن مصر امكان پذير است؟ شايد، ولـي بـه قيمـت    
قـانون اساسـي    2سركوب شديد جنبش دموكراتيك؛ نبردي كه بر سر بند 

رژيم ساقط شده، درگرفته نشاني از اين نبرد است: اين كه بر اصـلي بـودن   

كنـد، در تـاريخ مصـر ابـداع      يـد مـي  بعنوان منبع حقوق تأك» قانون شرع«
و نه در قانون اساسـي رژيـم    1923جديدي است. زيرا نه در قانون اساسي 

بيني نشده بـود. انورالسـادات، ايـن بنـد را در قـانون       ناصري، اين بند پيش
احتـرام بـه   «اساسي خـود وارد كـرد و پشـتيباني سـه گانـة آمريكـا (بنـام        

ن اصـل كـه قـران، قـانون اساسـي      بنـام ايـ  («، عربستان سعودي »)ها سنت
و اورشليم (بنام اينكه دولت اسرائيل هم دولتي مذهبي است)، را با ») است

  خود داشت.
المسلمين، برقراري حكومتي دين ساالر مبتني بر بنـد   پروژة سياسي اخوان

قانون اساسي سادات ـ مبارك اسـت. بعـالوه برنامـة جديـد سـازمان بـا         2
گرا را تقويت نموده است؛  اين ديدگاه واپس» ماشوراي عل«پيشنهاد تشكيل 

شورايي كه مسئول نظارت توافق قوانين وضع شده با شريعت خواهـد بـود.   
در ايران است كه » شوراي نگهبان«اين شوراي علماي قانون اساسي، شبيه 

كند. در اين صورت، رژيم حكـومتي   را كنترل مي» شوراي انتخابي«مجلس 
آيـد كـه در آن تمـام احـزاب غيرمـذهبي       مـي  با حـزب واحـد اسـالمي در   

خواهنــد بــود. طرفــداران ايــن احــزاب و غيرمســلمانان (ماننــد  » ممنــوع«
ها) از هرگونه زندگي سياسي محروم خواهند بود. باوجود همة اينهـا،   قبطي

را كه گويا دنبـال  » اخوان«قدرتهاي امپرياليستي آمريكا و اروپا، گفتار اخير 
شـان   گيرند (بدون آنكه آنرا از برنامـه  ند، جدي ميحكومت دين ساالر نيست
اي سراپا دروغ و فرصت طلبانه، گويي كه متخصصين  حذف كنند)، اظهاريه

  بلد نيستند عربي بخوانند. (CIA)سيا 
را  )برادران مسلماناخوان المسلمين (گيري بايد گفت: آمريكا  بعنوان نتيجه

سـئوال بـردن سياسـت    بر هر نوع نيـروي دموكراتيـك كـه ظرفيـت بزيـر      
دهـد. حـزب    نئوليبرالي و وابسـتگي مصـر بـه آمريكـا را دارد، تـرجيح مـي      

اش، تأسـيس شـده، در    كه اخيـراً براسـاس مـدل تركـي    » عدالت و آزادي«
اند كـه   ها دعوت شده المسلمين است. قبطي حقيقت ابزاري در دست اخوان

گذاشتن  در اين حزب شركت كنند، يعني كه برادران مسيحي بشرط گردن
المسـلمين تـدوين    به حكومت اسالمي دين ساالر كه توسط برنامـة اخـوان  

  شان شركت كنند!! توانند در زندگي سياسي ميهن شده، مي
و يـك سـري   » سازمانهاي دهقـاني «، »سنديكاها«المسلمين با ايجاد  اخوان

انـد و سـعي    با نامهاي مختلف، حملة خود را آغـاز كـرده  » احزاب سياسي«
بش واحد كارگران، دهقانان و دموكراتهـا را كـه در حـال سـاخته     دارند جن

  .كنندشدن است، تكه پاره نمايند و از اين طريق جبهة ارتجاع را تقويت 
را از قـانون اساسـي    2آيا جنبش دموكراتيك قادر خواهد بود كه ايـن بنـد   

حذف كند؟ جواب اين سئوال را فقط با بازبيني تاريخ سياسي ـ ايدئولوژيك  
توان ادعا كرد كـه در   توان داد. با اين بازبيني، مي فرهنگي مصر مدرن ميو 

دوران پيشرفت جنبش كه با گسترش ديـدگاههاي مختلـف همـراه اسـت،     
رود.  گفتمان مذهبي (كه هميشه در جامعه وجود دارد) به عقب صحنه مـي 

در دوران حكومــت  19مــا شــاهد ايــن وضــعيت در تقريبــاً دوســوم قــرن  
ا، اسماعيل پاشا هستيم كه گفتارهاي مدرن سازي (در شكل محمدعلي پاش

استبداد منور و نـه دمـوكراتيكش) بـر صـحنة سياسـي مصـر حـاكم بـود.         
، نبـرد آشـكار بـين دموكراتهـاي     1920-1970چنين در طـي سـالهاي    هم

بورژوا و كمونيستها تمام صحنة سياسي مصر را تا ظهور ناصر اشغال كـرده  
اين دعوا خاتمه داده شـد و بجـاي آن گفتمـان پـان     بود و با كودتاي ناصر، 

قرار داده شد. گفتماني كه بـا  » مدرن گرا«گرا و در عين حال  عربيسم توده
تـوان بـرعكس    تناقضات خويش راه را براي اسـالم سياسـي بـاز كـرد. مـي     

گـوني گفتارهـاي    رفـت جنـبش، ايـن گونـه     مشاهده كرد كه در دوران پس
گـراي اسـالمي بـاز     هـاي واپـس   اي گـرايش شـود و راه بـر   سياسي محو مي

د كه تنها گفتمان مجاز است كه توسط حكومت ديكتاتوري تحمـل  گرد مي
دولت فخيمة انگلستان با تبعيد همة متفكـران   1920تا  1880شود. از  مي

(شــمال  (Nubi) هبــه نوبــو پــس از او مخــالف در زمــان محمــدعلي پاشــا 
توان مشاهده كـرد   از طرف ديگر، ميسودان)، راه اين انحراف را هموار كرد. 

گـرا اتخـاذ كردنـد.     اشغال انگلستان ديـدگاهي واپـس  » مخالفان«كه برخي 
الدين افغـاني و بعـداً    كه توسط سيد جمال (La Nahda)» ضةالنه«جنبش 

توسـط حـزب    ضـة گذاري شد، در اين مسير گام نهاد. النه محمد عبدو پايه
گرا راه خود را  بر توهمات عثمانيعلي مصطفي كمال و محمد فريد با تكيه 

آور نيست كـه ايـن گفتمـان انحرافـي سـرانجامي چـون        ادامه داد و تعجب
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گـذاران   ا و بعـدها حسـن البنّـا، پايـه    ضـ هاي فوق ارتجـاعي رشـيد ر   نوشته
سعي در تركيـب مدرنيسـم غربـي بـا      ضةالمسلمين، پيدا نمود. (النه اخوان

ت (توحيـد ـ سـنتي ـ مـذهبي)،      اسالم را داشت؛ اسالمي بر سه پاية وحـد 
اجتهاد (با دركي جديد از مدرنيسم) و شورا. اين تفسير جديد در عين آنكه 

كرد، آنرا با نوعي تجديد نظـر بـا    بازگشت به منبع اصلي اسالم را توصيه مي
  كرد. م.). توجه به شرايط مدرن جامعة امروزي تركيب مي

پـيش آمـد.    1970-2011رفت سالهاي  البته همين وضعيت در دوران پس
گفتمان رسمي سادات و مبارك كـامالً رنـگ اسـالمي بخـود گرفـت (وارد      

المسـلمين،   در قانون اساسي و واگذاري قدرت اصلي به اخـوان  2كردن بند 
دليل روشن آنست). تنها مخالف خواني قابل تحمل توسط حكومت، مخالف 

اسي بازتاب خود را قانون اس 2هاي مسجد بود. از اين منظر، گويا بند  خواني
در افكار عمومي مردم كوچه و بازار (تقليدي از گفتـار مقامـات آمريكـايي)،    

يابد. اثر تخريبي اين سياسـت زدايـي بـر افكـار عمـومي را در       كامالً باز مي
رفت، نبايد كم بها داد. بازسازي اين امر هرگز آسان نخواهد بود.  دوران پس

اي جاري در مصر بطور ضمني و يـا  ه ولي امري غيرممكن نيز نيست. بحث
اين مسأله، (در اينجا داد اسالمي) » فرهنگي«آشكار، روي به اصطالح ابعاد 
هاي باندازة كافي مثبتي وجود دارد. تنها چنـد   متمركز گرديده است. نشانه

را در عمل در تمـام تظـاهرات   » اسالم راه حل است«هفته بحث آزاد، شعار 
هاي اجتمـاعي گرفـت.    طالبات مشخص در زمينهبه عقب راند و جاي آنرا م

(آزادي عقيــده، تشــكيل احــزاب سياســي، ســنديكاها و ســاير ســازمانهاي  
اجتماعي، دستمزد و حقوق كار، حق داشتن زمين براي دهقانان، مدرسه و 

هـا و خواسـت ملـي كـردن صـنايع اصـلي و        بهداشت، نفي خصوصي سازي
المسـلمين در   ه انگاشت سـقوط اخـوان  اي كه نبايد آنرا ناديد غيره...). نشانه

سال قبـل كـه تنهـا     5درصد (انتخابات  80انتخابات دانشجويي است كه از 
درصد در انتخابـات آوريـل گذشـته. امـا      20گفتمان اسالمي مجاز بود) به 

» خطر دموكراتيك«داند چگونه با اين  طرف مقابل نيز ساكت ننشسته و مي
  مقابله كند.

اي  انون اساسي (كه هنوز برقرار است)، توسط كميتـه تغييرات ناچيزي در ق
گرايان، با پيشنهاد شوراي عالي (ارتش)، براي رفرانـدم بـه    منحصر از اسالم

درصـد آرا را در   77مردم عرضه شد. تحت فشار مساجد و با تقلبي وسـيع  
ـ   2هـيچ وجـه شـامل بنـد     ه آوريل بخود اختصاص داد. البته اين تغييرات ب

بيني شـده   هاي سپتامبر و اكتبر پيش ات قوة مقننه براي ماهشد. انتخاب نمي
است. جنبش دموكراتيك، گذاري دموكراتيك و نسبتاً طوالني را در مد نظر 

جهـت گـم   «دارد؛ شرايطي كه در آن بتواند گفتارهاي خويش را بـه مـردم   
برساند. ولي اوباما از روز اول شورش عمومي، گذاري سـريع و تحـت   » كرده

كرد بـدون آنكـه دسـتگاه دولتـي زيـر سـئوال بـرود و         توصيه مي كنترل را
گرايان را به آنها بدهد. انتخابـات   انتخاباتي كه قدرت مورد درخواست اسالم

دانيم، بهترين وسيله بـراي   در مصر و شايد در ساير نقاط جهان، چنانكه مي
برقراري دموكراسي نيست و عموماً از آن بـراي پايـان بخشـيدن بـه بحـث      

پيشـرفت دموكراتيـك    سـم بـر دينامي  پايـاني وكراتيك و گذاردن نقطـة  دم
  شود. استفاده مي

بـر روي ايـن   » انتقـالي رژيـم  «گفتار مسلط  .»فساد«آخرين نكته راجع به 
دهد (بايد در عمـل   و قول مجازات مفسدين را ميپافشاري مي كند مسأله 

ت بـويژه در  گفتاري كه در افكار عمومي با استقبال روبـرو شـده اسـ    ؛ديد)
. من از تحليل علتهـاي عميـق ايـن مسـأله     دل ذهنيت اكثريت مردم ساده

(بـرخالف  » فسـاد «كـنم كـه بگـويم     كنم و به اين بسنده مي خودداري مي
نيسـت، بلكـه   » انحرافي اخالقـي «گراي آمريكايي، فقط  گفتار جاري اخالق

نها براي بخشي ارگانيك و الزم براي ساختن بورژوازي است. اين مسأله نه ت
كشور مصر، بلكه بطور عمومي همة كشورهاي جنوب صـادق اسـت. ايجـاد    
بورژوازي وابسته، در ارتباط تنگاتنگ با دستگاه دولتي تنها راه براي ظهـور  

كـنم كـه در    يك طبقة بورژوا در اين ممالك است. من از اين تز دفـاع مـي  
پـذير از  نا ييجـدا سـت  داري انحصاري جهاني، فسـاد جزئـي    دوران سرمايه

داري: برداشت رانت انحصاري به شركت فعال  بازتوليد، مدل انباشت سرمايه
كنـد   صـحبت مـي  » نفي دولـت «دولت، نياز دارد. گفتار ايدئولوژيكي كه از 

  است.» دولتي در خدمت انحصارات«درواقع خواهان ») يويروس ليبرال(«
  

  منطقة طوفاني

اري (واقعـاً موجـود، يعنـي    د گفـت: سـرمايه   رفت وقتي مي مائو به خطا نمي
امپرياليسم)، هيچ چيزي براي عرضـه بـه مـردم سـه قـاره نـدارد (منطقـة        

درصــد  85كــه» اقليتــي«پيرامــوني در آســيا، آمريكــاي التــين و آفريقــا)، 
دهند، جنوبي كه مركز منطقة طوفـاني يعنـي    جمعيت جهان را تشكيل مي

ر جهـت گـذار از   شورشهاي پي در پي است و ظرفيت پيشرفتهاي انقالبي د
داري و حركت به سمت سوسياليسم را در خود دارد. (من در اينجـا   سرمايه

  كنم). فقط از ظرفيت آن صحبت مي
باال نهفته اسـت. شورشـي اجتمـاعي كـه ظرفيـت       در حقيقت» بهار عرب«

توانـد   كنـد كـه در درازمـدت مـي     متبلور ساختن بديلي را با خود حمل مي
 ـــ داري  گشايد. به اين دليل اسـت كـه سـرمايه   انداز سوسياليسم را ب چشم

توانـد   ها را نمي پيشرفت اين جنبش ــسرماية انحصاري در مقياس جهاني 
تحمل كند و تمام نيرويش را از فشار اقتصـادي و مـالي گرفتـه تـا تهديـد      

كنـد. در ايـن راه، بـر طبـق شـرايط از       نظامي براي اخالل در آن، بسيج مي
هاي  زده و يا ديكتاتوري لبي فاشيستي و يا فاشيستحمايت آلترناتيوهاي تق

نظامي سر باز نخواهد زد. اوباما از اين منظر مانند بوش است با زباني ديگر. 
زبان دوگانه، هميشه در گفتار رهبري سه گانه امپرياليسم جهاني (آمريكـا،  

  ژاپن، و اروپاي غربي) وجود داشته و دارد. 
دقت هر يـك از جنبشـهاي جـاري در دنيـاي     من در نظر ندارم در اينجا با 

عرب را تحليل كنم. (تونس، ليبي، سوريه، يمن و ديگـران...)، زيـرا تركيـب    
كنـد،   سياسي ـ اجتماعي جنـبش در هـر يـك از ايـن كشـورها فـرق مـي        

همچنانكه شـكل تـداخل آنهـا در سيسـتم جهـاني امپرياليسـم و سـاختار        
  رژيمهاي داخلي آنان.

ها  هاي اخير است و قوياً مشوق مصري نشأ جنبششورش مردم تونس، سرم
ها در اين است كـه الئيسـيته    تونسي حتميدر اين مسير بوده است. امتياز 

توانـد   بندي كه توسط حبيب بورقيبه در جامعة تـونس وارد كـرد، نمـي    نيم
اند، بزير سئوال برود. در  هايي كه بتازگي از لندن بازگشته توسط اسالميست
مردم تونس، ظرفيت الزم براي زير سـئوال بـردن مـدل     عين حال، جنبش

  داري ليبرال جهاني است. پيشرفتي را ندارد كه آشكارا در راستاي مدل سرمايه
ليبي، نه مصر است و نه تونس، بلوك در قدرت (قذافي) و نيروهايي كه بـر  

كنند هيچ شباهتي با دو طـرف درگيـر در مصـر و تـونس      ضد او مبارزه مي
او » كتـاب سـبز  «افي مترسكي است كه تهـي بـودن مغـزش در    ندارند. قذ

تر به او اجازه »عقب مانده«اي بمراتب  نمايان است. حضور قذافي در جامعه
دهد كه پي در پـي گفتارهـايي بـدون اثـر واقعـي ارائـه دهـد. امـروز از          مي

» ليبراليسـم «كنـد و فـردا بـه     صـحبت مـي  » ناسيوناليسم و سوسياليسـم «
ها انجام داده، مثـل   شود كه اين را براي خوشايند غربي مي پيوندد. گفته مي

اينكه انتخاب ليبراليسم فاقد اثر اجتماعي است. درواقع اين انتخاب، شرايط 
تر ساخته اسـت. شـرايطي كـه در مـتن آن،      زندگي اكثريت جامعه را وخيم

انفجار اجتماعي اخير رخ داده؛ انفجاري كه بالواسطه توسط اسالم سياسـي  
اي) ليبي مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. ليبـي       گراي (قبيله يروهاي منقطهو ن

هرگز به مثابة يك ملت واحد وجود نداشته است. ليبي خط حائـل منطقـه   
گـذرد.   جغرافيايي مشرق و مغـرب اسـت. و ايـن خـط از وسـط ليبـي مـي       

سيرنائيك تاريخـاً يونـاني و هلنـي بـوده و بعـداً جزئـي از مشـرق گرديـد.         
به منطقة جغرافيايي التين تعلق داشته و االن جزئـي از   )يپوليترطرابلس (

گرايـي   مغرب است. بهمين دليل، اين وضعيت هميشه زمينة گرايش منطقه
در ليبي بوده است. ما از چند و چون واقعي اعضاي شـوراي ملـي گـذار در    
بنغازي خبري نداريم. شايد در بين آنها دموكراتهايي وجود داشـته باشـند.   

ها در بين آنها حضور  گراها، آنهم بدترين آنها و جدايي طلب سلماً اسالماما م
چشمگير دارند. از ابتدا، شـورش در ليبـي شـكل جنـبش مسـلحانه بخـود       
گرفت و بر روي قواي مسلح آتش گشودند، و نه تظاهرات وسـيع مردمـي و   
غيرنظامي. اين شورش مسلحانه، سريعاً از ناتو خواست كـه بـه كمـك آنهـا     

يند. و اين دستاويزي شد كه امپرياليستها سريعاً دست به دخالت نظامي بيا
و نـه  » غيرنظاميـان «در ليبي بزنند. هدف دنبال شده، مسلماً، نـه حمايـت   

است، بلكه كنترل مناطق نفتـي و كسـب يـك پايگـاه     » دموكراسي«نجات 
هـاي غربـي كنتـرل     نظامي مهم در ليبي است. اين مسلم است كه كمپـاني 
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نفتي را در ليبـي از زمـاني كـه ايـن كشـور بـه ليبراليسـم جهـاني         مناطق 
پيوسته، در دست دارند. اما با وجود قذافي، هيچ چيز مطمئن نيسـت. چـه   

هـا را وارد بـازي    هـا و هنـدي   شود اگر فردا او تغيير لباس داده و چينـي  مي
 ، تخلية پايگاه نظامي انگليسي ـ آمريكايي مستقر 1969كند؟! او كه از سال 

در ليبي بعد از جنگ دوم جهاني را در دستور كار خويش قـرار داده اسـت،   
(فرمانـدهي   (AfriCom)امروزه، اياالت متحده سـخت بـه انتقـال آفـريكم     

اي مهم بـراي كنتـرل نظـامي جهـان در      نظامي آمريكا براي آفريقا ـ وسيله 
يقا نياز ساختار نظامي آمريكا كه هنوز هم در اشتوتگارت قرار دارد.)، به آفر

دارد. سازمان اتحاد آفريقا از پذيرفتن اين پايگاه در آفريقا خودداري كرده و 
اي  تا به امروز، هيچ كشور آفريقايي جرئت نكرده آنرا بپذيرد. نوكر سرسپرده

يـا (بنغـازي) روي كـار بيايـد، مسـلماً بـه تقاضـاي اربـاب          طـرابلس كه در 
  د داد.آمريكائي و وابستگانش در ناتو، تن در خواه

اند.  اجزاء تركيبي شورشيان در سوريه، تاكنون برنامة خودشان را ارائه نداده
وليبراليسم و موضع غيرفعال آن در ئشك، گرايش رژيم بعثي سوريه به ن بي

هاي اين شورش مردمي  قبال اشغال بلنديهاي جوالن توسط اسرائيل، ريشه
ز مد نظر دور داشـت. از  را نبايد ا (CIA)دهد. اما دخالت سيا  را توضيح مي

 درعاشود كه از طريق اردن هاشمي همسايه سوريه به  كردهايي صحبت مي
(Diraa) المسلمين در شورشي كه در چند سـال   اند. بسيج اخوان نفوذ كرده

رخ داد و آماج سركوب خونين  (Homs) صو حم (Hama)ما حگذشته در 
امري رژيم بعثي سوريه،  هاي آمريكا عليه رژيم بعثي گرديد، در حلقة توطئه

نيست. زيرا تعويض رژيم سوريه نقطة پاياني است بر اتحاد سـوريه ـ    غريب
  اهللا سوريه و حماس فلسطين. ايران و حمايت آنان از حزب

در يمن، وحدت بين دو بخش، بر پاية شكسـت نيروهـاي مترقـي در يمـن     
آيا جنـبش   جنوبي اتفاق افتاده. سئوالي كه در اينجا مطرح است اينست كه

خـواهي را دوبـاره بـاز خواهـد يافـت؟ ترديـدهاي        اخير نيروي حياتي ترقي
  آمريكا و كشورهاي خليج در مورد يمن از اين منظر قابل بررسي است.

در بحرين، جنبشي در نطفه توسـط دخالـت نيروهـاي عربسـتان سـعودي،      
ي هـا  العملـي را در رسـانه   خفه شد و كشتارهاي بعد از آن، هيچ گونه عكس

  مسلط موجب نگرديد. يك بام و دو هوا مثل هميشه!!
دهـد، گرچـه ايـن شـورش،      مثال واحدي را تشـكيل نمـي  » شورش عرب«

  است.» منطقة طوفان زده«جديدترين بيان عدم ثبات ذاتي 
اگر بتوان آنرا چنين ناميد، برخـي ديكتاتورهـاي آسـيا    » انقالبات«موج اول 

) را كه توسط امپرياليستها و ارتجاعيون (فيليپين و اندونزي) و آفريقا (مالي
داخلي بر سر كار آمده بودند، جارو كرد. امـا آمريكـا و اروپـا، موفـق شـدند      

ها را (كه گـاهي نيروهـاي عظيمـي را بحركـت در آورده      اين جنبش پويايي
اروپا و آمريكا، مايلند همان سناريو را در مورد   بودند) در نطفه خفه سازند.

اده كنند: هر چيز عوض شود، بدون آنكـه چيـزي تغييـر    كشورهاي عرب پي
لرزه ه هاي محلي را ب يابد! در آنجاها وقتي جنبش مردمي اركان ديكتاتوري

درآوردند و آنها را به كناري نهادند، قدرتهاي امپرياليستي همة توان خود را 
شان حفظ شود. براي اين كار، در درجـة اول   بكار انداختند تا منافع اساسي

كومتهايي را بر سر كار آوردند كه خط نئوليبراليسـم و سياسـت خـارجي    ح
آنها را زير سئوال نبرند. جالب است بدانيم كه اسالم سياسي در انـدونزي و  
مالي به اين سياست امپرياليسم ياري رساندند. برعكس، موج آزادي خواهي 

ـ         ل كه در آمريكـاي التـين بحركـت در آمـده، توانسـته بـه پيشـرفتهاي قاب
اي در سه زمينه دست يابـد: دمـوكراتيزه كـردن دولـت و جامعـه،       مالحظه

گزينش موضعي ضد امپرياليستي با نتايج واقعي و باالخره قدم گذاشتن در 
  راه اصالحات اجتماعي مترقي.

در » هـاي دموكراتيـك   انقالب«هاي همگاني، اغلب  گفتمان مسلط در رسانه
اروپـاي شـرقي   » سوسياليسم«به كشورهاي جهان سوم را با جنبشهائي كه 

كننـد. ايـن مقايسـه     بعد از سقوط ديوار برلن پايان بخشيدند، مقايسـه مـي  
شعبده بازي ساده و خالصي بيش نيست. هرچند كه داليـل ايـن شورشـها    

 بهاند، اما عمدة آنها در راستاي تداخل و ملحق كردن اين كشورها  قابل فهم
انـد. در حقيقـت تبـديل كشـورهاي      ركبازار اروپايي و بويژه آلمان قابـل د 

اروپـاي غربـي پيشـرفته،    » پيراموني«اروپاي شرقي و مركزي به كشورهاي 
اين نتيجه را خواهد داد كه بزودي ما بـا شورشـهاي واقعـي در آنهـا روبـرو      

  خورد. اكنون در كشور سابق يوگسالوي بچشم مي هاي آن از هم خواهيم بود. نشانه

بـي، همـه جـا در سـه قـاره در حـال پيشـروي        شورشهايي با ظرفيـت انقال 
زده بـاقي مانـده، و    تر از هر موقعي، منطقة طوفان يي كه بيشهاهستند؛ جا

ثبـات و صـلح و پيشـرفت    » داري ماندگار سرمايه«گفتمان كشدار در مورد 
د. اما اين شورشها براي گـذار بـه مرحلـة انقالبـي،     ميكندموكراتيك را نفي 

جلوي پا بردارند: از طرفي، گذر از ضعف جنـبش   بايستي موانع چندي را از
و همگرا ساختن نيروهاي درگير در آن و پايه گذاري يك اسـتراتژي مـؤثر،   
از سوي ديگر، مقابله و طرد دخالتهاي مثلث امپرياليستي (حتي نظامي) در 

شـان. هرگونـه دخالـت نظـامي آمريكـا و نـاتو در امـور داخلـي          امور داخلي
دوسـتانه، بايـد طـرد گـردد.      اي، حتي انسـان  ر بهانهكشورهاي جنوب، به ه

خواهـد.   امپرياليسم نه ترقي اجتماعي و نه دموكراسي براي اين كشورها مي
آورد، دشمن دموكراسي باقي خواهنـد مانـد.    نوكرهايي كه او بر سر كار مي

اروپـايي، حتـي راديكـال آن، از درك    » چپ«توان متأسف بود كه  فقط مي
  اند. رياليسم باز ماندهمفهوم واقعي امپ

زند كه اجازه  حرف مي» المللي حقوق بين«گفتمان مسلط امروز از برقراري 
دهد وقتي حقوق اساسي مردمي مورد تجاوز قرار گرفـت، در آن كشـور    مي

دخالت نمايند. اما شرايط براي چنـين دخالـت و گفتمـاني امـروزه فـراهم      
. ايـن جامعـه در سـفير    وجـود خـارجي نـدارد   » المللي جامعة بين«نيست. 

شود. آيا كافي نيست به ليست  اش خالصه مي روهاي اروپايي آمريكا و دنباله
آيا  ؟آميز آنان اشاره كنيم (عراق بطور مثال) و خيانت» بدفرجام«دخالتهاي 

كافي نيست به سياست يك بام و دو هواي آنان نظر افكنيم؟ (روشن اسـت  
ها و حمايت بي قيد و شرط از  طينيكه در اينجا به حقوق پايمال شدة فلس

  كنم). اسرائيل و يا حمايت از ديكتاتورهاي بيشمار آفريقا فكر مي
  

  داري: بهار مردم جنوب و پائيز سرمايه

آمريكاي التين را كه دو دهه اسـت   هاي من، بهار آزادي مردم عرب و خلق
قرن  نامم. اولين آن در طول آغاز شده، دومين موج بيداري مردم جنوب مي

بيستم تا ضـدحملة نئوليبراليسـم، طـول كشـيد. دومـين آن در شـكلهاي       
اي عليـة سـاالرمندان حـاكم كـه      مختلفي بروز كرده كه از انفجارهاي توده

المللـي توسـط    را همراهي كرده بودند، تا رد نظم بـين  يضدحملة نئوليبرال
داري  مايهگيرد. اين بهاران، با پائيز سـر  را در بر مي» كشورهاي رو به رشد«

و سقوط انحصارات عمومي ـ مـالي و جهـاني شـده همـراه اسـت. جنـبش        
همانند قرن پيش از خواست كسب استقالل مردم و كشورهاي پيرامـوني از  
سيستم آغاز شده و ابتكار تغيير جهان را بدست گرفته است. آنها در درجـة  

. اگـر  داري هستند اول جنبشهايي ضد امپرياليست با ظرفيتهاي ضد سرمايه
ها بتوانند با بيداري عنصر الزم ديگر، يعني كارگران كشـورهاي   اين جنبش

انداز سوسياليسم واقعي در مقياسـي بـه انـدازة     مركزي، همراه شوند، چشم
ضرورتي «عنوان ه ب روهيچ ه بشريت نمودار خواهد شد. اما اين امر از قبل ب

ر ارا بـراي يـك گـذ   توانـد راه   نوشته نشده. سقوط كاپيتاليسم مي» تاريخي
توانـد   طوالني تاريخي به سمت سوسياليسم هموار سازد، همچنان كـه مـي  

بشريت را در مسير بربريتي عمومي بكشاند. پـروژة كنتـرل نظـامي جهـان     
بوسيلة آمريكا و متحدان تحت سلطة او در ناتو كه هنوز در جريـان اسـت،   

گرايانـة   سسقوط دموكراسي در كشورهاي مركزي امپرياليسـتي، نفـي واپـ   
دموكراسي توسط نيروهاي سياه در كشورهاي جنوب در حال شورش (كـه  

گرا چـون اسـالم، هندوئيسـم و بوديسـم      گرا، اصول بصورت توهمات مذهب
گيرنـد.   انداز قابل تنفر قرار مي نمايد)، همگي در اين چشم سياسي جلوه مي

ي مبارزه براي يك دموكراسي الئيـك در ايـن لحظـه، نقشـي اساسـي بـاز      
انداز يك  كند كه به نيروهاي مترقي براي رهايي مردم در مقابله با چشم مي

  رساند.  بربريت عمومي، ياري مي
  2011قاهره ـ پاريس، مه 

http://forumdesdemocrates.over-blog.com/article-2011-le-printemps-arabe-

samir-amin-75994668.html  

  مطالعات تكميلي:
Lectures complémentaires :  

Hassan Riad, L’Egypte nassérienne, Minuit 1964  

Samir Amin, La nation arabe, Minuit 1976  
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Samir Amin, A life looking forward, Memories of an independent Marxist, 

Zed, London 2006 

Samir Amin, L’éveil du Sud ; Le temps des cerises, 2008  

Le lecteur y trouvera mes lectures des réalisations du Vice-Roi Muhammad 

Ali (1805-1848) et des Khédives qui lui ont succédé, en particulier d’Ismail 

(1867-79), du Wafd (1920-1952), des positions du communisme égyptien 

face au nassérisme, de la dérive de la Nahda d’Afghani à Rachid Reda.  

Gilbert Achcar, Les Arabes et la Shoah, Actes Sud, 2009.  

Il s’agit là de la meilleure analyse des composantes de l’Islam politique (de 

Rachid Reda et des Frères Musulmans, des Salafistes modernes).  

Concernant le rapport entre le conflit nord/Sud et celui qui oppose l’amorce 

de la transition socialiste à la poursuite du déploiement du capitalisme, voir  

Samir Amin, La crise, sortir de la crise du capitalisme ou sortir du 

capitalisme en crise ? ; Le Temps des Cerises, 2009  

Samir Amin, La loi de la valeur mondialisée ; Le temps des cerises, 2011  

Samir Amin, Pour la cinquième internationale ; Le temps des cerises, 2006  

Samir Amin, The long trajectory of historical capitalism ; Monthly Review, 

New York, february 2011 

Gilbert Achcar, Le choc des barbaries, Ed Complexe, Bruxelles  

   

*  

  

  
  

  

  نوين در بيدارى عرب اى           مرحله

 گوي آرش با ناصر مهاجر و گفت

  

 اي تان دراين گفتگو، عليرغم مشكالت و بيماري با تشكر از شركت آرش:
اي داريم در  نامه همان طور كه اطالع داريد، ويژه. رش هستيدكه درگي

هاي موجود در كشورهاي عربي. با مشورت برخي از  رابطه با حركت
هاي  اران مجله، شش سوال تهيه كرديم و براي برخي از سازمانهمك

اندركاران مسايل سياسي و اجتماعي ارسال كرديم. با اجازه  سياسي و دست
ي كه براي پرسش  شما، گفتگوى امروزمان را با اولين پرسش از شش

  م.كن ، آغاز ميدوستان ديگر ارسال شده

ربي چرا زنجيره اي شد؟ خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در كشورهاي ع
آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين 
كشورها را به شوق آورد؟ و يا عواملي هم چون خود سوزي محمد 

فروشي  بوعزيزي، فارق التحصيل تونسي كه براي امرار معاش خود دست
ريه و مي كرد؟ و يا عواملي از اين دست در كشورهاي مصر و يمن و سو

بحرين و.....  اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه عواملي، همزماني 

خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور معين؟ از 
هاى              شما كه پژوهشگر تاريخ معاصر هستيد مى خواهم كه در ابتدا، زمينه

ى         تان را در باره                  تاريخى اين جنبش را به دست دهيد و بعد تامالت
   با خوانندگان آرش درميان بگذاريد. ،منك         مىهايى كه طرح      سئوال

  

اجازه دهيد من هم پيش از آغاز گفتگو از شما سپاسگذارى  ناصر مهاجر:
كنم؛ هم براى تالش وقفه ناپذيرتان براى روشنايى بخشيدن به مسائل 

  تان براى گفتگو با من.         و جهان و هم به براى پيگيرىامروز و ديروز ايران 

اى كه  اما پاسخ من به پرسشى كه طرح كرديد. به گمان من نخستين نكته
بايست مورد توجه قرار بگيرد اين است: تونس، مصر، يمن، سوريه،                 مى

 دنياى عربهستند كه آن را  اى           هاى وجود پيكره           بحرين و و و همه پاره
كشور ساخته شده ، با هزاران تار پيدا و  21خوانيم. اين دنيا كه اينك از       مى

ى          پنهان به هم پيوسته است. زبان مشترك، دين مشترك، پيشينه
هويت تاريخى مشترك، فرهنگ و ادب و آداب مشترك، درد ها و  مشترك،

وياهاى مشترك، قهرمانان مشترك و و و. هاي مشترك و آرزوها و ر   رنج
ها، اصالً كشور نبودند. بيش و كم همه،            كشور تا سده 21بيشتر اين 

هاى مغول و    هاى اموى، عباسى، امپراتورى       ى حكومت       هاى پيكره          پاره
كنونى بيشتر           مرزهاى   عثمانى بودند. با فروپاشى امپراتورى عثمانى بود كه

ى خاص خودش را              اين كشورها شكل گرفت. شمال افريقا، البته پرونده
دارد. مراكش هرگز استقالل خودش را از دست نداد و مستعمره نشد؛ هر 

تحت الحمايه فرانسه گرديد. مصر گرچه در سال  1912چند كه در سال 
در  ها نتوانستند     فرانسوىبه دست سپاهيان ناپلئون اول فتح شد، اما  1798

بود (تا حد برابر مقاومت عمومى كه از پشتيبانى فعال بريتانيا برخوردار 
از سامان  1801ايستادگى كنند و در سال               ،)شركت مستقيم در جنگ

، پس از چهار سال آشوب و جنگ قدرت، 1805بيرون رانده شدند. در سال 
سياسى خود را بر كل آن سرزمين  -ىمحمد على پاشا سيادت نظام

و در  1882تحميل كرد و حاكم بالمنازع شد. اما ارتش انگلستان در سال 
جنگى خونين آن كشور را فتح كرد و حكومتش را دست نشانده خود 

ريزى از      ها هم الجزاير و تونس را با لشكركشى و خون      ساخت. فرانسوى
ى خود كشيدند؛ اولى را در سال    و زير پنجهها درآوردند         چنگ عثمانى

به تسخير ايتاليا  1911. ليبى هم در سال 1881و دومى را در سال  1830
بينيم اين كشورها، پيش از فروپاشى امپراتورى عثمانى به دست   درآمد. مى
  ها شدند.      آن ى       هاى اروپايى افتادند و مستعمره          امپرياليست

 - ى اروپاا (كه واژهى عربى نام گرفته      چه امروزه به نادرست خاورميانهاما آن
 ى                   ست، و درست آن است بگويم: غرب آسيا) فراورده مركز، اورو سانتريكى

 "هاى معظم          قدرت"ست و تقسيم كشورهاى منطقه ميان    دو جنگ جهانى
جنگ جهانى اول، غرب آسيا را ميان جهان! بريتانيا و فرانسه در جريان 

پيكو، عربستان و  -ى قرارداد معروف سايكس              خود تقسيم كردند. بر پايه
ى        عراق، ملك طلقِ بريتانيا شدند و سوريه و ماوراى رود اردن به جرگه

ن هاى فرانسه پيوستند. جالب اين كه اندك زمانى پس از پايا              مستعمره
ها اردن را برساختند و ملك عبداهللا،            ) انگليس1921جنگ جهانگير اول ( 

ى    برادر فيصل پادشاه عراق مستعمره را، بر تخت سلطنت آن نشاندند. نقشه
كه تا پيش از آن تاريخ همواه بخشى از شامات و سوريه بزرگ  "كشور"اين 

ترسيم كشت  اى        د. مرزهاى آن به گونهدربسته كشيده ش اىه             بود، در اتاق
هاى آبى اين              ترين امپراتورى وقت به راحتى تمام بتواند در راه          كه بزرگ

سوى جهان جوالن دهد. منطق هستى كويت هم به اين گونه رقم خورد. 
، كمى پس از پايان جنگ، كويت را از عراق جدا كرد (باز "دولت فخيمه"

) تا كه عراق مرز آبى نداشته باشد و دستش از خليج فارس 1921سال در 
كوتاه بماند. مصر اما سرنوشت ديگرى پيدا كرد. مبارزه ضد استعمارى 
مردم اين كشور، به استقالل سياسى انجاميد و انگستان ناچار گرديد 

  ).  1922استقالل مصر را به رسميت بشناسد(

عراق و عربستان اسقالل  1932جنگ، يعنى در سال ى ميان دو            در فاصله 
دولت "سعود تقديم كردند كه از        ابنقدرتمند  يافتند. عربستان را به خاندان

قبايل عربستان را  ها توانسته بودند ديگر        گرفت. سعودى             مواجب مى "فخيمه
 و رياض را كنندمطيع و منقاد خود در جريان يك رشته جنگ و گريز، 

پايتخت خود سازند. مورد عراق، پيچيده تر است. خيزش صد هزار نفر 
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هاى         هاى كرد و عرب در سال         نشينان و طايفه   مردم آن سامان اعم از شهر
. هواپيماهاى ى دولت چرچيل روبرو شد      با واكنش وحشيانه 1922-1918

و نه هزار نفر را از پاى درآورند.  مردم ريختند ن بمب بر سرتُ 97انگليسى 
فرماندهى ناوگان هوايى انگليس، آرتور هريس، از بمب شيمايى هم عليه 

دولت ") كه رسوايى جهانى براى 1923خيزش مردمى استفاده كرد ( 
به بار آورد. با اين همه مردمان اين كشور از پاى ننشستند و  "فخيمه

سال پس از آن تاريخ،  25ما تا پيوست. ا "جامعه ملل"سرانجام عراق به 
    داشت. عراق اى در         لندن نفوذ اقتصادى و سياسى تعيين كننده

بارى، پس از جنگ جهانى دوم لبنان را به وجود آوردند كه آن نيز بخشى 
). سه سال پس از اين رويداد بود كه 1943نوامبر  22از سوريه بزرگ بود. (

).  ليبى و 1946قالل خود را از فرانسه گرفت ( تجزيه شده، است ى        سوريه
به استقالل سياسى دست يافتند. اين  1956و  1951سودان هم در سال 

 دنياى عرب ها را از اين جهت گفتم كه نشان دهم جغرافياى سياسى
كه با  ها         كنونى چگونه بازساخته شد. اما جالب تر اين كه اين بازسازى

اى از  به زنجيره 1960تا  1950ى          توام بود، در دههاعطاى استقالل صورى 
كرد: برپا   ى ضد استعمارى انجاميد كه چند هدف را دنبال مى           مبارزه

ى بريتانيا و فرانسه،               ساختن جمهورى، به زير كشيدن حكام دست نشانده
يابى به استقالل سياسى واقعى.       ى ضد استعمارى و دست        ى مبارزه       ادامه
ها، كودتاى نظامى شد. به يك        ى اصلى براى رسيدن به اين هدف            وسيله

ى                  ى كودتاهاى نظامى ناميد. نخستين حلقه           توان اين دوره را دوره                   معنا مى
بايد كودتاى اديب حسن بن الششكلى در سوريه اين كودتاها را  ى         زنجيره

دانست؛ كمى پس از نخستين كودتاى سازمان سيا در غرب آسيا ( 
ست كه در آن دوره هم، همچون اين دوره، دومين                     ) و گفتنى1).(1949

كشورى كه دستخوش تحول شد، البته از راه كودتا، مصر بود! كودتاى 
به دست جمال عبدالناصر از قدرت  1954در سال  ژنرال نجيب كه 1952

اى جمهورى در           كنار گذاشته شد، به سلطنت ملك فاروق پايان داد و گونه
ژوئيه مصر، شاهد كودتاى ديگرى در  23آن كشور بنياد نهاد. پس كودتاى 

، حزب كمونيست سوريه ). اين كودتا را اعضاى1954سوريه هستم( فوريه 
(كه يا دروز بودند و يا سورى) سازمان  "افسران آزاد"عث و اعضاى حزب ب

كودتا كردند؛ در سال  "افسران آزاد عراق"دادند. در پى آن رويداد نيز 
و به رهبرى عبدالكريم قاسم كه از هواخواهان ناصر بود. در اين جا  1958

ترين يارانش، يعنى     زديكنيز پس از  اين كه قاسم به دست يكى از ن
سالم عارف از بين رفت، سلطنت ملك فيصل دوم برچيده شد و باز لعبدا

نوبت به كشور  1962شكل كژ و كوژى از جمهورى برقرار شد. در سال 
كهنسال يمن رسيد. رهبر اين كودتا عبداهللا السالل بود كه او هم خود را 

كل دانست. او سلطنت امام البدر را سرنگون ساخت و ش       خواه مى      جمهورى
 جمهورىرا اعالم داشت. اين به اصطالح  جمهورى دموكراتيك يمنگيرى 

از پشتيبانى مصر برخوردار بود. هواداران بدر كه در جنوب كشور مستقر 
بردند كه در پشت سر،        بودند نيز از حمايت سعودى و اردن هاشمى بهره مى

تجزيه يمن  انگلستان را داشتند. جنگ پنج ساله جنوب و شمال سر انجام
از اقمار شوروى شد و ديگرى از اقمار  شان        را به بار آورد و دو يمن كه يكى

  انگليس.

در مبارزه ضد استعمارى  اى    تازه ى        ) سرآغاز مرحله1962انقالب الجزاير( 
جنبش رهايى بخش خلق در همان سال، شود.        مردمان عرب محسوب مى

چالشى جدى براى  1975ى هستى گذاشت كه تا سال           پا به پهنه ظفار
بخش     هم سازمان آزادى 1964شد. سال             قابوس، سلطان عمان محسوب مى

فلسطين شكل  گرفت كه راه مبارزه عليه دولت اشغالگر اسرائيل را هموار 
. بايد در همين سال به انقالب سودان اشاره داشت كه با يك  ساخت

. اين اعتصاب عمومى محرك        مومى در ماه اكتبر شكل گرفتاعتصاب ع
هايى شد كه استعفاى ابراهيم عبود را به همراه آورد (كه او هم با            شورش

) . از اين پس، يك رشته 1958كودتا به قدرت رسيده بود؛ در سال 
 تحوالت دموكراتيك، اسالمى، راست گرايانه و چپ گرايانه در اين كشور

 1971ژوئيه  19ها  در                       مونيستيان گشت كه نقطه اوج آن كودتاى كنما
بود و ضد كودتايى كه سه روز بعد ژنرال جعفر نميرى را به قدرت بازگرداند 
  و كشتن صدها هزار كمونيست سودانى به دست نميرى را به همراه داشت.

اى              كند كه منطق سير زنجيره        مك مىى تاريخى به ما ك       اين زمينه        
اجازه بدهيد همين جا اضافه  هاى امروز دنياى عرب را بهتر دريابيم. جنبش

ى كه دنياى عرب را در روزگاران سپرى شده برساخت، سبب         كنم مجموعه
ريزى مرزهاى تازه          فروپاشى امپراطورى عثمانى و طرح ى                 شد كه در آستانه

ارى، پان عربيسم نوينى سر بكشد. اگر    د كشورهاى عربى در جهان سرمايه
اشتباه نكنم، جرجى زيدان نخستين كسى بود كه از پان عربيسم سخن 

را  عربيسم         پانجنگ جهانگير اول. او اين  ى                     گفت و  درست در آستانه
كسانى چون  پنداشت. در پى او           خواهى عرب مى          ى تجدد            عنصرى از انديشه

، اى        نگرى ويژه  فلق و ديگران، هر يك با جهانزكى ال ارسوزى، ميشل ع
خود را هواخواه پان عربيسم شناساندند. به ياد داشته باشيم كشش مردم 

تا آنجا بود كه مرتجعينى چون  انش         عرب به يگانگى و باور به هم سرنوشتى
على در مكه و ملك عبداهللا در اردن هم از ضرورت وحدت          شريف حسين

)       eagueLArab  (تحاد عربدادند كه در پديدارى ا        ن مىسخ داد ها    عرب
در اين اى            هاى عملى      ى جمال عبدالناصر هم گام      بى تاثير نبود. در دوره

در 1958 -1961هاى            راستا برداشته شد؛ سه بار.  بار نخست در سال
كه مصر، سوريه را در برگرفت. و بار   الجمهورية العربية المتحدةچارچوب 

كه بيشتر حالت فدراتيو داشت و عراق هم يكى از  1963دوم در سال 
اى اتحاد فدراتيو با يمن. درست است كه         هاى آن بود و بار سوم در گونه              پايه

هاى مردم عرب          نشد، ولى تودهروبرو هاى عرب                اين اتحاد با استقبال دولت
هاى جامعه مدنى اردن، لبنان و يمن و... به           به پيشوازش شتافتند و تشكل

  هاى گوناگون به حمايت از آن برخاستند.            شكل

الفارق        دنياى عرب با آمريكاى جنوبى قياسى مع ى از اين جهت مقايسه 
ى جنگ عليه استعمارگران          نيست. در آن قاره نيز درست به هنگامه

را  قاره دتحو ) پرچم 1783- 1830( يوارولسيمون ب ،اسپانيولى و پرتقالى
از او خوزه مارتى(  برافراشت. يك سده پسپان آمريكانيسم ى          بر پايه
)  انقالبى و انديشمند كوبايى آن ايده را گسترش و ژرفش 1895-1853

  ى بخشيد. ا      گورا آن را جان تازه چه        داد و سپس

هاى تاريخى ، اين پيوند ميان مردمانى كه هزار چيز مشترك با             اين زمينه 
نوشت ساز، بسى مهم است. نگاه كنيد  هاى زمانى سر           هم دارند، در برش

سال، كل امريكاى جنوبى از شر  20چگونه در مدتى كمتر از 
خواهم بگويم         نظامى رها شد و به دموكراسى رسيد. نمى اىه           ديكتاتورى

. آنچه در امريكاى جنوبى رخ داد، در جهان عرب هم عينا رخ خواهد داد
شان را سمت و سو               هاى مهمى دارند كه سير تحوالت        اين دو پديده تفاوت
اى كرده باشم و يا                خواهم به تاثير قانون دومينو اشاره           داده است. تنها مى

هاى          اى شدن خيزش             به قول شما: چرايى زنجيره قانون ظروف مرتبطه !
  مردمى در دنياى عرب! 

  

ى تاريخى و كلى تحول اخير ديناى عرب را توضيح داديد.            زمينه آرش:
ها شده را         اى كه موجب اين خيزش           عوامل كنونى و بالواسطه     ممكن است

  بشكافيد؟ 

  

اجازه دهيد كه اين مبحث را با يك پيش درآمد و يك عبارت  مهاجر: 
ناظران             پيش، پرسش مهم براى بسيارى از انتقالى باز كنم. تا همين چندى

هاى پيشينى كه به راست                هاى افراطى و چپ        سياسى (از دست راستى
ى             كه در در دهه اى                   ) اين بود: نسيم دموكراسىنمك           اند صحبت نمى          غلطيده

اروپاى  ى           ى نود چهره           يى جنوبى وزيدن گرفت و در دهههشتاد در آمريكا
پرسش   سد؟ر            شرقى را دگرگون ساخت، به غرب آسيا (خاورميانه) كى مى

  خورد؟ با توجه به بحران اقتصادى         چرا جهان عرب تكان نمي  اين بود كه
هاى عرب            را فراگرفته و به جامعه ها             كه همه اين جامعه ارىد      جهان سرمايه

هاى فاسد           و بحران آن را شدت بخشيده! با توجه به نظام     نيز منتقل شده 
  اند و چون         قدرت تكيه زده ى       هاى سال است بر اريكه         استبدادى كه سال

به درصد باالى جمعيت جوان بيكار بختك بر روى مردم افتاده اند! با توجه 
است و هم از آگاهى اجتماعى برآمده از                دنياى عرب كه هم دانش آموخته

ى            تكنولوژى نوين، به ويژه اينترنت، برخوردار است! با توجه به يك طبقه
   هاى سال                    متوسط به نسبت جا افتاده و دموكراسى خواه! با توجه به سال
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طلب و ضد عرب اسرائيل! با توجه به              تحقير و توهين از سوى دولت توسعه
ها راه      عليه عرب ،كاران            اى كه دستگاه بوش پسر و نو محافظه        جنگ صليبى

اى هاى افراطى اروپا و آمريك          چنان از سوى راست و هنوز و هم انداختند
شود! با توجه به           هاى شان در اقصى نقاط جهان دنبال مى                       شمالى و دنبالچه

  شود! و...         فشارهاى گوناگونى كه بر اين مردمان اعمال مى

اند كه دليل اصلى اين سكون و لختى، اسالم است كه            برخى بر اين بوده
ند كه اين حاميان اروپايى و آمريكايى            گفته         تابد. برخى                 دموكراسى را برنمى

ى استراتزيك            هستند كه براى تامين ثبات اين منطقه           هاى فاسد       دولت
جهان، راه بندان پيشرفت هستند! برخى نفت فراوان را عامل سيه روزى 

هاى عربى از دو              اند كه دولت         ها) دانسته اند! برخى گفته      (نيز ايرانىها                عرب
 نفت. درآمد       : با سركوب و رشوه ازارندد       مى        راه مردم خود را ساكت نگه 

انگارند كه تحول دموكراتيك آنرا              برخى جهان عرب را چنان واپس مانده مى
دانند. (نگاهى استعمارى در                     پيشرفته ممكن مى "غربِ"نها از راه دخالت ت

دانستند كه           اند كه مى         با اين همه كسانى نيز بوده معناى كالسيك كلمه)
هاى                  ى حكمرانى رياست جمهورى موروثى و حكمرانى اميران و سلطان         دوره

مردمان عرب به جنب و  ه است و دور نيست كهديخودكامه به سر رس
و حقوق اوليه خود را خواستار شوند و در راه تجددى  جوش درآيند

اى پيدار، آزادى و عدالت اجتماعى رستاخير نوين عرب را       ترقى دار،       ريشه
  شالوده ريزند. 

. در چهارم ژانويه و سرانجام جنبش آغاز شد. به باور بسيارى در تونس
 26بوعزيزى چشم از جهان فروبست. او  . يعنى در روزى كه محمد 2011

كيلومترى جنوب تونس قرار دارد.  300ساله بود. اهل سيدى بوزيد كه در 
آموخته دانشگاه بود. اما همچون بسيارى از ديگر دانش آموختگان              دانش

دانشگاه، كارى براى خود پيدا  تونسى نتوانست پس از به پايان رساندن
است.) در نتيجه به  ٪ 14تا  13كند. (نرخ بيكارى در تونس بين 

دستفروشى روى آورد. آنهم بدون جواز. پس از اين كه از سوى يك مامور 
ى         پليس زن، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و نتوانست با دادن جريمه

تا با  شتافتبه استاندارى  ،اش بازدارد          ى گارى     از مصادره را وى نقدى
ها را متقاعد سازد كه به دست          شهرداى به گفتگو بپردازد و آن ماتقام

فروشى ادامه دهد. به او اجازه ديدار و گفتگو با هيچ مقامى را نداند. و او در 
ساعت يازده و نيم همان روز، خود را به آتش كشيد. (همين جا بگويم كه 

هاى عرب كردارى سخت ناپسند، نكوهيده و             وزى درجامعهخود س
گريان واپسگرا، خشم خود را با      ناپذيرفتنى است. اما بو عزيز، بر خالف اسالم

كوشش در راه ستاندن جان ديگران فرو ننشاند). بوعزيزى را به بيمارستان 
م، به ويژه زنان، در بردند. خبر خودسوزى او به روزنامه ها راه پيدا كرد. مرد

همه جا به اعتراض درآمدند. كار به جايى رسيد كه رئيس جمهور، بن على، 
  هم به عيادت بوعزيزى در بيمارستان رفت.

دوم ژانويه، يعنى شانزدهمين روزى كه بوعزيزى جوان، جدال مرگ و 
مانيفستى  گذراند،  شمارى از جوانان غزه، سه زن و پنج مرد،               زندگى را مى

به انتشار رساندند كه چون توپ در دنياى عرب صدا كرد؛ به ويژه نزد 
ها هزار تنى بودم كه اين              جوانان عربِ شهر نشين. من هم يكى از ده

مانيفست را خواندم. مانيفستى كه از هر جهت ناب است و  كم مانند. 
حكم، منسجم، دردناك، تكان دهنده ام به اين سند م             واكنش آنى و تاكنونى

  نوينى در جنبش مردم عرب!!!  ى            و نوپردازنه، اين بوده است: آغاز مرحله

با اين كه ممكن است شما اين مانيفست را كه به فارسى نيز برگردانده 
هايى از آن را در اين جا بخوانم.                 شده خوانده باشيد، بگذاريد بخش

 شود.             ت با اين عبارت آغاز مىمانيفس
   

بگا حماس را. بگا اسراييل را. بگا فتح را. بگا ملل متحد را. بگا  "
UNRWA  بنگاه كار و امداد ملل متحد براى پناهندگان فلسطينى]

در خاور نزديك] ، بگا اياالت متحده آمريكا را. ما جوانان غزه از 
ى             تفاوتى جامعه       وق بشر و بىاسرائيل، از حماس، اشغال، نقض حق

خواهيم فرياد  مان به لب رسيده است. ما مى        بين المللى، جان
هاى 16برآوريم و اين ديوار سكوت را در هم بشكنيم. همچون اف. 

رت ى قد                    خواهيم باهمه              شكنند، مى    اسرائيلى كه ديوار صوتى را مى
ناشى از اين وضعيت          اى كه داريم، درماندگى عظيمى كه                 روحى
  خورد، خود را رها سازيم.        ست و ما را از درون مى        تخمى

ايم، حالمان بهم        اين جدال سياسى گير افتاده ى                   از اين كه در ميانه 
شان دور ى                 سرد، هواپيماها اىه                كه در نيمه شب خورد. از اين        مى
خورد. از اين كه        چرخانند، حالمان بهم مى             مى    انم           هاى                              خانه

الطرفين مورد        هاى بين           مان را در سرزمين             كشاورزان معصوم
حالمان         شان را زير نظر دارند،                 ها      دهند، چه زمين                   تيراندازى قرار مى

ند و از ا خورد. از حضور اشخاص ريشوى مسلح كه عالف           بهم مى
انى را كه به خاطر باورهاشان كنند و جوان                       شان سوء استفاده مى           قدر

اندازند،            و به زندان مى                    گيرند      كنند به باد كتك مى                  تظاهرات مى
ى كشور جدا               . از ديوار شرم كه ما را از بقيه   خورد       حالمان بهم مى

پرتاب كرده  ى يك تمبر                در تكه سرزمينى به اندازه است وكرده 
نمايند و               خورد.از اين كه ما را تروريست مى           ت، حالمان بهم مىاس

ست و          شان پر از مواد انفجارى          ايه   كه جيب اى       متعصبين بومى
  خورد.           هايى شرربار دارند، حالمان بهم مى          چشم

خواهيم را به         آنچه مىخواهيم برويم؛     توانيم به هر كجا كه مى       ... نمى
         خواهيم را انجام دهيم. زبان آوريم؛ آنچه مى

ديگر بس است. رنج بس است. اشك بس است. زجر بس است. 
پراكنى، شكنجه،      روا، وحشتهاى نا             كنترل، محدوديت، توجيه

خوابى، مردم مرده عادى،         هاى بى           باران، شب         ستمسك، بمبم
،                 آورد             را به درد مى  ى تيره، اكنونى كه دل        هاى سياه، آينده             يادمانده
الت مدران متعصب، مهم    ، سياستاست زار        آ دل يى كهها        سياست
گويم: ايست. اين آينده   هاى وافى ، بس است. ما مى       حبس مذهبى و

خواهيم كه آزاد باشيم.      اى نيست كه ما خواستار آنيم. ما مى
اى به هنجار داشته باشيم. ما صلح           خواهيم كه زندگى                    مى
  "ست؟               خواهى ها زياده             خواهيم. اين             مى

ى من تاريخى و هژده روز پس از         ى به ديده            دو روز پس از انتشار اين بيانيه
ى او           جدال با مرگ، بوعزيزى چشم از جهان فرو بست. تشيع پيكر سوخته

ى جوانان غزه در       پيمايى اعتراضى فراروييد. بيانيه   ترين راه        به يكى از بزرگ
شهرهاى تونس  ديگر درهاى همبستگى كه        پيمايى        و راه      يمايى         اين راه

هاى زنان و مردان به پا      پيمايى        شد (از راه اينترنت نيز). راه          پاگرفت، پخش 
كومت ى تونس هر روز تكرار شد؛ پيش رفت و به پايتخت رسيد. ح    خاسته

گشت. و اين ميدان مبارزه عليه  هايى       فاسد بن على ناچار به واپس نشينى
سال آزگار مردم را آزار  22آن حكومت فاسد، خودكامه و وابسته را كه 

كرد.  تر          هاى كشور را به تاراج برده بود، گسترده و گسترده           داده بود و ثروت
ى ده روز پس از مرگ محمد بوعزيزى و دوازده ژانويه، يعن 14سرانجام در 

ى جوانان غزه، زين العابدين بن على، فرار را بر قرار                  روز پس از انتشار بيانيه
  ترجيح داد و به سعودى گريخت.

  به پيروزى رسيد و.. »ياس انقالب« و به قول معروف آرش: 
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هـاى خبرپراكنـى            خته بنگاهانقالب ياس!  بله اين هم ساخته و پردا مهاجر:
دســت راســتى اروپــا و ايــاالت متحــده اســت. مــردم تــونس بــه مبــارزه و  

ها و نيز دنياى عرب، آن مبارزه را          اند. آن          نگفته "انقالب ياس"شان،              پيروزى
؛ شهرى كه آغازگر خيزش سراسـرى  خواندند  در آغاز، شورش سيدى بوزيد

ست. راست است نخستين كسى كه ايـن          م تونس عليه حكومت بن علىمرد
ست. ياس، گل دلپسند. پرمعنا          واژه را به كار بست، يك روزنامه نگار تونسى

هـاى مردمـى            ها و خيزش         و نمادين تونس است. اما حاال كه مد شده انقالب
هـم رنـگ يـاس پاشـيدند!  امـا      رنگ داشته باشند، به جنبش مردم تونس 

آن خيـزش را انقـالبِ شـان يـا      هاسـت كـه        ها ديگر مدت         ها و عرب                 تونسى
ى بـين        اهـ         خواندند. اين واژه را از رسـانه       مى )Revolution de digniti( شرافت

خوانيم. فهميدنى است، نيست؟!        ىها كمتر م             شنويم و در روزنامه  المللى نمى
اى كـه بـه                      ى چنـد و چـون مبـارزه        همان گونه كه چيز زيادى هـم دربـاره  

گويند. اگر كسى            پيروزى انجاميد و طيف نيروهاى شركت كننده در آن نمى
اقعيـت راه  و يا ارو نيوز اين مبارزه را بفهمد، بـه و  CNNبخواهد تنها از راه 

هاى گونـاگون           برد. مردم تونس براى پيروزى بر حكومت بن على شكل  نمى
هاى اعتراضـى، اعتصـاب         پيمايى               مبارزه را به كار گرفتند: نافرمانى مدنى، راه

هـاى شـهرى. در ايـن             سنديكاها، اعتصاب عمومى،  خـود سـوزى، شـورش   
مى ايفاء كردند؛ به كلى متفـاوت بـا گذشـته. در ايـن     مبارزه زنان نقشى مه

ى خـوان منـدز،           مبارزه بسيارى جان خود را از دست دادنـد. بنـا بـه گفتـه    
گزارشگر ويژه ملل متحد، دست كم سيصد تن در اين خيزش تاريخى جان 

  خود را از دست دادند و بيش از هفتصد نفر زخمى شدند

شود.            ار گرفته مىى ديگر كشورها نيز به ك          درباره ى خبر رسانى        همين شيوه
بينيم و گردآمدن مردم               رسيم، تنها ميدان تحرير قاهره را مى          به مصر كه مى

به نام اسماء محفوظ كه در  ى نقش مهم دختر جوانى  را در آنجا. اما درباره
مصرى، در يك فيلم كوتاه ويديويى از به خود سوزى چهار جوان اعتراض 

ژانويه در ميدان تحرير گردهم بيĤيند، چيزى  25مردم خواست در روز 
هاى توليدى و         ها، واحد       ها ما را به  كارخانه         تلويزيون شنويم. دوربين                مىن

برد كه         نمى ها و ..... شكاهمانند: اداره پست، آموز هاى خدمات اجتماعى         بنگاه
هاى همگانى داشتند. زنانى كه هشت                 نقش مهمى در پيروزى اين جنبش

ها محلى از اعراب     مارس در ميدان تحريز گرامى داشتند، در اين گزارش
پراكندند. از نقض            ندارند.  در گذشته نيز به همين شكل گزينشى خبر مى

شان (دوستان سياست            ى مردم عرب به دست حاكمان    د حقوق پايهروشمن
زدند؛ از اختناق، زندان و          پيشگان اروپايى و آمريكايى) حرف زيادى نمى

زندانى سياسى و عقيدتى، شكنجه، قوانين ضد زن، تبعيض ملى و قومى و 
مبارك فساد و خودكامگى حكومتى نيز. خُب جناب بن على و حسنى 

گردد. از حكام فاسد          متحدشان بودند. هم اكنون نيز در بر همين پاشنه مى
ئيس جمهور ر" هاى               ها و درفشانى               و مستبد سعودى بگذريم، حتا ددمنشى

 د.  گيرن        توانند، درز مى           چون  على عبداهللا صالح را هم تا مى "مادام العمرى
  

هاي فرهنگي و تاريخي اين كشورها        شما به درستي به همگراي آرش:
ى خيزش مردم را بر شمرديد. ولي من              اه     اشاره كرديد و بعضى از زمينه

ها كه شما نيز به آن اشاره       مايلم مكثي كنيم روي علت اصلي اين بحران
هاي  . به نظر من برخالف دورانست داري كرديد و اين همانا بحران سرمايه

گذشته، اين بار جهان سرمايه داري با بحران ساختاري روبروست. بر همين 
جهان به  ى         اساس براي نجات از اين بحران، نياز به استثمار و تقسيم دوباره

هاي مدرن و امروزي دارد. يعني تغيير ساختار و به همين مناسبت،  شيوه
با پيروزي غرب در جنگ سرد، ما امروز با جهان يك قطبي تغيير جغرافيا. 

داري در روز روشن و علني،  روبرو هستيم و اين اجازه داده است كه سرمايه
مردم كشورهاي پيراموني بپردازد. به نظر شما، چه تفاوتي   به غارت ثروت

بين برخورد غرب در تك تك اين كشورها وجود دارد؟ اگر امكان دارد 
  ين مكث كنيد؟ كمي روي ا

  

دان نيستم. اما دوست اقتصاددان من، مهرداد باباعلى   من اقتصاد مهاجر:
هاى بحران اقتصادى دنياى عرب تحليلى دارد كه بسيار      ى ويژگى            درباره

ساز موج  بحران اقتصادي كه زمينه: روشنگر است. او بر اين باور است كه
از نوسانات بازار جهاني متأثر بود؛ اما نبايد  انقالبات در كشورهاي عربي شد،

سرشت آن را با بحران اقتصاد جهاني كه اساساً خصلتي مالي داشت و از 
ي ضعيف  بخش مسكن برخاست، يگانه پنداشت. به واقع، خاورميانه حلقه

اقتصاد جهاني بود و سرمنشأ بحران آن را بايد در دو نكته جستجو كرد: 
هاي  كه منجر به شورش 2008د خوراكي در سال الف) افزايش قيمت موا

چون  مصر، مراكش،  اى               ناشي از قحطي و گرسنگي در كشورهاي عربى
موريتاني، يمن، اردن و تا حدي تونس شد. ب) نرخ بيكاري بسيار باال، 

  باالخص در ميان جوانان. 

ي تاريخ  شناس و پژوهشگر برجسته مهرداد بابا على به درستى به جامعه
كند. گلدستون در           ) استناد مىJac Goldstone، جك گلدستون (ها              انقالب
هاي  ها و سستي : ضعف2011در شناخت انقالبات "ي خود  مقاله

اخير در  اىه          ي انقالب)، با مقايسه2011( "هاي خاورميانه اتوكراسي
به اين نكته  1848 -49هاي  روپا در سالا هاى        كشورهاي عربي و انقالب

از دو عامل مشابه نشأت  ها         شود كه اين دو رشته انقالب رهنمون مي
  اند: افزايش قيمت مواد خوراكي و بيكاري گسترده. گرفته

عليرغم آن كه بنا به "هد كه:          بابا على به اين نكته مهم نيز توجه مى
ل و بانك جهاني، اقتصاد كشورهاي خاورميانه المللي پو گزارش صندوق بين

ي  هاي اخير از رشد نسبتاً قابل توجهي برخوردار بوده است، ثمره در سال
اصلي اين رشد به جيب اقليتي كوچك رفت و اكثريت جامعه از آن محروم 

هاي اقتصادي،  نامه هفته هاى مندرج در   ماند. بنا به اسناد متعدد و گزارش
ميليارد دالر  70تا  40اش ثروتي معادل  انوادهحسنى مبارك و خ

كه با فرزند   بلندپايه و صاحبان سرمايه هاى       تن از مقام 39اند و           اندوخته
نزديك هستند، هريك رقمي بالغ بر يك ميليارد دالر  -جمال –مبارك 

ي آمريكا كه از  ثروت اندوختند. مطابق يك سند ديپلماتيك اياالت متحده
انتشار يافت، خاندان بن علي در تونس چندان به غارت  ويكي لينكزجانب 
گذاري جديد و ايجاد  ي اقتصاد دست يازيده بود كه هرگونه سرمايه گسترده

اشتغال مسدود شده بود و همين امر تنفر و خشم عمومي عليه خاندان 
  "علي و به ويژه همسرش را دامن زد. بن

قيمت مواد  ى افزايش             حث گلدستون دربارهبابا على در توضيح و تدقيق ب
مطابق چندين گزارش نهاد خواروبار و كشاورزي "افزايد:            خوراكي، مى
 32)، قيمت ارزاق عمومي تنها در سال گذشته به ميزان FAO( سازمان ملل

درصد افزايش يافت. البته صرف افزايش قيمت اين اقالم خوراكي موجب 
اندوزي هنگفت  نشد. تداوم مزمن فقر گسترده، همزمان با ثروتانقالب 

اي قليل، حس نابرابري اجتماعي را براي يك شورش عمومي  عده
  برانگيخت.

بيكاري گسترده، عامل ديگر نارضايتي گسترده بود؛ اما خصلت انفجاري اين 
هاي اصلي  توان دريافت كه به يكي از ويژگي عامل دوم را تنها وقتي مي

سني و جمعيتي كشورهاي عربي توجه كنيم. درصد جوانان پانزده تا  هرم
سال كشورهاي عربي،  15بيست و نه ساله، در ميان كل جمعيت باالي 

 50درصد جمعيت (مثالً در بحرين و تونس) و حداكثر بيش از  38حداقل 
دهد. حال آنكه اين رقم در  درصد جمعيت را (به مثل در يمن) تشكيل مي

درصد است. نه تنها سهم جوانان در كل  26ي آمريكا معادل حدهاياالت مت
جمعيت خاورميانه بسيار باالست، بلكه تعداد آنان نيز در ظرف مدت 

ميالدي به اين سو، جمعيت  1990كوتاهي بسيار رشد كرده است. از سال 
درصد،  65درصد، در مصر  50سال در ليبي و تونس  29تا  15جوان بين 

العاده باالي بيكاري در  د افزايش يافته است. نرخ فوقدرص 129در يمن 
كشورهاي عربي باالخص متضمن بيكاري انبوه جوانان، به ويژه جوانان 

 25تا  20سال بين  15 -24كرده است. اين نرخ در ميان جوانان  تحصيل
درصد در نوسان است كه دو برابر نرخ متوسط بيكاري جوانان در جهان در 

  ) 2("دباش مي 2009سال 

ي ديگري كه حائز اهميت است، ابعاد اين بيكاري در ميان جوانان  نكته
كرده، به مراتب  كرده است. نرخ بيكاري در ميان جوانان تحصيل تحصيل

التحصيالن كالج، در  بيش از ساير جوانان است. به مثل در مصر، فارغ
معرض  مقياس با جوانان داراي سطح تحصيلي ابتدايي، ده برابر بيشتر در

  بيكاري قرار دارند. 

بندى پري آندرسون            با توجه به اين مجوعه عوامل باباعلى (و من نيز)  جمع
  : گويد        . آنجا كه مى       كنيم     بينانه تلقى مى          را درست و واقع

http://dialogt.de/
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دهد، فشارهاي         پس پشت آشوبى كه اينك دنياى عرب را تكان مى« 
  فشاني نهفته بوده است: قطبي شدن درآمدها، افزايش قيمت ي آتشاجتماع

مواد خوراكي، فقدان مسكن، بيكاري انبوه جوانان دانش آموخته و دانش 
  )3»(مانند در جهان.        نيĤموخته در ميان يك هرم جمعيتي بى

اى اروپائى ه            به تفاوت برخورد دولت كه تان       اما برسيم به بخش دوم پرسش
كند. سياست واشنگتن و     ها ربط پيدا مى       و آمريكاى شمالى به اين جنبش

ناتو، نسبت به يمن كژدار و مريز بوده است. به اين علت ساده كه على 
رئيس  1990تا  1978عباهللا صالح، رييس جمهور اين كشور كه از سال 

هور يمن متحد، از تا االن رئيس جم 1990جمهور يمن جنوبى بود و از 
وفادارترين دوستانِ اياالت متحده آمريكا بوده است. بانك جهانى و صندوق 

هاى پنج ساله به           اقتصاد اين كشور را  بنا به برنامه 1994لمللى پول از         بين
پيش برده اند. خصوصى سازى در يمن زودتر از كشورهاى ديگر عربى به 

ترين كشور        ه را در اين فقيرترين و توسعه نايافتهاجرا درآمد. كسرى بودج
جمعيت  ٪35رساندند؛ اما به قيمت فقر و فاقه بيشتر مردم.  ٪3عربى به 

كار هستند. چشم اندازى هم ندارند؛ چرا كه نفت اندك          فعال اين كشور بى
بع گاز كشد. از منا            ته مى 2017است و همين نفت اندك نيز تا سال 

و نيز با توجه به  ها           اند. با توجه به اين واقعيت        طبيعى هم به كلى بى بهره
موقعيت استراتژيك اين كشور (مرزهاى دريايى از درياي عربى و درياى 

اش با عربستان سعودى كه در گذر           سرخ گرفته تا خليج عدن)، همسايگى
اين كه     ده در يمن پيدا كرده است، و با توجه به ها نفوذى تعيين كنن      سال

آيد،            هاى نظامى آمريكا در منطقه به شمار مى         ها و اردوگاه      پايگاه        يمن از 
على عبداهللا صالح نه تنها زير فشار آمريكا قرار نداشته، بلكه مورد 

وده است. توجه داريد كه درست هاى پنهان و پيداى واشنگتن نيز ب       حمايت
از همان  ى مردم           پس از مصر، يمن بود كه برخاست. آنجا سركوب وحشيانه

هاى عوام فريبانه توام بوده است. اين تاكتيك، جنبش      رانى   آغاز با سخن
ى                 مردمى را كه خواستار كار، حداقل معيشت، مبارزه با فساد گسترده

و مقابله با تغيير قانون اساسى بود، رايكاليزه كرد. استعفاى على  دولتى
ها و سران پيشين لشكرى          عبداهللا صالح اينك حتا از سوى سركردگان قبيله

شود. اما رياض و واشنگتن همچنان پشت سر صالح         و كشورى، شنيده مى
هاى مخالف صالح را       ها و جريان          كوشند كه قبيله         ايستاده اند و در نهان مى

با قول و قرار امتيازهايى، از جنبش مردمى جدا كنند تا به اين ترتيب 
زن و قلدرشان را آسان سازند. نمونه يمن،    پيروزى دوست فاسد، نيرنگ

ناتو  - هاى سياست يك بام و دو هواى واشنگتن          يكى از بارزترين نمونه
داريم كه در ماه مه نيروهاى نظامى سعودى از عدن گذشتند و است. به ياد 

ى كليدى كشور مستقر شدند. بنا به آمارى كه در        در چندين نقطه
ى اين چند "ها          ناآرامى"ها آمده تا كنون نزديك به سه هزار تن در       روزنامه

صالح در ماه گذشته  جان خود را از دست داده اند. در چهارم ژوئن، 
اوت  31مسجدى در صنعا مورد ترور قرار گرفت و سخت زخمى شد. او از 

كنم در عربستان سعودى     امسال تا هم اينك كه من با شما صحبت مى
هادى به ظاهر كشور را اداره          است و معاونش عبدالرحمان منصور ال

كنند.           را خالى كنند؛ اما نمى توانند زير پاي صالح             كند. به راحتى مى      مى
. دهند      جمعيت را تشكيل مى ٪45ترسند كه     آنجا هم مى           ى             ها          البته از شيعه

هايى را براى روز مبادا نتراشيده             آن نيست كه بديل ى        اما اين پيشگيرنده
يمن مهار ناپذير شود و قبايل كه هنوز باشند. اگر جنبش در شهرهاى 

دهند به جنبش            ميليونى اين كشور را تشكيل مى 24اكثريت جمعيت 
  آيد كه به سر مبارك آمد.                       شهرها جوش خورند، به سر صالح همان مى

 200ت با يك ميليون س              هاى خود را دارد. كشورى              مورد بحرين هم ويژگى
ست         هزار نفرشان كارگران هندى هستند. كشورى 200هزار جمعيت كه 

  ست                 مسيحى. كشورى ٪9هندو و  ٪10مردمش شيعه هستند. با ٪70كه
كه يك اقليت سنى، قدرت را در انحصار خود دارد و براى سايرين نقش 

رين در اين ده دوازده سال گذشته، به شناسد. بح          زيادى به رسميت نمى
  مالى تبديل شده است. به اصطالح، آزادترين  اىه            يكى از مهم ترين مركز

  ترجمان سياسى نيافته. "آزادى اقتصادى"اقتصاد منطقه را دارد. اما اين 
درست است كه مجلسى دارند و زنان هم از حق راى برخوردارند، اما 

  مشاركت معنا دار در زندگى سياسى جامعه محروم است.اكثريت جامعه از 
  

  
  

  
  

دست به اصالحاتى زد و  1997اين كه هيئت دولت اين كشور در سال 
است) با  ٪4كار به تصويب رساند و حقوق بيكارى را (نرخ بيكارى  ى     اليحه

  اين وضعيت كلى، بى ارتباط نيست. 

اعتراضى مردم بحرين بيشترين  كوشد كه از جنبش        جمهورى اسالمى مى 
گيرى و يا حتا            هاى زيادى از سمت                   بردارى را كند. اما من نشانه             بهره

ها هم محكم      بينم. آمريكايى            سمپاتى مردم به الگوى ايرانِ اسالمى نمى
ار راه او را تقويت پشت حامد بن عيسى الخليفه ايستاده اند و از هز

  شان در اين جا قرار دارد.            ترين نيروگاه دريايى        كنند. خُب يكى از مهم                      مى

ى دور و دراز تجددخواهى. با هشتاد                             ست با پيشينه       اما مصر! كشوري
اند.  نيمى از مردم در       قبطى ى                    ميليون جمعيت كه ده درصد آن مسيحى

آن، جوانانى هستند كه زير  ٪61ست كه         كنند. كشورى          شهرها زندگى مى
زنان مصرى  ٪59مردمش با سوادند(  ٪71ست كه       سال دارند. كشورى 30

( سواد خواندن و نوشتن دارند). مصر پايتخت فرهنگى دنياى عرب است.
ى كشورهاى عربى صادر                    توليد سينمايى ، موزيك و ادبيات مصر به همه

ست با زيرساختى به نسبت پيشرفته. تا پيش از برافتادن                    شود). كشورى               مى
هاى            ترين متحد اياالت متحده در منطقه بود. سياست                   مبارك، نزديك

المللى پول را به اجرا گذاشت كه              نوليبرالى بانك جهانى و صندوق بين
زير  ها           مصرى ٪ 20تورم.   ٪10نرخ رسمى بيكارى است و  8/12آوردش        ره

كنند. ارتش مصر هم از همان دوران سادات، دست          خط فقر زندگى مى
االت متحده شد. همچنين سازمان امنيت خوفناكش كه در تمام اي ى            پروده

پائيد و عامل اصلى سياست مشت            ها چهار چشمى مردم را مى                  اين سال
آهنين دولت مبارك بود. با اين همه پيكار دموكراتيك در اين كشور 

ها پر از دانشجويان،                    يز در جريان بود. و زنداندارى با افت و خ                                سرمايه
از هر فرصتى استفاده  ى كهگرايان  ها و اسالم         دانان، چپ           روشنفكران، حقوق

ى ذهنى يك تحول سياسى را به وجود آورند؛ كه آوردند.                تا زمينه ردندك              مى
در مصر با هشيارى و درايت زياد حركت كردند. به محض اين  ها              يكايىآمر        

هاى جنبش مردمى را مهار كنند، به مبارك           توانند موج           كه دريافتند نمى
فهماندند كه بايد برود. ارتش را هم تا حد ممكن از آشوب دور نگه داشتند 

بستگى با جنبش مردمى واداشتند. البته و پيش از اينكه دير شود، به هم
ها را بازگذاشتند كه كار سركوبى مردم را به انجام               دست برخى از يكان

برساند. (نبايد فراموش كنيم در جريان جنبش مصر كه آسف بيات نام پر 
اصالح و ريزى دو كلمه                و درهم        را بر آن گذاشته    Refo-lutionمسماى

نفر كشته شدند و بسى  6467)، 2011مارس  3انقالب است (جدلية، 
  بيشتر مجروح گشتند. 

ى مصريان آغاز شده. فضاى           اى در مبارزه ى تازه                    به هر رو اينك مرحله
ها        ها و حزب          ها، سازمان           ها، جريان           سياسى گشوده شده. انواع و اقسام جرگه

گرا. بايد سير             اند. از راست گرفته تا چپ.، از ليبرال تا اسالم           در ميدان مبارزه
شود. بايد ببينيم سوخت و ساز           رويدادها را دنبال كنيم و ببينيم چه مى
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نه پيش داورى در اين برش . هر گوشاندك                تضادها، اين جامعه را به كجا مى
گرا بتوانند             تاريخى، خام است. من اما اميدوارم كه نيروهاى دموكرات و چپ

ى قوانين اضطرارى، انحالل        هاى دموكراتيك( لغو همه           با پيگيرى خواسته
لت از كسانى كه در ارتش و دستگاه دو ى            ى گسترده                  حزب حاكم، تصفيه

اين سى چند سال زمام امور را در دست داشته اند، محاكمه  سران 
ى     كشورى و لشكرى و نيز متهمين به فساد مالى از يك سو و آزادى همه

و حكم اعدام، آزادى بى قيد و شرط  "جرم سياسى"زندانيان سياسى، لغو 
ل انتخابات، زمينه را بيان، انديشه، اجتماعات، احزاب، اعتصاب و آزادى كام

براى دموكراتيزه شدن جامعه فراهم آورند. در سر لوحه اين برنامه حق 
حاكميت ملى قرار دارد، جدايى دين از دولت، استقالل قوا و به ويژه 
دستگاه قضايى، حقوق برابر زن و مرد، ماليات تصاعدى سنگين و ضبط 

ى من            ى، به ديدهاموال متجاسرين. پيوند زدن آزادى با عدالت اجتماع
كه در جامعه  ست             ى سياسى          اى و برنامه          واسط شعارهاى لحظه   ى        حلقه

دادن به قانون اساسى نوين مصر  نقش دارد كه           شود و در شكل          تبليغ مى
  اثر بگذارد.   )  2012آوريل  -قرار است پس از انتخابات مجلس( مارس

  
اي مدعى شدند كه اخوان  در مصر، عده مردمي با شروع جنبش آرش:

اي هم خطر         المسلمين نيروي مدرني است و نبايد از آن ترسيد. عده
بهانه بنيادگرايى اسالمى را برجسته كردند و حتا تا آنجا پيش رفتند كه به 

هد        واقعيت نشان مى جنبش عليه حكومت مبارك را تختطئه كردند. ،اخوان
هاي ارتش و دستگاه  نه تنها در باالترين رده ست.     كه اين نيرو بسيار قوي

دولت نفوذ دارد، در مجلس تعداد زياد نماينده دارد، كه در ميان 
دانند كه              هايى از جامعه نيز از محبوبيت برخوردار است. و همه مى                      بخش

ينها در تالش هستند كه در قانون اساسي، تغييرات اساسي به نفع مذهب ا
  به وجود آورند. نظر شما در اين رابطه چيست؟

  

ترين           ترين و قدرتمند  يافته   بله، اخوان المسلمين يكى از سازمان مهاجر:
توجه بايد ترين حزب نيز هست. اما          هاى سياسى مصر است. قديمى       حزب

به دست حسن  1928امروز، اخوانى نيست كه در سال  اخوانكرد كه 
ترين متعصبين اسالمى            ها كه روزگارى از متعصب             البناء به وجود آمد. اين

نداشتند و نيز در كمونيسم ستيزى و غرب ستيزى همانندي بودند، در 
ور هم باور داشتند. بى حجابى زنان را هم گرايى. به تر                  دشمنى با ماده

دانستند. با گذر زمان، تغييراتى در نگرش دينى، منش سياسى        معصيت مي
و روش مبارزاتى خود به وجود آوردند. در اين سى سال گذشته از دشمنى 

.             هاى علمى و فرهنگى غرب تا حدى فاصله گرفتند                كور با غرب و فراورده
كنند،    . سعى مىزنند  پوشند و كراوات مى       شان كت و شلوار مى                  حاال مردان

برخى از مسائل علمى دنياى كنونى را با آياتى از قران توجيه كنند. بيش و 
كه  ىا اند. اين فرايند پس از عفو عمومى       كم مانند نهضت آزادى ايران شده

اى از             توانستند گوشه       داد، آغاز شد. خُب مى 1970سال انور سادات در
لناس را فريب                 ا       ها را به دست بگيرند و عوام            دولت با كمونيست ى  مبارزه

دهند. حسنى مبارك، چند سالى پس از اين كه قدرت را به دست گرفت، 
يك  1987ها را به مجلس فراهم آورد. در سال                امكان راه يابى آن

، شمار 2005نفره داشتند. در انتخابات سال  37فراكسيون پارلمانى 
ها رموز              نفر رسيد. در اين سال 88شان در مجلس به                      نمايندگان

كه در  مدارى را نيز آموختند و سياستمدار شدند. بى دليل نيست      دولت
آغاز جنبش اخير، حضور محسوسى نداشتند، دست به عصا گام بر 

اى بودند كه با جنبش اعتراضى،          و جزو آخرين نيروهاى سياسى            اشتندد                      مى
آواز شدند. با اين كه مبارك، همين چند سال پيش بسيارى از            هم

شان به      هاى                  هايى در فعاليت                 ان را به زندان انداخت و محدويتش              رهبران
دستان             ، به ويژه در ميان تهى"كارهاى خيريه" وجود آورد. البته در
ه ى سنتى جامعه و ب                     باز بوده است. در ميان پارهشان       شهرى، همواره دست

هم نفوذ دارند. زنان متجدد نيز از آنان   متوسط ى            هايى از طبقه            ويژه اليه
كند. اما                              جداسازى جنسى دفاع مى اخوانگريزانند؛ چرا كه بسيارى از 

دارند و حتا از ن اخوان ى خوبى با           ها و قشرهاى مدرن جامعه، ميانه         طبقه
آنها هراسناكند. جوانان نيز كششى به آنها نشان نداده اند. چه بسا به اين 

بارها و بارها  اخوان المسلمين دليل بود كه دكتر محمد ربيع، رهبر كنونى

ايران را  جمهورى اسالمىالگوى گرا نيست و          اعالم كرده است كه خمينى
اى كه به جدايى دين از دولت باور               . اما جريان دينىواهدخ                   نمى مصر براى

نداشته باشد و خود را به اصول اوليه الئيسيته متعهد نداند، همواره تهديد 
شان در       ست. اين البته براى ارتشيان مصرى و حاميان   كننده دموكراسى

 اخوان شان       دوم وى اول           نيست. هر چند گزينه اى    واشنگتن، مشكل اساسى
اى با آنها داشته باشند و در روز        مناسبات حسنه    اند                         نيست؛ اما سعى كرده

                      ها استفاده كنند.          مبادا از آن

  
ارو من با اتفاقي كه در ايران افتاد، سخت بدبين هستم. زماني كه د آرش:

بينيم شعارها  رسيد، مي دسته خميني با حمايت غرب، داشت به قدرت مي
ها و طرح هايي را مطرح كردند كه تنها براي كسب قدرت بود. پس  و حرف

از آن نه تنها همه را به فراموشي سپردند، حتا عكس آن را به اجرا 
زماني  گذاشتند. در تركيه هم با اين كه بسيار با ايران متفاوت است، ديديم

كه قدرت را به دست گرفتند، حمله به قانون اساسي الئيك تركيه را آغاز 
كردند و با اكثريتي كه در مجلس داشتند، تغييراتى به نفع دين، به وجود 

  آوردند. 

  

بسى واپس مانده ، تركيهحزب عدالت و توسعه  از اخوان مسلمين  مهاجر:
ى آنها            خواهد خودشان را به پايه            مى اخوانشود كه            تر است. احساس مى

برساند. تالش دارند مورد پذيرش اكثريت راى دهندگان قرار گيرند، نظر 
هاى               ى سياست               مساعد اروپا و آمريكا را به خود جلب كنند و پيشبرنده

ها، يك               ، بنا به گزارشاخواناما  اى در مصر شوند.            نوليبرالى تعديل يافته
ن دو گرايش محافظه كار و شا                  دست و يك پارچه نيست. گويا در رهبرى

ى سياسى اين جريان را نيز                  شبه مدرن با هم در جدالند. پيشرفت مبارزه
كشد، دانسته                  دستخوش چند دستگى خواهد كرد. از اين ميان چه سر مى

نيست. اما يك چيز مسلم است. الگوى جمهورى اسالمى شكست خورده و 
. كند                     ى به تقصير تقليد نمى      آنكه حداقل شعور را داشته باشد، از ورشكسته

اى به نام جمهورى اسالمى، مدل تركيه است كه در ميان             پس از فاجعه
بينيم كه               هاى عربى جا باز كرده است. مى              ى متوسط جامعه           هطبق

  اند.           هايى شبيه القاعده هم به كلى در حاشيه            جريان
   

گوييد؟  تكليف ليبي تا حدودي  در مورد سوريه و ليبي چه مي آرش:
  .روشن شده اما سوريه هنوز پا در هواست

  

جمهورى  راست است؛ سوريه پا در هواست. جنبشى كه در برابر          مهاجر: 
ى اسد، قد برافراشته هنوز فراگير نگشته.                چهل و يك ساله سلسله سلطنتى

اند.                  جمعيت هستند، هنوز پا به ميدان نگذاشته ٪10كردها كه حدود 
دهند  نيز در پيكار                   كل اهالى را تشكيل مى ٪10 ها كه آن ها         مسيحى

اند. حركت جنبش تا حاال  هم ساكت ها »ها دروزي«جارى حضور ندارند. 
خواهم بگويم           بيشتر در شهرهاى سنى نشين چهره نموده است. نمى

كل  ٪74هاست كه نزديك به            جنبش اعتراضى مردم سوريه، جنبش سنى
ى زيادى دال بر دينى بودن جنبش            دهند. نشانه         كشور را تشكيل مى
ها حاكى از آن است كه جنبش       گزارش بينيم. بر عكس  اعتراضى مردم نمى

عدالت  ى    و گونه            جارى، جنبشى دموكراتيك است و خواستار آزادى
روى محرك اين جنبش است. زنان در ى متوسط ني      طبقهست.      اجتماعى

اين جنبش حضورى چشمگير دارند؛ نه تنها در كنار مرداب، بلكه در 
كل جمعيت  ٪65صفوف مستقل خودشان. جوانان زير سى سال كه 

اين ها با اين كه  ٪20هستند، در اين جا نيز حضورى چشمگير دارند. 
 كارند. (همين جا بگويم كه                بىآموخته نهادهاى آموزش عالى هستند،              دانش

ست؛ علتش هم اين  است    باسوادند كه نرخ بسيار بااليى سوريه مردم 82٪
كه آموزش در سوريه رايگان است و تا كالس نهم اجبارى). پيداست كه 

گ اين كشور بهره نبرد. مردم با فرهنعرب تواند از بهار           اى نمى                 چنين جامعه
ها سر و        ترين ديكتاتورى            هاى سال است كه با يكى از بدترين و خشن    سال

خواند، جز          كار دارند. تصورش را بكنيد، حكومتى كه خود را مترقى مى
پذيرد. بايد عضو حزب              هاى علوى، كمتر كسى را در صفوف خود مى          شيعه
اشيد تا بتوانيد از مزاياى قانونى يك شهروند برخوردار شويد. و اين بعث ب
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هاي زندگي اجتماعي چنگ انداخته و  حزب خيلي منسجم بر تمام حوزه
ساخته كه در هيچ كجاى دنياى عرب، مانند ندارد. اين  ىا       حكومت پليسى

اختاپوس سياسى به هيچ كس پاسخگو نيست.  به هيچ كس وابستگى 
صحراها و    هر چند كه وابسته به خود زياد دارد. برخالف ليبى ندارد؛

ايست             بارانش كنند. جامعه         كران ندارد كه بتوانند راحت بمب        كويرهاى بى
 ى                            سال با سنت ديرپاى شهرنشينى و شهرهاى فراوان.  وانگهى همسايه     كهن

دارد.                مريكا، اسرائيل است و به اين دليل ماجراجويى برنمىنورچشمى آ
ارتشش نيز قوى است. سياست تضيعيف دولت در اين جا بايد گام به گام 
باشد، آهسته و بسيار بسيار حساب شده و دقيق. اين را نظريه پردازان 

  گويند.             آمريكايى فاش مى

ست كه تازه پس از اين كه مستعمره شد، براى        اما ليبى. كشوري     
نخستين بار كشور شد. كشورى كه تا پيش از روى كار آمدن سرهنگ 

شد و بيش از دوشهر بزرگ، آنهم دو شهر             قذافى به سه منطقه تقسيم مى
 آن ٪90 ست كه حدود         ليبى كشورىقاضى.              بندرى نداشت: طرابلس و بن

 140اى دارد و بيش از               ست كه هنوز ساختارى قبيله               وير است. كشورىك
ست كه دم و دستگاه دولت در آن                        پوشانند. كشورى            ايل و عشيره آنرا مى

بسيار ابتدايى بوده است. اين كشور هنوز كه هنوز است حتا يك حزب 
عناى واقعى كلمه ندارد. توجه داريد كه سرهنگ قذافي نه به سياسى به م

ديكتاتورى خود را بر  "هاى مردمى             كميته"ى                    واسطه حزب، بلكه به وسيله
ى استعمار ايتاليا             كه در دوره ست        كرد. ليبى كشورى                 كُل جامعه اعمال مى

سيسات آنچنانى به دست نيĤورد. پس از كودتاى سرهنگ قذافى بود هم تا
به وجود  ضرورى در آن هاى         و به يمن درآمد هنگفت نفت كه زيرساخت

ى آب و برق رسانى و... و اين نيز بيشتر به دست                  آمد: جاده، پل، سد، شبكه
هاى ديگر به ليبى آورده           يك ميليون كارگرى ساخته شد كه از كشور

اى از راسيسم                           ند. در اين ميان كارگران سياه پوست، در معرض گونه             شد
 ؛ راسيسم ليبايى!  اند             قرار داشته

جمعيت ليبى حدود شش ميليون نفر است. پنج درصد اين مردم را بربرها 
جمعيت زير سى سال دارد. بيشتر با سواد هستند.  ٪58ند. ده           تشكيل مى

نرخ سوادآموزى در اين كشور باالست. درآمد سرانه نيز. تا دو سال پيش. 
قاضى كه شورش اخير     بيكارى و بينوايى وجود خارجى نداشت؛ حتا در بن

در آنجا پا گرفت. درست است كه آن شورش يك حركت مردمي بود؛ اما 
ى جغرافيايى خود پا بيرون بگذارد. آن                را بگستراند و از حوزهنتوانست خود 

اى داشت. (عشيره ورفلة پس از كاهش               شورش تا حدى هم رنگ عشيره
نفتى ليبى، سهم كمترى نصيبش شد و اين به تضاد آن عشيره  اىه        درآمد

ت كه در بررسى مسائل ليبى عاملي اس  با عشيره القذاذفة دامن زد). عشيره
نبايد از ديده به دور بماند. با اين حال در سرشت مردمى آن خيزش ترديد 

ها و متحدين  نيست. اما در اين هم ترديدى نيست كه آمريكايي
شان منتظر فرصت مناسبى بودند تا قذافي را از از قدرت به زير            اروپايى

هاى                كشى    د را بر اين كشور اعمال كنند؛ نه به خاطر آدمى خو               كشند و اراده
قذافى و نقض حقوق مردم و نه مالحظات به اصطالح بشردوستانه. همه 

ها، بهانه است و ميان تهى. به باور من دو عامل                دانند كه اين حرف            مى
را به جنگ با  قذافى كشاند: كنترل توليد و درآمد  ها و ناتو            اصلى، آمريكائى

هاى مهاجرت از افريقا به اروپا كه اساسا از مسير ليبى                نفت و كنترل روانه
ى ها                       ى ليبى با قدرت                ى تاريخى رابطه               گذشت. البته به پيشينه                 مى

ى  هاى چند ده ساله         امپرياليستى نيز بايد توجه كرد: شاخ و شانه كشيدن
ها، حمايتش از مخالفان آمريكا و بريتانيا، سياستش در           قذافى براى غربى

خود در اين لشكركشى نواستعمارى نقش  ى                 اوپك و افريقا و و و هم به نوبه
ى چندروز           ز اول سپتامبر براى گشايش كنگرهكمى نداشتند. تعيين رو

 پيش  پاريس كه شركت كنندگان در جنگ ليبى را در كنار برخى اعضاى
بود كه  1969نشاند، تصادف نبود. در اول سپتامبر  شورا موقت ملى ليبى

بزرگ و  هاى           اين جناب سرهنگ قدرت را به دست گرفت! و حاال اين قدرت
اى جمعى، سياست دست نشاندگان خود را            ند كه در مذاكرهكوچك هست
  كنند.                     تعيين مى

سازمان وحدت بسيارى كوشيدند كه كار به اين جا نكشد. بيش از همه 
 پشتيبانى نكرده است. شورا موقت ملى ليبىكه تا همين روز از  آفريقا

يده  فا پشت ميز مذاكره بنشاند. بى بارها كوشيد كه طرفين را وحدت آفريقا

بود. عزم جزم كرده بودند كه به هر ترتيب كه شده، كار قذافى را يكسره 
كنند. مستشار فرستادند، كارشناس جنگى فرستادند، اسلحه فرستادند، 

سو و آن قاضى كردند، مخالفان را از اين               ى بن                  فرمانده نظامى و امنيتى روانه
سوى دنيا گردآوردند، جنگ تبليغاتى و روانى راه انداختند و و و. به همين 
دليل داستان ليبى با داستان تونس و مصر از بن متفاوت  است. ما در ليبى 

. با يك طرح        ايم           با يك حركت خودجوش و اصيل مردمى روبرو نبوده
  ايم.                استعمارى روبرو بوده

  

  
  

كشورهاي عربي را به درستى مطرح كرديد و بحران   وقتي تاريخچه آرش:
داري و انتقال اين بحران به كشورهاي پيراموني را شكافتيد، من به  سرمايه

. ولي در كشوري هستمبحران جهاني  ، متوجه تأثيراتعنوان يك پرسشگر
ي بااليى هم        مثل ليبي كه وضع اقتصادي بدي نداشت و درآمد سرانه

كند. باالخره قذافي هم براي كشوري      داشت، داستان ابعاد ديگرى پيدا مى
چناني، كار كرده بود. توانسته بود اين قبايل را كنار  با سابقه عشيرتي آن

ى                       هم بنشاند. هم چنين وضع سوادآموزي و زيرساخت سازى و بقيه
داري به  . آيا، اكنون كه كشورهاي سرمايهيدمسايلى كه به آن اشاره كرد

ترين بحران تاريخي خود  خاطر جهاني شدن فقر و گرسنگي دچار عظيم
ها به  اند و براي نجات از اين بحران و جلوگيري از انتقال  شورش شده

 ىهاي پيراموني را به صورت اندازي به منابع كشورهاي جوامع خود، دست
وجود  ى شان هم                       بهانه اند و                 خود گذاشتهدر دستور كار  علني و آشكار

است، نبايد وجوه ديگر مسئله را  ديكتاتورهايي چون قذافي و اسد و غيره
آيا صورت مسئله را نبايد طور ديگرى نوشت و گفت كه اصل ؟ برجسته كرد

  ست؟          هايي منطبق بر دوران كنوني تقسيم جهان به شيوه ماجرا،

انتقال  ي بينيم كميته        ي نفت است! همان طور كه مي از همه مهم تر مسئله
% نفت را به 35قدرت در ليبي، بالفاصله پس از فتح طرابلس اعالم كرد كه 

وجوه تمايز ليبى با كشورهاى ديگر در همين         دهد. آيا يكى از  فرانسه مي
ها  لف قذافي تا حركت كردند، غرب پشت آننكته نهفته نيست ؟ قبايل مخا

ها كار را به        توانند با آن        قرار گرفت و به اين آتش دامن زد. وقتي ديدند نمي
انجام رسانند، خودشان مستقيم وارد ميدان شدند. اوباما هم گفت كه ديگر 

مي آيد ما نمي توانيم بها بدهيم و برنامه را انداخت روي دوش اروپا. به نظر 
سپتامبر مطرح شده  11طرح خاورميانه امريكا در دوران بوش كه قبل از 

بود و حمله به افغانستان و عراق، هنوز در دستور روز است؛ البته با 
  هاي حزب دموكرات امريكا. نظر شما چيست؟ شيوه

  

شود  گوئيد: آيا مي هاى شما را  فهميده باشم، مي                اگر درست گفته مهاجر:
ليبي كه در عين حال يكي از مهم ترين اعضاي  هاى  با توجه به ويژگي

اوپك بود و حتا پس از اين كه شاخش را شكستند (ماجراى الكر ويل) 
از ى  ا        زد، غرب به اين نتيجه رسيد كه با نقشه         همچنان ساز خودش را مى

هايى را كه سياست      دولت پيش ساخته و پرداخته شده و بسيار پردامنه،
  كنند، از هستى ساقط كند؟         مستقلى دنبال مى

 اى ندارم.      هاى پشت پرده نيز هيچ آگاهى            دانم. از سياست       به راستى نمى
ترين و    كند. اما از مهم             توليد نمى نفت جهان را  ٪2ليبى بيش از 
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ى اروپا در               جانبه               ننده نفت اروپاست. مشاركت همهتامين كترين          بزرگ
كنم عناصرى از             جنگ ليبى بدون ارتباط با اين مسئله نيست.  احساس مى

ند. آنچه آقاى يروان          ا        هاى دوران استعمار كهن را دوباره زنده كرده          سياست
اند (در مصاحبه با كارزار همبستگى)، جاى       تازگى مطرح كردهابراهاميان به 

تامل دارد. بعيد نيست كه بخواهند اوپك را درهم بشكنند و صنعت نفت را 
. هفت خواهران امروز، "هفت خواهران"الح طى به اص            باز گردانند به دوره

ايتاليايى و   ENI البته هفت خواهران ديروز نيستند. حاال توتال هست و
Reposal YPE  اسپانيايى و البته BP   معروف وConoco Philips  وMarathon 

Hess توانند هم توليد نفت را بهتر كنترل كنند و هم           . خُب اين ها مى
چند كه نبايد فراموش كرد كه اوپك از همان آغازى . هر ها را گذارى            قيمت

دارى جهانى بوده          روز، از نهادهاى كاراى سرمايهكه شكل گرفت تا همين ام
  ست   ا

توانند بيشتر         با اين تحليل، به جمهورى اسالمى ايران هم ميآيا  آرش:
  بياورند؟فشار 

  
گوييد. ببينيند هم                      گيرى آن تحليل همين است كه مى                    بله. نتيجه مهاجر:
ست و حرف  ها                 سياست توليد و فروش نفت عراق در دست آمريكايي اكنون

زنند و نه مالكى. اگر بتوانيد ليبى را هم زير نگين خود            اول را آنها مى
كشند،  مسلم است كه با دست                دهد كه مى                     بكشند، كه شواهد نشان مى

  بازى خواهند كرد. ترى،   قوى
: در ايران هم بحث خصوصي سازي صنايع نفت است. در همين آرش

شماره آرش ويژه نامه در اين رابطه داريم. در ايران بحثي درگرفته در مورد 
خصوصي سازي نفت و سپردن بخشي از سهام آن به سپاه پاسداران. اين به 

در دست شركت نيست كه نفت  1970معناى برگشتن به قبل از سال هاي 
هاي خصوصي، يا هفت خواهران بود؟ در ليبي هم با توجه به تركيب 

شان اعالم         شوراي انتقالى و با توجه به آنچه در مورد سياست نفتى
رسم. در ايران هم بي مورد نيست كه          اند، بيشتر به صحت اين نظر مى            كرده

واگذاري سهام نفت را به بخش  اند و نيروهايي پشت اين بحث رفته
نژاد و ..  خصوصي مطرح مي كنند. و افرادي مثل عباس عبدي و غني

اند. به  ى نفت و استبداد و دموكراسي نوشته                      مقاالت زيادي در مورد رابطه
  نظر من اين مسئله بسيار مهم است! تا نظر شما چه باشد!

هاى آقاي احمدي نژاد و حكومت  سياستگوييد كه  يعني شما مي مهاجر:
  ست؟         ي فارسي  سياست هاي نواستعماري جمهوري اسالمي ترجمه

  

آيد. مگر احمدي نژاد دقيقاً سياست بانك جهاني  به نظر اين طور مي آرش:
را در ايران پيش نبرد؟ مگر اين طور نبود كه دولت  - مثل يارانه ها -

در عراق و افغانستان كمك كرد؟ خود  جمهوري اسالمي به ارتش آمريكا
ها را  ايران بيشترين كمك«فرمانده نظامي امريكا در عراق مطرح كرد كه 

اما ». در دستگيري نيروهاي القائده و حتا صدام حسين به ما كرده است
كند كه  بهتر است  هايي عمل مي خواهم بگويم كه در مورد ليبي ويژگي مي

  بيشتر آنرا بشكافيد.

  

باشد. اما اجازه دهيد كه پيش از پرداختن به اين پرسش، گذرا  :مهاجر
اين نيست كه  ذردگ                 بگويم كه برداشت من از آنچه در ايران اسالمى مى

كنند و آنرا به بخش غير دولتى واگذارند.  "خصوصى"خواهند نفت را              مى
ى اقتصاد كشور            ترين رشته      را در اين مهمخواهند سپاه پاسداران             اين كه مى

سهيم سازند، به معناى خصوصى كردن صنعت نفت نيست. به نقش جديد 
اين طرح نو  ى        ، بن مايهگردد، راست است            سپاه در اقتصاد مملكت باز مى

: ليبراليستى است و ما سناريوى كم و بيش مشابه آنرا در مصر ديديم
سرمايه دار،  توليد     ى                 ترين حوزه             رتبه در مهم          مشاركت دادن ارتشيان عالى

داران             داران و اعمال كنترل طبيعى نوسرمايه        ى سرمايه                           گسترش دادن طبقه
  دولتمدار بر دايره چرخش سرمايه.

تان عرض كردم كه واشنگتن و ناتو               خدمت تان!                      ر مورد دوم پرسشاما د
براى رويارويى با سناريوهاى محتمل در دنياى عرب از پيش خودشان را 
آماده كرده بودند. و اين طبيعي است. منافع دارند؛ منافعى گسترده و سر 

چندين  ،ها    چند و چون بحران ى     درباره شان هم                 هاى          به فلك كشيده. داده

شناسان و اقتصاددانان و  ماست؛ با توجه به ارتشي از جامعه هاى           برابر داده
ست كه از پيش   تاريخ شناسانى كه در اختيار دارند. اين هم طبيعى

ر بگذارند، كمتر زيان ها اث      توانند در روند رويداد محاسبه كنند چگونه مي
هاى كالن خود تغيير دهند.        كنند و حتا سير حوادث را به سود سياست

)  فريد 2011سپتامبر  5ايد.(         ى تايم را خوانده       نامه         ى آخر هفته          شماره
را كه در كنم اطالعاتي              اي نوشته كه خواندنى است. گمان مى ذكريا مقاله

اين مقاله آورده از كاخ سفيد آمده باشد. نوشته است كه دستگاه اوباما پس 
گويد اوباما سياستى            ى آن تجربه نشست. (مى           بند       ي عراق، به جمع از تجربه

بار                ى مصيبت            داند). تجربه         را كه بوش در عراق به پيش برد، فاجعه آميز مى
عراق را چنين خالصه كردند: آمريكا در عراق با هيچ نيروى اوپوزيسيون 

ها از             شناخت كه سال           ارتباط نداشت. يك مشت تبعيدى عراقى را مى
هاي فرومايه و                    كشورشان دور بودند و شناخت ذهنى از مسائل داشتند؛ آدم

چلبى!  در نتيجه به بهانه اين كه صدام حسين  بمب  فاسدى چون
بندى كردند (در           شيميايي و ابزار كشتار جمعي دارد، اوپوزيسيونى را سرهم

پيمان ساختند و جنگي به راه               ها را هم با خود هم لندن)، بخشى از اروپايى
تيبانى مخالفان در انداختند كه نه حمايت مردم عراق را نداشت، نه از پش

هاى عربي نسبت به آن           صحنه دولت صدام حسين برخوردار بود، نه دولت
ملل  هاى اروپايى و نه حتا           نظر مساعد داشتند و نه بخش مهمى از دولت

. آن جنگ از هر جهت براى اياالت متحد گران تمام شد؛ بسى گران. متحد
ثباتى در          راتژى نظامى و امنيتى و بىهم از جهت مالى، هم از جهت است

ها و هم در         منطقه، هم از جهت بى اعتبار شدن بيشتر واشنگتن نزد عرب
 ى عراق،               پيمانان اروپايى آمريكا. در جمع بندى تيم اوباما از تجربه            ميان هم

رفت نيز سياستي كه بوش پس از برانداختن صدام حسين پيش گ
هاى دولتى                    بار بود: انحالل ارتش، انحالل حزب بعث، انحالل شركت                 مصيبت

آمدهاى          . آن گونه اشغال از نقطه نظر اوباما، پى"بازار آزاد"براى ايجاد 
ها زدوده شود!             از ذهن "ى مثبت         تجربه"بايست با يك            داشته است كه مى

شمارد: اول اين كه بايد                 خطوط كلى طرح جديد را فريد ذكريا چنين برمى
اپوزيسيوني در داخل كشور وجود داشته باشد كه بخواهد و بتواند بجنگد. 
دوم اين كه دخالت نظامى بايد توجيهى قوى داشته باشد؛ هم به لحاظ 

اند كه در        (از واژه لژيتيميت استفاده كردهاخالقى و هم به لحاظ حقوقى 
به باور من واژه دقيقى  "مشروعيت"فارسي مشروعيت معنا شده است. اما 

آيد و سكوالرها بايد اين                    نيست. وانگهى مشروع از شرع مى legitimateى برا
ى توجيه اخالقى و            گونه واژگان را از فرهنگ خود پاك كنند). اما سرچشمه

ها امروزين، كجاست؟ وجدان آگاه بشريت كه                   ها و قدرت          قانونى براى دولت
ى عرب و امثالهم!          است و نهادهايى چون جامعه سازمان ملل متحدنيست؛ 

ى ها به زعامت سعودى و حمايت مالى قطر در اين مورد، را               خُب، عرب
هم با توجيه دخالت  سازمان ملل متحد موافق دادند؛ بر خالف مورد عراق.

بشر دوستانه، همگام شد. بگذريم، سوم اين كه موافقت اروپا هم شرط الزم 
ست. فريد زكريا چرايى ضرورت                 هر گونه دخالت نظامى در وضعيت كنونى

دهد. من اما با اجازه شما،            همراهى سياسى اروپا با آمريكا  را به دست نمى
كاران          كنم. سياست بوشِ پسر و نو محافظه              كمى در اين باره درنگ مى

بر اين پايه بود كه در جهان يك قطبى پس از فروپاشى شوروى  پيمانش         هم
ايد و بلوك شرق، ديگر نيازى به همفكرى و همراهى با اروپا نيست! اروپا ب

سيادت سياسى اياالت متحده را بپذيرد و از گليم خود پا فراتر نگذارد. بر 
اروپا  اىه         همين پايه در آستانه حمله به عراق، اعتناى چندانى به نگرانى

نسبت به آن ماجراجويى دهشتناك نكردند. اما اوباما بر اين باور بوده است 
اياالت متحده در        تازى                  سياست يكه كه بايد مناسبات با اروپا را باز ساخت و

جهان را كنار گذاشت. تيم اوباما حتا پيش از اين كه سرنشين كاخ سفيد 
و  "بان را سياستى ديگر آمده است       كشتى"شود، به اروپائيان رساند كه 

در  "اروپاى كهن"واشنگتن خواستار مشاركت همه جانبه 
دارى است. كاربست اين سياست                  هاى كالن جهان سرمايه     رىذاگ         سياست

در جنگ ليبى به سود ايالت متحده تمام شده است. نه تنها از تنش ميان 
اى شكل گرفته                  آمريكا و اروپا كاسته شده، بلكه همكارى بيش و كم تازه

و از پشت رهبرى ماجرا را در است. انگلستان و فرانسه را جلو انداختند 
شده است). در  "رهبرى از پشت معروف"دست گرفتند. (سياستى كه به 

بار دشمن قرار                     تفنگداران خود را جلوى آتش هاى هوايى و             ليبى جنگنده
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به ياد داشته هند كه چون عراق و افغانستان مايه خسران شود. (                        د نمي
باشيم كه تاكنون پنج هزار آمريكايى در ماجراجويى عراق كشته شده اند). 

تا بحران مالى دولت كه ابعاد نجومى           شكن كردند       مخارج جنگ را هم سر
. (جنگ آمريكا با عراق تا كنون يك تريليون        پيدا كرده، كمرشان را نشكند

  دالر خرج برداشته است).

ى دخالت نظامى            ست كه دولت اوباما، سه شرطى را كه الزمه              اقعيتىو
داند با زيركى و هوشمندى به انجام رساند. اوپوزيسيون بن قاضى كه به  مى

ست.                                 گيرى ليبى                          ى اصلى دولت در حال شكل           راستى هيچ نبود، حاال پايه
ها سر و سامان دادند؛ و بيشتر در نهان. پيش            اين اوپوزيسيون را آمريكايى

از هر چيز به سر وقت ناراضيان ليبيايى در اياالت متحده رفتند (از 
قاضى         گراها) و آنها را به بن             تا اسالم ،ها       تا راست هاى پيشين گرفته          چپ

هر مقام لشكرى و "اى راه انداختند كه:            رساندند. بعد هم كارزار بى پيشينه
 "بپيوندد، قدمش روى چشم است. شورااى كه از قذافى ببرد و به          كشورى

  بشتابيد؛ تا دير نشده است بشتابيد!

مد و به شورا هم دست راست قذافي بود كه به خارج آ باالترين مقام آرش:
   حضرات پيوست.

  

  
  

ى پيشين ليبى              كنم به موسى محمد كوسا وزير خارجه         خيال مى مهاجر:
سرهنگ از به لندن آمد و گسستش را  2011 مارس 30كه                                  اشاره داريد

چيست. اما همان  ى موقتىشورا دانم موقعيت او در        اعالم كرد. نمى        قذافى
تا همين  2007دانيد مصطفى بن جليل كه از سال           طور كه خودتان مى

كردند و حاال هم  شوراچندى پيش وزير دادگسترى قذافى بود را رييس  
رييس دولت موقت است. محمود جبرئيل كه اقتصاددان است و امروز 

داشت هم  شوراى در مقامى همتاى نخست وزير دارد و ديروز نقش كليد
توسعه ملى  بنياد ى       رئيس هييت مديره 2007 - 2011هاى                   در همان سال

ى بود. سپهبد عبدالفتاح يونس كه چندى پيش ترورش كردند، تا ذافقآقاى 
توانيم ادامه دهيم.      وزير كشور ليبى بود. اين سياهه را مى 2011فوريه  23

كه تفاوت سناريويى كه در ليبى به اجرا گذاشته شده  اما اين استهدفم 
اش بعث زدايى بود و به                  يهما                 عراق نشان دهم كه بن              است را با سناريوى

 شوراى موقت ملى ليبىبازى نگرفتن مقامات حكومت صدام حسين. البته 
ان پيشين سرهنگ قذافى نيست. برخى از كسانى دوست ى             تنها دربرگيرنده

 نيز هاى آمريكا هستد          و دانش آموختگان دانشگاه رندى چپ دا       كه پيشينه
هستند. كسانى چون على ترهونى كه وزير ماليه شده است؛  اشور عضو اين

 هايى را كه نام بردم و شمارى ديگر        يا محمود شمام، سخنگوى شورا. اين
هاى پشت پرده                چهره شورا هستند. اما اين شوراى            هاى روى صحنه            چهره

هاى قدرتمند گرفته تا بازرگانان بزرگ، تا          نيز كم ندارد؛ از شيوخ قبيله
ى ليبيايى اخوان                و شاخهكتيبه  شمارى از رهبران جريان اسالمگراى

ساختار سياسى پيشين حفظ       به هر رو، انگار برنامه اين است كه     ين. المسلم
توان هر چه          شود، منهاي قذافي. اين دست به دست شدن قدرت را مى

كه در حال  "دخالت بشر دوستانه"ناميد جز انقالب. مردم در اين سناريوي 
هايى كه از ليبى                  ها و تصويرها و فيلم           اند. به عكس          اجراست؛ نقشى نداشته

قاضى،    ى مردم جز در بن      ها     ايد. از توده          دهند، به حتم دقت كرده          نشان مى
بينيد. واقعيت اين است كه در هيچ يك از شهرهاى ليبى،        نشانى نمى

ر پايتخت هم تنها با خيزش مردمى شكل نگرفت. تسخير مركز  قدرت د
ى هوايى بى وقفه.      حمله 64هاى ناتو صورت گرفت؛ با            باران جنگنده               بمب

جنگجويانى هم كه به مقر رياست جهمورى ريختند، از اهالى طرابلس 
هاى ناتو آنها             بودند كه فرمانده اى            خصوصى          نبودند. بيشتر افراد چهل ارتش

ها در سقوط شهرهاى ديگر هم در نقش       را تسليح و تعليم داده بودند. اين
آخر  اىه            پيشقراول پديدار شده بودند. بربرهاى كوه نشين نيز البته در پرده

 ىا         ى نظامى               اين را هم بگويم، برنامه اين سناريو نقش چشمگيرى داشتند.
ى تبليغاتى و جنگ روانى              كه در ليبى به اجرا گذاشتند، با يك برنامه

ى           حساب شده نيز توام بود. در شايعه پراكنى، دروغگويى هدفمند درباره
سقوط اين يا آن شهر، رويگردانى اين و آن مقام از قذافى، دستگير يا كشته 

هاى بين                  پيش رفتند كه رسانهشدن اين پسر يا آن پسر قذافى تا آنجا 
  پراكندند.           را مى شوراالمللى هم در آخر كار با احتياط خبرهاى 

سالوسى كه در مورد ليبى ديديم هم در نوع خود كم مانند بوده است.  
ماه مه، دولت قذافي پيشنهاد مذاكره داد.  14ورم. روز  آ      تنها يك مثال مى

ن پيشنهاد را نپذيرفتند. طبيعى بود. اما آنچه طبيعى نبود اين حضرات آ
المللي رسيدگي به  دادگاه بينماه مه،  15بود كه در فرداي آن روز، يعنى 

به  وانستت         ، حكم پيگرد قذافي را صادر كرد. دادگاه دست كم مىجنايات
و در خواب اش نسبت به ديكتاتور ليبى ادامه دهد           ساله 41سكوت 
ى آتش بس را شنيد، از جا برخاست و              اش بماند. اما تا زمزمه             خرگوشى

هاى اين نظام جهانى را در         حكم به بازداشت قذافى داد. همنوايى دستگاه
  بينيد؟               مى "جنگى بشر دوستانه"

  

روشنفكرها و كساني كه از كنيد بخشى از  با اين توضيحات فكر نمي آرش:
ي نظامي امريكا به ليبي دفاع كردند، خصوصا بخش عظيمي از  حمله
طلبان و هواداران جنبش سبز، االن بايد كمى شرمگين باشند؟  اصالح

هاي  كمك«و شيادي  ينست كه به دام شعارهاى دروغ      منظورم كساني
  افتادند. ها امپرياليست »ي بشردوستانه

  

دانم اين پرسش را چگونه پاسخ دهم. پس از ماجراى                 نمى مهاجر:
كردم كه اوپوزيسيون ما، به ويژه آن            ى عراق تصور مى                  افغانستان و فاجعه

رئال "پاره از اوپوزيسيون كه مدعى حقوق بشر است، از اين گونه 
شود. اما            ستى پايبند مبانى حقوق بشر مىگيرد و به را             فاصله مى "پوليتيك

جنگ ليبى نشان داد كه تصور من به كلى اشتباه بوده است. با اين حال 
كه بنا بر تعريف  -شود از حقوق بشر       فهمم كه چگونه مى           هنوز نمى

هايى دفاع كرد.                    ها و جنايت            دم زد و همزمان از چنين جنگ - ست         جهانى
چطور ممكن است از حقوق بشر گفت و نسبت به حق زندگى بشر ليبيايى، 
عراقى يا افغانى حساس نبود. بى دليل نيست كه مردم در داخل و خارج از 

وق هاى حق                گيرند و به جمعيت             هاى اوپوزيسيون را جدى نمى          كشور، جريان
اعتمادند. خُب گفتارشان يك چيز است و كردارشان چيزى           بشرى ما بى

اى ندارند و معيارهاى دوگانه دارند.         ها و اصول جدى            ديگر. پرنسيپ
اند و       ، اما در برابر خشونتى چنان آشكار يا ساكتزنديپره  گويند خشونت           مى

گويند مخالف مداخله نظامى آمريكا در ايران            كنند. مى         يا آنرا توجيه مى
هستند، اما با دخالت نظامى ناتو در ليبى مخالفتى ندارند و آنچه شده را به 

دانند و گامى در راستاى برنشستن دموكراسى در               سود مردم آن كشور مى
ها يا        اسى حل نشود و آمريكايىآنجا. خُب، البد اگر معادله ايران از راه سي

هاى سياسى و            جريانناتو بخواهند با جنگ كار را يك سره كنند، 
كنند كه در جريان              هاى حقوق بشرى ما به همين ترتيب رفتار مى            جمعيت

بخشى هم پشت سر  شان. ترديدى ندارم كه                 ليبى رفتار كردند. البته نه همه
. درست به دليل عدم پايبندى به        جمهورى اسالمى قرار خواهند گرفت

اصولى كه به آن اشاره كردم. گرفتارى بزرگ ما، به باور من همين مسئله 
طلبيم. مصلحت    است. اصول روشنى نداريم. اصالً اصولگرا نيستيم. مصلحت

فتار سياسى ما را تعيين طلبانى جو زده. جو سياسى هم به نوبه خود ر
هاى ايرانى از جنبش سبز را من اين           كند. منطق اصلى حمايت الييك                    مى

فهمم. آيا دشمنِ دشمن شما، دوست شماست؟ آيا هدف وسيله را                     گونه مى
ومت قذافى و كند؟ در اين كه طالبان، حكومت صدام حسين، حك          توجيه مى

انسانى  ى جمهورى اسالمى ايران ضد دموكراسى، آزادى و حقوق پايه
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هايى،             هستند، جاى ترديد نيست. اما چگونه بايد با آنها جنگيد؟ با چه روش
شود.          آيد، كارمان زار مى                 ها كه به ميان مى           همراه چه نيروهايى؟ اين پرسش

آوريم! در ميدان                  خدا، در حرف كم نمىه اين كه پاسخ نداشته باشيم. شكر ن
  لنگد.          مان مى         عمل است كه پاى

ى          گفتم. به رغم همه              از مسير بحث دور افتادم. مرا ببخشيد. از ليبى مى
من و بسيارى همچو من، روايت  هايى كه با مورد عراق دارد، براى       فرق

دانيد كه چه            كه در آنجا باريدند مى هايى           ديگرى از فاجعه عراق است. بمب
هزار تا بيست 2به بار آورده است. برآورد كشته شدگان اين هفت ماه بين 

ا ى آب رسانى از كار افتاده است، نيز برق. بيشتر سده         هزار تن است. شبكه
هاى           ها، محله         ها، جاده      ها، آموزشگاه           اند. بسيارى از بيمارستان      نابود شده

ست. و اين تازه آغاز          اند. بيمارى و پريشانى همگانى     مسكونى را نابود كرده
سحر است. قذافى هنوز زنده است. چندين شهر در دست هوادارانش است 

                            بينم     نوشت كشور ناروشن. چه خواهد شد؟ چشم انداز خوبى نمىو سر

  

اي منتشر  اتحاد جمهوري خواهان بعد از سرنگوني قذافي اطالعيه آرش:
اتحاد جمهوري خواهان ايران از واكنش سازمان «كردكه در آن آمده است: 

ت قذافي در به خون ملل و دخالت جامعه جهاني براي كوتاه كردن دس
كشيدن شهروندان ليبي استقبال كرده، اما در عين حال متوجه خطرات 

ها در اين كشور بوده  اي از دولت برد منافع و احياناٌ مطامع پاره ناشي از پيش
است. از اين رو، ما خواستار آن هستيم كه نيروهاي ناتو، پس از سقوط 

ي ليبي پرهيز كنند. سرنوشت اي در امور داخل قذافي، از هرگونه مداخله
». ليبي بايد در روندي دموكراتيك توسط شهروندان اين كشور تعيين گردد

هاى طيفى است كه به آن اشاره كرديد. جريانى                اين مصداق يكى از جريان
گيرى، خود را مخالف خشونت و اعمال قهر در برابر نظام                  كه از بدو شكل

 گويند؟           مى كه چه متوجه هستندكرد. آيا اينها    ى اسالمى معرفى مىجمهور
خود را دموكرات و طرفدار عدم خشونت معرفي  به راستي چرا به ناروا

كنند؟ متأسفانه نيروي جوان نيز در دنياي مجازي، با اين دسته از        مي
  د.نسرو كار دار بيشتر روشنفكران

جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در پاريس  شما از مسئولين اوليه
بوديد. آيا از موضع گيري جمهوري خواهان دموكرات و الئيك در اين مورد 
اطالعي داريد؟ نظر شما در مورد رفتار سياسى روشنفكراني كه خود را 
طرفدار عدم خشونت مي دانند و در عين حال از حمله نظامي ناتو دفاع 

  ص رهبران جنبش سبز را مد نظر دارم.  كنند چيست؟ به طور مشخ مي

  

كنم مبانى فكرى جنبش سبز، با مبانى جمهوري اسالمي  فكر نمي مهاجر:
گويم، از مباني             شان نمى           اختالف فاحشي داشته باشد. از مواضع سياسى

ى سياسى آقاي                  ى انديشه. به مثل، يكى مبانويمگ            شان مى            ي سياسي       انديشه
. با رنگ و لعاب اسالمى آن كارى نداريم. فكر هم    خميني، ماكياوليسم بود

ماكياول را خوانده باشيد تا رهنمودهاى او  شهريار كنم كه بايد كتاب           نمى
، پيش از را به كار بريد. آنچه ماكياول فرموله كرد "هنر سياست"ى            درباره

نظام  ى     ترين مسئله        ماكياول وجود داشت. وقتي خميني مي گويد مهم
اسالمى، حفظ قدرت است و براى حفظ قدرت هر كار مجاز است و حتا 

شود از خواندن نماز، گرفتن روزه گذشت و مسجد خراب كرد،            مى
 شوراى مصلحت نظام گويد.            ياسى ماكياول را وامىى س             ى انديشه         مايه          درون

ست.  ما در        ى سياسى خمينى                 مصداق عالى اين ستون سترگ انديشه
گردد، نه درستى و             كنيم كه بر محور مصلحت مى       مملكتي زندگي مي

زند و نه اصول و            نادرستى چيزها. مصلحت است كه حرف آخر را مى
گويم، يعنى طيفى كه خواستار حفظ                . سبزها، سبزهاى واقعى را مى ها              ارزش

با ميزانى از اصالحات، در مبانى فكرى و حتا  ست            نظام جمهورى اسالمى
گرايان فرق دارد.                شان با اصول         ست. مواضع سياسىگرا        فقهى، اساسا خمينى

فرق  بنيادينى ندارد. از  هاى شان                 ش  و ارز         سياسى   ى                 اما اصول انديشه
  كنم                گذرم و تنها به اين نكته اشاره مى              واشكافتن اين مقوله در اين جا درمى

شان كه از دوران پيش       هاى        سبزها و حتا آن جناحاگر مصلحت ايجاب كند، 
ها و             گفتند براى پيشبرد هدف                      از رياست جمهورى خاتمى از اصالحات مى

  كنند.      ، خشونت كه سهل است، هر چه الزم باشد مىها      پيروزى بر حريف
  

  
  

  
  

شان نيك بنگريد؛ كم و كيف        موقت "هجرت"شان را در       رفتار سياسى
اند را بررسيد،           برقرار كرده "شيطان هاى كوچك و بزرگ"ى كه با  ا      رابطه

هاى سياسى الئيك ايرانى را              ها و جرگه        شان با جريان       چند و چون مناسبات
اند را واكاويد،                برگزيده اى كه"گفتمان سياسى"مورد تامل قرار دهيد، 
ايد   ى سياسى ماكياوليست هستند. آيا هيچ ديده          خواهيد ديد كه در انديشه

ها و يا آقايان از كردار و رفتار سياسى ديروزش كالمى        كه يكى از اين خانم
بگويد؟ به مثل بگويد در مقام سردبيرى فالن نشريه در پيشبرد سياست 

    ستيزى و آپارتايد جنسى جمهورى اسالمى نقش داشته است!     نز
ها    كند. فراموش نكنيم، بيشتر اين             گويند، چرا كه مصلحت ايجاب نمى           نمى

دشمن احمدى نژاد هستند و نه نظام جمهورى اسالمى. وانگهى اين ها 
ى خشونت حرف بزنند. اثر خشونت           درباره اند كه حق دارند  آخرين كسانى

ها با خشونت             هنوز بر روح و پوست جامعه برجاست. اين       گفتار و كردارشان
خشونت به طور كلى. كاش با و نه  اند            عليه خودشان مخالفت كرده

تند؛ تا گف         بر ديگران اعمال داشتند مى        آمدند و كمى از خشونتى كه    مى
  شان را!      ديديم ژرفناى خشونت پرهيزى           مى

كلى متفاوت  شان به        جوانانى كه به اين جريان سبز كشش دارند، داستان
ى     ى دهه                   درباره . اين جواناناست كه بايد در جاى ديگرى بررسى شود

شان از تاريخ          دانند. درك             يا خيلى كم مىدانند و             نخست انقالب يا هيچ نمى
هاى نخست رسيدن به          روشنفكرى و سياسى ايران، بسيار محدود است. گام

  دارند. بايد به آنها زمان داد.       فرهنگ سياسى مدرن را برمى

ى خواهان دموكرات دانم جمهور           ى پرسش آخرتان هم بگويم كه نمى          درباره
اند، يا نه. اما اين را        اى انتشار داده          ى جنگ ليبى بيانيه        و الئيك درباره

دانم كه اين جمهورى خواهان دموكرات و الئيك به جمهورى خواهان        مى
دموكرات و الئيكى كه من هم يكى از بنيانگذارانش بودم، شباهت زيادى 

  ندارند. 
             

مسئله اين است كه بخشي از چپ هاي سابق كه در ايران و خارج  آرش:
ها  ها حضور فعالى دارند. اين مطلب مي نويسند، در وبالگ ها و سايت

كنند. اينان         هستند كه بيشترين خوراك نسل جوان را در داخل فراهم مي
درصد مردم  70معتقدند كه دوران امپرياليسم به پايان رسيده است! وقتي 

درصد  باالي  5سال و  16درصدشان زير  25سال هستند و  65ايران زير 
سال، يعني جمعيتي جوان، نيروي جواني كه بخش زيادي از خوراك  65

كه بخشى سوسيال        كنند  اش را همين چپ هاي سابق تامين مى فكري
با اين پديده چطور  ند و بخشى دست راستى. به نظر شما       ا       دموكرات شده

توان اين مسئله را براي نسل جوان باز  مي توان برخورد كرد و چگونه مي
  كرد؟

  

دانم. از نسخه نويسى پرهيز دارم. اين را نيز         نمي دانم. واقعا نمي مهاجر:
ام كه هر كه بايد كار خويش كند. آنچه يك روزنامه نگار در اين            دريافته

دهد، يكى نيست. در      هد، با آنچه يك تاريخ نگار انجام مى       مى زمينه انجام
توانند مكمل هم باشند. انديشمندان، اقتصاد دانان و كنشگران                  حالى كه مى

كنند. شاعران و داستان نويسان و            سياسى هم هركدام نقش خود را ايفا مى
ى گوناگون تاريخ      ها     به آن دارم كه سويههنرمندان نيز. من بيشتر گرايش 
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. تا جايى كه اجتماعى ايران شكافته شود؛ با ديدى سنجشگرايانه -سياسى
ترين كار، ثبت        كند، بر اين باورم كه مهم         مسئله به نسل ما ربط پيدا مى

دور از   ايم؛ بى داورى و به        ست كه زيسته        دقيق و درست آن چيزى
      مان.             معيارهاى امروزين

برخورد جمهوري اسالمي و جناح هاي مختلف درون رژيم را نسبت  آرش:
اي از  چگونه ارزيابى مى كنيد؟ دفاع يكپارچه بيدارى عرب، يا بهار عرب به

كوبيدند و مثل اصالح        كردند، اما برعكس قذافي را مي مي حافظ اسد 
  كوبيد، خشنود بودند !          ين كه امريكا قذافي را مىها از ا طلب

  

كنم كه جمهورى اسالمى از جنبشى كه دنياى            من احساس مى مهاجر:
نام گرفته، هيچ خوشنود  بيدارى عرب و يا بهار عرب عرب را فراگرفته و

را  جهان اسالم نيست. از همان روزى كه به قدرت رسيدند، داعيه رهبرى
تند. جمهورى اسالمى را ام القراء مسلمين خواندند. براى صدور داش

خبرى عرب زبان ساختند، مبلغ و مروج و سازمانده  اىه              شان شبكه       انقالب
و تروريست به اين جا و آنجا فرستادند و و و . براى مدتى هم توانستند، 

ى       جلب كنند. اما گذر زمان چهرهشان،              ذهن مردم عرب را به بديل سياسى
را  شان                فريب                    ستيز، دروغزن و عوام           واپسگرا، بيدادگر، استبدادى، خشن، زن

انديشان عرب، برهنه كرد. الگوى جمهوري اسالمي                    روشنفكران و روشن     بر
به ميزان  ى خود را             و ناخوشايند شده و جاذبهخورده  اينك الگويى شكست

 ى           ى بزرگى از طبقه        . به ويژه براى پاره           از دست داده است بسيارى زيادى
ميانى، جوانان و زنان به پا خاسته عرب. الگوى تركيه اينك بسى بيشتر 

هاى جمهورى              است. اين را همه جناحبه پاخاسته عرب               مورد توجه مردم
شان           كنم رفتار سياسى     اند كه چه كنند. گمان مى             اند و مانده             اسالمى دريافته

شان               پس از انتخابات دو سال پيش، نقش مهمى در دگرديسى جايگاه
اى ندارند جز  اند. چاره       ى چاره شدهداشته است. به معناى راستين كلمه ب

بيدارى زنند و از كاربرد عبارت  جامعه عرب دم     "بيدارى اسالمى"اين كه از 
زنند. و اين خود بيش از پيش از اعتبارشان كاسته است. كارشان                   تن  عرب

ز شده است هشدار دادن؛  آن هم به شكلى مضحك. مورد آخرش را در نما
) كه احمد خاتمي 2011اوت  26ي پيش ديدم(  ي هفته جمعه
ست كه "بيدارى اسالمى"گفت اين                     هايش را خواند. از يك سو مى        خطبه

اى مردم ":                         كرد كه            جهان عرب را درنورديده و از سوى ديگر تاكيد مى
در نماز عيد فطر هم   "تان اسالم است، خدا است و...          بدانيد كه راه نجات

ديديم كه كالمى از سوريه به ميان نيĤمد. اما درست پس از اين كه اتحاد 
اروپا اعالم كرد كه بنا دارد سوريه را زير فشار اقتصادى قرار دهد، آقاي 

بت به دولت ى احمدى نژاد براى نخستين بار نس               صالحي وزير خارجه
هاي مردم توجه  سوريه موضع گرفت و گفت: دولت سوريه بايد به خواسته

كه در پس پشت  نمك             كند و به يك سلسله اصالحات دست بزند. فكر مى
گيرى اروپا اين را ديدند كه سوريه رفتني است و بهتر آن است كه          موضع
ها متحدشان بود، بيش و       رد ليبي هم كه سالشان را بشكنند. در مو            سكوت

  كم همين رويه را به كار بستند.

اندكى مكث  بهار عربو  بيدارى عربى دو مفهوم         اما اجازه دهيد درباره
دان       را به كار گرفت، تاريخ بيدارى عربى        كنيم. نخستين كسى كه واژه

 بيدارى عربدر كتابى كه نام آنرا است. او  ژرژ آنتويوسلبنانى  رنامدا
هاى         به چاپ رسيد و اينك يكى از كتاب 1938گذاشت و در سال 

را سال  1847آيد، سال                 كالسيك تاريخ تجددخواهى عرب به شمار مى
هاى مدرنيته در قلب دنياى عرب آن روزگاران، يعنى سوريه،             رشد جوانه

گوناگونى را از    هاى             تا كنون دوره 1847از  بيدارى عرب رو،دانست. به هر 
كه پيدايش قانون اساسى،  و  1919تا  1860سر گذرانده است: دوره ى

هاى پنجاه و              داشت؛ دهه     گسترش حقوق انسانى، سياسى و مدنى را در پى
زه عليه استعمار و براى دستيابى به اش مبار           ترين ويژگى         كه مهم شصت

كه با شبهه مدرنيسم آمرانه، استبداد           استقالل بود؛ و اين چند دهه گذشته
از جمله كشورگشايى و قلدرمنشى نياليستى (هاى نوكلو        سياسى و سياست

  ى حيثيت.               اسرائيل) رقم خورده است و نيز كوشش براى اعاده

دانم اين واژه را نخستين بار          . تا جايى كه مىبهار عربم اما مفهو
اروپا به كار بردند.  1848هاى سال                انقالب               براى  روشننگران اروپايى

ست با بار سياسى قوى. پس از آن به خيزش مردم پراگ در بهار       اى واژه

انى جنبشى نشسته كه در بهار اطالق شد. و حاال بر پيش  1968سال 
ى           در تونس آغاز شد و رفته رفته جهان عرب فراگرفت و در آستانه 2011

              انگيز است.           پاييز همچنان نشاط

ها را                      و يا جنبش                     انداز اين جنبش آخرين سوالم اين است. چشم آرش:
  مي بينيد؟ چطور

  

هنوز خيلي زود است كه در اين باره به بحثى جدى بنشينيم.  مهاجر:
دانيم. و اين در              جنبشى بزرگ آغاز شده كه حتا زور بازويش را نمى

انيم دشمنانى زياد و پر زور دارد. اين جنبش در جاهايى         د        ست كه مى           حالى
راس هرم قدرت نشسته بود را به زير كشد. در جاهايى توانسته آن كه در 
ى     ى جنگ با حاكم مستبد است. در آنجا كه مرحله                    هم هنوز در مرحله

ى گذار        نخست را از سرگذرانده، هنوز دگرگونى ژرفى صورت نگرفته. دوره
ه جنبشى است و زورآزمايى نيروهاى اجتماعى و سياسى. ترديدى نيست ك

هاى تازه به وجود خواهد آمد. اين     ندىب     اعتراضى تجزيه خواهد شد و صف
اند، در           امور را در دست گرفته      هايى كه اينك زمام          هاست. دولت                    قانون انقالب

منطقه  اىه           پيوندى تنگاتنگ با واشنگتن، لندن، پاريس، رم و ديگر پايتخت
هاى         برند. آيا دموكرات         ضد انقالب جهانى بهره مى       ى غنى       هستند و از تجربه

گرايان دنياى عرب خواهند توانست به همفكرى و همگامى و           انقالبى و چپ
ها خواهند كوشيد كه از تداوم انقالب پيشگيرى     هماهنگى برآيند. دولت 

نفر را به دادگاه نظامي  15000. در اين شش ماه گذشته، دولت مصر كنند
. هشيارى است         چند ماهه و چند ساله محكوم كرده هاى        و به حبس       كشانده

 سبب برچيدنكه  ، جنبشى پديد آوردجوانان و نيروهاى دموكرات
    ى پيشرفت           ت، زمينهنظامى شد. اين پيروزى، آيا خواهد توانس هاى        دادگاه

هاى جنبش             جنبش مردم مصر را هموار نمايد و الهام بخش ديگر پاره
ى عرب، رشيد         دانم، اما اميدوارم چنان كه روشنفكر برجسته   شود؟! نمى

  خليلى، نوشته: 

د ... مردم عرب بخت به سرانجام رسانيدن گذار دموكراتيك را داشته باشن"
شان را بيĤغازند.          و بتوانند رويارويى با پرشمار مشكالت ژرف جامعه

ر براى آزادى، عدالت ست كه با دنياى عربِ نوينى كه در متنِ پيكا     حياتى
شود با احترامى در خور رفتار          ن و حيثيت زاده مىاجتماعى و شأ

 )6("شود...
  

  پانوشت:

ى رييس جمهور اس) و مخالفت عط1948اسرئيل( ولت كمى پس از ايجاد د -1
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 نياز مردم،

  به سازمان سياسي خود 
 به شش پرسش آرش ناصر زرافشان  پاسخ

 

اي  اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره هاي توده خيزش -آرش
آهنگ تونس، مردم اين  د؟ آيا توهم تكرارپذيري سناريوي آسان و تندش

هاي مشترك و چه عواملي  كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه كدام زمينه
ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور  همزماني خيزش

  معين؟
  

اين واقعيت دارد كه كشورهاي عربي بخاطر اشتراكات   -ناصر زرافشان
جتماعي، فرهنگي و زباني نسبت به يكديگر همدلي و بر يكديگر تأثير ا

دارند؛ اما عامل اصلي تحوالت اجتماعي اين است كه شرايط دروني جامعه 
هائي آماده باشد. تحوالت اجتماعي به اين  بحراني و براي چنين خيزش

عي دهند كه اين يا آن فرد، و اين يا آن طبقه يا گروه اجتما دليل روي نمي
دهند كه تضادهاي اجتماعي كه  خواهان آنند، بلكه به اين دليل روي مي

شرط اجتناب ناپذير وقوع اين تحوالت هستند به تدريج تشديد، و به نقطة 
اند، بي آن كه نظامي كه اين تضادها را بوجود آورده، در  انفجار نزديك شده

بحراني شده  اي جهت حل آنها تغييري كرده باشد. اما وقتي شرايط جامعه
اي را  آخرين قطره  تواند نقش باشد، هر رويداد اجتماعي كوچك هم مي

اي كه ظرف را لبريز  سازد. آخرين قطره بازي كند كه ظرف را لبريز مي
كند عامل اصلي و واقعي لبريزشدن ظرف نيست. براي آن كه ظرفي  مي

اند تا  را پر كرده لبريز شود بايد قبالً پر شده باشد؛ و هزاران قطره قبالً ظرف
  قطرة آخري بتواند آنرا لبريز كند.

مسلماً حوادث تونس بر مردم مصر نيز تأثير داشته است. اما اين تأثير 
احساسي و ذهني است. نيروي محركه تحوالتي كه با تجمع ميدان تحرير 

رود، يك نيروي  در مصر شروع شد و تاكنون ادامه يافته و باز هم پيش مي
تر از تأثير احساسي و ذهني حوادث تونس  و بسي بزرگ مادي و عيني

است. اين نيروي محركه، ولو با تأثير حوادث تونس براه افتاده باشد، اما 
خود فقط از جنس عاطفي و احساسي نيست، و بتدريج در خود جامعة 
مصر فراهم و انباشته شده است. تأثير حوادث كشورهاي عربِ همسايه و به 

فقط » تكرارپذيري سناريوي آسان و تندآهنگ تونستوهم «قول شما 

اي است كه اين انبار هيزم خشك را مشتعل ساخته است. تشديد فقر  جرقه
و فالكت مردم وقتي به حدي برسد كه بيرون از حالت عادي و وراي تحمل 

دهد و  مردم باشد، بطور محسوسي روحية عمومي تودة مردم را تغيير مي
داماتي كه پيش از آن و در شرايط عادي حاضر به انجام آنها را براي انجام اق
  كند. آن نبودند، آماده مي

  ؟ »چرا فقط در چند كشور معين«اما بپردازيم به بخش دوم سؤال: 
جز سودان و يمن كه در زمرة فقيرترين كشورهاي منطقه هستند، ساير  به

و گروه هاي اقتصادي به د توان از لحاظ شاخص كشورهاي اين منطقه را مي
  عمده تقسيم كرد:

، كشورهاي ثروتمند و كم جمعيت نفتي يعني عربستان سعودي، گروه اول
قطر، امارات متحدة عربي، كويت، بحرين، عمان و ليبي؛ گروه دوم، 
كشورهاي ميانه درآمد شامل الجزاير، مصر، تونس، عراق، اردن، لبنان، 

آورده و  ر و بادمراكش، فلسطين و سوريه. گروه اول درآمد نفتي سرشا
جمعيت كم دارند و گروه دوم غالباً هم فاقد درآمدهاي نفتي و هم داراي 

 2007جمعيت زياد هستند. توليد ناخالص داخلي سرانة گروه اول در سال 
دالر بوده است، در حالي كه توليد ناخالص داخلي سرانة گروه  26959برابر 

ت. گروه اول فقط دالر بوده اس 7842فقط  2007دوم در همان سال 
درصد  78درصد جمعيت منطقه را در بردارند، در حالي كه گروه دوم 9

اند. ضمناً نرخ بيكاري جوانان گروه  جمعيت منطقه را در خود جاي داده
درصد است. جمعيت كم و 20در غالب كشورهاي اين گروه، باالي  دوم،

چه فساد درآمد سرشار گروه اول موجب شده است كه در اين كشورها اگر
هاي سياسي حاكم در كشورهاي  كند، و نظام مالي محافل حاكمه بيداد مي

ترين و  هاي فردي هم داراي مرتجع عضو اين گروه از ديدگاه حقوق و آزادي
هاي سياسي جهان هستند، اما چون بخشي از  ترين نظام مانده عقب

دگي دهند و يك زن مي» باج«درآمدهاي سرشار نفتي خود را هم به مردم 
هاي  ها و شورش اند، ناآرامي ها فراهم ساخته پرورانه براي آن رانتي مرفه و تن

اجتماعي كه اساساً ناشي از خرابي وضعيت معاش و معيشت مردم است، در 
خورد، اگرچه مصالً در قطر و امارات و كويت  چشم مي اينجا كمتر به

تر يا بوك، توئي هاي اجتماعي نظير فيس دسترسي جوانان به شبكه
هاي همراه كمتر از مصر و تونس نيست، بلكه بيش از جوانان مصري  تلفن

يا تونسي از اين امكانات برخوردارند. در اين كشورها كارهاي سخت با 
درآمدهاي كم، عموماً بوسيلة كارگران غيربومي (هندي، بنگالدشي، 

د، و اگر شو پاكستاني، ايراني و گاه اعراب مهاجر از ساير كشورها) انجام مي
گاه تعارضات اجتماعي هم وجود داشته باشد، بر سر اختالفات قومي و 

  اي ندارد. مذهبي است كه براي حل مسائل اساسي اين جوامع برنامه
در مقابل، كشورهاي گروه دوم داراي جمعيت زياد و درآمد كم هستند و 

اي ه هاي اخير، در غالب اين كشورها سياست سازي در سال طي روند جهاني
المللي پول و بانك جهاني به اجرا  تعديل ساختاري تجويزيِ صندوق بين

ها توزيع مجدد ثروت به  گذاشته شده است كه نتيجة اجتناب ناپذير آن
هاي پاييني مردم است؛ يعني  سود طبقات فوقانيِ جامعه و به زيان توده

تر  هاي اخير باز هم تهيدست تودة فرودست مردم در اين كشورها طي سال
ها در هر جاي  نظر از كشورهاي عربيي مورد بحث، اين سياست شدند. صرف

ها و تالطمات اجتماعي را  ديگر جهان هم كه اجرا شده است زمينة شورش
هاي صندوق  شورش«هاي اخير  فراهم ساخته است تا آنجا كه در دهه

، هاي اجتماعي ها و ناآرامي عنوان نوع خاصي از شورش به» المللي پول بين
  براي خود عنواني ويژه يافته است.

شود كه  از دقت در فهرست كشورهاي گروه اول، اين واقعيت روشن مي
ها عضو  همة آن» ليبي«كلية كشورهاي اين گروه، نفتي هستند و بجز 

هاي سلطنتي شيوخ مرتجع و  و تحت حكومت» باشگاه ضد انقالب عرب«
ر مورد ليبي هم، درست در هاي امپرياليستي هستند، كه د وابسته به قدرت

كوشد زمينة عضويت اين كشور را هم  همين روزها ماشين جنگي ناتو مي
  در باشگاه مزبور فراهم سازد.

هاي  قابل توجه است كه از لحاظ وجود يا فقدان دموكراسي و آزادي
» باشگاه ضد انقالب عرب«دموكراتيك هم وضع در كشورهاي گروه اول كه 

ه هيچ روي بهتر از كشورهاي گروه دوم نيست. نظام دهند، ب را تشكيل مي
سياسي غالب اين كشورها سلطنتي است، همه چيز انتصابي است و 
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حكومت منحصر به خانوادة شيخِ حاكم است، حزبي و نظارتي بر كار 
گيري در همة امور از باال به پائين  خانوادة حاكم وجود ندارد و تصميم

كند كه زندگي اقتصادي و معيشتي  ت ميگيرد. اين واقعيات ثاب صورت مي
» ها ها و نوليبرال دموكراسي به تعبير نوكان«مردم بيش از وجود يا فقدان 

  ها نقش و اثر دارد. در واكنش مردم نسبت به حكومت
اي از چند  ها در جهان عرب فقط مجموعه آيا زنجيرة اين خيزش -آرش

نظر از نتايج  يگر صرفحادثة سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ بعبارت د
ها در هر يك از اين كشورها، آيا روند  سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن

بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري آغاز 
شده است، همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با كودتاهاي 

  ضداستعماري ورقي تاريخي برگشت؟
  

واقعيت انكارناپذير تغيير است. كشورهاي عرب امروز، ـ اولين زرافشان 
ها در  هاي حاكم فعلي آن همان كشورهاي سي سال پيش نيستند كه رژيم

آن شكل گرفت. تغييرات اجتماعي و اقتصادي تدريجاً اما به طور مستمر و 
هاي حاكم تغيير  شوند. اما نظام دائم جريان دارند و بر هم انباشته مي

تر، متحجرتر و در نتيجه سركوبگرتر از روز  ه هر روز سختكنند، بلك نمي
شوند تا جائي كه ديگر اين تضاد قابل تحمل و دوام نيست. در اين  پيش مي

انداز بلند و طي چنين روندي، تغييرات اين جوامع، روند  چشم
توان به وضع  ناپذيري است، يعني هيچ يك از اين جوامع را نمي بازگشت

نظر از اين تغييرات عمومي و  برگرداند. اما صرف ها سي سال پيش آن
هائي كه در حال حاضر در اين كشورها  ناپذير، آيا همين جنبش برگشت

جريان دارند اين قابليت و ظرفيت را دارند كه تا آنجا پيش روند كه نظامي 
هاي مردم و زير نظارت  متناسب با اين تغييرات و در جهت تأمين خواسته

شود  جاي نظام گذشته مستقر كنند، يا امپرياليسم موفق ميمردم ايجاد و ب
هاي مردمي در اين كشورها و در كل  با مانورهائي كه به موازات جنبش

ها را عقيم سازد؟ اين  ها را مهار و آن اي اين جنبش كند، در نقطه منطقه مي
سؤال ديگري است كه به نوعي به عنوان سؤال چهارم نيز مطرح شده. 

عامل در اين ميانه وضعيت تشكل و سازمان يافتگي نيروهاي ترين  مهم
سنجيده و قدرت  ها از يك برنامة روشن و پيش مردمي و برخورداري آن

تجهيز و رهبري نيروهاي مردمي و در يك كالم شرايط ذهني و انساني 
  تحول است.

سازمان سياسي طبقات مسلط بر مردم، دولت است. دولت، سازمان سياسي 
يا » بن علي«يا » مبارك«زايا است و اين سازمان در شخص صاحبان م

شود. براي مقابله با اين سازمان،  و..... خالصه نمي» علي عبداهللا صالح«
مردم هم به سازمان سياسي خاص خود نياز دارند. درواقع دولت چيزي جز 

يافتگي و تشكل طبقات صاحب امتيازي نيست كه از منافع طبقاتي  سازمان
هي دارند و براي حفظ اين منافع در برابر مردم، به وحدت و خويش آگا

ايم، هرگاه بين طبقات  اند. به همين دليل هم در عمل ديده انسجام رسيده
آيد، اين امر مستقيماً موجب تضعيف  حاكم اختالف و شكاف به وجود مي

دولت و فراهم شدن شرايط بهتر براي فعاليت مردم است. از سوي ديگر، 
هاي مردم هم مستلزم تغيير نظامي است كه مردم را  استهتأمين خو

جاي آن است كه تحت  سركوب و غارت كرده، و به وجود آمدن نظامي به
نظارت مردم باشد و حقوق و منافع مردم را رعايت كند. مردم مصر كه از 

آمده است تا با حذف حسني مبارك و  قيافة حسني مبارك بدشان نمي
ا غارت كرده است به هدف خود رسيده باشند. ها ر حفظ نظامي كه آن

شعاري كه در جريان تظاهرات و اعتراضات مردم مصر و كشورهاي ديگر 
الشعب يريد اسقاط «عرب به صورت خواستة محوري مردم مطرح شد: 

شعاري معنادار و قابل تأمل  ]اند مردم خواستار سرنگوني رژيم [»النظام
جز به وسيلة توانند  سلط هستند، نمياست. طبقاتي كه بر اقتصاد جامعه م

، مردم تحت استثمار را تابع اراده و خواستة خود سازند. قدرت دولت
هاي  هاي متجاوز امپرياليستي كه در كشورهاي وابسته سياست قدرت

خاصي را در جهت تأمين منافع خود و عليه مردم اين كشورها دنبال 
ها را اجرا  اين سياست جز به وسيلة قدرت دولتتوانند  كنند، نمي مي

كند مردم را مهاركنند و مانع  چه طبقات مسلط را مجبور مي كنند. آن
آزادي عمل آنان شوند، در اساس مزايا و منافع اقتصادي آنان و 

ها را ديكته كرده است، واال نفس  هائي است كه بيگانه اجراي آن سياست
  لذت و منفعتي ندارد. گران خودي خود براي حكومت سركوب و آزار مردم كه به

هائي كه مردم دارند و اجراي وظائفي كه جنبش  رسيدن به حقوق و هدف
كند، مستلزم اين است كه پيش از هر چيز مقاومت طبقات  مردم دنبال مي

ها تعلق دارد، درهم  مسلط و نيروهاي حامي نظام قبلي كه قدرت به آن
سازمان يافته شكسته شود. براي تحقق اين هدف، جنبش بايد نيروي 

مردمي را كه در حال مبارزه هستند، در برابر نيروي طبقة مسلط كه در 
آور آنان پايان  قالب دولت سازمان يافته است، قرار دهد تا به سلطة اسارت

كن كردن قدرت عوامل طبقة مسلط، و با درهم شكستن  دهد. جز با ريشه
جنبش را بر نظام  توانند پيروزي مقاومت آن نيست كه نيروهاي مردمي مي

قبلي تأمين و آن را تحقق بخشند، و اين مهم، با تجمعات و اعتراضات 
يافتني نيست. به همين  تصادفي و خودجوش هرچند يكبار مردم، تحقق

دليل پيروزي مردم، در گرو وجود تشكيالت است، كه كار آموزش، 
 ريزي و هدايت اين كشتي را در گرداب مبارزات سازماندهي، برنامه

اجتماعي كه هر لحظة آن نياز به هشياري و آگاهي و توجه به شرايط 
التغيير جاري دارد، به انجام رساند. در يك كالم، دولت سازمان سياسي  دائم

طبقة مسلط است و مردم هم براي مقابله با آن، به سازمان سياسي خاص 
  خود نياز دارند.

ر و ساير كشورهاي من از كم و كيف تشكل نيروهاي سياسي مردمي در مص
عرب اطالع دقيقي ندارم. اما برآمدهاي عمدة جنبش مردم اين كشورها 

هاي گذشته، مانند اعتراضات و تظاهرات اصلي و گستردة ميدان  طي ماه
تحرير كه به بركناري حسني مبارك منجر شد، و اعتراضات و تظاهراتي كه 

مبارك و برخي شوراي حاكم نظامي را وادار به تعقيب و محاكمة حسني 
اطرافيان او كرد، و اين اواخر اعتراضات و تظاهرات عليه اسرائيل و قرارداد 
كمپ ديويد در برابر سفارت اسرائيل، همه عمدتاً حركات خودجوش 
مردمي بود، و اين امر حاكي از آن است ظاهراً جاي چنين تشكلي هنوز 

  خالي است. 
دخالت و درگيري جدي ارتش  آمريكا با آغاز بحران مصر، با هشياري مانع

خوار سي سالة آمريكا  مصر در ماجرا شد، تا اين سازمان كه سران آن جيره
و افزار اصلي آن كشور براي دخالت در امور داخلي مصر است سالم و دست 
نخورده باقي بماند و بتواند در تحوالت بعدي ايفاي نقش كند. زيرا اگر از 

به موضع برخورد و روياروئي با مردم  روز اول به حمايت از نظام موجود
تر و حادتري حاصل  شد، از يك سو جنبش مواضع راديكال كشيده مي

كرد و از سوي ديگر امكان ضربه خوردن، ريزش نيرو و حتي فروپاشي  مي
ارتش مصر نيز وجود داشت. اما اكنون به عنوان ستون اصلي نظامي كه 

  كند. ت، عمل ميسادات در مصر شكل گرف» ضد انقالب«پس از 
هاي اصلي آن هنوز دست نخورده باقي  در مقابل اين نظام دولتي، كه ستون

توانند پيش بروند؟ آيا تحوالت  اند، آيا مردم به همين شكل تا كجا مي مانده
در قالب  -يابي مردم گيري و سازمان جاري و آينده در مصر منجر به شكل

 - ظائف پيش روي مردم برآيدتشكلي از آن گونه كه بتواند از چم و خم و
ها را در جائي در نيمه راه  شده است يا خواهد شد، يا اين كه حركت آن

بيني تعيين بخشي بتوان  متوقف خواهند ساخت؟ هنوز زود است كه پيش
كرد، اگر هم پاسخگوئي به اين سؤال در حال حاضر ممكن باشد، اين كار 

راجع به كم و كيف نيروهاي تر  تر و تفصيلي مستلزم داشتن اطالعات دقيق
ريزي و عمل  ها براي سازماندهي تودة مردم و برنامه مردمي و امكانات آن

  ها است. سازمان يافتة آن
هاي متعدد قطار،  اي كه همچون واگن هاي زنجيره آيا اين جنبش -آرش

هاي  اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت همزمان به راه افتاده
توانند به حركت با هم ادامه دهند و  يش متفاوت، مياجتماعي كم و ب

  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟
  

ـ تصور اين كه تحوالت كشورهاي عربي در ساختارهاي سياسي  زرافشان
هاي اجتماعي (و اقتصادي) متفاوت اين كشورها  و نظامي متفاوت و بافت

شد، تصوري سطحي است. مثالً سرنوشت و نتيجة نهائي يكساني داشته با
در مقايسة مصر و ليبي، در مصر مردم عليه خط آمريكا و متحدان آن در 
منطقه حركت كردند و مبارك را كه يك مهرة آمريكائي بود برانداختند و 
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در حال حاضر نيز آمريكا از طريق ارتش مصر كه افزار اصلي دخالت آن در 
ر و ادامة راه جنبش آنان است، اين كشور است مانع آزادي عمل مردم مص

هاي امريكا در  در حالي كه در ليبي، ناتو كه افزار اصلي اجراي سياست
منطقه است قذافي را برانداخت تا ليبيِ نفتي را به جرگه كشورهاي مطيع 

هاي سياسي، بافت اجتماعي و اقتصادي  تر از اين تفاوت غرب درآورد. مهم
دليل تفاوت شرايط عيني  رو به از اينمتفاوت كشورهاي مختلف عرب است. 

  ها دشوار است. ها، تصور يك مسير واحد و نتيجة نهائي يكسان براي آن آن
اي از حكومتيان ايران، ناخشنود از اين واقعيت كنوني كه  دسته -آرش

گرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و همچنين به  مردمان عرب اسالم
ها را ساخته و  هاي غربي، آن گري دولت اخلههاي گوناگون از جمله مد بهانه

ها به اين  كنند و دستة ديگري از آن پرداختة غرب و اسرائيل قلمداد مي
ها را  ها تقويت شده و رهبري آن گرا در اين جنبش اميد كه جريانات اسالم

» بيداري اسالمي«ها در پي چيزي جز  كنند كه آن دست بياورند، ادعا مي به
يدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و خاكي اين در منطقه و رس

ها و  كشورها نيستند. با توجه به مجموعة شرايط حاكم بر اين جنبش
ها و  خصوص وضعيت رهبري اين جنبش هاي متناقض موجود، به ظرفيت
گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي  مداخله

ها با مداخالت امپرياليستي و يا  ندموكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آ
 انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ حتي چشم

  
ـ به دليل متفاوت بودن شرايط عيني و ذهني كشورهاي  زرافشان

ها جريان دارد،  اي ضد حكومتي در آن هاي توده مختلفي كه اكنون خيزش
توان در خصوص شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي  نمي

انداز  ها با مداخالت امپرياليستي چشم ك يا ريسك عقيم شدن آندموكراتي
واحدي را تصور كرد. مثالً در ليبي نيروهاي خارجي عمالً مداخلة نظامي 

اند و عوامل نظامي و اطالعاتي كشورهاي غربي در آنجا حضور علني  كرده
دارند، حال آن كه در مصر مداخلة نظامي خارجي به اين شكل امكان 

يمن برخالف ليبي نفت ندارد و در زمرة فقيرترين كشورهاي عرب ندارد. 
به » باشگاه ضد انقالب عرب«قرار دارد، ضمناً نظام حاكم آن نيز عضو 
ها است  رو، عليرغم اين كه ماه سركردگي عربستان سعودي است. از اين

و مقاومت مردم آن در برابر رژيم علي عبداهللا صالح   اعتراضات گسترده
ارد، ناتو و حاميان حقوق بشر در كشورهاي امپرياليستي به فكر ادامه د

نقض حقوق بشر در اين كشور و لشكركشي به آن نيستند؛ و برخالف مصر، 
هاي سياسي آن  داري ندارد و سابقه و انسجام جريان سنت سياسي ريشه

كمتر از مصر است. مداخلة خارجي در برخي از اين كشورها كه داراي نفت 
اند (عراق و ليبي) در جهت سرنگوني  اي سركش در برابر غرب بودهه و رژيم
هاي حاكم در اين كشورها عمل كرده، اما همين نيروي خارجي در  نظام

برخي ديگر از اين كشورها كه در زمرة وابستگان غرب هستند (يمن و 
بحرين) عمدتاً از طريق عربستان سعودي در جهت سركوب جنبش مردم 

  كند. عمل مي
هاي اخير در اين منطقه در  هاي سياسي كه طي سال ميان جرياندر 

ها وجود  اند، هم محافل و نيروهاي وابسته به امپرياليست حاكميت بوده
گرا. اما در ميان مردم عالوه بر اين دو، جريان  هاي اسالم دارند و هم جريان

هم وجود دارد. در حال  -هاي مستقل و دموكراتيك يعني جريان -سوم
هاي وابسته به غرب در مصر و تونس و  ر، به دليل ضربه خوردن رژيمحاض

هاي يمن و بحرين، نيروها و  هائي مانند رژيم بحراني شدن شرايط رژيم
اند. اين كه  محافل وابسته به غرب در اين كشورها به حالت تدافعي درآمده

در آينده شانس استقرار يك رژيم سياسي اقتصادي دموكراتيك يا ريسك 
قيم شدن جنبش با مداخالت امپرياليستي يا تكوين يك رژيم اسالمي ع

وجود و قدرت و نفوذ يك  اوًال،چقدر است، در هر كشور بستگي دارد به: 
، به ميزان تشكل مردم و قدرت ثانياًجريان سوم مستقل و دموكراتيك؛ و 

ته هاي وابس رهبري آن؛ واال اين سناريو كه خالء ناشي از ضربه خوردن رژيم
ترين سناريو است. وضع در ليبي و  را مجدداً امپرياليسم پر كند، محتمل

سوريه متفاوت است. در ليبي، قذافي را ناتو ساقط كرده است و در نتيجه 
گران خارجي دارند، اما  دست باال را نيروهاي وابسته به امپرياليسم و مداخله

  نوز دشوار است.بيني آيندة آن ه در سوريه شرايط بسيار پيچيده و پيش

اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاي تداوم و تعميق  -آرش
سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، 

به مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى 
يمن و بحرين  رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و حفظ كردند، به نظر مى

احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان از  -الگوي خامنه اي
جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه 

وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 
  چه آموزه هايي براي يكديگر دارند؟ 

هاي آزاديخواه و برابري  ترين آموزة جنبش ساسيـ به نظر من ا زرافشان
اند اين بوده است  طلب براي يكديگر، در مسيري كه تا به حال طي كرده

كه صرفاً با اعتراضات و تظاهرات خودجوش و مردمي تصادفي، بدون 
توان به  سازمان، بدون رهبري و بدون برنامة روشن و سنجيده، نمي

اجتماعي ـ اقتصادي جامعه رسيد.  تغييرات جدي و واقعي در ساختار
اند و خواهان  اي تشديد شده كه مردم حركت كرده تضادها به درجه

خواهند صرفاً با  هاي سياسي كه مي اند، و جريان تغييرات جدي و عميق
هاي انباشتة مردم، در چارچوب موجود و يا  سوار شدن بر امواج نارضائي

ئي مردم فقط براي تعيين سهم حفظ اين چارچوب از اندوختة پنهان نارضا
رو ضرورت  برداري كنند، و از اين خود از قدرت در نظام موجود بهره

هاي جنبش  كنند، فقط پتانسيل سازمان، رهبري و برنامه را حس نمي
  هاي سياسي سپري شده است. كنند. دورة اين جريان مردمي را تباه مي

آميز، وقتي  تهايِ تاكنون مسالم گويند اين جنبش برخي مي -آرش
گري نظامي  شوند، بدون دخالت بيرحمانه به خاك و خون كشيده مي

ناپذيري  هاي تا دندان مسلح و انعطاف توانند بر حكومت خارجي، چطور مي
هاي قذافي و اسد و عبداهللا صالح غلبه كنند؟ آيا به راستي جز  مثل حكومت

راه ديگري براي ها و يا طلب مداخلة نظامي خارجي،  تسليم به اين حكومت
  ها وجود ندارد؟ پيشرفت اين جنبش

  
فرويد است در قالب » اختگي«ـ اين همان عقدة معروف  زرافشان

ماند كه از ايفاي وظايف خود به عنوان  اجتماعي ـ سياسي آن. مردي را مي
رو از مرد همسايه بخواهد  مرد خانه در خانة خويش عاجز باشد و از اين

عملي كند. هيچ كشوري تاكنون در تاريخ از ثروت بجاي او اين وظايف را 
ملي خود هزينه نكرده و از مردم خود كشته نداده براي اين كه حقوق 
لگدمال شدة ملت ديگري را احقاق كند. كسي كه هنوز نفهميده باشد در 
جهان كنوني هر كشوري به دنبال تأمين منافع خويش است، چيزي از 

هميده. از اين گذشته، تحوالت و روابط حاكم بر دنياي امروز نف
است و هيچ راهي وجود ندارد » درون زا«هاي اجتماعي ذاتاً اموري  پيشرفت

براي اين كه از بيرون و به زور يك جامعه را متحول كنند و به آزادي 
  برسانند.
پردازان امپرياليسم اخيراً توجيه مضحكي براي تجاوز به كشورهاي  نظريه

. Responsibility Protectionاند زير عنوان  راشيدهها ت ديگر و منابع آن
هاي بزرگ  گويند در برابر كشورهائي كه بنا به تشخيص قدرت مي

شود، بقيه كشورها مسئوليت  ها حقوق بشر نقض مي امپرياليستي در آن
هاي اين كشورها يا بايد  ها حمايت كنند و حكومت دارند كه از مردم آن

هاي ياد شده تطبيق دهند و يا سرنگون  قدرت خود را با الگوي مورد نظر
تر  اي تاب تجزيه و تحليل و تأمل دقيق ظاهر كه ذره شوند. توجيهي خوش

كه مسئوليت دارند از » بقية كشورها«را ندارد: پر واضح است كه اين 
مردمي كه حقوقشان نقض شده است حمايت كنند، در عمل فقط 

را كشورهاي ديگر نه بنية مالي هاي بزرگ امپرياليستي هستند. زي قدرت
هاي ديگر را دارند و نه امكانات فيزيكي و نظامي  دخالت در كشورها و قاره

پيما و نيروي هوائي دورپرواز و  اين كار يعني ناوهاي هواپيمابر اقيانوس
ها را. در عمل، تنها كساني كه امكان  پيما و امثال اين هاي قاره موشك
هاي بزرگ امپرياليستي و  ا دارند، قدرتهائي ر »حمايت كردن«چنين 

هاي هوائي، هزار هزار  توانند با بمباران است كه مي »ناتو«اتحادية آنان 
ها و  ها، ثروت مردم مورد حمايت را برشته و جزغاله كنند و سرزمين

از اين گذشته، ». به عصر حجر برگردانند«ها را  هاي اقتصادي آن زيرساخت
تعيين كند الگوي عادالنه و برتر حكومت كردن كجا است آن معياري كه 
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ترين الگوي حكومت  ترين و عادالنه كدام است؟ از كجا معلوم شده درست
كنند؟ چه كسي  ها تبليغ و تحميل مي ها و نوليبرال همان است كه نوكان

زور «ها داده است و آيا اين ادعا جز  اين رسالت را منحصراً به اين قدرت
كنند هيچ پشتوانة عقلي و نظري  ه از آن حمايت ميهائي ك قدرت» برتر

هاي  ديگري دارد؟ و آخرين سؤال اين كه اگر معلوم شود اين قدرت
ترين  ترين و پوشيده ترين، اما پيچيده امپرياليستي مردم خود را به فجيع

   ها را به راه آورد و يا سرنگون كند؟ كنند، چه كسي بايد آن ها غارت مي روش

*  

  

  
  

  

  سش آرش از:پر 9

  محمد رضا شالگوني

  

  ها: پرسش

است را چگونه بايد تعريف  معروف» يجهاني  جامعه« به امروز آن چه -1
به لحاظ حقوقي؟ اين جامعه جهاني چه  چه كرد؛ چه به لحاظ حقيقي و

  نهادها و اندام ها و سازمان هاي تأثير گذارنده را در بر مي گيرد؟
  تعريف مي كنيد؟ را چگونه »دخالت بشردوستانه« -2
را چگونه ي بيل در» بشردوستانه دخالت« از» يجهاني  جامعه« هدف -3

  ارزيابي مي كنيد؟
چه اينك در ليبي رخ مي دهد، مصداقي از دخالت بشردوستانه ا آنيآ  -4

   است؟
 كي در» يجهاني  جامعه«ي »بشردوستانه دخالت«ي طيشرا درچه  -5

  موجه است؟  كشور
متحد، با تركيب و ساختار كنوني اش، در چه حد قادر به  ملل سازمان   - 6

اقدام مستقيم براي حفظ صلح و امنيت مردماني است كه گفته مي شود به 
   دخالت بشردوستانه نياز دارند؟

ي مردمي ها زشيبه خ» يجهاني  جامعه«ي ها واكنش  تفاوت آشكار  -7
توضيح  چگونه را هيسور ،يبيل ن،يبحر من،ي مصر، تونس، كشورِ شش در

  مي دهيد؟
 ييمبنا بر» يجهاني  جامعه«ي كنوني ها استيبه عقيده ي شما آيا س -8

است يا اين كه توازن قواي جهاني و سياست هاي بين  استوار روشن
  المللي، تعيين كننده مسير حركت است؟

بر اساس تعريفي كه خود ارائه داده ايد، چگونه مي » يجهاني  جامعه« -9
ابر خيزش هاي مردمي و يا حكومت هاي استبدادي، قد علم تواند در بر

  كند؟
) اصطالح international community( "جامعه جهاني": پاسخ اول

غلط اندازي است با يك بار ايدئولوژيك كامالً گمراه كننده براي جا زدن 
قدرت هاي بزرگ غربي و به ويژه امريكا به عنوان تجسم وجدان بشريت. 

ان مي نمايد كه گويي نهادي يا مجمعي به نمايندگي از اين اصطالح چن
هاي دنيا وجود دارد كه به شكلي دموكراتيك امورات جهان  طرف همه ملت

ما را سر و سامان مي دهد. اما حقيقت اين است كه چنين چيزي وجود 
  خارجي ندارد. 

بعضي ها سازمان ملل   است؟ "جامعه جهاني"آيا سازمان ملل تجسم 
دانند ، اما اين وارونه كردن واقعيت است.  چكيده جامعه جهاني ميمتحد را 

هاي حافظ نظم موجود جهاني و  سازمان ملل متحد خود يكي از اهرم
تواند تجسم  سلسله مراتب زورگويانه حاكم بر آن است و به چند دليل نمي

  وجدان بشريت باشد يا حتي منافع همه كشورها را نمايندگي كند: 
ور سازمان ملل ، پنج قدرت حق وتو دارند و مي توانند هر طبق منش - 1

گيري را كه به نفع خود نمي بينند ، متوقف كنند. به عبارت  نوع تصميم
شور كه حاال عضو اين سازمان هستند ك 193از كشور  192ديگر حتي اگر 
توانند نظرشان را به يكي از  اي اتفاق نظر داشته باشند ، نمي ، روي مسأله

هاي پنجگانه ( كه عبارتند از امريكا ، انگليس ، فرانسه ، چين و  درتاين ق
روسيه ) بقبوالنند. در نتيجه، هر يك از اين قدرت ها عمالً بر فراز قانون 

شان،  قرار دارند و از طريق سازمان ملل نمي توان اينها را به خاطر كارهاي
محكوم كرد.  هر قدر هم جنايتكارانه باشد، مجازات كرد يا حتي رسماً

مجمع عمومي سازمان ملل در مسائل مهم مي تواند تصميم بگيرد، ولي 
تصميمات آن براي اعضاي سازمان الزام آور نيست. در حقيقت قدرت 
اجرايي و قدرت تصميم گيري واقعي سازمان ملل در دست اعضاي دائمي 
شوراي امنيت آن است و در ميان آنها نيز قدرت واقعي عمالً در دست 

مريكاست. زيرا دولت هاي انگليس و فرانسه نيز ، با توجه به پيوندهاي ا
شان با امريكا ، در اكثريت قريب به اتفاق مسائل با امريكا همراهي  گسترده

مي كنند و حتي ناگزيرند با آن همراهي كنند. بررسي مواردي كه اين دو 
قاعده را اثبات  كشور ( مخصوصاً فرانسه ) با امريكا همراهي نكرده اند ، اين

مي كند. مثالً كافي است به فشارهايي كه بعد از مخالفت فرانسه با اشغال 
بر دولت شيراك وارد آمد ، توجه كنيم ، تا معلوم شود  2003عراق در سال 

كه مخالفت با اراده امريكا در شوراي امنيت حتي براي فرانسه و انگليس 
بدون كوچك ترين اغراق مي توان چقدر پرهزينه مي تواند باشد. بنابراين ، 

گفت كه سازمان ملل نهادي است براي مشروعيت بخشيدن به سياست 
هاي امپراتوري امريكا. البته روسيه و چين براي دفاع از منافع خودشان به 
لحاظ حقوقي مي توانند در مقابل طرح هاي امريكا بيايستند ، اما حق 

يت ، حقوق بشر و دموكراسي تمام وتوي آنها ضرورتاً در همه جا به نفع بشر
نمي شود ، بلكه فقط دست خود آنها را در ادامه سياست هاي شان باز مي 
گذارد. به اين ترتيب ، سازمان ملل ، بنا به تعريف و برمبناي منشور 
خودش ، نه تنها نمي تواند عليه پنج كشور قدرتمند جهان كه همه شان 

قدمي بردارد ، بلكه در عمل  هم به حد كافي قلدر و زورگو هستند ،
سياست هايي را پيش مي برد كه مورد مخالفت اين پنج دولت نباشد. مثالً 
سازمان ملل هرگز نخواهد توانست با صراحت و به طور رسمي جنايات 
چين را در سين كيانگ يا تبت و جنايات روسيه را در چچنستان و 

جهان محكوم كند.  همچنين جنايات امريكا و متحدانش را در چهارگوشه
بار  42 بعدبه  1972مثالً كافي است به ياد داشته باشيم كه امريكا از سال 

پيشنهادي مطرح شده در شوراي امنيت سازمان ملل عليه قطعنامه هاي 
جنايات اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي را وتو كرده و جاي ترديدي باقي 

انست از طريق سازمان نگذاشته است كه مردم فلسطين هرگز نخواهند تو
  ملل به يك دادخواهي حقوقي دست بزنند. 

بلكه واقعيت هاي موجود مشكل سازمان ملل فقط حقوقي نيست ،  - 2
دهد اين سازمان بتواند  توازن نيرو در سطح بين المللي نيز اجازه نمي

نهادي بر فراز همه دولت ها باشد و به نوعي حكومت جهاني تبديل بشود. 
ديگر ، حتي اگر همه كشورهاي عضو  سازمان ملل داراي حقوق به عبارت 
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برابر باشند ، باز هم اين سازمان در افق هاي مشهود كنوني نخواهد توانست 
به يك حكومت جهاني يا حتي يك نهاد نظارتي بر فراز همه دولت ها 
تبديل بشود. زيرا نخستين و حياتي ترين شرط الزم براي چنين چيزي ، 

ي آن است كه اين سازمان نمي تواند داشته باشد. فراموش قدرت اجراي
نبايد كرد كه حتي نيروهاي پاسدار صلح سازمان ملل عموماً از نيروهاي 

گرفته مي شوند و تحت هدايت سلسله مراتب  "وام"مسلح كشورهاي عضو 
فرماندهي ارتش كشور خودشان كار مي كنند و تازه انتخاب اين نيروها از 

دهاي سياسي ميان قدرت هاي بزرگ صورت مي گيرد. طريق زد و بن
همين نبود قدرت اجرايي مستقل از قدرت هاي بزرگ باعث مي شود كه 
هيچ يك از ارگان هاي سازمان ملل عمالً نتوانند هيچ سياست نامطلوب از 

در صد  22نظر امريكا را پيش ببرند. همچنين فراموش نبايد كرد كه 
و شش كشور طريق امريكا تأمين مي شود از فقط بودجه سازمان ملل نيز 

ديگري كه بعد از امريكا بزرگ ترين سهم را در تأمين بودجه سازمان ملل 
ايتاليا و كانادا ) همه  ،دارند ( به ترتيب ، ژاپن ، آلمان ، بريتانيا ، فرانسه 

در صد كل بودجه سازمان  62متحدان امريكا هستند و همراه با آن بيش از 
مين مي كنند. بنابراين دولت امريكا در صورت ناخشنودي از هر ملل را تأ

سياست مصوب در هر يك از ارگان هاي سازمان ملل ، از نظر مالي نيز مي 
سازمان "مثالً برخورد امريكا با يونسكو (  تواند اين سازمان را خفه كند.

) نمونه آموزنده اي است: يونسكو  "آموزشي ، علمي و فرهنگي ملل متحد
اسرائيل را به خاطر صدماتي كه از طريق كاوش هاي  1974ر سال د

باستان شناسي به بناي مسجد االقصي وارد مي ساخت ، از عضويت محروم 
كرد ، ولي سه سال بعد ، زير فشار مالي امريكا ( كه حاضر نبود سهم خود 
را از بودجه اين سازمان بپردازد ) ناگزير شد بدون كوچك ترين تعديل در 

دامات زورگويانه اسرائيل ، تصميم خود را پس بگيرد. عالوه بر همه اينها ، اق
هيچ كس نمي تواند بدون حمايت دولت امريكا به دبير كلي سازمان ملل 
برگزيده شود و مطيع ترين دبير كل هاي اين سازمان در صورت برداشتن 

س گامي نامطلوب از نظر امريكا ، گوشمالي مي شوند. مثالً بطرس بطر
غالي كه براي موفقيت توافق كمپ ديويد ( يعني يكي از مهم ترين دست 

با رهبري  1979آوردهاي سياست خارجي امريكا در خاورميانه كه در سال 
تالش هاي )  صورت گرفت انور سادات و مناخم بگين جيمي كارتر ، ميان

ا زيادي كرده بود و يكي از افراد مورد اعتماد امريكا محسوب مي شد ، ب
نشان دادن كوچك ترين نارضايي در باره سياست دولت كلينتون در جنگ 
هاي فروپاشي يوگسالوي ، مورد غضب قرار گرفت و امريكا نامزدي او را 
براي دور دوم دبير كلي ، عليرغم حمايت بسياري از دولت ها و ميانجيگري 

بين مصرانه ژاك شيراك ( رئيس جمهور وقت فرانسه ) وتو كرد. و جيمز رو
از درك  "( سخنگوي وقت وزارت خارجه امريكا ) صراحتاً اعالم كرد كه او 

بود. يا حتي كوفي  "اهميت همكاري با بزرگ ترين قدرت جهان ناتوان
عنان كه در دوره دبير كلي اش واقعاً مانند گماشته وزارت خارجه امريكا 

از  عمل مي كرد ، به محض اين كه فقط يك بار جرأت كرد اشغال عراق
بنامد ، به غضب امريكا گرفتار شد و پرونده   "غير قانوني"طرف امريكا را 

علم كردند تا هزينه  "برنامه نفت براي غذا"اختالس مالي پسرش را در 
  عدم اطاعت كامل را به او يادآوري كنند.

پيشنهادهايي كه براي اصالح ساختار و مديريت سازمان ملل داده  - 3
ست بتوانند آن را به نهادي دموكراتيك تبديل كنند. شوند نيز بعيد ا مي

مثالً حذف حق وتوي اعضاي دائمي شوراي امنيت و تصميم گيري بر 
كند، بلكه مي تواند  مبناي اتفاق آراء نه تنها اين سازمان را دموكراتيزه نمي

 "جامعه ملل"نوعي بازگشت به گذشته باشد و آن را به حالت فلج كننده 
)(League of Nations  هم در) گرفتار سازد كه تصميم گيري در آن
بود)  "شوراي امنيت"كه معادل همين  "شورا"و هم در  "مجمع عمومي"

برمبناي اتفاق آراء صورت مي گرفت و عمالً آن را به نهادي بي مصرف 
تبديل مي كرد. حتي تصميم گيري بر مبناي اكثريت ( ساده يا نسبي ) 

ملل را از واقعيت هاي توازن نيروي موجود در  آراء نيز مي تواند سازمان
سطح بين المللي دورتر سازد. فراموش نبايد كرد كه اكثريت اعضاي 
سازمان ملل را كشورهاي كوچكي تشكيل مي دهند كه حتي اگر همه شان 
جمع بشوند ، نمي توانند اكثريت جمعيت سياره ما را نمايندگي بكنند. 

د در ص 8ازمان ملل ممكن است  فقط سوم كشورهاي عضو س -مثالً دو 

جمعيت جهان را نمايندگي كنند ، در حالي كه فقط دو كشور چين و هند 
سوم جمعيت جهان را در خود جاي داده اند و ده كشور  - بيش از يك 

 در صد جمعيت سياره ما را تشكيل مي دهند. 58پرجمعيت جهان بيش از 
) شوراي امنيت نيز هر  گسترش اعضاي دائمي ( برخوردار از حق وتوي

چند ممكن است نفوذ بي منازع امريكا در سازمان ملل را ضعيف تر سازد ، 
ولي ضرورتاً آن را دموكراتيك تر نخواهد كرد ، بلكه مي تواند تنش هاي 
بين المللي را افزايش دهد. مثالً در طرح گسترش اعضاي دائمي شوراي 

يل ، ژاپن و آلمان نام برده مي امنيت بيش از همه از چهار كشور هند ، برز
شود و حتي سه عضو دائمي كنوني شوراي امنيت ( بريتانيا ، فرانسه و 
روسيه ) از كانديداتوري اين چهار كشور براي عضويت دائمي حمايت مي 
كنند. اما همين طرح مخالفاني بسيار جدي دارد. مثالً كره جنوبي 

اكستان با عضويت هند ، و سرسختانه با عضويت ژاپن مخالفت مي كند ، پ
كشور را در  120مكزيك و آرژانتين با عضويت برزيل. بعالوه ، ايتاليا حدود 

اعضاي دائمي شوراي امنيت با خود همراه طرح گسترش هر نوع مخالفت با 
  كرده است. 

سازمان ملل متحد سازمان دولت هاست و نه ملت ها ، و غالب دولت  - 4
ندگي نمي كنند ، بلكه آن را سركوب مي كنند و ها اراده ملت شان را نماي

شكل گيري آزاد آن را ناممكن مي سازند. حتي اگر دموكراسي هاي 
ليبرالي را بيان اراده  ملت ها فرض كنيم ( فرضي كه البته نادرست و 
گمراه كننده است ) باز هم اكثريت بزرگ دولت هاي عضو سازمان ملل را 

اينده ملت شان بدانيم. زيرا در حال حاضر ، با هيچ معياري نمي توانيم نم
حتي با سخاوتمندانه ترين ارزيابي ها ، شمار دموكراسي هاي ليبرالي 

  مورد فراتر نمي رود.  40برنشسته و جا افتاده از 
بعضي از مدافعان  باشد؟ "جامعه جهاني"آيا امريكا مي تواند نماينده 

ملل متحد و كل نظام بين نظم موجود جهاني انكار نمي كنند كه سازمان 
المللي كنوني بر مدار منافع امريكا مي چرخد ، ولي درست همين را نقطه 
قوت نظم موجود مي دانند و معموالً استدالل شان هم اين است كه اگر 
هژموني امريكا تضعيف بشود ، قدرت هايي صحنه جهاني را اشغال خواهند 

 .Wويليام كريستول ( كرد كه نيروهاي بسيار خطرناكي هستند. مثالً
Kristol) و رابرت كيگان (R. Kagan دو تن از نظريه پردازان نو محافظه (

نظام بين المللي كنوني نه بر "گويند:  كاران امريكا در اين باره چنين مي
بنياد توازن نيرو ، بلكه بر بنياد هژموني امريكا بنا شده است. نهادهاي مالي 

دهاي امريكايي پرداخته شده اند و به منافع بين المللي به تبعيت از نها
اي  امريكا خدمت مي كنند. ساختارهاي امنيت بين المللي عمدتاً مجموعه

ها دوست دارند  هاي زير رهبري امريكا هستند. آنچه امريكايي از ائتالف
بين المللي بنامند، در واقع بازتاب اصول امريكايي و اروپاي  "هنجارهاي"

نجا كه شرايط نسبتاً نيك خواهانه امروزي محصول نفوذ غربي هستند. از آ
هژمونيك ماست، هر نوع تضعيف اين نفوذ به ديگران اجازه خواهد داد در 
شكل دادن جهان در جهت نيازهاي خودشان نقش بيشتري داشته باشند 
... بنابراين هژموني امريكا بايد فعاالنه حفظ بشود، درست همان طور كه 

 National  - "نشنال اينترست"(مجله  "آمده است. فعاالنه به وجود

Interest -  البته اين نظر  .]1[ ، به نقل از مقاله پيترگوان) 2000بهار
اي پيدا كند و حتي  تر از آن است كه با همين بيان پذيرش گسترده زمخت

بسياري از مدافعان هژموني امريكا خشونت بيان آن را نمي پسندند و به 
دانند ؛ اما مضمون همين استدالل در بسته  ري امريكا نميمصلحت امپراتو

شود تا خيلي آزار دهنده نباشد. فصل   هاي ديگري هم عرضه مي بندي
مشترك همه اين بسته بندي ها را در يك نكته مي توان خالصه كرد: 
تأكيد بر برتري فرهنگ دموكراتيك غرب در مقايسه با خصلت آمرانه 

كوشند ما را متقاعد كنند  هاي مختلف مي شيوه هاي ديگر. همه به فرهنگ
تر و  هاي ديگر جاي امريكا را بگيرند، در دنياي خطرناك كه اگر قدرت

خشونت بارتري گرفتار خواهيم آمد. اما آيا مي شود امريكا و متحدان آن را 
يا به عبارت روشن تر ، نماينده كل بشريت  "جامعه جهاني"تجسم 

معناي ديگري  "تازيانه"موضعي جز توجيه دانست؟ غلتيدن به چنين 
  ندارد، به چند دليل:

روايت هاي مختلف تأكيد بر برتري فرهنگ دموكراتيك غرب در  - 1
هاي ديگر، همه بر اين پيش فرض بنا شده  مقايسه با خصلت آمرانه فرهنگ
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هاي موجود حاكم در "فرهنگ"اند كه گويا بشريت جز انتخاب ميان 
ي اين  به عبارت ديگر، همه راه ديگري ندارد. مناطق مختلف جهان

دنيايي "هر نوع آرمان خواهي و مبارزه براي  "واقع بيني"ها به نام  روايت
هاي بي  و نظام بين المللي عادالنه و دموكراتيك را در حد خيال بافي "بهتر

كنند. با اين پيش فرض است كه همه  بنياد محكوم به شكست قلمداد مي
كنند. اما در اين  رهنگ دموكراتيك غرب را به ما گوشزد ميآنها برتري ف

استدالل دو اشكال منطقي آشكار وجود دارد: اول اين كه حتي اگر بتوانيم 
را كنار بگذاريم و نيز همه روي  "فرهنگ"همه ابهامات مربوط به مفهوم 

غرب توافق كنيم ، باز معلوم نيست چرا بايد ضرورتاً ميان  "فرهنگ"برتري 
بهتر و  "فرهنگ"هاي موجود انتخاب كنيم و در پي  "فرهنگ"ي از يك
و  "فرهنگ"نباشيم. پذيرفتن برتري (نسبي يا حتي مطلق)  "دنيايي بهتر"

نظام حاكم بر غرب يك چيز است و پذيرفتن آن همچون آخرين كالم 
چيزي كامالً متفاوت. دوم اين كه اگر دليل برتري  "پايان تاريخ"بشريت و 

غرب خصلت دموكراتيك آن باشد ، دفاع از هژموني يا سلطه  "فرهنگ"
يك يا چند كشور غربي بر جهان درست ناقض همان دموكراسي يي است 

  كه غرب خود را مدافع اش معرفي مي كند. 
حقيقت اين است كه دموكراسي هاي موجود حاكم در كشورهاي  - 2

 "هاي ليبرالي دموكراسي"مركزي سرمايه داري (كه در اصطالح رايج ، 
ناميده مي شوند) علي رغم همه ضعف هاي شان، در مقايسه با نظام هاي 
سياسي غير دموكراتيك برتري انكار ناپذيري دارند؛ اما حقيقت ديگر و 
بزرگ تر اين است كه طبقات حاكم كشورهاي غربي غالباً از گسترش 

دارند،  ها به كشورهاي پيراموني سرمايه داري وحشت همين نوع دموكراسي
ها را با ادامه سلطه خود بر  زيرا در غالب موارد، پا گرفتن همين دموكراسي

پذيرند كه راه ديگري  بينند و فقط در مواردي آن را مي جهان ناسازگار مي
شان مفيد بدانند. به  نداشته باشند يا آن را براي حفظ و تحكيم سلطه
طه در شرايط موجود عبارت ديگر، نگاهي تجربي به رابطه دموكراسي و سل

كنند، بلكه  دهد كه اين دو ضرورتاً هم ديگر را نفي نمي جهاني نشان مي
سازي دارند. براي فهم اين رابطه كه در نگاه اول  غالباً با يك ديگر هم

  اوالًممكن است متناقض به نظر برسد، بايد به سه نكته توجه كنيم: 
در نتيجه توازن نيرو  دموكراسي شكلي از حكومت و فرمانروايي است كه

ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان به وجود مي آيد، تحول 
توان به يك  تواند حتي از بين برود. بنابراين دموكراسي را نمي يابد و مي مي

برخاسته از ماهيت يا هويت  "مذهب"و  "سنت"يا  "تمدن"، "فرهنگ"
تاد سال پيش در كم و بيش پايدار اين يا آن ملت نسبت داد. مثالً هش

غالب كشورهاي دموكراتيك امروزي از حق رأي عمومي  يا برابري حقوق 
اجتماعي زن و مرد خبري نبود، در حالي كه در طول اين مدت عناصر 

اين كشورها به طور كيفي  "مذهب"يا  "سنت"، "تمدن"، "فرهنگ"اصلي 
توان  يو غيره نم "مذهب"و  "فرهنگ"و بنيادي دگرگون نشده اند. يا با 

هاي قرن نوزدهم  توضيح داد كه مثالً چرا زنان در نيوزيلند در آخرين سال
و در سويس  در فرانسه بعد از جنگ جهاني دومحق رأي به دست آوردند، 

بعالوه، درست به دليل اين كه دموكراسي در توازن نيروي  .1970در دهه 
ان پذير معيني ميان حكومت كنندگان و حكومت شوندگان مي تواند امك

گردد؛ بنابراين، طبقات فرادست و فرودست در برخورد با آن در كنار هم 
تر و توانمندتر  ايستند. با آگاه گيرند، بلكه قاعدتاً در مقابل هم مي قرار نمي

يابد، در  شدن فرودستان، دموكراسي شكوفاتر مي گردد و عمق بيشتري مي
ياز ، دموكراسي را حالي كه زورمندتر شدن طبقات فرادست و صاحب امت

پژمرده مي سازد و از نفس مي اندازد. تصادفي نيست كه در اورپاي غربي ، 
يعني مهد باسابقه ترين دموكراسي ها ، طبقه كارگر بوده كه مبارزه براي 
دست يابي به حق رأي عمومي را آغاز كرده است. و تصادفي نيست كه 

دند ، حتي جان وقتي كارگران انگليس براي حق رأي مبارزه مي كر
استيوارت ميل ، يعني چپ ترين ليبرال جامعه آن روز انگليس ، هشدار 

حق رأي كامالً دموكراتيك احتماالً قوه مقننه اي به وجود  "مي داد كه 
خواهد آورد كه فقط نظرات و ترجيح هاي نادان ترين طبقه را منعكس 

  اهان حداقل . و برهان قاطع اش هم اين بود كه آنها ممكن است خو"كند
  
  

  
  
  

  
  

] باز تصادفي نيست كه حتي يك قرن بعد ، يك متفكر 2دستمزد باشند![
ليبرال ديگر در همان كشور ( آيزايا برلين ) تالش مي كرد همه را متقاعد 

  (يعني از جمله همين حق رأي عمومي) به "آزادي هاي مثبت"كند كه 
  هر دموكراسي  ثانياً ] 3انجامد.[ ديكتاتوري اكثريت و تماميت گرايي مي

، رقراري دموكراسي در داخل يك كشورقلمرو سرزميني معيني دارد و ب
خود به خود و ضرورتاً رابطه آن كشور را با ديگران (مخصوصاً اگر اين 

كند. زيرا توازن  دموكراتيزه نمي زير نفوذ كشور مزبور باشند) "ديگران"
فرودست يك كشور به نيرويي كه در رابطه ميان طبقه حاكم و طبقات 

وجود مي آيد، معلوم نيست در خارج از آن رابطه نيز به وجود بيايد. به 
دانيم كه شكل گيري دموكراسي در كشورهاي اورپايي صاحب  تجربه مي

مستعمره (مانند انگليس ، فرانسه ، هلند و بلژيك) باعث نشد كه اين 
حاكم اين كشورها  كشورها مستعمرات خود را رها كنند. زيرا رابطه طبقات

با مستعمرات شان در توازن نيرويي تنظيم مي شد كه با توازن نيروي به 
وجود آمده ميان همين طبقات حاكم با طبقات فرودست كشور متروپل 
كامالً متفاوت بود. در نتيجه ، همين كشورهايي كه جا افتاده ترين 
دموكراسي هاي جهان محسوب مي شدند ، هم زمان قدرت هاي 

تعماري هاري هم بودند كه جمعيتي به مراتب بيشتر از جمعيت اس
طبقات حاكم سرمايه داري  ثالثاً خودشان را عمالً به بردگي گرفته بودند.

هاي مركزي هميشه كوشيده اند از وجود دموكراسي در اين كشورها 
همچون پردة دودي براي حفظ سلطه شان در مناطق پيراموني استفاده 

كار ، طبقات فرودست كشورهاي مركزي را هم تا حد  كنند و براي اين
امكان با خود همراه سازند. اما فراموش نبايد كرد كه همزيستي دموكراسي 
و سرمايه داري تا جايي امكان پذير است كه روند انباشت سرمايه به خطر 
نيفتد و گرنه يا سرمايه داري رو به زوال مي گذارد يا دموكراسي. هم زماني 

ي در كشورهاي مركزي سرمايه داري با سلطه اين كشورها در دموكراس
مناطق زير نفوذشان ، محصول شرايط و تعادل هايي است كه با به هم 
خوردن آنها ، دموكراسي هاي مركزي نيز زير حمله همه جانبه طبقات 
حاكم اين كشورها قرار مي گيرند ( و در صورت نبود مقاومت مؤثر از طرف 

ركزي) ممكن است مدام كم رمق تر بشوند يا حتي فرو طبقات فرودست م
بريزند. تصادفي نيست كه اكنون با نيرومندتر شدن گروهي از سرمايه داري 
هاي پيراموني و دشوارتر شدن كنترل دولت هاي آنها از طرف امريكا ، 
حمله به سيستم تأمين اجتماعي، يعني تكيه گاه اصلي دموكراسي هاي 

دوم به اين سو ، نيز شتاب بي سابقه اي پيدا كرده  مركزي از جنگ جهاني
  است. 

هاي جهان امروز ما  ها و مصيبت ها، خون ريزي در ايجاد بيشتر دشمني – 3
، امريكا نقشي كليدي دارد. مثالً كافي است به ياد داشته باشيم كه امريكا 
با حدود يك پنجم توليد ناخالص جهان ، مسؤول بيش از نصف هزينه هاي 

امي جهان است. امريكا كه بزرگ ترين توليد كننده و دارنده همه انواع نظ
سالح هاي كشتار توده اي است ، تاكنون حاضر نشده به ممنوعيت به 
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كارگيري هيچ نوع سالحي تن بدهد و حتي ممنوعيت به كارگيري بمب 
هاي خوشه اي و مين هاي ضدنفر را كه عمدتاً از غير نظاميان و حتي 

اني مي گيرند، نپذيرفته است. دولتي كه اولين توليد كننده ، كودكان قرب
تنها استفاده كننده و بزرگ ترين دارنده سالح هسته اي است ، به نام دفاع 

(قراردادي كه خود بزرگ ترين  "قرارداد عدم تكثير سالح هسته اي"از 
نقض كننده آن است) خاك كشورهاي مختلف را به توبره مي كشد. هنوز 

ز است دولت امريكا از به كارگيري بمب اتمي عليه دو شهر ژاپن كه كه هنو
انسان را به كام مرگ فرستاد ، به عنوان يك ضرورت  200000بيش از 

دفاع مي كند و حاضر نشده حتي به شكل صوري، از مردم اين كشور 
معذرت بخواهد. در همين دو دهه گذشته، يعني حتي بعد از فروپاشي 

ها و عمليات  ، در تمام جنگ"خطر كمونيسم"تفي شدن اتحاد شوروي و من
نظامي مهم، امريكا يا طرف اصلي رويارويي نظامي بوده يا حامي يكي از 

،  بيش از  در صد جمعيت جهان 5طرف هاي رويارويي. امريكا با حدود 
آورد و  صد آلودگي هاي زيست محيطي جهان را به وجود مي در 25

المللي براي مقابله با بحران  ر نوع اقدام مؤثر بينترين مانع در مقابل ه بزرگ
امپراتوري "زيست محيطي عمق يابنده سياره ماست. امريكا هرچند خود را 

و مدافع حقوق بشر قلمداد مي كند ، ولي بزرگ ترين حامي غالب  "آزادي
هاي جهان امروز ماست و هر نوع جنبش  ها و فاسدترين حكومت ديكتاتوري

كه نتواند زير كنترل خود در آورد ، خطري براي  مستقل مردمي را
ترين مدافع تجارت  كند. امريكا كه خود را بزرگ امپراتوري خود تلقي مي

المللي مي نامد، در عمل هر جا كه  منافع خودش ايجاب كند ،   آزاد بين
ترين عامل حمايت گرايي اقتصادي است و با سوبسيدهاي كالن از  بزرگ

صنايع فوالد، نساجي و لباس داخلي حمايت مي كند محصوالت كشاورزي، 
و حتي در رابطه تجاري با شريك نزديكي مانند ژاپن، بارها آن كشور را به 

ناگزير كرده است. هرچند همه نهادهاي  "خودداري داوطلبانه صادراتي"
المللي جهان امروز عمالً زير كنترل امريكا قرار دارند، ولي امريكا خود  بين

تبار كردن اين نهادها بيشترين نقش را دارد و از هر نوع تعهد در بي اع
صندوق "عملي به اين نهادها و مقررات بين المللي شانه خالي مي كند. 

گرچه عمالً زير كنترل امريكا قرار دارد ، اما امريكا هر جا  "بين المللي پول
حران بدهي گذارد: مثالً در ب كه الزم ببيند ، رسماً منشور آن را زير پا مي

، خزانه داري امريكا حتي بدون مشورت نمادين با 1995مكزيك در سال 
بالفاصله سهام داران كشورهاي اورپايي و ژاپن، به صندوق دستور داد 

نيز 1998امريكايي را ضمانت كند و در بحران مالي آسياي شرقي در سال 
اعتراف كرده همين ماجرا تكرار شد. هر چند خود دولت مردان امريكا بارها 

اند كه سازمان ملل زير نفوذ كامل امريكا قرار دارد، ولي دولت امريكا هرجا 
بعد  1999اش ايجاب كند، رسماً ان را دور مي زند. مثالً در سال  كه منافع

اش در ناتو)  كوزوو، امريكا (به همراه شركاياز كنفرانس رامبويه در باره 
بزند و در جريان تدارك حمله به  تصميم گرفت سازمان ملل را كامالً دور

مهر تأييد سازمان ملل  خواست، علي رغم اين كه مي 2003عراق در سال 
را هم داشته باشد، وقتي در شوراي امنيت با مقاومت فرانسه روبرو شد، 

داد گاه جنايي بين "نظر شوراي امنيت را ناديده گرفت. در حالي كه امريكا 
ا زير پوشش شوراي امنيت سازمان ملل ر "المللي براي يوگسالوي سابق

براي محاكمه مخالفان خود در جنگ هاي يوگسالوي برپا كرده، حاضر 
) كه با رأي ICC( "دادگاه جنايي بين المللي"نيست خود را به مقررات 

در رم تصويب شد ، متعهد سازد و استدالل اش  1998كشور در سال  120
كمه اتباع امريكايي را داشته هم اين است چنين دادگاهي نبايد حق محا

   باشد!
هر  اهميت حياتي پيكار براي همبستگي بين المللي زحمتكشان.

بحثي در باره مشروعيت و كاركرد نهادهاي بين المللي موجود ، خواه 
ناخواه بحثي در باره مشروعيت و كاركرد قوانين بين المللي موجود هم 

يي هستند براي تنظيم رابطه هست. اگر نهادهاي بين المللي موجود نهادها
دولت ها كه عمدتاً در جهت حفظ منافع امريكا و قدرت هاي متحد آن 
عمل مي كنند ، قوانين بين المللي موجود و پذيرفته شده از طرف اين 
نهادها نيز در راستاي همين وظيفه تنظيم شده اند. قوانين بين المللي نيز 

دو كاركرد متفاوت دارند كه همديگر  مانند قوانين داخلي ( يا ملي ) معموالً
را تكميل مي كنند: مهار كنندگي و موجه سازي. كاركرد اول براي إعمال 

حكم راني است كه در صورت لزوم با مجازات و سركوب همراه است و 
كاركرد دوم براي جلب رضايت و بنابراين اطاعت حكومت شوندگان. اگر 

ت و وظايف فرودستان ، كاركرد كاركرد اول ناظر بر حقوق فرادستان اس
دوم ناظر بر حقوق فرودستان است و وظايف فرادستان. اما از آنجا كه هر 
قانوني بدون توجه به عامل اجراء و تفسير آن بي معناست ، نقش اين دو 
كاركرد نيز بسته به توازن نيروي ميان فرادستان و فرودستان تغيير مي 

، وزن مهاركنندگي در مقايسه با موجه كند و با نيرومندتر شدن فرادستان 
سازي بيشتر مي شود. تصادفي نيست كه در رژيم هاي ديكتاتوري كاركرد 
زور آشكارا بيشتر مي گردد و كاركرد رضايت را به حاشيه مي راند. نظام 
بين المللي موجود نيز شباهت زيادي به رژيم هاي ديكتاتوري دارد كه در 

عريان است كه مسائل را حل و فصل مي كند.  آن زور و غالباً زور كامالً
فراموش نبايد كرد كه در چنين نظامي صحبت از قانون و قانونيت تا حدود 
زيادي گمراه كننده است ، زيرا همان طور كه اشاره كردم ، مفهوم قانون با 
مفهوم كارگزاري پيوندي ضروري دارد و در جايي كه زور ميدان دار باشد ، 

ازد. و حقيقت اين است كه در صحنه بين المللي قانونيت قانون رنگ مي ب
بسيار رقيق تر از حتي بسياري از بدترين رژيم هاي ديكتاتوري موجود 
است. با توجه به اين حقيقت ، تثبيت قلمرو حق و قانونيت از سطح ملي 
شروع مي شود ، نه از سطح بين المللي. به اين دليل ساده كه كسب حق و 

ريق توانمند شدن فرودستان امكان پذير است ، نه از طريق تثبيت آن از ط
دولت هاي موجود كه تقريباً همه شان ابزار فرمانروايي بااليي ها هستند. و 
توانمند شدن فرودستان از طريق كسب و تثبيت حق شهروندي آغاز مي 
شود كه در سطح ملي امكان پذير است. مهار زور عريان در سطح بين 

طريق دموكراتيزه شدن دولت هاي ملي و به چالش كشيده  المللي فقط از
شدن نظام بين المللي موجود از طرف دولت هاي نوع جديدي كه اهرم 
قدرت اكثريت محروم كشور خودشان باشند ، شدني است. فقط از اين 

آزاد و انسان مدار مي تواند شكل  "جامعه جهاني"طريق است كه واقعاً يك 
] Community Gemeinschaft[ "جامعه"مفهوم  بگيرد (در اين جا روي

مخصوصاً تأكيد مي كنم كه ناظر بر همبستگي انساني افراد تشكيل دهنده 
اش هست ، نه رقابت و تقابل آنها). البته در تأكيد بر اهميت سطح ملي در 
تغيير روابط بين دولت ها ، نبايد خطر غلتيدن به ناسيوناليزم را نا ديده 

تغيير "يدان پيكارهاي طبقاتي و بنابراين پيكار براي گرفت. هر چند م
عمدتاً در محدوده ملي گشوده مي شود ، اما نمي تواند به اين  "جهان

سطح محدود بماند و گرنه قطعاً خفه مي شود. با توجه به اين حقيقت 
پرولتاريا چون قبل از هر "است كه ماركسيسم ضمن يادآوري اين نكته كه 

ي سياسي دست يابد ، به مقام طبقه هدايت كننده ملت چيز بايد به برتر
 - گرچه نه به معناي بورژوايي اين كلمه  -برسد ، خود را همچون ملت 

؛ تأكيد مي كند كه كمونيست ها  "سامان بدهد ، هنوز خصلت ملي دارد
در پيكارهاي ملي پرولترهاي كشورهاي مختلف ، منافع مشترك كل "

(  "مليتي ، پيش مي كشند و برجسته مي كنندپرولتاريا را مستقل از هر 
به نقل از مانيفست كمونيست ). از اين ديدگاه ، سطح ملي ، ميدان اصلي 
پيكار طبقاتي است ، پيكاري كه پيش از همه و بيش از همه ، پيكار 
اكثريت زحمتكش هر كشور عليه حكم راني اقليت بهره كش خود آن 

نقطه مقابل ناسيوناليزم قرار دارد كشور است. چنين ديدگاهي درست در 
كه با تأكيد بر سطح ملي ، سازش و اتحاد همه طبقات يك ملت را در 
مقابله با ملت يا ملت هاي رقيب تبليغ مي كند. چنين ديدگاهي ضرورتاً و 
بنا به تعريف يك ديدگاه انترناسيوناليستي است ، زيرا نه تنها بر ضرورت 

تأكيد دارد ، بلكه بر تقدم مبارزه عليه  همبستگي بين المللي زحمتكشان
  بهره كشان كشور خودي اصرار مي ورزد.

  
حساسيت به رنج انسان هاي ديگر را مي توان شريف ترين پاسخ دوم: 

احساس انساني ناميد كه بدون آن هر انساني انسانيت خود را از دست مي 
تو كز محنت ديگران بي "دهد. سعدي حق دارد كه مي گويد: 

. بنابراين ، دخالت براي پايان دادن به رنج "نشايدكه نامت نهند آدميغمي/
انسان هاي ديگر وظيفه اي است كه هيچ انسان شرافتمندي نمي تواند از 

خيلي ساده  "دخالت بشر دوستانه"آن شانه خالي كند. تا اينجا تعريف 
   به روابط بين المللي كشيده "دخالت بشردوستانه"است. اما وقتي مفهوم 
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مي شود و پاي دولت ها به ميان مي آيد ، همين تعريف ساده و جواز ناشي 
  از آن ، مي تواند به پوششي اخالقي براي سازماندهي مصيبت هاي انساني 

دخالت "بسيار بزرگ تري تبديل شود ، نه به دليل اين كه تشخيص موارد 
رتر مي گردد در نتيجه نظام هاي ارزشي متفاوت بسيار دشوا "بشردوستانه

 ، بلكه اساساً به اين دليل كه غالب دولت هاي موجود خود اهرم مهار و
سركوب اكثريت مردم توسط اقليتي بهره كش و زورگوهستند. حقيقت اين 

، علي رغم بمباران  "دخالت بشردوستانه"است كه تشخيص موارد مشخص 
وسط رسانه اطالعاتي و دروغ پردازي ها و وارونه سازي هاي واقعيت ها ت

هاي تحت كنترل سرمايه داران بزرگ ، كاري ناممكن نيست. به تجربه مي 
دانيم كه واكنش افكار عمومي مردم غالب كشورهاي جهان به مصيبت هاي 
بزرگ بشري نشان دهنده همگرايي انكار ناپذيري است. اما  پذيرفتن 

از طرف غالب دولت هاي موجود ( به قول يك  "دخالت بشردوستانه"
پشه ماالريا را مأمور مبارزه با "كمدين انگليسي ) به اين مي ماند كه 

. بعالوه ، در نظام بين المللي موجود بلوكي از قدرت هاي "ماالريا بكنيد
امپرياليستي كه امپرياليسم امريكا در رأس آن قرار دارد ، اوالً هژموني 

جهان  قطعي دارد و ثانياً خود مسبب بزرگ ترين مصيبت هاي انساني
بدون  "دخالت بشردوستانه"ماست. مسأله اصلي اين است كه تصور 

تصوري از صالحيت و صداقت  قدرت دخالت كننده ناممكن است. و در 
صحنه بين المللي كنوني ، دخالت هيچ دولتي در قلمرو دولتي ديگر بدون 
اجازه دولت امريكا يا دست كم ، بدون پيش بيني واكنش امريكا صورت 

هرچه باشد ، در  "دخالت بشردوستانه"رد. و تعريف ديگران در باره نمي گي
تحليل نهايي امريكاست كه در باره عملي شدن يا نشدن آن تصميم مي 
گيرد. مخالفت با مقاصد و طرح هاي قدرت هاي زور گو به معناي بي 
تفاوتي و بي عملي در قبال مصيبت هاي بشري يا مخالفت با هر نوع 

داخلي كشورهاي مختلف نيست و نبايد باشد. به نظر من  دخالت در مسائل
، آنهايي كه با تقدس بخشيدن به مفاهيم مجردي مانند اصول سيستم 
وستفالي ، با هر نوع دخالت در مسائل داخلي دولت هاي ملي مخالفت مي 
كنند ، عمالً به منطق توسعه طلبانه و زورگويانه امپرياليسم امريكا و 

ملت ها تا جايي  -مي بخشند. اصل حاكميت دولت  متحدان آن حقانيت
قابل احترام است كه برآمده از اراده آزاد و فعال اكثريت مردم يك كشور 
باشد ، كه چنين چيزي فقط از طريق دموكراسي مي تواند شكل بگيرد. 
حقيقت اين است كه همبستگي بين المللي زحمتكشان ، خواه ناخواه با 

داخلي كشورهاي مالزمه دارد. ترديدي نيست حدي از دخالت در مسائل 
كه ابراز همبستگي بين المللي زحمتكشان فقط به وسيله خود آنها مي 
تواند صورت بگيرد و البته هرگز نبايد ناقض اراده اكثريت مردم يك كشور 
باشد. اما احترام به حاكميت دموكراتيك مردم يك كشور ، به معناي 

مسائل داخلي آن نيست. مثالً وقتي كارگران خودداري از هر نوع دخالت در 
يك كشور به حمايت از خواهران و برادران هم طبقه خود در كشور ديگري 
دست به اعتراض يا پاره اي اقدامات تنبيهي مي زنند ، آشكارا دارند در 

  مسائل داخلي آن كشور دخالت مي كنند. 

در ليبي دخالت قدرت هاي امپرياليستي غربي پاسخ سوم و چهارم: 
ويژگي هايي دارد كه آن را از بسياري از دخالت هاي امپرياليستي ديگر 

اين دخالت بعد از اشتعال يك انقالب توده اي و  - يك متمايز مي كند:
شروع مبارزه مسلحانه مردم ( مخصوصاً در شرق كشور ) عليه ديكتاتوري 

ليبي ( قذافي صورت گرفت. افتادن بن غازي و بعضي شهرهاي ديگر شرق 
كه بخش اعظم ذخاير نفت كشور در آن قرار دارد ) خشونت ديكتاتوري 
قذافي را عريان تر و وحشيانه تر ساخت. نطق جنون آميز او ، همراه با 
خشونت هاي وحشيانه نيروهاي سركوب در مقابله با مردم ، چشم انداز يك 
ل جنگ داخلي خونين و كشتارهاي وسيع مردم را به يك خطر جدي تبدي

كرد. اين فضاي وحشت توده اي بود كه فرصت مناسب براي مداخله قدرت 
طرح مداخله نظامي نه از طرف امريكا ،  - دو هاي غربي را فراهم آورد.

بلكه از طرف فرانسه و انگليس پيشنهاد شد و احتماالً نقش شخص 
ساركوزي در آن بسيار مهم بود. به عبارت ديگر ، اكراه امريكا از دخالت 

امي و اشتياق انگليس و فرانسه به آن ، وضعيتي را به وجود آورده بود نظ
)  1956كه براي بعضي از تحليل گران يادآور بحران كانال سؤئز ( در سال 

اكراه امريكا از مداخله زميني و البته مخالفت شورشيان ليبي با  -سه بود. 
ث شد كه آن ، به اضافه نگراني روسيه و چين از مداخله نظامي ، باع

مداخله  - چهارمداخله نظامي ناتو در سطح نيروي هوايي محدود بماند. 
نظامي ناتو در گرماگرم گسترش انقالب هاي زنجيره اي دنياي عرب صورت 
مي گرفت و با موضع استراتژيك امريكا و اورپا در مقابل اين انقالبات 

سعي مي  2003هرچند قذافي بعد از سال  -پنج پيوندي ارگانيك داشت. 
كرد با قدرت هاي غربي كنار بيايد ، و به همكاري هاي زيادي با امريكا و 
متحدان اورپايي آن در حوزه هاي مختلف پرداخته بود ، ولي نفوذ اين 
قدرت ها در ساختارهاي ديكتاتوري رژيم قذافي عمقي نداشت و اين رژيم 

رقابل پيش در مجموع يك رژيم غير وابسته بود و از نظر غرب نيرويي غي
وزن قبايل در ساختار قدرت ، نبود ارتشي  - ششبيني ارزيابي مي شد. 

منسجم كه مستقل از قبايل و گارد ويژه قذافي روي پاي خود بيايستد و 
نيز نفوذ قابل توجه اسالم گرايان در ميان نيروي هاي شورشي ، عواملي 

هاي غربي  بودند كه پيش بيني آينده ليبي بعد از قذافي را براي قدرت
دشوار مي كردند. به همين دليل بود كه آنها حمايت نظامي از شورش را 
گزينه اي مناسب براي كسب نفوذ در آينده اين كشور ارزيابي كردند. 

و باالخره ، مهم تر از همه ، نفت ليبي و جغرافياي حساس آن در  -  هفت
ه طوالني تر ناف مديترانه ، غرب و مخصوصاً قدرت هاي اورپايي را در بار

شدن جنگ داخلي و بي ثباتي در اين كشور نگران مي كرد. فراموش نبايد 
صادرات ميليارد بشكه ذخاير و يك و نيم ميليون بشكه  48كرد كه ليبي با 

بازارهاي نفتي جهان و مخصوصاً اورپا جايگاه بسيار مهمي درروزانه نفت ، 
رات نامطلوبي در اقتصاد دارد و اختالل طوالني در صادرات آن مي تواند اث

كشورهاي اورپايي به وجود بياورد. و همچنين فراموش نبايد كرد كه قذافي 
براي متوقف كردن جريان مهاجران افريقايي به اورپا با كشورهاي اورپايي و 
به ويژه ايتاليا فعاالنه همكاري مي كرد ، در حالي كه طوالني شدن جنگ 

اين كنترل را متوقف كند ، بلكه انبوهي  داخلي در ليبي  نه تنها مي تواند
  از مردم ليبي را نيز به اورپا سرازير سازد.

با توجه به نكات ياد شده ، ترديدي نمي توان داشت كه قدرت هاي غربي 
در پي منافع امپرياليستي و تالش براي كنترل ليبي بود كه در اين كشور 

ود كه به آنها اجازه دخالت كردند ، ولي ويژگي هاي موقعيت ليبي طوري ب
مي داد كه اهداف و مقاصدشان را به راحتي زير عنوان بشردوستانه 
بپوشانند. هر چند پيش بيني پي آمدهاي اين دخالت در خود ليبي هنوز 
روشن نيست ، ولي از همين حاال مي شود ديد كه آنها توانسته اند توجيهي 

فراهم اورند كه  براي دخالت هاي جنايت كارانه بعدي در جاهاي ديگر
  نتايج بسيار خطرناكي به دنبال خواهد داشت.

  
همان طور كه در پاسخ سؤال اول توضيح دادم ، قدرت پاسخ پنجم: 

اجرايي در سطح بين المللي عمالً زير كنترل امريكا و متحدان آن قرار دارد 
و نشاندن اين قدرت هاي امپرياليستي و به ويژه امريكا در جايگاه 

بشريت كاري است بسيار گمراه كننده و خطرناك. بنابراين هرگز نمايندگي 
نبايد بدبيني مطلق نسبت به هر نوع دخالت اين قدرت ها در كشورهاي 
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ديگر را كنار گذاشت. اصل بر اين است كه آنها در هر دخالت با هر عنوان و 
اما  بهانه اي كه باشد ، به دنبال پيشبرد منافع تبه كارانه خود خواهند بود. 

مخالفت با هر دخالت مشخص بايد با ارزيابي از شرايط مشخص صورت 
بگيرد. زيرا گاهي فاجعه انساني ناشي از عدم مداخله ممكن است به مراتب 
بيشتر از فاجعه دخالت همين قدرت هاي تبه كار باشد. مثالً عدم دخالت 

 1994همين قدرت ها براي متوقف كردن پاك سازي قومي رواندا در سال 
مصيبتي آفريد كه آشكارا بسيار تهي شد ، نانسان م 800000كه به نابودي 

فاجعه بارتر از مصيبت هاي احتمالي مداخله آنها بود. يا فراموش نبايد كرد 
كه تحريم رژيم آپارتايد افريقاي جنوبي دخالتي بود كه خود جنبش عظيم 

  بودند. ضد آپارتايد و جنبش هاي مترقي كشورهاي مختلف خواهان آن

   
همان طور كه پيشتر توضيح دادم ، سازمان ملل نيز حافظ پاسخ ششم:  

نظم موجود جهاني است و عمالً مستقل از امريكا نمي تواند به اقدام مؤثري 
دست بزند. اقدام بشردوستانه براي سازمان ملل تا جايي ممكن است كه 

سازمان بارها و قدرت هاي بزرگ و به ويژه امريكا اجازه بدهند. اما اين 
بارها طرح هاي جنايت كارانه امريكا و قدرت هاي استعماري متحد آن را 
پيش برده است. مثالً اكنون درست پنجاه سال از قتل پاتريس لومومبا ( 
نخست وزير منتخب كنگو ) مي گذرد كه فقط هفت ماه پس از استقالل 

امريكا و  كنگو ، به دستور مستقيم دستگاه هاي اطالعاتي دولت هاي
بلژيك و با همدستي دبير كل وقت سازمان ملل (داگ هامرشولد) صورت 
گرفت. در اين پنجاه سال گذشته ميليون ها نفر از جمعيت فلك زده كنگو 
در كشتارهاي پي در پي سر به نيست شده اند ، بي آن كه سازمان ملل به 

ا منعكس سازد. دخالت بشردوستانه در آنجا اقدام كند يا حتي ابعاد فاجعه ر
 2004سازمان ملل از سال  "حافظ صلح"مثال ديگر: در هائيتي نيروهاي 

رئيس با سازمان دهي يك كودتا ، ژان برتران آريستيد ،  دولت بوش(كه 
اين كشور را دزديد و به افريقا برد) با اصرار امريكا عمالً اين جمهور منتخب 

ست كه شرايط زندگي مردم كشور را اشغال كرده اند. و نتيجه اين بوده ا
فلك زده اين كشور در اين هفت سال گذشته  در ابعاد فاجعه باري بدتر 
شده است. مثالي ديگر: اسرائيل با زير پا گذاشتن تمام قطعنامه هاي 
سازمان ملل ، همچنان به اشغال سرزمين هاي فلسطيني ادامه مي دهد و 

ان را در گتويي كه يك و نيم ميليون نفر از فلسطينيسال است كه  5
شباهت زيادي به گتوي ورشو دارد ، زنداني كرده است. اما همين دو هفته 
پيش كميسيوني كه از طرف دبيركل سازمان ملل تشكيل شده بود ، فتوا 
صادر كرد كه نه تنها محاصره غزه ، بلكه بستن راه كشتي هاي كمك 

  است!     رساني به مردم غزه در آب هاي بين المللي نيز قانوني 
البته همه ارگان هاي سازمان ملل ماموريت سركوب ندارند. بعضي نهادهاي 
فرهنگي و علمي آن در هر حال كارهاي مفيدي انجام مي دهند. اما حتي 
اينها نيز سازمان هايي ميان دولتي هستند كه كار در آنها از طريق زد و 

حتي از اين سازمان بند ميان دولت ها پيش مي رود. بنابراين انتظار زياد 
  ها نيز ساده لوحانه است.

  
اين تفاوت برخورد امريكا و قدرت هاي غربي با پاسخ سؤال هفتم: 

خيزش هاي مردمي كشورهاي عربي ، هر چند رياكاري تهوع آور و بي 
اعتنايي اينها را به اصول بديهي دموكراسي و حقوق بشر به نمايش مي 

ه منطق واحدي است. حقيقت اين گذارد ، اما در عين حال نشان دهند
است كه اين قدرت ها در يافته اند كه رويارويي مستقيم با مردم به پا 
خاسته در اين منطقه حساس جهان مي تواند انقالب هاي عرب را 
راديكاليزه كند و همه چيز را از كنترل خارج سازد. بنابراين مي كوشند تا 

و پرهزينه با مردم ، آنها را از آنجا كه ممكن است بدون رويارويي مستقيم 
نفس بيندازند و مهار كنند. در اينجاست كه حمايت آنها از شورش هاي 
توده اي عليه ديكتاتوري هاي غير وابسته ، حمايت عملي آنها را از 
ديكتاتوري هاي وابسته تكميل مي كند. آنها از يك سو با قرباني كردن 

سته اند ارتش را دست نخورده ديكتاتورها در مصر و تونس تاكنون توان
حفظ كنند تا مجالي براي تجديد آرايش ديكتاتوري ها داشته باشند. از 
سوي ديگر همراهي فرصت طلبانه آنها با مردم در سوريه و ليبي هم براي 
اين است كه در آينده اين كشورها جا پايي براي خود درست كنند و هم 

ضع آنها در بحرين حمايت افكار عمومي دنياي عرب را خام كنند. مو
خاموش و در عين حال قاطع از سركوب مردم است ، زيرا اينجا حريم 
مقدس دولت هاي دودماني نفتي است و حساس تر از آن كه بحث در باره 
آن مجاز باشد. و باالخره يمن ، در وضعيتي بينابيني است كه نه مانند 

مانند مصر و تونس با بحرين مي توان از رژيم حمايت كرد ، نه مي توان  
كنار زدن ديكتاتور ، ساختار ديكتاتوري را نجات داد و نه مانند سوريه و 

  تونس مي توان با شورش مردم عليه ديكتاتوري حاكم همراهي نشان داد.

  
تبعيت از اصول روشن و توجه به توازن قواي جهاني ضرورتاً پاسخ هشتم: 

ي امريكا و متحدان آن هنوز بر در مقابل هم قرار ندارند. سياست هاي كنون
مبناي دفاع از موقعيت هژمونيك شان در سطح جهاني است. دو بازوي 
اصلي هژموني امريكا عبارتند از دفاع از شرايط تداوم رژيم انباشت 
نئوليبرالي و برتري بي منازع نظامي در مقياس جهاني. و قراين نشان مي 

هژموني به خوبي كار مي دهد علي رغم همه مشكالت ، اين هر دو بال 
كنند. اما از طرف ديگر ، سرمايه داري جهاني با بزرگ ترين بحران 
اقتصادي دست وپنجه نرم مي كند. و همين بحران ، تكان هاي سياسي 
بزرگي را نيز برانگيخته است كه انقالب هاي عرب در حساس ترين منطقه 

قراين نشان مي  استراتژيك جهان ، برجسته ترين نمونه آن است. بعالوه
دهد كه اوالً بحران اقتصادي به اين زودي ها از ميان بر نخواهد خاست و 
احتمال دارد حتي عميق تر هم بشود ؛ ثانياً وزن نسبي اقتصادهاي مركزي 
در اقتصاد جهاني به نفع باالتر رفتن وزن بعضي قدرت هاي اقتصادي 

مال گسترش بحران هاي پيراموني كاهش مي يابد ؛ و در نتيجه ، ثالثاً احت
سياسي به كشورهاي مركزي نيز بيشتر مي شود. طبيعي است كه در 
چنين شرايطي امريكا و متحدان آن نمي توانند بدون توجه به تغييراتي كه 
در توازن قواي جهاني صورت مي گيرد ، منافع خودشان را دنبال كنند. 

   بنابراين آنها ناگزيرند با انعطاف بيشتري عمل كنند.

  
با باالتر رفتن وزن اقتصادي و سياسي چند قدرت پاسخ سؤال نهم: 

پيراموني كه مهمترين آنها عبارتند از چين و روسيه و هند و برزيل ، در 
جهان تك قطبي بعد از فروپاشي اتحاد شوروي دگرگوني هاي بزرگي در 
حال شكل گيري است و امريكا ديگر نمي تواند با يك جانبه گرايي و يكه 

ازي دو دهه پيش عمل كند. در اين دوره افول جهان تك قطبي ، احتماالً ت
در نهادهاي بين المللي نيز تجديدآرايش هايي صورت خواهد گرفت ، تا 
امريكا بتواند همچنان از هژموني جهاني خود دفاع كند. اما اگر خيزش هاي 

يز فرا توده اي گسترش يابند و به ويژه كشورهاي مركزي سرمايه داري را ن
بگيرند ، معلوم نيست مهار آنها با شيوه هاي سه دهه گذشته كار آساني 
باشد. اما مقابله امريكا ( يا حتي سازمان ملل) با ديكتاتوري ها را نمي 
فهمم. امريكا كه حامي غالب ديكتاتوري جهان بوده وهست ، با نفس 

ي مطيع اش ديكتاتوري مخالفتي ندارد ، بلكه با دولت هايي كه به حد كاف
نباشند در مي افتد ، چه ديكتاتوري باشند و چه دموكراتيك. و در ميان 
اين دولت ها هم آنهايي را انتخاب مي كند كه شكننده باشند. مثالً اگر 
رژيم صدام شكننده نمي شد و به حد كافي با امريكا همكاري مي كرد ، 

                امريكا مشكلي با آن پيدا نمي كرد.  
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  هاي فريبكارانه تركيب
 پرسش آرش 9پاسخ فريبرز رئيس دانا به 

  

  

است را چگونه بايد  معروف» يجهاني  جامعه« به امروز آن چه  آرش:
به لحاظ حقوقي؟ اين جامعه جهاني  چه تعريف كرد؛ چه به لحاظ حقيقي و

  چه نهادها و اندام ها و سازمان هاي تأثير گذارنده را در بر مي گيرد؟
 

اشتهار دارد، چيز » ي جهاني جامعه«آن چه امروز به  ز رئيس دانا:فريبر
ي ذهني قابل درك جمعي نيست. بنا بر اين  ي مشخص يا پديده عيني شده

هاي دانش اجتماعي كه در آن  مشخص هم ندارد، حتي در نظام» تعريف«
هاي يكسان و پا بر جا و قاطعي ارائه شود. براي اين كه  قرار نيست تعريف

بشود بايد يك يا چند وجه مشترك، فرا » جامعه«پديده يا يك قلمرو، يك 
اي روشن يا نا آشكار با  هاي فردي، آنچنان افراد را به گونه تر از پديده

تر و جامع تر و راي حاصل جمع افراد  يكديگر پيوند دهد كه چيزي متفاوت
  پديد آيد.

اي  عني جامعهي انساني است، ي ي جهاني، جامعه اگر منظور از جامعه
ها و زيست اجتماعي و همزيستي آنان، چرا نبايد آن را  مركب از آدم

ي بشري بناميم كه البته پر است از تضادها و  ي انساني يا جامعه جامعه
ي  ي جهاني، در مفهومي كه از دهه ها. جامعه ها و هم سرنوشتي تفاوت

ني شدن به شصت قرن پيش در پوشـش و در ارتباط با جهاني سازي و جها
رفت. مفهومي ساختگي است كه از سوي نظام فرهنگي، اقتصادي و  كار مي

هاي  سياسي سلطه عرضه و سنگربندي شده است تا در پشت آن قدرت
ي  هاي امپرياليستي براي ادامه دولت –داري  حاكم جهان شمول سرمايه

شود كه گويي  ي جهاني صحبت مي سلطه حركت كنند. چنان از جامعه
ي ضوابط و مقرراتي روشن، دموكراتيك، نظارت شده، محكم و  همجموع

ي اين جامعه است. در حالي كه ابداً چنين  دارنده عادالنه وجود دارد كه نگاه
ي جهاني قذافي را محكوم كرده  گويند جامعه چيزي وجود ندارد. وقتي مي

به حذف او از قدرت رأي داده و ناتو را مأمور سركوب و دستگيري او و 
جمع كردن بساط حكومتش كرده است، در واقع از خواست و آرزوي عام 

ي  كنند تا با تجهيز نيرو و مداخله بشري عليه جباريت و ستم برداشت مي
ي خاصي را  گرانه هاي سلطه سياسي و انواع جنگ افروزي و كشتار هدف

هايي كه براساس پذيرش نظام نوامپرياليستي  گيري كنند با هدف پي
دا كرده چه بسا براي اين نظام حياتي شده است. و گرنه چرا اهميت پي

حتي او يك دوست و  2004شد و در  ها در مورد قذافي تعلل مي سال

شد. چرا براي صدام حسين نيز چنين  همراه و عنصر مساعد تلقي مي
ي آل خليفه در بحرين كامالًٌ  اي و خودكامه كردند. چرا براي حكومت خليفه

كنند و براي عربستان سعودي نيز به هم چنين. چه  بر عكس عمل مي
ي  كنند؟ ما نظر را از دستگاه گسترده و پيچيده كساني چنين مي
ترين نهادهاي سياسي  شنويم اما تصميم در عالي اي مي امپرياليسم رسانه

» راست نو«كه وجدان عملي بيدار نظام سلطه است و امروز در چارچوب 
كند ،  ها و نو محافظ كاران رقيب) عمل مي (مركب از رقابت نو ليبرال

ي  اي به نام جامعه دار سياسي شود. چنين چيزي حركت هدف گرفته مي
پنداريم  اي كه مي ، آن  جامعه»جامعه«آورد، اما اين  جهاني را پديد مي

  نيست .
ي زندانيان يا گرفتار آمدگان در  يك جامعه را ممكن است جامعه

ي ساختگي و  تر از جامعه تعريف كرد . اين ، عينيهاي باز يا بسته  اردوگاه
صوري جهاني است كه نوامپرياليسم ادعاي موجوديت آن و خود را ضمان 

كند. اما جامعه اگر جامعه است بايد تاريخ ،  بقاي اين جامعه معرفي مي
مندي ، و البته  پيوندهاي اساسي و مشخص ميان افراد ، تقسيم كار ، سامان

و بقا در متن پويش همراه با تضاد داشته باشد . جوامعي كه تكرار رفتارها 
شوند نسبت به گذشته  ها ساخته مي آگاهانه و زير فشار و درخواست انسان

ي يك طرفه بود (مثل  ، كه همه چيز طبيعي و در عين حال زير سلطه
ي استعمار زده) رشد  اي و جوامع عقب مانده نظام بردگي ، فرمانروايي قبيله

انديشند و  ي جهاني مي است . بله درست است مردم به جامعهكرده 
اند  اي هم تبديل شده گان مترقي و انقالبي كه به نيروي توده پيشاهنگ

ها و در نظام مديريتي و  كنند. اما آنچه در رسانه براي تحقق آن حركت مي
شود و سوء استفاده از آن و تعريف يك  حقوقي حاكميت معرفي مي

  گري است . ساختگي ، فريب كارانه و ناعادالنه براي سلطه ي صوري جامعه
ي جهاني كه در واقع نام ديگر جهاني سازي تحميلي است در  آن جامعه
ي بشري قرار دارد كه از روند جهاني شدن و اقدام آگاهانه  مقابل جامعه

آيد. اولي بر نهادهاي  براي ساختن جهاني ديگرگون و بهتر بيرون مي
ه از قرن گذشته به جا مانده است سلطه دارد : شوراي امنيت، المللي ك بين

المللي پول، سازمان تجارت جهاني (يا سازمان  بانك جهاني، صندوق بين
المللي ديگري نيز در اختيار آن  هاي بين جهاني تجارت) و جز آن سازمان

انند هاي اعالم نشده با اسرائيل و هم ي اروپا، نفتا، پيمان است، ناتو، اتحاديه
هايي چون شوراهاي سازمان ملل متحد (مثل  ها. در اين ميان اما سازمان آن

اجتماعي و مجمع عمومي) و  –شوراي حقوق بشر و كميسيون اقتصاد 
هاي  ي دولت هايي هستند كه گاه نماينده المللي كار هنوز پايگاه سازمان بين

آن حضور  اي يا نيم بند در ها ريشه نيمه مستقل يا مستقل با اعتراض
هاي بشري داد  ي ضرورت صلح و استقالل و همبستگي يابند و درباره مي

هايي  المللي كارگري از نمونه هاي جهاني و بين دهند. اتحاديه سخن مي
ي جهاني  هستند كه عملكردهاي قابل دفاع (گرچه قابل انتقاد) براي جامعه

ا كه پا به پاي داري آمريك هايي مثل خزانه را دارند. اما هستند سازمان
ي از پيش پيچيده و  ي جهاني نسخه المللي پول براي جامعه صندوق بين

  دهند. دارو را به خورد كساني كه آنها را بيمار خوانده است مي
ي مردم است كدام  اي دموكراتيك و زير اراده ي جهاني، جامعه اگر جامعه

ايي را ساخته نيرو و جريان تاكنون از اين مسير حركت كرده است و نهاده
هاي امپرياليستي  هاي خودكامه و فاسد و با دولت است. با نمايندگان دولت

ي به هر حال  توان در اين جامعه اي جهاني بنا كرد. اما مي  توان جامعه نمي
هاي  ها و در واكنش ي همين خيابان ها و در عرصه موجود و در اين سازمان

ها،  ها و مداخله ها و لشگركشيها و قرارداد مثبت و منفي به حركت دولت
ي  حضور داشت و از يأس و انزوا بيرون آمد. جهان رو به تشكيل جامعه

  كند جهاني بشري آزاد حركت مي
  را چگونه تعريف مي كنيد؟ »دخالت بشردوستانه« آرش:

  
ها و واكنش نسبت به دردهاي بشري ملي و فرا ملي با  آگاهيرئيس دانا: 

  اند. ي يافتهيكديگر هم كنشي نيروبخش

ي  تواند واژه هاي فريبكارانه است. براي اين كه مي اين، از آن تركيب
مناسب و درستي هم باشد. به عنوان يك فرد، يك انسان، شما گاه مجبور 

دهد و جان او را  بينيد يك نفر دارد آدمي را آزار مي به مداخله هستيد. مي
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و شوهر باشند. شما بايد  ها زن به خطر انداخته است، حتي اگر به ظاهر آن
مداخله كنيد. و البته آگاه باشيد و حد نگه داريد اما بايد خطر و امكان 

ها، وقتي در برابر اين پرسش كه  اشتباه را پذيرا باشيد. در يكي از بازجويي
كنيد قرار  به شما چه مربوط است كه در امور اقتصادي كشور مداخله مي

امور اجتماعي و سياسي هم مداخله گرفتم. گفتم خبر نداريد كه در 
كنم. اما امور اقتصادي. در پاسخ گفتم اگر يك نفر شنا بلد است و  مي 

اي در حال غرق شدن است اگراقدام  بيند كسي در استخري يا رودخانه مي
نكند مجرم است و به نظر جامعه از حيث اخالقي نيز مجرم است من هم 

گيرد و  هاي مردم دارد آتش مي دهاگر ببينم اقتصاد به معناي زندگي تو
كشاندشان، و تازه  هاي اجتماعي خلق را به كام نيستي و رنج مي آسيب

اي هم هستم، اگر خاموش بشينيم گناه  متخصص شناخته شده و حرفه
  است و ناجوانمردي است . 

  بيني كه نابينا و چاه است چو مي
  اگر خاموش بنشيني گناه است .

ست كه فردي و جرياني و سازماني مدتها بايستد و كاري در اينجا اما دغل
برداري و  ناماليمات را تماشا كند آنوقت هر وقت كه اوضاع را براي بهره

  خالي كردن جيب حريف مناسب ديد وارد عمل شود .
ها گذشته است. اين  هاي بشر دوستانه از اين حرف كار فريبكاريِ مداخله

ها،  هاي پنهان، جهت دهي حمايت ها بر بنياد هموار كردن راه، مداخله
هاي اقتصادي) و  ساكت ماندن، شريك دزد شدن (از طريق انواع بنگاه

گيرد و آنگاه با  هاي مشابه براي ايجاد شرايط مناسب صورت مي سياست
ي بشري به ميدان  گيري از خواست و  نياز عاطفي بشري و جامعه بهره
تر دست بزنند.  نوع تازهكشي از  آيند تا به غارت و سلطه و بهره مي
كنند، حتي به شما  ها دولت ليبي را تحمل مي ترينش آنست كه سال ساده

كنند و از  بگويم كه خبر دارم او را از انواع كودتاهاي مخالفان با خبر مي
ها در  گذارند پول برند و مي ها مي اش بهره منابع نفتي دالرهاي انباشت شده

ها رسيده شدند به  ن وقت وقتي سيبهاي خودي تلنبار شود و آ بانك
  كنند كه گويا درخت آفت دارد. درخت حمله مي

هايي است براي آن كه مبادا  فريبكاري جنايت آميز ديگر مداخله
هاي  هاي جهاني مستقل حكومت ها اجتماعي مردمي با پشتوانه جريان

 خودكامه و فاسد را به زمين بزنند و فرصت براي استقالل ملي و اجتماعي
هاي  هاي دموكراتيك و ناوابسته و گسست از حلقه و برقراري رژيم

  نوامپرياليستي فراهم آورند.
هاي نا غرض آلود براي رستگاري بشري چيز  گويد مداخله چه كسي مي

بدي است. اما اين جا هم اگر مسير شفافيت، دموكراتيسم، رعايت اصول 
اي كه  روش و اندازه االمكان و با استقالل مردمي، مسالمت و راستي حتي

توان از آن دفاع  پذيرد در كار باشد، مي مي» ي بشري جامعه«افكار عمومي 
ي بشر دوستي، موازين استقالل  گري كه به بهانه كرد. هر مداخله و مداخله

گيرد قابل قبول نيست، مگر آن كه در پيشگاه جهانيان و مردم  را ناديده مي
هاي  يزي وجود نداشته است. آن سالكشور مقصد ثابت شود كه واقعاً گر

ي شصت و هفتاد قرن بيستم كه آفريقاي جنوبي در بيداد آپارتايد  دهه
سوخت و اين كشور همراه با استعمارگران پرتقالي ، كه خودشان خاك  مي

زار و حمايت شده از سوي آمريكا و  ي حكومت ديكتاتوري ساال بر سر شده
ر را در داخل و در آنگوال كشت ، ميليون نف 5/1غرب بودند ، بيش از 

گران بشر دوست كجا بودند؟ اما ارتش داوطلب كوبا بود كه شش  مداخله
هزار كيلومتر در دريا خطر و طي طريق كرد و به ياري سياهان آنگوال ، كه 
در نبردي نابرابر براي حقوق انساني خود بودند ، آمد و به پيروزي آنان 

يد كاسترو را فراموش كنيد يا به او دشنام خواه جانانه كمك كرد. اگر مي
  بدهيد خود دانيد اما تاريخ را فراموش نكنيد.

مسئله تا حد زيادي خطير است. در كشوري بدآمد طبيعي گسترده و از 
آيد و دولت آن كشور مداخله و  پاي درآوردنده مانند سيل و زلزله مي

ذاشت مردم نابود پذيرد آنجا چاره چيست. بايد گ ها را نمي امدادرساني
ي رسمي  توان با تقض قواعد استقالل تعريف شده شوند؟ نه آيا مي

  المللي به آن كشور نفوذ و به ياري مردم رفت ؟ مشكل اين پرسش بين
  
  

  
  
  

  
  

آنست كه يك طرفه است اما موضوع يك طرفه نيست. طرف ديگر سابقه 
سا مورد سوء گر است كه چه ب ي كشورهاي امپرياليستي و سلطه و انگيزه
گيرد. مسئله در اينجا  ها ديكتاتوري يا توتاليتر قرار مي ي حكومت استفاده

  شود . بيچاره مردم. تراژيك مي
اي بود كه بايد آن را بر تارك  ي هائيتي فاجعه ي بدآمد زلزله آيا مسئله

هاي بشري نوشت. در اين زلزله مردم از فقر از پاي درآمدند . بيش  فالكت
خانمان شدند.  گمان  ر نفر مردند و يك ميليون نفر مجروح و بيهزا 200از 

خواست به داد مردم برسد، حتي با ارسال نيروهاي  كنم اگر آمريكا مي نمي
گرداندند. هائيتي محل  پدافند غيرعامل، مردم و دولت هائيتي روي برمي

 اي هاي آمريكايي است. اما تاكنون آمريكا هر مداخله گذراني توريست خوش
يعني جريان عبور از خط » اصالح جريان انحرافي«در آنجا كرده است براي 

و مسير مورد تأئيد آمريكا بوده است. مگر كمك رساني صلح آميز و صرفاً 
انسانيِ مردم تركيه با كشتي براي مردم غزه بشر دوستانه نبود؟ چرا بود، اما 

ت نژادپرست حتماً مداخله نبود. ديديم كه چگونه از سوي ارتش و دول
ي  اسرائيل به خون كشيده شد و اين مورد تأئيد صريح آمريكا و اوباما، برنده

  صلح نوبل نيز قرار گرفت . 
دخالت بشر دوستانه امروز به ظاهر و آن طور كه متداول است براي 

هاي نظامي است در دفاع از مردمي كه از سوي دولتشان سركوب و  مداخله
چنين مفهومي، پذيرفتني يا ناپذيرفتني  شوند. اگر كشته و زخمي مي

درست باشد، بايد حداقل شرط عموميت و جهانشمولي را نيز داشته باشد. 
يعني اگر دخالت آمريكا و ناتو (و به ويژه فرانسه و انگلستان در آن) در 
افغانستان، عراق، ليبي بشر دوستانه باشد بايد اين دخالت در بحرين نيز 

شود ناشي از  ين دوگانه گرايي آن گونه كه وانمود ميگرفت . اما ا صورت مي
المللي و مصلحت جويي نيست بلكه ريشه در  رعايت موازين روابط بين

هاي ضدبشري دارد. البته آمريكا در زمان  راهبردهاي امپرياليستي و مداخله
كار از اصطالح دخالت بشر دوستانه كمتر استفاده  رهبري بوشِ نومحافط

دخالت «و سپس » مبارزه با تروريسم«ان موضوع، كرد. آن زم مي
ي ناتو  نامه شد كه خود در چارچوب اساسنامه و هدف تلقي مي» پيشگيرانه

مطلقاً غيرقابل قبول بود زيرا ناتوبايد به هنگام حمله به خاك يك كشور 
ي مبارزه با  شد و نه بهانه عضو از سوي كشور غير عضو وارد عمل مي

ترين  ترين و محروم در يكي از عقب ماندهتروريسم و پيشگيري 
هاي جهان، يعني افغانستان. اما واكنش و اعتراض مردم جهان و  سرزمين

ي اوباما  هاي نومحافظ كاري كه منجر به انتخاب گزينه رسوا شدن طرح
شد، موضوع را در اصطالح دخالت بشر دوستانه تلخيص كرد. كسي نيست 

ات مثالً در سركوب مهاجران   و با آن سابقهاز اين ساركوزي نژاد بپرسد كه ت
تواني هم آن كار،  شرق پاريس به هنگام داشتن پست وزير كشور چگونه مي

هم حضور نيروهاي ارتش فرانسه در انتخابات آفريقا، هم حمله به ليبي و 
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ي سابق قذافي را، دخالت بشر  ي مقابله با مدارا شده كشتار مردم به بهانه
  ي.دوستانه تلقي كن

را ي بيل در» بشردوستانه دخالت« از» يجهاني  جامعه« هدف آرش:
  چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
كنم در پرسش قبلي تا حدي پاسخ گفتم . ببينيد  فكر ميرئيس دانا: 

ي فراموش نشدني انفجار هواپيما در الكربي و به رغم  قذافي به رغم واقعه
ترورها و كشتارهاي مكرر و  ها و برخوردها و تبليغات و شاخ و شانه كشيدن

ي فساد و نكبت و جباريت، تحمل شده بود. يك بار در زمان ريگان  با همه
به آن كشور سرجايش نشست و در سال  101ي هواپيماهاي اف  با حمله
با دست شستن از فعاليت اتمي شد دوست و دست كم دولت قابل  2004

  باما رسيد.ي او تحمل. تا اين كه نوبت به سياست خارجي دوره
ها و مردم به تنگ آمده از دست اين  شك نكنيم كه انفجار نارضايتي

ي متوسط و كارگران و چه از سوي اعضاي قبايل و  دولت چه از سوي طبقه
ها امري جدي و در ونزا بود و بمب دست  توش و توان نيز محرومان و كم

ماي و از نوع اوبا –آمد. اما آمادگي دخالت گران  ساز به حساب نمي
ساركوزي نژادي ، كه با يكديگر تفاوت هم دارند ، اما وجه مشترك در 

موجب شد آنان سريعاً پا به ميدان بگذارند. باألخره با معيار  –مداخله دارند 
بحرين تفاوت اساسي دارد. در اولي   نوامپرياليستي دولت ليبي و با دولت

ه مداخله كرد و در توان و به موقع است و بايد با پوشش بشر دوستان مي
  اي حاكم . دومي ضد مداخله ، يعني مداخله به نفع دولت خليفه

نوامپرياليسم مانند خيلي نوهاي ديگر (مثل پست مدرنيسم در معماري 
كه به معماري رومي توجه جدي دارد) از ابزارهاي كهن هم استفاده 

يك دولتي آيد. لشگركشي  تر به ميدان مي جانبه تر و همه كند و گسترده مي
دهد.  جاي خود را به لشگركشي و كشورگشايي چند دولتي و همكارانه مي

در عراق و افغانستان و ليبي چنين شده است . اما دولت اوباما با ، هم به 
اش و هم به خاطر آن كه جنگ در زمان او و  خاطر تعلق و رفتار سازماني

ي نسبت به بحران جاري اقتصادي آمريكا تحريك كندگي اقتصادي كمتر
انگيزد از  ي داخل را بر مي ها دارد و خشم مردم بحران زده فشار هزينه

  گيرد. نيروي رهبري و حضور مستقيم كمتري بهره مي
موضوع نفت مهم است. جدايي جنوب سودان آن طور كه مصلحت و حق 
مردم جنوب بود اتفاق نيفتاد. عمرالبشير زير تهديد دستگيري و دادگاهي 

المللي سريعاً با استقالل موافقت و در  هاي گزينشي بين اهشدن در دادگ
جشن آن شركت كرد. كشتارهاي جنوب و شمال نيز فراموش شد، اما 

درصد منابع نفتي را دارد و حال گام در راه غربي  75يادمان باشد جنوب 
نهد. نفت ليبي هم در شرق كشور بي برو برگرد مطمح نظر  شدن مي
نفت خواه است. مردم معترض ليبي و رهبري آن  گران بشر دوست مداخله

خواه و استقالل طلب و مستقل نيستند، چه برسد به  ديگر نيروهايي آزادي
گر جدي. آنها حاال نيروهاي تحت پشتيباني  نيروهاي انقالبي يا حتي اصالح

ناتويي هستند كه  –فرانسوي  –گران آمريكايي  نظامي و وابسته به مداخله
اند و اگر اين لباس مانع رؤيت واقعيت و  تانه هم پوشيدهلباس بشر دوس
كشند. وقتي  هاي بشر دوستانه كه مي شود درعوض عربده عريان آنها نمي

برداري به موقع از  كاري و رياكاري يعني همين، يعني بهره گوييم فريب مي
ي حيات خود اين جا و آنجا  ي نكبت بار جباراني كه براي ادامه تمام كارنامه

ي اين  شوند و هزينه و اين مورد و آن مورد با نوامپرياليسم نيز سرشاخ مي
اندازند كه بايد فقر و  ي مردمي مي گير را بر عهده پشتوانه و ناپي رفتار بي

پناهي را تجربه كنند و عاقبت هم زير بمباران بشر دوستان  گرسنگي و بي
شود اگر چه نه  مي بميرند. اين، همان چيزي است كه در سوريه دارد تكرار

  كامالً شبيه به آن .
ا آنچه اينك در ليبي رخ مي دهد، مصداقي از دخالت يآ آرش:

   بشردوستانه است؟
  

دهد بارزترين و شايد نخستين  بله آنچه در ليبي رخ ميرئيس دانا: 
هاي جديد دخالت بشر دوستانه از سوي نوامپرياليسم است. دخالت  جلوه

هاي مستند، صدها تن از مردم  بنا به گزارش گران بشر دوست تا كنون،
اند. آنها به  ها را ويران كرده غيرنظامي و زن و كودك را كشته و خانه

خواه فرصت رشد مستقل، آن هم به صورتي شفاف،  هاي آزادي جريان
اند بلكه كساني را براي انجام مقاصدي كه ديگر ربط زيادي با آزادي و  نداده
اند. آنها دولتي در برابر دولت پيشين   ندارد مسلح كردهها  خواهي توده عدالت

كنند و  اند. روسيه و چين هم اين وسط گربه رقصاني مي تشكيل داده
هاي  اند، يعني همكاري با دولت خواهند آن كاله پيشين كه بر سر داشته مي

ليبي و سوريه، پس معركه نيفتد. وقتي پشتيباني از  اپوزيسيون مشروط به 
زيسيون چپ، طرد شعارهاي نان و عدالت (چنان كه در تونس و نفي اپو

شود) حذف شعارهاي محكوم كردن  شد و مي مراكش و مصر سر داده 
هاي تعديل ساختاري  هاي خودكامه و سياست هاي نوليبرالي دولت وابستگي

آنها (چنان كه در بحرين و يمن مطرح شد) در كار باشد، معلوم است كه 
آيد بلكه خبر از  نه تنها بشر دوستانه از آب در نمي ي مداخله كارنامه
  دهد. هاي ناخوش مي عاقبت

 در» يجهاني  جامعه«ي »بشردوستانه دخالت«ي طيشرا درچه آرش:
  موجه است؟  كشور كي

  
يك شرط الزم آن است كه دخالت، دموكراتيك و واقعاً رئيس دانا: 

هم فرصت دادن به ي بارز آن  مبتني بر خيرخواهي بشري باشد و نشانه
اي، و نه  هاي سياسي موجود و نقد ريشه ي اقشار اجتماعي و گرايش همه

  و در » هاي در انتظار دولت«سطحي كاركردهاي دولت خودكامه و ماهيت 
واقع فرصت طلبان و تغييرات ظاهري (مثل مصر و تونس) باشد. اين 

شده از  هاي تجويز ها و كاركردها بيشتر شامل تبعيت از نسخه سياست
اش صندوق  هاي اجرائي گر جهاني و سازمان داري سلطه سوي سرمايه

هاي اقتصادي،  المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني، اتحاديه بين
پاشي  هاي سم داري آمريكا و محافل و جريان بانك مركزي اروپا، خزانه

  شود. كشي جهاني مي هاي كشورهاي تحت بهره نظري دستگاه
رط الزم است اما كافي نيست . مداخله در امور داخلي هر كشور ، اين ش
بندي و روندهاي موجود  هاي بشر دوستانه ، آن هم در متن آرايه به بهانه

گري  قدرت اقتصادي و نظامي جهاني ، در واقع صدور مجوز سلطه
هاي امپرياليستي كه  زماني به  امپرياليسم نو است . ببينيد شعار دولت

رسيد اكنون به سه يا دو گرايش، اما متمركز  كشور در جهان مي 10بيش از 
و با قدرت جهنمي، تبديل شده است. آگاهي و بيداري نسبت به حقوق و 

هاي خارجي باال رفته است. ضرورت  ها در مقابل مداخله استقالل ملت
ها به منظور پرهيز از جنگ در  الملل قدرت بخشي در روابط بين تعادل
ي كشورهاي كم توسعه  ي و راه انداختن آتش آن در خانهي خود خانه

تر،  قطعيت يافته است. در اين شرايط امپرياليسم نو هر چند وحشي
ها و  كند اما نيازها، ابزارها و روش تر عمل مي تر و مستقيم تر، غارتي گسترده

االتباع دارد. در اين  هاي نامستقيم و ظاهر سازانه و الزم صالحيت طلبي
ي بشر دوستانه لباس قانوني ، آن هم  رود تا به مداخله است كه ميصورت 

توان تنها با تأئيد  قانون ياساي نوامپرياليستي ، بپوشاند. بنابراين نمي
براي تجاوز و قتل و » متمدن«شوراي امنيت يا ناتو يا اتحادي از كشورهاي 

ها ،  تمدن، آن هم با هزينه و جان و مال مردم نام» ها نامتمدن«غارت به 
ها نياز به وحدت و  مجوز مداخله صادر كرد و آن را روا دانست . اين مداخله

هاي دموكراتيك دارد. ساختار وتويي و  ي از دولت توافق گسترده
ي شوراي امنيت بايد درهم بريزد آن هم نه تدريجي بلكه  انحصارطلبانه

  قاطع و سريع .
توان نمايندگان  مياما از همه مهمتر اين تشخيص است كه چگونه 

ها را لزوماً نمايندگان مستقيم و نامستقيم اما قابل قبول مردم و افكار  دولت
عمومي كشورها دانست؟ تشخيص دشوراي است. شايد با اصالح نهاد و 
سازمان ملل و تصميمات وابسته به آن به توان به هدف تشخيص 

  دموكراتيك دست يافت .
ث تشخيص مورد مداخله و عمل ي بشر دوستانه از حي اگر مداخله

مداخله حق آمريكا و فرانسه و انگلستان و كانادا است چرا حق ايران ، 
جنوبي و بالروس نباشد (طيف متفاوتي  نيكاراگوآ، چين ، ونزوئال، كوبا ، كره

از كشورها را نام بردم). اين كه بعض اين كشورها خودشان مايل به اين 
ي  هاي مداخله خاطر ترس از واكنشمداخله نيستند مقدار زيادي به 

ي بشر  بينيم كه اعطاي حق مداخله متقابل كشورهاي قدرتمند است . مي
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ها و هرج  ها ، سوء استفاده ها ، واكنش اي از مداخله تواند زنجيره دوستانه مي
  ها را موجب شود. و مرج

ي كشورهاي جهان بتوانند مستقيماً وارد  هاي مردمي در همه اگر گروه
ي كشورهاي  هاي بشر دوستانه شوند، البته امكان سوء استفاده خلهمدا

يابد زيرا  هاي مرتجع مداخله كننده در حوادث كاهش نمي گر يا دولت سلطه
  هاي متقابل و  آنها هم ممكن است به واكنش

برافروختن آتش بيشتر جنگ اقدام كنند اما وقتي وجدان بشري بيدار 
دهد، بهترين امكان  ستفاده گرانه اجازه نميهاي سوء ا شود و به مداخله مي

هاي  آيد. ياري هاي مردمي فراهم مي ياري رساني و همدلي بشري و اتحاديه
  ها و هم  ها، هم انديشي ي آگاهي رساني و همدلي تواند در عرصه بشري مي

هاي  ها به كار افتند و ماشين بزرگ ضد سلطه و جنگ و مداخله زباني
ي تمركز سالح نخواهد  ار اندازند. در اين صورت نقطهامپرياليستي را به ك

هاي انساني و بشر دوستانه و درماني و غذايي و آموزشي به  بود بلكه ياري
ها بيشترين  رسد. اين ياري افتد و در انتها نوبت به ابزار دفاع مي راه مي

هاي  هاي مستبد و وحشي و آدم كش نقششان كاستن از توان دولت
هاي اپوزيسيون و رسوا كردن  ي بخش دادن به همه آنهاست و فرصت

  ي محلي و غير محلي. گر و خودكامه هاي سلطه ي دولت مداخله
هاي جهاني دموكراتيك شود و در آن جهت حركت كند  اگر نظام سازمان

تر به ايدئولژهاي خاص (شامل  تر و ناوابسته ها هر چه مردمي و اين سازمان
خود را به   پايه الملليِ مردم دهاي بينليبراليسم) باشند و اگر نها

هاي محافظ كار موجود تحميل كنند آنگاه در شرايط خاص،  سازمان
دستيابي و اضطراري مداخله تحت مديريت واحد دموكراتيك و مركب از 

تواند براي نجات، هم در جنگ و هم در پدافند  نيروهاي داوطلب مي
  غيرعامل به كار آيد.

سازمان ملل متحد، بيشتر آن را در خدمت قدرت  اين تركيب و ساختار
ي  دهد كه امنيت خود را تا پستوي خانه اي قرار مي گري جهاني و سلطه

هاي خودكامه يا ليبرال يا نيمه سوسياليستي تعقيب  مخالفانش در دولت
ي  هاي تشكيالتي سازمان ملل متحد در واقع محمله كند . بيشتر بخش مي
در رأس آن است كه در واقع سركردگي سلطه و اند. شوراي امنيت  ظلم

  ظلم را بر عهده دارد.
توان به زير  هاي سازمان ملل متحد البته مي ي فعاليت در تجزيه

اند . يونسكو و يونيسف و  هايي برخورد كرد كه داراي ارزش و اهميت بخش
ي شصت و هفتاد قرن پيش) و تا حدي  آنكتاد (و اين يكي به ويژه در دهه

اند. اما  حقوق بشر (همان كميسيون قبلي حقوق بشر) از آن گونه شوراي
هاي ناشي از خودنمايي و ظاهر سازي و همسازي با  حتي براي خرابكاري

اي در آنها  هاي زياد شونده جو نوامپرياليستي ، و راست نو جهاني، نمونه
ي سازمان ملل  اند. به هر حال در تجزيه مورد كشف و بررسي قرار گرفته

ها و توانمندي حضورشان در  توان يافت كه بايد تجربه هايي مي تحد ارزشم
ي سازماني براي امنيت  جهان را گرامي داشت و از آن چونان سرمايه

سازد در خدمت  مردمي بهره گرفت . اما تركيب و كليت آنها سازماني مي
 سلطه. معلم دستور زبان از شاگردش تجزيه و تركيب پرسيده بود و پس از

  ات خوب بود اما مرده شور تركيبت را ببرد.  پاسخ به شاگرد گفته بود تجزيه
متحد، با تركيب و ساختار كنوني اش، در چه حد  ملل سازمان  آرش:

قادر به اقدام مستقيم براي حفظ صلح و امنيت مردماني است كه گفته مي 
   شود به دخالت بشردوستانه نياز دارند؟

  
دخالت بشر دوستانه كه شرحش را گفتيم، كه يكي براي آن  رئيس دانا:   

قصه بود پر آب چشم، همين سازمان به ويژه شوراي امنيت قدرتمند و آن 
به نفع » هاي بشر دوستانه مداخله«چيز به دردخوري است، اما قطعاً براي 

ي بشري بايد اين سازمان به كلي دگرگون شود و از  حقوق و حيات جامعه
در  –و در واقع در مواردي بسيار ارزشمند آن  –دخور اجزا و مصالح به در

و ». عالمي از نو به بايد ساخت و زنو آدمي«ساختن طرحي نو استفاده كرد: 
منظور از عالم سازمان ملل متحد است و منظور از آدم نمايندگاني كه در 

اي و چند  هايي براي دگرگوني چند مرحله نشينند. بايد روش آن جا مي
ي  انديشيده شود كه جوهره –ه آنقدر كه قرني به طول بكشد و ن –ساله 

اصلي آن مستقل بودن، غيرايدئولوژيك بودن، دموكراتيك بودن، اقتدار 
  ي مردم جهان و باألخره شايسته ساالري باشد. مبتني بر اراده

ي ها زشيبه خ» يجهاني  جامعه«ي ها واكنش  تفاوت آشكار آرش:
 چگونه را هيسور ،يبيل ن،يبحر من،ي ر،مص تونس، كشورِ شش دري مردم

  توضيح مي دهيد؟
  

فرمائيد ، اين تفاوت ، تبعيض ، چندگانگي ،  مالحظه ميرئيس دانا: 
ها  گفتند اين انگليسي ها مي ناراستي و دروغ زني آشكار و شرم آور را. قديم

بينيم زنان و مردان عامل اجراي  . حاال مي(Doubble Face)اند  دو چهره
هاي هزار چهره  اند در كاركرد نوامپرياليسم، از آن آدم ها راست لوژيايدئو

روند و چه  آيند و مي اي مي اند ، منتها معموالً هر كدام با چهره هم گذشته
گردند مثل تئاتري كه سن آن در ورودي و خروجي  بسا كه ديگر بر نمي

هدف  هايي كه يك بارگي دارد ، اما همان تئاتر است وهمان نمايشنامه
هايي خاص  گيرند. فقط در برهه مي خاصي را درذهن شويي تماشائيان پي

كند در همان حال كه در جاي ديگر هم قاطعانه  است كه قاطعيت بروز مي
شود : عراق در برابر ايران ، ليبي در برابر بحرين  خالف و ضد آن مطرح مي

تين شيلي ، سوريه در برابر عربستان سعودي و همين طور در آمريكاي ال
در برابر كوبا (مربوط به قرن پيش) كستاريكا و كلمبيا در برابر ونزوئال و 

هايشان ساحل عاج  بوليوي و نيكاراگوآ و در آفريقا نيز نگاه كنيد به سياست
ترين و  شرمانه و چاد و موزامبيك در برابر سكوتشان در يكي از بي

  ترين و پرشمارترين كشتارها در رواندا . هولناك
ترين  بينيد اكنون شاخ آفريقا به ويژه سومالي ، اين فقيرترين و محرومب

ها و  ي تالش سوزد . همه كشور جهان  در بيداد گرسنگي و خشك سالي مي
كشي فزاينده بود. در  هاي سياسي و نظامي غرب فقط ناظر به بهره مداخله

اتيوپي تالش غرب براي سرنگوني حكومت مگنيتسو كه گرايش چپ و نو 
هاي خونين آن  ي خوكامگي و سركوب امپرياليستي داشت ، البته بهانه

اي كه جانشين شد جز  ي خود كرده بود . اما دموكراسي حكومت را پشتوانه
هايي كه رعايت موازين راست گرايي  سركوب مخالفان چپ (و اتفاقاً راست

درب در حكومتي متعهد به غرب را نكرده بودند) چه كاري كرد؟ آيا اقتصاد 
ي كشاورزي اتيوپي ، جز چند مقطع رشد  و داغان و پوسيده و عقب مانده

ها عليه كشتكاران  عدالتي درآمد به نفع گروهي محدود در كنار گسترش بي
هاي  روغني كاري كرد و حاال قحطي و خشك سالي در شاخ  قهوه و دانه

زن و گران بشر دوست همه را از مرد و  آفريقا و در جلوي چشمان مداخله
فرستد (براي اتيوپي تحقيقي دارم و مطلبي  كودك به كام رنج و مرگ مي

  در دست نوشتن).
 بر» يجهاني  جامعه«ي كنوني ها استيبه عقيده ي شما آيا س آرش:

است يا اين كه توازن قواي جهاني و سياست هاي  استوار روشن ييمبنا
  بين المللي، تعيين كننده مسير حركت است؟

  
ي سياسي جهانشمول  ي جهاني همان جامعه اتفاقاً اگر جامعهرئيس دانا: 

قدرت و مؤسسات وابسته به آنست كه از طريق نوعي ليبرال دموكراسي هم 
هاي خود  ها و اقدام كند، براي مداخله شود و تجديد قوا مي بازسازي مي

ي هشتاد قرن  ي دهه مبنايي روشن و استمرار دارد. اين مبنا از ميانه
ي  نه بر بنياد هيچ و پوچ و كامالً ابتكاري بلكه با تكيه بر همه –پيشين 

هاي  شروع به ساختن شد. پيش از آن مداخله –ميراث امپرياليستي 
تر  آمريكايي در كوبا، ويتنام، كامبوج، جاي جاي آمريكاي التين و باز پيش

هاي كودتايي در گوآتماال و ايران مطرح بودند. كاركردهاي  مداخله
هاي عربي نيز همان  ستي دولت اسرائيل در فلسطين و سرزمينصهيوني

هاي  ي هشتاد قرن بيستم بود كه مداخله مبنا را داشت، اما در واقع از دهه
يابي گذاشتند. اين مباني  جديد بشر دوستانه تكوين شدند و رو به سازمان

 منافع مشترك امپرياليسم جهاني است كه در آن آمريكا نقش برتر را دارد.
منافع شامل تسلط بر منابع، انرژي، حضور در بازارها، سوپراليگارشي مالي و 

  .منابع و صنايع تحركات نظامي است بانكي، سلطه بر كليدهاي تكنولوژي و
هاي  هاي دروني و ناسازگاري همين منافع مشترك در عين حال رقابت

حدي ژاپن در ي اروپا و تا  هاي اتحاديه بيروني را نيز دارد. در درون رقابت
ي آن مشاركت يا عدم مشاركت  شود و نمونه برابر آمريكا مطرح مي
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متحدان، به ترتيب، در افغانستان و عراق بود. اما مباني در همان حال 
ها، دارند. در  ها يا نوكان تغييرات تاكتيكي هم، بسته به حضور نوليبرال

ا حدي هند و بيرون اين مباني با فشار كشورهايي چون روسيه و چين و ت
ي رديف جلو مانند برزيل، آرژانتين و  ها كشورهاي در حال توسعه نيز تازگي

ها و خطر  هاي مردمي در برابر مداخله شود. تفاوت تركيه رو به رو مي
  شوند.  هاي ضدامپرياليستي نيز تغييرات در مباني را موجب مي انقالب

مقاومت مردمي، آن زا، به ويژه آگاهي و  اگر نبودند اين عوامل اخالل
ها بايد  گرفتند. اما بجز اين نااستواري تر و زودتر شكل مي مباني محكم

هاي نو امپرياليستي نيز باشيم  متوجه دو پهلو كاري و رياي ذاتي سياست
ترين آن پوشاندن لباس دموكراسي بر تن نوليبراليسم و نو محافظ  كه مهم

حيث غش و ضعف رفتن براي كاري، يعني راست نو است. بوش و اوباما از 
دموكراسي صوري و حمايتي خيلي شبيه هم هستند، اما از حيث 

هايي دارند كه كمي از آن گفتم و باقي باشد براي  هنجارهاي مداخله تفاوت
  وقت ديگر، به شرط بقا.
اي مستقل و دموكراتيك و  ي جهاني انساني ، جامعه آمديم بر سر جامعه

ز نمايندگان سياسي و اجتماعي و فرهنگي و ارادي و آگاهانه نه مركب ا
اقتصادي رسمي و نارسمي مردم جهان، يعني آنچه طبعاً بسيار كمتر از 

گر، شكل گرفته است . در اين جا مباني  ي جهاني سياسي سلطه جامعه
داري جهاني، اعتراض و مقاومت در  هنوز عبارتند از اعتراض عليه سرمايه

اي و فارغ از  نه به سمت دموكراسي ريشهگري و حركت همدال برابر سلطه
اند و اين  اند. فعالً مباني در حد نقد و اعتراض  كش هاي بهره هاي نظام سيطره

خوب است و عالي است. من به اتفاق يكي از هم پژوهانم تحقيق 
هاي جهاني عليه جهاني سازي  روند اعتراض  ي اي را درباره گسترده

داري و اغواگري  ي سرمايه اري، سلطههاي تعديل ساخت تحميلي، سياست
مطالب گردآوري و   2009ايم. براي تا سال  شروع كردهي جهاني  جامعه

، در حال كار هستيم . 2011اند از آن زمان تا پايان سال  نوشته شده
دانم سرنوشت اين پژوهش به كجا خواهد كشيد اما دست كم اين  نمي

كنند  كه آن را تعقيب مي خاصيت را داشت كه به ما و به عالقمندان
ي جهاني انساني براي ساختن جهاني و بهتر از طريق نقد  بياموزد كه جامعه

ها ، هم ممكن است و هم  ها و بيدادگري ترحمي اي اين جهان بي ريشه
ي  روندي است رو به پيشرفت و اميدبخش . ما حضور فزاينده و رشديابنده

يم وتاكنون تا حدي به ا گيري گرده مردم را درجاي جاي جهان پي
ايم ، تا حدي كه به عنوان يك تحقيق آن را  هاي آن دست يافته قانونمندي

  دادني تشخيص داديم. قابل قبول و تعميم
ي جهاني. اما روندها و  در برابر تحميل جامعه  باري اين است روند گزينه

 ها ها و تصميمات در توازن قواي جهاني فقط متوجه قواي دولت كنشي هم
بورژوايي و خاك » علم سياست«نيست . اين گونه برخورد، مربوطه به 

هاي تسليم و  كاري ها براي يافتن ريزه اي است كه در دانشگاه برسرشده
ي تعارض، ستيز، همسازي و  آموزند. توازن قوا را بايد در صحنه تفويض مي
اي و ملي جستجو كرد.  هاي طبقاتي در سطح جهاني، منطقه پيروزمندي

ي نظريه و عمل براي  بينيم كه آرزومندان صحنه گر چنين باشد ميا
ها، رويگردها و راهبردهاي  تر نيز روش ساختن جهاني ديگر، بهتر و انساني

ها در  ي ملت بندي مبارزات پراكنده كنند. روش جمع خود را اصالح مي
  مركز اين اصالح نگرش و كاركرد عملي قرار دارد.

  جاي ندارم كه بخوانم در ميان عارف مسلكاني 
  نه و هيچ مگوي تو پاي به راه مي

  خود راه بگويدت كه چون بايد رفت
اي  ام كه مطالعات زمينه هاي عرفاني مثبت، اين را گرفته اما حتماً از يافته

اي  هاي پيش از عمل حد و اندازه و مقدماتي و پيش از اقدام و سنجيدگي
ها و سر در جيب  رالب و استخارهشود رمل و اصط دارد، زيادي كه بشود مي

مراقبت فرو بردن. بله به نوعي بايد وارد عمل شد نه اين كه هر چه زودتر 
گرايي  ي عمل. عمل گرايي و اراده بپريم داخل مرداب عميق، به بهانه

دالنه را بگذاريم كنار، پراكسيس را فرا بخوانيم. مابه قدر الزم  ساده
في نيست براي آن است كه چهار كار ي نظري داريم كه اگر كا مطالعه
  تعصب  سازي در عمل، ديگري تجديدنظر بي كنيم. يكي از آزمون و به نمي

  

  
  

  
  

  
هاي عملي، سوم انتقال دانش به قلمرو آگاهي ديگران و چهارم  در برنامه

و نه  –ي ما به سمت قدر كفايت  نقد متقابل. براي آن كه قدر الزم مطالعه
هاي عمل، نقد  حركت كند بايد در آميزه –ر شدن مداوم پايان كار بلكه بهت

ي بشري آزاد و  پويان جامعه ي راه و نظريه كار كنيم. ما متعلق به نحله
انديشيم. ما بايد با  ايم . ما به ساختن جهاني ديگر مي مستقل و عادالنه

هاي موجود حركت كنيم و به اصالح خود در عمل برسيم. و عمل،  انديشه
ي سياست، جدا از نوشتن و حرف زدن براي  دالن عرصه نظر ساده بر خالف

  مردم و در برابر ارتجاع و سلطه نيست .
ايد، چگونه  ر اساس تعريفي كه خود ارائه دادهب» يجهاني  جامعه« آرش:

مي تواند در برابر خيزش هاي مردمي و يا حكومت هاي استبدادي، قد علم 
 كند؟

  
، ردمي بايد بر آگاهي خود بيفزائيمهاي م شما در برابر خيزرئيس دانا: 

ي نقد و اظهارنظر بگذاريم. ما  راه را از چاه تشخيص دهيم و آن را به بوته
ها شركت كنيم و نقد و ارزيابي  در اين خيزش» ي خود به قدر شريطه«بايد 

ي دق باال  هم داشته باشيم نه اين كه چوب خشك الي چرخ يا مجسمه
ها را پاس بداريم. ببينيد ما بايد در  استقالل خيزش سر آنها باشيم. بايد

سوريه بدانيم كه حضور سفيران مداخله گران رياكار بشر دوست، آمريكا و 
ي مبارزات ضد خودكامگي و آزاديخواهانه و عدالت  انگليس در صحنه

ي مردم به معناي مردمي كردن و گشودن دادخواهي مستقالنه و  جويانه
ه ايجاد جاي پا براي به انحراف كشاندن آنست . اين نتيجه بخش نيست بلك

ي كارگر و  هاي طبقه حضور نگران حضور مردم و راه يافتن انقالب به اليه
اي است كه از اماكن توليد  ها و بر هم زدن نظم تسليم گرانه درون كارخانه

آيد. اين حضور، حضوري ضد انقالبي  ايدئولوژي و قدرت سركوب بيرون مي
طرفي و راه  جويانه است. اين جور حضورها، به جاي حفظ بي و انحراف

خواهد از نيروي  دادن به پيوندهاي مردمي در واقع سدبندي است، كه مي
خواهي و آزادگي بكاهد و به نيروي عناصر وابسته به ناتو ياري برساند  تحول

  و اين تكرار سناريوي ليبي است .
هاي  بايد به خواست ميترديد  حكومت ديكتاتوري بعثي سوريه، بي

ي مردم و نيازهاي تهيدستان و محرومان و آرزوهاي عدالت  آزاديخواهانه
تر پاسخ گويد و  ي اقتصادي و سياسي و فرهنگي مردم سوريه سريع خواهانه

در اين راه چون دير كرده است اگر موضوع به نفي آن به نفع حكومت 
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صورت حضور آمريكا و مردم مستقل منجر شود، تسليم شود. در غير اين 
ي آنها مديون ديكتاتوري بعثي  هاي تجزيه طلبانه و نفوذگرانه ناتو و سياست

خواهد بود و نه آزاديخواهي. گر چه نقطه نظرهاي حزب كمونيست سوريه 
ي ابعاد دفاع از آزاديخواهي مردم و محكوم كردن  ي همه در بردارنده

بعث سوريه نيست، اما  طبقاتي حزب –ي سياسي  گرانه هاي سلطه سياست
هاي سازماني خوب و  گيري توان آن را از موضع نسبتاً و تاكنون، مي

ها در مورد وقايع و مسايل سوريه  هاي مثبت و مستقل سازمان گيري جهت
  دانست .

هاي بيد  ما بايد قد علم كنيم تا قد علم كرده باشيم اما نبايد چون شاخه
هاي هولناك و  دفاع از آزادي تلهي  اين سو و آن سو شويم و به بهانه

ي نوامپرياليستي را نبينيم يا به دليل پرهيز از نيفتادن در دام اين  زده سم
ي قدرت حاكم، تن دهيم.  گري نابرابري خواهانه ها به جباريت و سلطه تله

راه ما راه سوم است ، راهي پر پيچ و خم ، كوهستاني و مه آلود اما يقيناً 
ي مستقل بودن  . و اما آخر، ما در اين راه نبايد به بهانهمستقل و اميدبخش 
ياور كنيم. ياران زيادي از ما به اين سو و آن سو كشيده  خود را منزوي وبي

 اند، بازشان گردانيم. شده

*  

                

  

  هاي آمرانه حكومتپايان 
   آرش  پرسش شش به عبدالكريم الهيجي  خپاس

  
 

هاي اعتراضي در كشورهاي عرب را  بشعلت گسترش جن :پاسخ اول
هاي اين كشورها سراغ كرد. نخست ماهيت  بايستي در دو ويژگي حكومت

اند و يا آمرانه. دوم، فسادسياسي و  هاي حكومتي، كه يا خودكامه نظام
انساني و » كرامت«ها با شعار  اقتصادي حاكم بر آن كشورها. اين جنبش
هاي  غازيدند و برخالف خيزشواگذاري حق تعيين سرنوشت به مردم آ

ضدامپرياليسم) بودند -هاي پيشين نه ضدغربي (ضدآمريكايي اعتراضي دهه
هاي  ي گروه رو همه مذهبي. از اين -هاي مكتبي و نه در پي استقرار نظام

  ها شركت داشتند. بيش در آن و اجتماعي جز وابستگان به حكومت، كم

اي غيرمترقبه، به  گونهاگر در تونس و مصر سقوط روساي حكومت به 
هاي خبري از وقوع  گران سياسي و رسانه سرعت صورت گرفت و تحليل

انقالب در آن دو كشور ياد كردند، در ساير كشورها چنين نشد، زيرا كه 
كننده در جنبش  اقتصادي آن كشورها و نيروهاي شركت-شرايط سياسي

ه بزرگترين ي كشورهاي فقيرند ك متفاوت بودند. تونس و مصر در زمره
هاي  ها جهانگردي و توريسم است. در هر دو كشور گروه منبع درآمد آن

هاي سياسي اپوزيسيون ابراز وجود  ترين گروه اسالمي به عنوان مهم
سپتامبر  11ي  هاي تونس و مصر به ويژه پس از واقعه كردند و دولت مي

به  ، زير لواي مبارزه با تروريسم و با حمايت كشورهاي غربي،2001

هاي مخالف و به طور كلي اعمال  ها و هم چنين ساير گروه سركوب آن
ي مدني دست  سياست فشار و اختناق و سانسور و تعطيل نهادهاي جامعه

يازيدند. ديگر اين كه رؤساي دو كشور پس از دو و سه دهه حكومت  مي
آمرانه و در سن كهولت بيمار بودند. كانديداي جانشيني مبارك پسرش بود 

» ملكه كارتاژ« علي، همسرش كه به طعنه او را  داوطلب تصدي مقام بن و
  ناميدند.  مي

شدگان، كشورهاي  با گسترش جنبش و شدت سركوب و افزايش رقم كشته
علي و حسني  ها آمريكا، ناگزير شدند كه از حمايت بن غربي، و درصدر آن

خودداري مبارك دست بردارند و از آنان بخواهند كه از اعمال خشونت 
اي بود كه جنبش حالت انقالبي به خود گرفت و  كنند. در چنين زمينه

علي و مبارك  كننده در آن خواستار استعفاي بن هاي شركت ي گروه همه
شدند. راه حل ديگري جز قرباني كردن آن دو به منظور جلوگيري از 

به  ي حمايت سياسي و اقتصادي غرب به ويژه آمريكا فروپاشي نظام و ادامه
رسيد. فرماندهان ارتش در هر دو كشور، بخصوص در مصر، به  نظر نمي

علي و مبارك را ناگزير از ترك مسند  جاي سركوب جنبش انقالبي بن
  قدرت كردند.

تفاوت خيزش مردم بحرين با تونس و مصر در آن بود كه اكثريت 
 دادند كه خواستار رفع كنندگان در تظاهرات را شيعيان تشكيل مي شركت
هاي سياسي و شركت در قدرت بودند. اما عربستان سعودي و ديگر  تبعيض

پيمانان دولت بحرين هم نگران سرايت جنبش اعتراضي به كشورهاي  هم
خويش بودند و هم مخالف به قدرت رسيدن احتمالي شيعيان، هر چند در 

آميز مردم به شدت و  اي نه چندان نزديك. از اين رو جنبش مسالمت آينده
دخالت نيروهاي اعزامي عربستان سعودي سركوب شد. دهها تن كشته با 

برند. طرفه اين كه كشورهاي غربي هم  شدند. صدها تن در زندان به سرمي
ي  از چند تذكار و توصيه» بام و دو هوا يك«در اجراي سياست همواره 

  ماليم فراتر نرفتند. 

عيدها در راستاي برخي ها با وعده و و اگر در مراكش، الجزاير و اردن، دولت
ي سياست آمرانه در  اصالحات سياسي و اقتصادي، به موازات ادامه
اند كه كم و بيش اوضاع را  جلوگيري از گسترش تظاهرات مطالباتي توانسته

كنترل كنند، در ليبي، سوريه و يمن درگيري و كشتار هم چنان ادامه دارد 
اشي حكومت در آن و هرگونه احتمالي در جهت تشديد آن و يا فروپ

  كشورها قابل تصور و تحقق است.

اگر روسيه و چين اجازه دادند كه شوراي امنيت و سازمان ملل به منظور 
اي دست يازد و فرانسه و  به صدور قطعنامه» دفاع حمايت از مردم بي«

آمريكا و انگليس و سپس ناتو به دستاويز اين قطعنامه، ناوگان جنگي و 
ا طي شش ماهه گذشته به ليبي اعزام دارند و به هاي خود ر افكن بمب

اند كه با  ها، مخالفان قذافي توانسته هاي نظامي و مالي آن بركت كمك
تصرف چند شهر تا طرابلس پيش روند و عبدالسالم جلود، مرد شماره دو 

هاي گذشته هم پس ار فرار به خارج به آنان بپيوندد، در  ليبي در سال
ونين و ادامه تظاهرات مردم در چندين شهر كه سوريه عليرغم سركوب خ

تن تمام شده و رويارويي خونين بين  2000به بهاي كشته شدن بيش از 
  ده كه آمريكا و فرانسه و انگليس،دفاع به جايي رسي نظاميان و مردم بي

خواستار استعفاي بشار اسد بشوند. ولي اين بار روسيه و چين اجازه 
اي در حمايت از مردم سوريه  قطعنامه مشابهدهند كه شوراي امنيت  نمي

صادر كند. بشار اسد هم از يكسو وعده انجام اصالحات و لغو حكومت 
دهد و از سوي ديگر كشتار مردم ادامه دارد. قرار است كه طي  نظامي مي

روزهاي آينده هيأت تحقيقي از سوي شوراي حقوق بشر سازمان ملل به 
يارويي دو جبهه طرفداران عبداهللا صالح با سوريه اعزام شود. در يمن هم رو

  اند، هم چنان ادامه دارد.  مخالفان وي كه گرد معاون سابق وي آمده

  
هاي آمرانه به سر رسيده و  ي من روزگار حكومت به عقيده :پاسخ دوم

ي اين كشورها خواستار تغيير و تحول عميق در  اكثريت مردم در همه
اعمال  يق نظارت مردم بر چگونگساختار حكومت و قدرت به ويژه ح

قدرت هستند. عامل اين تحول فكري از يكسو كارنامه مشحون از ظلم و 
هاي غيرمنتخب مردم در اين كشورها و از  فساد و بيعدالتي و تبعيض دولت

باشد.  هاي خبري به بركت انقالب الكترونيكي مي سويي ديگر نقش رسانه
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هاي خودكامه و آمرانه در اروپاي  هاي ايدئولوژيك و حكومت فروپاشي نظام
هاي دمكراتيك در پي انجام انتخابات  شرقي و آمريكاي التين و ظهور دولت
ي ديگري از  ي گذشته، نوع و نمونه آزاد در آن كشورها طي دو دهه

ها تن مردم  گان و در معرض قضاوت ميليون حكمراني را در برابر ديده
  كشورهاي عرب قرار داده است.

گرفت، پسران مبارك و قذافي، هم  انقالب مصر و ليبي را دربرنمي اگر آتش
زدند. اما در شيلي خانم ميشل باشله  چون در سوريه، بر مسند پدر تكيه مي

% مردم هم چنان طرفدار او بودند، قدرت را به جانشين 70در شرايطي كه 
يد از گذارد. از اين رو راشد الغنوشي پس از بازگشت به تونس، شا خود وامي

گويد كه ديگر در پي احياي خالفت اسالمي نيست و  روي ناچاري مي
طرفدار دولتي است نظير دولت رجب اردوغان در تركيه. دولتي كه از 
طريق انتخابات آزاد و در چارچوب يك نظام عرفي سازگار با قانون اساسي 

ي من اهميت اين رخداد تاريخي  آن كشور قدرت را تصاحب كند. به عقيده
نباشد، كمتر  60-1950 ي هاي ضداستعماري دهه اگر بيش از نهضت

  نيست.  
  

در مصر قدرت هم چنان در دست نظاميان(شوراي عالي  :پاسخ سوم
نيروهاي مسلح) است ولي جنبش انقالبي خاموش نشده و روند گسترش 

هاي سياسي قابل مقايسه با گذشته نيست. نهادهاي جامعه مدني  آزادي
  سخت فعالند. 

اي اركان حكومت را به لرزه درآورده و همكاران پيشين حسني مبارك  زلزله
ناگزيرند كه او و دو پسرش و برخي از مسئوالن كشتار و سركوب مردم را 

  به محاكمه بكشند.

قرار است كه انتخابات مجلس قانونگذاري و رياست جمهوري در ماه 
هاي  ار ديگر گروهالمسلمين در كن آبان) برگذارشوند. اخوان-اكتبر(مهر

سياسي كه طرفدار جدايي دولت از مذهب هستند، خود را براي انتخابات 
كنند. در قانون اساسي كنوني مصر، اسالم دين رسمي است،  آماده مي

  قوانين مصوب مجلس قانونگذاري بايستي با شريعت اسالمي سازگار باشند.

معلوم نيست كه نظام سياسي آينده اين چارچوب را حفظ خواهد كرد و يا 
اين كه در پي استقرار يك نظام عرفي(سكوالر) خواهد بود. نبايد از ياد 

المسلمين هر چند كه از  % مردم مصر مسيحي هستند. اخوان20ببريم كه 
 ترند ولي به چند دليل هيچ شانسي يافته هاي سياسي سازمان ديگر گروه

براي گرفتن قدرت سياسي ندارند. نخست رهبري  جنبش، برخالف ايران، 
گراي ديگر نبود. ديگر اين كه هم در  هاي اسالم المسلمين و يا گروه با اخوان

گراي  هاي اسالم خود گروه چند انشعاب صورت گرفته و هم اين كه گروه
جهانگردي و  ها وجود دارند.به عالوه اقتصاد مبتني بر ديگري، به ويژه سلفي

گرا سازگار نيست بخصوص كه صلح با  توريسم با طبيعت دولت اسالم
  ها خواهد بود. اسراييل هم مانع بزرگي در به قدرت رسيدن آن

در تونس وضع به صورت ديگري است زيرا كه نظام سياسي تونس از ابتدا 
هاي  بر جدايي مذهب از دولت نهاده شد. حضور و شركت زنان در فعاليت

سياسي و برابري حقوقي كه يكي از مظاهر آن قانون خانواده -ماعياجت
است، قابل مقايسه با هيچ يك از كشورهاي عرب نيست. ديگر اين كه 
ارتش در ساختار سياسي حكومت تونس نقش چنداني نداشته و ندارد. از 
اين رو گذار به حكومت قانون و استقرار دمكراسي در پي برگذاري انتخابات 

سسان و تصويب قانون اساسي جديد و سپس انتخابات رياست مجلس مؤ
آيد. نهادهاي  جمهوري و مجلس قانونگذاري، دورنماي محققي به نظر مي

ي مدني بر تحقق اين روند نظارت دارند و هم چنان  رو به گسترش جامعه
 قادر به بسيج مردم هستند. 

  

دمكراتيك به  هاي جمهوري اسالمي ايران با برقراري نظام :پاسخ چهارم
ويژه در منطقه و در كشورهاي مسلمان، مخالفت ذاتي دارد. خميني و 

در جهان و در صدر آن » اهللا«حواريون وي در صدد برقراري حكومت 
كشورهاي مسلمان بودند. ولي پس از سه دهه جنگ تبليغاتي و صرف 

ران پا به عرصه يميلياردها دالر هزينه، حكومتي نظير و قرين حكومت ا
جود نگذاشته، نه قانون اساسي عراق، نه قانون اساسي افغانستان و نه و

ها همانند جمهوري اسالمي ايران است. بدينسان، شما  ساختار حكومتي آن

اي و اصحاب واليت فقيه شكست خود را بر  توقع نداشته باشيد كه خامنه
د. اگر پردازي ندارن اي جز تخطئه يا مغالطه و دورغ زبان آورند. آنان چاره

آورد، از آنجا كه  اكثريت شيعه هم در جنبش بحرين پيروزي به دست مي
آنان بارها و بارها تأكيد كرده بودند كه خواستار برقراري نظامي عرفي و نه 
حكومتي نظير جمهوري اسالمي ايران هستند، در پي سركوب خونين 
جنبش، دولت ايران به چند اعتراض صوري بسنده كرد و به روابط 

كنم كه  يپلماتيك خود با دولت بحرين ادامه داد. دوباره تأكيد ميد
هاي اسالمي هيچ شانسي در احراز اكثريت در انتخابات آينده مصر و  گروه

  تونس و تشكيل دولت ندارند.

كه مدعي » شوراي ملي گذار«وضعيت ليبي، سوريه و يمن ناروشن است. 
 40ده دارد، مركب از جانشيني قذافي است و رهبري شورشيان را به عه

اي بسيارناهمگون. در آن همكاران سابق قذافي،  عضو است و به گونه
گرايان عضويت  رؤساي قبايل، نمايندگان نهادهاي جامعه مدني و اسالم

دانم كه  دارند. در سوريه هم اگر حكومت علوي سقوط كند، بعيد مي
-ر اجتماعيگرايان بر نيروهاي دمكرات و چپ فائق آيند. ساختا اسالم
هاي ساليان  اي يمن و حضور شيعيان در كنار اكثريت سني و جنگ قبيله

گذشته بين شمال و جنوب كه نخست به تجزيه انجاميد و سپس به اتحاد، 
  دهد. ي برقراري حكومتي متمركز و اسالمي را به هيچ گروهي نمي اجازه

  

شوراي  هر چند كه فرانسه، آمريكا و انگليس از قطعنامه :پاسخ پنجم
امنيت سازمان ملل بسيار فراتر رفتند و به جاي جلوگيري از سركوب مردم 

دفاع توسط نيروهاي قذافي، به ايجاد جنگ داخلي و تقويت نظامي، فني  بي
كنم كه رژيم معمر قذافي  دريغ ياري رساندند، فكر نمي ان بييو مالي شورش

سال  42بريم كه طي اي بيشتر دوام يابد. از ياد ن چند روزي يا چند هفته
حكومت قذافي، در ليبي دولت به معناي مدرن كلمه وجود نداشت. قذافي 

دانست، نه شاه بود، نه رييس جمهور، هر چند كه به  خود را رهبر ليبي مي
داده بود. ليبي نه قانون اساسي داشت و » جماهير«كشورش عنوان 

شور بود. چون ساير كشورها. قذافي صاحب و مالك ك ينهادهاي دولت
پس از سقوط او، انسجام خود را حفظ خواهد كرد و » شوراي ملي گذار«

در انتقال قدرت به يك دولت برخاسته از رأي اكثريت مردم، چنان كه 
مدعي است، اقدام خواهد كرد و يا نه، آينده به اين پرسش پاسخ خواهد 

  داد. 

مان ملل در مورد سوريه هم اگر كميسيون تحقيق شوراي حقوق بشر ساز
به وقوع جنايت ضد بشريت صحه بگذارد و پرونده به شوراي امينت ارجاع 
شود، ديگر روسيه و چين به همان گونه كه در مورد سودان و جنايات ضد 

توانند مانع از صدور قطعنامه  ايم، نمي بشريت حكومت بشير در دارفور ديده
ر برگ جلب بشار المللي شوند. صدو و ارجاع پرونده به دادگاه جزايي بين

المللي،  اسد و ديگر جنايتكاران سوري از سوي دادستان دادگاه جزايي بين
  موازنه قوا را به نفع مردم سوريه به كلي تغيير خواهد داد.

  

گونه تغيير حكومت  3سال گذشته ما شاهد  10طي  :پاسخ ششم
در ايم. از طريق اشغال نظامي با چراغ سبز سازمان ملل يا بدون آن  بوده

آميز بخش بزرگي از مردم  افغانستان و عراق. از طريق مبارزه مسالمت
عليرغم خشونت و سركوب خونين حكومت در تونس و مصر. با دخالت 

آميز، از  المللي در پي كشتار مردم در جريان مبارزات مسالمت جامعه بين
طريق اعزام نيرو در راستاي تقويت نيروهاي شورشي و بروز جنگ داخلي تا 

وگسالوي) در يسرنگوني حكومت سركوبگر. دخالت نظامي در كوزوو(
هاي قرن بيستم كه به سقوط ميلوزويچ انجاميد و وضعيت  آخرين سال

  روند. هاي بارز شق اخير به شمار مي ماه گذشته نمونه 6ليبي طي 

اين كه كدام نمونه بر ديگري رجحان دارد، صرفنظر از باور شخصي من كه 
ام، تابعي است از متغير شرايط  آميز بوده ي مسالمت مبارزههمواره طرفدار 

اجتماعي، سياسي و اقتصادي هر كشور و به ويژه تناسب قوا بين حكومت و 
  اند. روهايي كه به چالش با او برخاستهين
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  دوران نان،

  طغيان كار، غليان آزادي
  به شش پرسش آرش محمد قراگوزلوپاسخ 

  

  
مندترين فوتباليست  تواند قدرتنكنيد. انساني كه مي تعجب :ولپاسخ ا

ايستد تا خانه را با سياسي راديكال عصر ما باشد، انساني كه در برابر تندر مي
اش روشن كند... اين توان اَرش گونه را هم دارد كه مثل انتشار منظم مجله

د و همه را هميشه چند خشاب پرسش سوزان را با چكاندن يك ماشه خالي كن
كم چهار پنج معماي به هم پيوسته به هدف بزند. در همين سوال اول دست

در كالم هم  اقتصادي رياضت سياستطراحي شده است كه حتا با استقرار 
ي كشاند. در مجموع و از قرار موتور محركهمثنوي را به صدمن و چارك مي

ن آفريقاي شمالي و ي فرودستاخواهانههاي ترقيبحث بر محور شاسي اعتراض
بندي شده است. پيش از آن كه اين پرسش را آچاركشي كنيم خاورميانه آب
شد، به اصالح آن  "ييزنجيرهحكومتي  ضديي هاي تودهخيزش"كه چرا اين 

-ترين و هارترين ايدهي كثيفپردازيم كه: مگر قرار است در عصر سلطهمي

 - "يي حكومتيهاي تودهخيزش"داري (نئوليبراليسم) ئولوژي سرمايه
  هم داشته باشيم؟  - بدون ضد؟! 

 انقالب"كم سه دسته دانم يادآور شوم كه تاريخ معاصر دستابتدا الزم مي
  را ضبط كرده است: "ييزنجيره

  .1820 -1825هاي رهايي بخش اسپانيا ـ آمريكاي التين . جنگيك   
  اروپا. 1848 – 1849هاي . انقالبدو    
 – 1991هاي ارتجاعي "انقالب  "هاي عضو پيمان ورشو ووط دولت. سقسه    

1989.  
ها (اروپا) ترين آنيي بود. دو سه سال پاييد. راديكالها زنجيرهاين انقالب

گرا يعني واپس "انقالب"ترين شكل ممكن يك شكست خورد. اما ارتجاعي
م پيمان هاي هفروپاشي اردوگاه كمونيسم بورژوايي شوروي و سقوط دولت

داري بازار آزاد انجاميد. اينك ما با چهارمين هاي تلخ سرمايهمسكو، به پيروزي
  يي مواجه هستيم.  هاي زنجيرهحلقه ي انقالب

تمامي كه روند رو به رشد خود را در آفريقا و هاي جاري و نيمهانقالب
است.  ترديد برخاسته از دو عامل اقتصادي و سياسيكند، بيخاورميانه طي مي

و  هاي ديكتاتوريدولتدر كنار حاكميت  هاكاري تودهفقر و فالكت و بي
هاي مردمي را شكل داده است. من ترين عامل اين خيرشاستبداد سياسي مهم

در ادامه به استناد آمار و ارقام عمق وخامت اوضاع اقتصادي مردمِ اين كشورها 
بر پرچم قيام  نانوقتي كه نماد  خواهم بگويمرا نشان خواهم داد اما عجالتاً مي

هاي نشيند، وقتي كه خواست فوري مردم در بر كناري دولتمعترضان مي
گيرد، پيداست كه كدام ديكتاتوري و كل اعوان و انصار ديكتاتورها جاي مي

عامل مردم را اين چنين به ستوه آورده است. خودسوزي آن دانشجوي درمانده 
يي به خرمن كاه آغشته به بنزين بوده ط جرقهكار (محمد بوعزيزي) فقو بي

تر از كنند و وقايعي به مراتب تلخها نفر خودسوزي مياست. وگرنه روزانه ده
افتد و آب زيادي تكان ي تونسي اتفاق ميگي سياه و ناكام جوان سوختهزنده
ي درمان را در خورد. روز روشن در تهران بيمار ناتوان از پرداخت هزينهنمي

-به نظاره مي ي مازدهي سنگ كوب كرده و بهتكنند و جامعهيابان رها ميب

تونس تونست، ما "ربط كه ي ربط و بينشيند. من البته به اين جمله
هاي خيزش اجتماعي مردم معترض و عاصي ايران با تاكيد بر تفاوت "نتونستيم

يي مردم ميقاً تودهسو و جنبش راديكال و عو هژموني بورژوا ليبرالي سبز از يك
تونس و مصر و ساير مناطق درگير انقالب از سوي ديگر اشاره خواهم كرد. اما 

  كنم.الحال براي اين كه بتوانم بحث جامعي ارايه دهم از تونس آغاز ميفي
المللي پول بود. همان ي صندوق بيني فاضلهعلي همان مدينهتونس بن

هاي دولت گاهد با استفاده از پناهتوانستنهاي غربي ميجايي كه توريست
چند روزي را خوش بگذرانند و حال كنند.  ئيستبسا آتهسكوالر و مدرن و اي

هاي علي همچون چماقي در دست تئوريسينبه عبارت ديگر تونس بن
كرد تا هر وقت خواستند آن را بر سر منتقدان لگام نئوليبرال صندوق عمل مي

زدايي مالي و توليد سازي، مقرراتز آزاد، خصوصيترين اقتصادهاي باگسيخته
غير مادي و كازينويي بكوبند. بهشت تونس جايي امن براي سرمستي 

المللي و بانك هاي صندوق بيننئوليبراليسم و الگويي زيبا براي تحميل برنامه
هاي منديجهاني به ساير كشورهاي پيرامون بود. همه چيز در سطح صورت

دانم) اش را نمي(ميالدي 1388ته عالي بود. دوستي كه نوروز آراسته و پيراس
دريغ از تركيدن يك الستيك يا "گفت با اهل و عيال به تونس رفته بود مي

پس ناگهان چه شد؟ چرا در سوئيس و سوئد و  "صداي انفجار يك بادكنك؟!
از  شود؟ سوءتفاهم نشود. من البتهنروژ و فنالند و هلند يك دفعه انقالب نمي

- سوسيال دموكراسي حاكم بر اين كشورها دل خوشي ندارم اما وقتي كه في

المثل فساد اداري و اقتصادي در نروژ نزديك به هيچ است اما در همان حال 
علي و زن و بچه و فك و افتد و فسادهاي كالن بنآن زمان كه پرده بر مي

ير پوست شهر آيد كه نه؛ مثل اين كه زشود، دانسته مياش رو ميفاميل
الاليي را  "آسوده بخوابيد ما بيداريم"فرموده خبرهايي بوده است و آن كه مي

خوانده و چهار چشمي بيدار بوده است تا هر آينه براي چاپيدن مردم مي
  تر فرو كند.....چنگال در تن و جان زخمي نيروي كار بيش

خود  هايمحل از بچه 2002داري جهاني از سال كل مدياي سرمايه
گرا! و آي كارگران آهاي خاليق دولت"استشهاد خياباني جمع كردند كه: 

از خروس خوان تا بوق  "ايد كه تونس بهشت شد.سوسياليست! چه نشسته
المللي شد كه رشد اقتصادي تونس منطبق با الگوي صندوق بينسگ گفته مي

تجارت به چنان مرزي از شكوفايي رسيده كه اين كشور به عضويت سازمان 
جهاني درآمده است. (همين عضويت درگات محور همان انتقادات اصلي جناب 

نژاد نيز بود هاي متزلزل اقتصادي جناب دكتر احمديمهندس موسوي از برنامه
يي كه از زمان و به همين سبب نيز آقاي دكتر براي عقب نماندن از قافله

راليزه كردن اقتصاد ايران رفسنجاني سالنه سالنه راه افتاده، به موتور نئوليب
كاري در نرخ بي 2010هشت نه سيلندر ديگر اضافه بسته است.) باري در سال 

كاري درصد بوده است. نماد اين بي 14تونس حداقل و بنا بر آمارهاي رسمي 
همان محمد بوعزيزي است كه با  وجود تحصيالت دانشگاهي به سبزي فروشي 

  روي گاري ساخته و سوخته بود. 
شدت گرفت و  هاي نئوليبراليسازيخصوصيي برنامه 2002ز سال ا

گذاران بخش خصوصي صنايع كشاورزي، معدن و توريسم به كنترل سرمايه
سو درآمد هنگفتي به جيب از يك "مندسخاوت"گذاران درآمد. اين سرمايه

دادند و در نتيجه بدهي سنگيني را بر زدند و از سوي ديگر ماليات نميمي
علي براي دولت گذاشتند. توزيع سرمايه رو به باال يعني همين. دولت بن دوش

ها جبران اين بدهي و رفع كسر بودجه اقدام به حذف سوبسيدها، كاهش هزينه
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قيمت كاالهاي  2010ي خدمات اجتماعي دولت كرده بود. در سال و لغو كليه
اقتصادي و  هايدرصد افزايش يافت. براي اجراي اين سياست 25اساسي تا 

 ديكتاتوري بورژواييها، وجود يك دولت تحميل فقر و فالكت به توده
كشان تونس را تحت انواع علي بيست و سه سال زحمتضروري است. دولت بن

يي  و اقسام فشارهاي اقتصادي سياسي به بند كشيد. واضح است كه هيچ درجه
كارگران و ارتقاي  يي و آزادي سياسي بدون رفاه اقتصادياز دموكراسي توده

ي فريبانهسطح معيشت مردم تحقق پذير نتواند بود. آنان كه با شعار عوام
را مصادره كنند،  انقالب نان و آزاديخواهند مي "خواهيجنبش دموكراسي"

گذارند. به اين ترتيب فشار ي ترديد مياين حقيقت ساده را كالشانه به بوته
ي توپِ پر مردم تونس را چكاند. اما اين شهاقتصادي در كنار استبداد سياسي ما

  هنوز ابتداي راه انقالب است. 
بد نيست در اين جا به آنان كه جنبش انقالبي و ضد ديكتاتوري مردم تونس 

تونس "كشند و با تكيه به عبارت مثالً مسجع را به رخ جنبش كارگري مي
بگويم كه تفاوت  از دور و نزديك هم دستي بر آتش و دود ندارند  "تونست...

) و انقالب نيمه تمام تونس در اين 88دو جنبش اعتراضي ايران (بعد از خرداد 
  بود كه:
علي توانسته بود داري تونس به رهبري دولت بن. برخالف ايران، سرمايه1

ئولوژيك نيز حاكميتي داري جهاني ادغام شود و به لحاظ ايدهدر سرمايه
از  -ا دولت ايران سامان دهد. دولت ايران گي سكوالر) بمتفاوت (با ويژه
با وجود درآمدي بالغ بر هزار ميليارد دالر هنوز  -نژاد يموسوي تا احمد

داري ايران (انباشت موفق سرمايه) پاسخ نتوانسته است به مطالبات سرمايه
تا كنون با يك بحران سياسي هميشه مستمر دروني  57گويد و از بدو انقالب 

به فرار و اعتصاب  -برخالف تونس - گير بوده است. همين امر و بيروني در
- سرمايه انجاميده و مانع از عضويت و ورود دولت ايران به نهادهاي سرمايه

- در ايران تعميق مناسبات سرمايهداري جهاني شده است. به يك مفهوم 
به اين  داري همواره با مناقشات داخلي و جهاني پيوند خورده است.

العموم) همواره با ليبراليسم غربي درگير بوده است. ايران (علي مفهوم دولت
نژاد، مشايي و و اخيراً كوشش گروه احمدي -تالش رفسنجاني و خاتمي 

براي حل اين معضل (ارتباط با آمريكا)  -ثمره (شوراي عالي ايرانيان) هاشمي
  مند شكست خورده است.    با دخالت نهادهاي قدرت

هاي مستقل كارگري و احزاب راديكال در غياب تشكل. از سوي ديگر 2
دولت ايران در  "اپوزيسيون"متكي به پشتيباني فرودستان اقتصادي، هژموني 

سره در اختيار دي، يك 6به بعد تا مطلع  88جريان اعتراضات خرداد 
مند از پول و حزب (كارگزاران و مشاركت) بورژوازي ليبرالِ متشكل و بهره

ها براي كشان در خيابانست. حضور انفرادي كارگران و زحمتقرار داشته ا
فرجام مانده است. اساساً ي كارگر بيهژمونيك شدن موقعيت طبقه

ي ترين نقشي براي طبقهطلب و ليبرال دولت ايران كماصالح "اپوزيسيون"
گويان نئوليبرال خود اصل اين طبقه را كارگر قايل نبوده و بارها از زبان سخن

در  "اپوزيسيون"اين  "چپ"چالش كشيده است. در بهترين شرايط جناح  به
ي كارگر را به كه به زعم آنان طبقه -هاي من تعرضي مستقيم به تحليل

گان با نخبه "ائتالف"اند به از كارگران خواسته -رانده است  "انزوا"سمت 
از نوع بورژوازي سبز بشتابند. در واقع اين نيز يك حكم انحالل طلبانه 

دهد و مهرداد مشايخي ي آن است. رجب علي مزروعي پاس ميمحترمانه
كوبد! در تونس چنين نبود. فرودستان تونسي براي انداختن يك آبشار مي

نان و بورژوازي ليبرال كامالً غربي به خيابان آمدند و پرچم و آلترناتيو واقعي 
برخالف  -ي تونس نيز را برافراشتند. در چنين شرايطي خرده بورژواز آزادي
 هژموني يك انقالب ضد بورژوايي را پذيرفت.  -ي متوسط شهري ايران طبقه

يكي  - دو فراكسيون دولتيكه در تونس دعوايي ميان مضاف به اين 
در كار نبود. صدور فرمان  -نئوكنسرواتيست و ديگري كنسرواتيست رفرميست 

ها مانند دستورالعمل از سوي امثال شيخ مهدي كروبي سازي نفتخصوصي
ميرحسين موسوي نازل نمي شد. از همان ابتداي  "تنازل بي"هاي و بيانيه

مداراني از جنس محمد خاتمي تا ابراهيم يزدي و انقالبِ مردم تونس، سياست
نژاد و احسان نراقي جايي در باالي منبر مانند موسا غني "استادان متخصصي"

خوردهاي انتخاباتي آقايان كرباسچي و عباس نداشتند. در ايران در اوج زد و 
- عبدي (به عنوان معاون اول و مشاور رييس جمهور كروبي!) براي خصوصي

دادند. آقاي نامدار زنگنه (مشاور ارشد سازي كل اقتصاد ايران برنامه مي

-ميرحسين موسوي) از اين شاكي بود كه سپاه پاسداران عرصه را بر خصوصي

قانون اساسي تنگ كرده است. اما در تونس مردم عليه  44سازي و اجراي اصل 
ها شوريده بودند. در يك كالم در تونس توهم مردم نسبت سازياين خصوصي

آهنگي راه سبز اميد و به بورژوازي ليبرال و رفرميست و جرس و شوراي هم
خواه و مشروطه طلب و سكوالر نو و كهنه و مدرن و غيره فرو اتحاد جمهوري

اند! و از بي راه انداخته "گرديجمعه"ود. اما در ايران تازه اين جماعات ريخته ب
  بي سي و تي وي آمريكا براي رهبري جنبش سبز اتاق كرايه كرده اند......

شباهت به تونس نيست. وضع اقتصادي مردم مصر ي مصر هم بيباري مساله
نيمه رسمي  يتر شده است. روزنامههاي اخير ساعت به ساعت وخيمدر سال

دانستند كه پيش از گان ميهمه"االهرام در تاريخ دوم ژوئن به صراحت نوشت 
وضع اقتصادي كشور خراب بود اما تا آن تاريخ بايد  2011 ژانويه 26پيروزي 

گر االهرام به نقل از اطالعات مركز آمار مصر گزارش "داشتيم.آن را پوشيده مي
  رساند:ياين ارقام را به گوش مردم جهان م

به  156000هاي دولتي تعداد تخت از در بيمارستان 2009تا  2005از سال *
ميليون  76ميليون به  66كاهش يافته. در همين دوران جمعيت از  129000

 صعود كرده است.

گويد: كاهش تمام آمار مربوط به اين دوران (مبارك ـ احمد نظيف) مي*
 203كز حمايت از كودكان و مادران از ، مرا22به  337هاي دولتي از درمانگاه

، تعداد تخت  43به  106ها از ي مردم كم درآمد در استان، مراكز ويژه157به 
ي ي ساالنههزار، ميزان مصرف سرانه 5هزار به  10حمايت از كودكان بيمار از 

كيلو به  16ي گوشت قرمز از كيلو، مصرف سرانه 303كيلو به  333غالت از 
كيلو كاهش داشته است و  9/6كيلو به  8/8ي بقوالت از صرف سرانهكيلو، م 14

، حوادث 800000به   650000هاي فساد مالي از ساالنه در همان حال پرونده
، 250000به  180000گي از ، حوادث راننده1260به  975خطوط ريلي از 

- درصد، دانش 15درصد به  8/4درصد، تورم از  13درصد به  9كاري از بي

مورد  90000مورد به  65000نفر، طالق از  32نفر به  29موزان هر كالس از آ
ي مصر در آستانه"ي و... افزايش داشته است. (من اين ارقام را در دو مقاله

-ايران و مصر؛ ولي افتاد مشكل"و  "دو راهي سوسياليسم يا بربريت
به وضوح از يك ام) اين آمار ها در ايران مقايسه كردهبا وضع مشابه آن "ها

كم و كاست بي "فالكت خطر"و به قول لنين  فروپاشي تمام عيار اقتصادي
كند. مردم اين كشورها نه يك شبه ) حكايت مي"نا به جايي طبقاتي"(يا 

ي خود رجوع كردند. ما خواب نما شدند و نه براي انداختن ديكتاتورها به اراده
ام مردم مصر كسب نان و آزادي گوييم هدف قيزنيم. وقتي ميمستند حرف مي

بوده، استنادمان فقط به همين آمار دولتي تازه اعالم و علني شده نيست. در 
نقش بسيار مثبت و موثري در فرايند  جنبش كارگري و احزاب چپمصر 

اند. ايفا كرده - از سقوط مبارك تا فشار بر نظاميان  -تعميق مطالبات مردم 
دستمزدها مرتب  2002دعاست. در مصر از سال ي حوادث گواه آگاه اين مهمه

كاري رو به فزوني رفت. از اين سال به بعد ساحت سياسي كاهش يافت و بي
ي كارگري بوده است. براي نمونه روز مصر هميشه شاهد اعتصابات گسترده

 - واقع در شمال قاهره  -ي الكبرا مردم شهر صنعتي محله 2008ششم آوريل 
يي به ستوه آمده بودند، شهر را به ور و كمبود نان يارانهآكه از تورم سرسام

گي در گي و بافندهي كارگران ريسندههزار نفره 25آتش كشيدند. اعتصاب 
دو برابر شد. (در  2010تا  2008همين هنگام رخ داد. قيمت نان آزاد از سال 

 2004صورت گرفت) از سال  "1390فروردين "ايران اين روند طي يك ماه 
ك جنبش اعتراضي گسترده تمام مصر را فراگرفته بود. احزابي مانند جنبش ي

فكران پلورال)، حزب كرامت ي روشنملي پيشرفت، كفايت (اتحاديه
ها) و حزب اسالمي كارگران در ميدان بودند. بعد از جنگ لبنان (ناصريست

) حزب ناسيوناليست كفايت آب رفت و احزاب مترقي مانند حزب 2006(
هاي يست، حزب تازه تاسيس سوسيال دموكرات و حزب تروتسكيستكمون

ي طبقاتي شدند. آن چه كه در مصر اتفاق سوسياليست انقالبي وارد مبارزه
ي مطروحه در سوال شما توهم برخالف جمله - و هنوز ادامه دارد  -افتاد 

هاي مشتركي كه نبود. زمينه "سناريوي آسان و تند آهنگ تونس"تكرارپذير 
- كشان آفريقاي شمالي و خاورميانه را شكل مييام انقالبي كارگران و زحمتق

دهد تفاوت چنداني با آن چه در يونان و اسپانيا و پرتغال و حتا فرانسه و 
تواند داشته باشد و ندارد. اين گذارد نميانگلستان و ايتاليا (دو قطب اروپا) مي

-فرانسوي يك جور فرياد مي است كه كارگر پرتغالي و يوناني و درد مشتركي
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كشد، كارگر مصري و تونسي و اردني و مراكشي و سوري جوري ديگر. و البته 
يي متفاوت. همه اما از يك تشكل ايراني و عراقي و آذربايجاني به گونهكارگر بي

هاي رياضت برنامه "سوسياليست"حنجره. در يونان و پرتغال به اسم دولت 
كنند، در فرانسه و انگلستان به نام ان تحميل مياقتصادي بر معيشت فرودست

گذارند اصالح الگوي مصرف و جهاد دولت نئوليبرال. در ايران نامش را مي
-ها به سرمايههاست كه اكوسوسياليستاقتصادي. اما واقعيت همان است. سال

ها! شما با كااليي كردن نيروي كار و كنند كه پدر نيامرزيدهداري حمله مي
ي نازك اجتماعي محيط رويه در يك اليهو اضافه توليد و مصرف بي رقابت

ايد. اما سوال اساسي اين جاست كه چه كساني ي پرتگاه بردهزيست را به لبه
ي كارگري با دو اتاق بايد در الگوي مصرف خود تجديدنظر كنند؟ يك خانواده

نشين  ي فرمانيهدار و بازارو چند شعله برق و يك حمام فسقلي؟ يا آن سرمايه
آباد است؟ اش مساوي آب مصرفي كل مردم خانيكه تعويض آب استخر خانه

ميليون  45آن آقاي معاون وزير كه به قول احمد توكلي براي پسرش ساعت 
ي خرد يا امثال بنده و كارگران قرارداد سفيد كه به محض ارادهتوماني مي

شان از پنج ماه يه دستمزدهاكارفرما بايد آب حوض بكشيم؟ نكند كارگراني ك
 جويي كنند؟تا يك سال و اندي به تعويق افتاده است بايد صرفه

بينيد كه برخالف تصور شما اين درد مشترك محدود و منحصر به چند مي
سوزند نيست. من در كتابي كه به الحال در آتش انقالب ميكشوري كه في

عصر "ن مجوز نشر بگيرد از دانم كه در ايراام و بعيد ميگي نوشتهتازه
ام. سخن گفته "هاي كارگريانقالب"و دوران  "داريفروپاشي سرمايه

اين ادعا را من كم و بيش؛ پيش از علني شدن بحران جهاني اقتصادي در سال 
ام و داليل كافي تئوريك و كنكرت دارم. ام و پاي آن ايستادهمطرح كرده 2005

 1848هاي داري از آن تو بميري سالسرمايهبه عبارت ديگر اين بحران جاري 
ها نيست. اين بحران حكم به و دهه ي هفتاد و مشابه آن 1929و  1871و 

علي و مبارك و قذافي و عبداهللا صالح و اسد و امثال ها خواهد داد. بنفروپاشي
  ها مقدمه و درآمد كوتاه اين كتاب قطورند. از شب هنوز مانده دودانگي!   اين
  

گردد شخصاً هرگز اين هاي من باز مي: تا آن جا كه به تحليلخ دومپاس
داري ام. به نظر من سرمايهها را منحصر و محدود به جهان عرب ندانستهخيزش

- بيو به تبع آن  بحران اقتصاديدر سطح جهاني وارد دوران جديدي از 
شده است. اين بحران در تمام كشورهاي اصلي و فرعي  ثباتي سياسي

-داري به وضوح پيداست. با اين تفاوت كه در هر كشور بنا به زيرساختمايهسر

هاي اقتصادي و موقعيت بورژوازي حاكم، بحران اقتصادي و سياسي به شكل 
هاي خاصي امكان بروز يافته است. آن چه كه در حال حاضر گريبان دولت

مانند المثل في – "ي سياسيحادثه"داري را گرفته است فقط يك سرمايه
ي اساسي اين است نيست. مساله - باغ يا حتا فروپاشي يوگوسالوي جنگ قره
سود شده گرايش نزولي نرخ داري همه جا دچار بحران ناشي از كه سرمايه

نظير  - ي تئوريك است. واضح است كه قصد ما در اين جا طرح يك مولفه
شاهد يك  نيست. با اين حال بايد تاكيد كنم كه ما -مباحث گروندريسه 

در سراسر جهان هستيم. اين بحران ظاهراً از  بحران عميق كاپيتاليستي
در آمريكا علني شده، اما واقعيت اين است كه عمق آن به  2008سپتامبر 
گردد و در تعميق و گسترش آن از هاي تاچريستي ـ ريگانيستي باز ميسياست

و كوچك نهادهايي داري بزرگ انگلستان وآمريكا به ساير كشورهاي سرمايه
اند. نقش به شدت مخرب ايفا كرده بانك جهانيو  الملليصندوق بينمانند 

توانيد سياست افزايش سن كشي نميبندي و با هيچ خطشما تحت هيچ دسته
ي ي رياضتي افزايش سه برابري شهريهگي در فرانسه را از برنامهبازنشسته

گي در ال رفتن سن بازنشستهدانشجويان، ماليات سرانه بر مستغالت و با
گذرد كم و انگلستان تفكيك كنيد. آن چه كه در يونان و اسپانيا و پرتغال مي

يي ديگر در آفريقاي شمالي و خاورميانه بيش همان روندي است كه به گونه
سازي در ايران؛ خصوصي"يي تحت عنوان جريان دارد. من طي مقاله

بخش چهارم از "ي تا خاورميانهبحران كاپيتاليستي از آفريقاي شمال
ي بي به اين عرصه "يابي مكان دفن نئوليبراليسمامكان"سلسله مقاالت 

كنم و از ام و اين جا رياضت اقتصادي در كالم را رعايت ميدر و پيكر وارد شده
  ي منحوس امثالم از ريخت و قيافهگذرم. دعوا بر سر اين نيست كه مردآن مي

- و زاپاترو و پاپاندرو و كامرون و مركل و نتانياهو تا بن ساركوزي و برلوسكوني

اف و نوري مالكي و ملك عبداهللا و علي و مبارك و قذافي و عبداله صالح و علي

خورد. بله اين واقعيت دارد شان به هم ميها حالخليفه و اسد و امثال اينآل
قابل تحمل و هاي غير سياسي نيز سخت تلخ و غير ها در عرصهكه اين آدمك

خواهم تاكيد كنم مساله بر سر تغيير ناشادند. اما مساله اين نيست. مي
المثل رفتن مبارك و جلوس برادعي) نيست. برخالف اهداف مداران (فيسياست
ي اروپا و آمريكا كه مي كوشند با جمع كردن هاي امپرياليستي اتحاديهسياست

داري جلوگيري كنند و در سرمايهبساط ديكتاتورها از سقوط نظام ديكتاتوري 
از جمله  -اند سازي اين سياست پرداختههر كشور به صور مختلف به عملياتي

موضوع دعوا  -باشتاب گوش مبارك را گرفتند و از معركه بيرون كشيدند و... 
اساساً چيز ديگري است. يك بار ديگر به آماري كه در مورد اقتصاد مصر ارايه 

بينيد. در ايران هم كم و چنان وضعي را در آمريكا هم مي كردم مراجعه كنيد.
گي، فقر، گرسنهبيش همان وضع وخيم بر معيشت مردم حاكم شده است. 

و غيره دمار  كار، فحشا، ركود اقتصادي، تورمسازي نيرويكاري، ارزانبي
هاي مصيبت بار با كشان درآورده است. اين فالكتاز روزگار كارگران و زحمت

كه بدتر و شديدتر يابد، بلهاي نئوليبرالي رياضتي نه فقط بهبود نميستسيا
كه سرمايه سودآور بوده است، عشق و حال و ارزش اضافي و شود. زمانيهم مي

اند؛ حاال كه گرايش نزولي نرخ داران به جيب زدهاش را سرمايهسودهاي كالن
دستان اقتصادي بدهند؟ ي سرمايه را گرفته است تاوانش را بايد فروسود يقه

چرا؟ رياضت اقتصادي كه در ايران طي دو سه سال گذشته تحت عناويني 
جهاد "و  "اصالح الگوي مصرف"، "هاسازي يارانهمنديهدف"همچون 
كه كل اين است، مشروط بر آن "عالي"و غيره مطرح شده بسيار  "اقتصادي
هاي گران از مالياتها را بورژوازي تحمل كند. دستمزدهاي كاركشيرياضت

كم به حداقل خط فقر (نزديك تصاعدي بر درآمدهاي نجومي بورژوازي دست
  ) برسد و واقعي شود. 1390به يك ميليون و دويست هزار تومان در سال 

كشان كاري و ساير خدمات اجتماعي و رفاهي شامل حال زحمتي بي بيمه
ز به حرام و حالل و خمس و شود. بازاريان ايران كه از قضا و گويا به شدت ني

بندي نشان پاي –در حرف  - "جهاد"هايي مانند زكات اعتقاد دارند و به آموزه
هاي جهاد اقتصادي را تحمل ها را باال بزنند و فشار سياستدهند، آستينمي

دهد، اش كفاف اجاره خانه را نميهزار توماني 330كنند. كارگري كه حقوق 
پنجم گروي شش و هفتم است با كدام توان مالي  يي كهمن نويسنده حرفه
مان كشي رياضت و جهاد شويم؟ اصالً حال و روزي برايبايد وارد اين تسمه

  مانده است؟ 
ها را گفتم تا گفته باشم شك نكنيد كه روند بازگشت ناپذيري در باري اين

جان سختي "ي مشهور كل جهان شروع شده است. من در مقاله
داري براي كنترل بحران و ايجاد ي سرمايهبه تالش مذبوحانه "نئوليبراليسم

ي خواهم بگويم اگر گسترش گسترهثبات سياسي پرداختم اما در اين جا مي
هاي نئوليبرالي رياضت كار با سياستسازي نيرويكاري و ارزانفقر و بي

 هاي جاريشود، الجرم بايد پذيرفت كه اين روند و انقالباقتصادي حل مي
ارزش يكي دو مهره سوخته متوقف بازگشت پذير است  و در حد عزل بي

تواند با ي اروپا ميميليارد يورويي صندوق و اتحاديه 170خواهد شد. اگر وام 
هاي رياضتي در عرض پنج سال نزديك به شصت ميليارد دالر تصويب سياست
ي گفت سفره ي دولت بريزد، ناگزير بايدكشان يونان به خزانهاز جيب زحمت

شود. در نتيجه چرا مردم معترض بايد دست از مردم حقيرتر و فقيرتر مي
هاي عمومي بكشند و با دستمزدهاي ناچيز و هاي خياباني و اعتصاباعتراض

سازي استثمار مضاعف شوند و در همان حال شدت كار و بازار آزاد و خصوصي
خشم كوچه و خيابان و  خاموشي پيشه كنند؟ به راستي چرا؟ مگر نه اين كه

- كارخانه در مشت مردم است؟ حتا حاكميت نظاميان در جايي مثل مصر نمي

هاي جاري تا كجا پيش كه انقالبتواند اوضاع را به زمان مبارك باز گرداند. اين
برود و در كدام ايستگاه پياده شود البته و به طور قطع منوط به يك عامل 

ي كارگر هر جا كه طبقهساز است. تعيين كننده، نهايي و سرنوشت 
متشكل، سازمان يافته و متحزب بتواند در ميدان اعتراض نقش 
هژمونيك و انقالبي خود را ايفا كند، شما به حساب من روي پيروزي 

ها اهداف خود را بر و به هر درجه كه اين جنبش حداكثري آن شرط ببنديد
هاي بورژوازي ناراضي و خرده و بر مبناي پاسخ به نياز"مطالبه محور"ي پايه

تر خواهد شان بيشنشينيبورژوازي عاصي متمركز كنند، امكان شكست و عقب
هاي جاري و نيمه تمام شد. در حال حاضر (ژوئن) هنوز در متن انقالب

با وجود اعتراضات و  -ي كارگر يي هژموني طبقهآفريقايي و خاورميانه
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قطعي نشده است. اگر  - احزاب چپ  ي كارگري و فعاليت اعتصابات گسترده
كنيد دقيقاً به همين دليل است. و ها مشاهده ميفراز و فرودي در اين جنبش

دقيقاً به همين دليل نيز بود كه بورژوازي فاسد ليبرال ايران با انواع و اقسام زد 
ي پرزيدنت بوش با مهمان و بندهايي كه در موسسات امپرياليستي (از كتابخانه

جناب ش حضرت محسن سازگارا تا مركز مطالعات ايران و اعراب عالياويژه
- خوانساري و مخملباف و هكذا...) صورت مي "دولت در تبعيد"زاده و نوري

ها گيرد جنبش اعتراضي مردم ايران را به مسلخ نئوكانگرفت و هنوز هم مي
  برد.     

در  ايش طبقاتآرو تا يادم نرفته بد نيست كه يك نگاه فشرده و كلي به 
  اين كشورها بيندازم:

ها متشكل از پادشاهان و روساي جمهوري مستبد. فاميل دولت بورژوايي *
خوار قبايل، دوستان و اعضاي تكنوكرات و اعضاي خانواده، روساي جيره

 سياسي.

  

  

  
  

  

. رانتي ـ نفتي (به جز اردن)، صادرات نفتي، واردات اقتصاد سياسي *
يي به اجاره توريسمي حاكم. مليتي وابسته به طبقههاي فرا توسط شركت

ها ييي حاكم. درآمد اين اجارهعنوان منبع درآمد ارزي و ماليات براي طبقه
كند به ي دولتي عمل ميي خارجي و با اتكا به يارانهكه در تلفيق با سرمايه

ي و گذاررود و در خارج از كشور سرمايهبازان ميخواران و سفتهجيب رانت
بورژوازي مرفه و فوقاني به دليل منبع درآمد خود شود. خرده انباشت مي

ي بورژوازي حاكم است. (دولت) به طور كامل وابسته و در خدمت طبقه
- واردات ارزان تمام صنايع جوان داخلي را نابود كرده است. گسترش سيستم

اقليت ي مراكز خريد مدرن براي ها و امكانات ارتباطي جديد و توسعه
ي حاكم تعبيه گرديده. (بخشي ـ قبيلهگان وابسته به طبقه ناچيزي از نخبه

خلدون ابن "عصبيت "يي انسان را به ياد تئوري از اين مناسبات قبيله
هاي سنگين خريد و انباشت اسلحه و اندازد.) ميلياردها دالر صرف هزينه مي

دي براي سركوب تجهيزات نظامي و امنيتي شده است. مزدوران قراردا
هاي كار در بخشبيكار و نيمه اند. جوانان بيهاي مردمي اجير شدهجنبش

جنبش كنند. (ها حركت ميها و كافهها و دكهغير رسمي مانند ميدان
ي معترضان خياباني از همان جوانان ) بافت طبقاتي عمدهكار؟جوانان بي

كه احتمال  -پا، خود شاغلين داران خردهكار، كارمندان  فقيردولت، مغازهبي
كار تالقي در محل كارشان بسيار كم است و به اين لحاظ بدون ترس از بي

توان شكل بسته است. به اين ترتيب مي -كنند شدن شجاعانه عمل مي
اعتراضات خياباني  - به جز مصر  -فهميد كه چرا در بسياري از اين كشورها 

داران صنعتي ارگران مزدي و سرمايهي طبقاتي ميان كشكل كالسيك مبارزه
الشعب يريد "را به خود نگرفته است. و به همين سان نيز خاستگاه شعار 

هاي به صورت امتناعي طرح شده و انقالب به ظرفيت "اسقاط نظام
  تجويزي نرسيده است.  

يي اساسي اشاره بايد به نكته "بخش سوم از متن سوال دوم"اما در مورد 
وقفه به من را بي"حركت عمومي ناگزير"ويم كه عبارت كلي كنم. ابتدا بگ

برد. سوسياليسم و انقالب سوسياليستي همان پوزيتيويسم انترناسيونال دوم مي

ي اصلي انكشاف قدر كه جبري نيست، اختياري هم نيست. در اين جا مساله
ر يي دي كارگر از طبقهي طبقاتي، عروج جنبش كارگري و تبديل طبقهمبارزه

هاي وسيع اجتماعي يي براي خود و اعمال هژموني بر جنبشخود به طبقه
هاي كه تحقق آن مستلزم تطبيق مولفه -است. اگر اين پديده اتفاق بيفتد 

توان از به هم خوردن توازن قوا به سود فرودستان سخن مي -فراواني است 
به سمت گفت. در حال حاضر توازن قوا با وجود حضور مستمر مردم هنوز 

هاي اصلي قدرت (ارتش) و ايجاد يك شرايط عميق انقالبي و تعرض به كانون
درهم شكستن ماشين سركوب دولتي فراهم نشده است. در نتيجه ممكن است 

يي اصالحات نيم بورژوازي حاكم به كومك امپرياليسم بتوانند با ايجاد درجه
دادن به ائتالفي از احزاب بند مانند تغيير در بندهايي از قانون اساسي، ميدان 

ي بورژوازي حاكم را از ليبرال و اسالميون معتدل و سوسيال دموكرات، طبقه
فروپاشي نهايي نجات دهند. اين احتمال چندان دور نيست. به يك مفهوم 

ي آشيل لنگي است كه اصالح ها دقيقاً در همان پاشنهضعف مفرط اين جنبش
از موسوي و نگهدار تا  -ها رال دموكراتها) و سوسيال ليبطلبان (رفرميست

  كنند. از آن  هم عنان و به عنوان سنگر پيروزي ياد مي –عمرموسا و البرادعي 
يا به قول آقايان  مرفه ي متوسططبقه اين سنگر متزلزل و سوراخ همان 

خواه است. البته تعجب نكنيد كه چرا اين حضرات شهروند جنتلمن دموكراسي
گويان نئوليبرال شوراي هماهنگي راه سبز اميد) به كل منكر (از جمله سخن

هاست كه  به تاسي از هابرماس و اند. آنان سالي كارگر شدهوجود طبقه
-گويند. آنان از چپقصه مي كارنيرويبه جاي  قدرت ارتباطاتكاستلز از 

مولتي يي همچون توني نگري و مايكل هارت تئوري صدمن يه غاز هاي بريده
را از هانتينگتون فرا  خواهيموج دموكراسياند. را آموخته (انبوه خلق) تود

پوشند و براي جنبش كارگري دشنه اند. مانند هيتلر و ريگان اونيفورم ميگرفته
آورند. پيروزي ناتو در كشند اما اداي ساتياگرائيسم گاندي را در ميمي

ي آمال رفتارهاي ضد هگذارند و كعبيوگوسالوي را به حساب مقاومت مدني مي
شان زماني بسترساز اعتالي امثال واسالو هاول و لخ والسا و خشونت

و اتوپياي اين جماعت است.  ها شده است. بوريس يلتسين كعبهساكوشوويلي
خواهند با اينان مي -كه هنوز تئوريزه نشده  –ي راديكاليسم در آخرين مرحله

زار از خشونت جويِ بيسيالِ مسالمت خروش خرده بورژوازي ناراضي پر نوسانِ
ها ها و توپخواهي انقالبي به مصاف تانكليبرال دموكرات ضد هرگونه آرمان

كنند؟ واضح است. هدف اين شود. چرا چنين ميدانند كه نميبروند و مي
تغييرات ساختاري و راديكال نيست. آنان  -گويند  چنان كه خود مي –جماعت 

اند. عمرموسا به جاي مبارك يا موسوي به مداران دل بستهبه تغيير سياست
  ي خود. نژاد و بعد نخود نخود هر كه رود خانهجاي احمدي

پنجاه سال  "كودتاهاي ضد استعماري"هاي جاري با اما اين كه جنبش
ي اسد و عراق بال تا مصر ناصر و سوريهاز الجزاير بن -پيش در همين كشورها 

ي سه است يا نه، بايد از يك آس سوخته در وسط اين مسابقهقابل مقاي -قاسم 
- ي بيست و يك شدن و پايان بازي را نميسياسي ياد كنم كه غيابش اجازه

- ياد مي "كودتاهاي ضد استعماري"يي كه شما از آن تحت عنوان دهد. پديده

 كنيد در واقع عروج ناسيوناليسم راديكالِ استقالل طلب ضد آمريكايي بود. من
ها تاكيد كردم، تا ماهيت طبقاتي و عمداً بر چهار وجه مشخص آن جنبش

ها با نبرد الجزاير عليه ها را نيز تصريح كرده باشم. آن جنبشسياسي آن
هاي دانيم از جريانهاي كولونياليستي فرانسه شروع شد و چنان كه ميسياست

ها ع از آنفكراني مانند سارتر و كامو به دفاچپ و كمونيست تا روشن
ي جنگ سرد بودند و دست مريي ها به يك تعبير نتيجهبرخاستند. آن جنبش

ناپذير اتحاد جماهير شوروي را پشت خود داشتند. در ماجراي پايان
هاي راديكال ضد امپرياليستي تقسيم جهان كمونيسم روسي به ناسيوناليست

لوحانه را در نگريست و اين تصور سادهآمريكايي به چشم متحدان خود مي
هاي ناصريستي و بعثي در ميان چپ سنتي ميليتانت دامن زده بود كه جريان

كنند. از نظر باندهاي حركت مي "سوي سوسياليسم"مصر و سوريه و عراق به 
(كمونيسم بورژوايي ) هر جريان و  "اردوگاه سوسياليسم واقعاً موجود"حاكم بر 

به اين و بلوك سوسياليسم بود.  دولت ضد آمريكايي، سوسياليست يا در خط
هاي استقالل طلب و ناسيوناليست هاي طوالني جنبشترتيب براي دهه

در  ها ابالغ سوسياليستي دريافت كردند.و ضد استعمار از سوي روس
هاي امپرياليسم آمريكا غياب يك آلترناتيو نيرومند چپ و با وجود شرارت

بال و جمال عبدالناصر و مه و احمد بنشماري زير چتر قوام نكروالجرم مردم بي
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حافظ اسد و عبدالكريم قاسم و حتا صدام حسين جمع شدند. در نتيجه عمر 
جا  "انقالبيون سوسياليست"و  "خواهانترقي"مختار و سرهنگ قذافي در صف 

ها عنوان سوسياليسم به خود سازيالشعراي بهار. مليزده شدند! مثل ملك
گي. مصيبت شدند. به همين ساده "سوسياليست"رك گرفت و رضاشاه و آتاتو

را ببين! البته اين فقط كمي از جفاهاي آشكار كمونيسم بورژوايي شوروي در 
ي موسا چومبه و در حق سوسياليسم كارگري ماركس بود. در آمريكا مجسمه

  شوروي تنديس پاتريس لومومبا بر پا شد.
فكران از پاتريس و روشن خواهانواضح است كه در قياس با چومبه، ترقي

هاي ضد استعماري اگرچه براي استقالل كردند. اين دولتلومومبا حمايت مي
كوشيدند اما در مواقع ضروري همچون چماق شوروي عليه كشورشان مي

ي ما هاي پيش گفته، در همين منطقهرفتند. غير از دولتآمريكا به كار مي
يي خود را تشكيالت نظامي و حرفهشان هايي عروج كردند كه رهبرانجنبش

ي واضح و بارز اين لنين ساخته بودند. يك نمونه "چه بايد كرد"مثالً از روي 
به رهبري جالل طالباني است.  "ي ميهني كردستان عراقاتحاديه"ها جنبش

ام برسيد، الزم است كه مانيفست اين اتحاديه را قرائت براي اين كه به عرض
هاي سال خود را خوش و بلند! آقاي مام جالل تا سالفرماييد! با صداي 

ي آيتي و مبارزهدانست و رسم و آيين پيشمرگهماركسيست لنينيست مي
- فكران انقالبي و حرفهمسلحانه را در برداشتي آزاد از به اصطالح تئوري روشن

در  "سوسياليستي"يي حزبي به استخدام كسب قدرت سياسي و استقرار دولت 
ي اين روياها بعد از فروپاشي شوروي و پيش از آن در د. اما همهآورده بو
هاي مختلف از جمله مرگ ناصر، سازش مصر ـ اسراييل، به راست جريان

هاي فلسطيني مانند جرج حبش، عروج غلتيدن ساف و فتح، انزواي ناشاد چپ
.. جريانات دست راستي در خاورميانه و سرانجام دخالت نظامي آمريكا در عراق.

ي سر جنايات آمريكا پست مثل حبابي تركيد. در عراق وقتي كه از صدقه
ي ميهني رسيد و حزب رياست جمهوري به مام جالل و جريان اتحاديه

دموكرات مسعود بارزاني رياست دولت حريم را به عهده گرفت و پيشمرگان 
يه و اربيل هاي سليمانروز ناگهان از قبِل گروهبان دومي پاسگاهخواه ديآرمان

هاي ناسيوناليست به خود آمدند و در نون و نوايي به هم زدند، ناگهان جريان
 "عقالنيت"آنان با  "ي قرمز دارد؟گل شبدر چه كم از الله"فكر فرو رفتند كه 

ي سياسي به اين نتيجه رسيدند كه وقتي با حمايت آمريكا و جامعه "درايت"و 
توان رييس جمهور و نخست وزير شد، ا ميهجهاني و بدون تكيه بر قدرت توده

ي چرا بايد اساساً دست به مبارزه زد؟ در نتيجه البي با سناتورهاي بازنشسته
در دستور كار  -به رسم سازمان مجاهدين  -ي اروپا آمريكايي و اتحاديه

هاي امروز قرار گرفت. در اين پروسه اصطالحاتي روز و ناسيوناليستدي "چپ"
خشونت و  قهر انقالبيو  ي طبقاتيمبارزهو  ريزيخونو  بانقالمانند 
هاي بريده و پشيمان با كله و غيره ناگهان اَخي و غير مدني شد و چپ انقالبي

هاي جمهوري خواهي تو شكم سوسيال ليبرال دموكراسي رفتند. نسخه
ي سبز بستند و براي مالقات با يك ديپلومات درجه پنج و شش نوشتند. غالده

صف كشيدند. سيكل  -آن هم از در پشتي وزارت امورخارجه  -يكايي آمر
. به نظر من "ورقي بر نگشت" بينيد؟ برخالف تصور شما هيچمعيوب را مي

بينيم حسني مبارك و عالوي و مالكي و هاي بازي سوخت. كما اين كه ميورق
ردند. طالباني، مصر و عراق را به دوران قبل از مبارزات ضد استعماري فرو ب

آورد كودتا يا هر حركت مبتني بر كسب قدرت از باال و بدون اصوالً دست
كشان هر قدر هم كه مترقي باشد سرنوشتي جز يك دخالت كارگران و زحمت

  گام به پيش و صد گام به پس ندارد. 
  

مباحث  "عصر فروپاشي سرمايه داري "بخش نهايي  كتاب  :پاسخ سوم
هاي انحراف، انحطاط و ي داليل و زمينهارهبسيار مبسوط و مفصلي را درب

-سقوط اتحاد جماهير شوروي پيش كشيده است. اين سوال شما من را بي

دانيد كه عقب برد. مي - بعد از مرگ لنين  - ها بلشويك درنگ به دوران پلميك
كه هنوز نپ سياست اقتصادي حاكم بر شوروي بود  -  1928تا  1925از سال 

در حزب كمونيست شكل بست. يكي جناح راست به  بندي مشخصدو صف -
سردمداري استالين، بوخارين و ديگري جناح چپ حول محور تروتسكي، 

كه بعدها بوخارين را قرباني راست روي سكتي و  –زينوويف. جناح راست 
سوسياليسم در "ي پشت برنامه - ئولوژيك پارانوئيدي خود كرد سياست ايده
سازي و انقالب ي نپ، مليو جناح چپ از ادامه سنگر گرفته بود "يك كشور

- گفت. به نظر من هر دو جريان خطي غير لنيني را دنبال ميجهاني سخن مي

كردند. خط مشي برنامه و بازار از يك سو و  سوسياليسم در يك كشور از سوي 
ديگر، در واقع سوسياليسم متكي به الغاي مالكيت خصوصي، اجتماعي كردن 

ي طلبانهسازي و ناسيوناليسم جاهو لغو كار مزدوري را با صنعتيوسايل توليد 
خواهد انترناسيونال خود تاخت زد. خط انقالب جهاني هم كه حاال وقتي مي

شوند، راه به اش در يك پيكان جا ميي مركزيبرگزار كند، تمام اعضاي كميته
ب تونس بدون جايي نبرد. حاال مساله واقعاً اين نيست كه آيا پيروزي انقال

پيروزي انقالب در مصر و مراكش و سوريه و اردن و عربستان و بحرين و 
الجزاير و ليبي و يمن ممكن، مداوم و مستمر خواهد بود يا اين كه 

اش را خواهند بريد؟ يي نفسها و متحدان ريز و درشت منطقهامپرياليست
ها به شويكشد، بلواضح است كه اگر سوسيال دموكراسي آلمان پيروز مي

گي صنعتي كشور خود  تنگناي نپ و هزاران مكافات ديگرِ ناشي از عقب مانده
در نتيجه پيداست كه پيروزي انقالب نيمه تمام مصر يا خوردند. بر نمي

من به  تونس به پيروزي انقالب در كشورهاي ديگر ياري خواهد رساند.
تراض به افزايش سن هاي كارگري فرانسه در اعخاطر دارم وقتي كه اتحاديه

ها آمده بودند برق شوق در چشمان به خيابان 2010گي در زمستان بازنشسته
يي جهاني با دردي ي كارگر طبقهدرخشيد. طبقهفعاالن كارگري ما مي

مشترك است. همان طور كه مردم مصر از حوادث تونس تاثير گرفتند و مردم 
به خيابان كشيدند، پيروزي كشورهاي منطقه را تشويق به اعتراض كردند و 

ي تواند نويد بخش و يا الگوي پيروزي طبقهي كارگر مصر نيز ميقاطع طبقه
كارگر ساير كشورهاي منطقه باشد. توجه داشته باشيد كه ساختار اقتصادي 

ي اين كشورها كم و بيش به هم مانسته است. مستقل از نفتي بودن اين همه
نيز به غايت غير دموكراتيك و اليگارشيك هاي سياسي حاكم ها، نظامدولت

 45يي اسدها در سوريه (العمر و فرقههستند. رياست جمهوري طوالني، مادام
 29سال) صالح در يمن ( 41سال) قذافي در ليبي ( 29سال) مبارك در مصر (

ي هاي مطلقهسال) هيچ فرقي با پادشاهي 21ها در آذربايجان (افسال) و علي
هاي اردن و امثالهم ندارند. در مصر و بحرين و كويت و فُكلي شيوخ عربستان

زاده (جمال مبارك) هم قرار بود مانند سوريه و اردن و آذربايجان يك شاه
هاي ي خود شود. قصد من دفاع از دموكراسيجانشين پدر فاسد و گنديده

نسه) (فرا "دموكراسي"بورژوايي، نيابتي و پارلمانتاريستي غرب نيست. در مهد 
وقتي كه نزديك به سه ميليون كارگر به يك سياست مشخص دولت  اعتراض 

كنند، باز هم پارلمان در دفاع از بورژوازي و دولت حاكم راه خود را مي رود. مي
در نتيجه تفاوت چنداني ميان پارلمان فرانسه و سوريه نيست. در سوريه آقاي 

كشد و از را به خاك و خون ميتر از سه ماه هزاران نفر بشار اسد در عرض كم
خواهم بگويم شود. ميدر پارلمان تشويق مي "مردم"گان سوي نماينده

ي يونان و پرتغال و اسپانيا براي مردم به ستوه آمده دموكراسي مستقيم
همان قدر حياتي است كه براي مردم آفريقا و خاورميانه. رفاه اقتصادي نيز 

نظر از ساختارهاي متفاوت اقتصاد سياسي رفايضا به همين منوال. در نتيجه ص
زند. كشان اين كشورها را به هم پيوند مييونان با مصر، درد مشتركي زحمت

در مانسته گي همه سويه  اين درد مشترك همان قيام براي نان وآزادي است.
ي حوادث ميدان هاي تحرير قاهره و سينتاگماي يونان ترديد نكنيد. اما اين 

توانند با هم ادامه دهند يا هاي نميه تمام ميها و انقالبا جنبشموضوع كه آي
مثبت باشد. شما فكر  "بايد"كه خير، به نظرم پاسخ نه فقط مثبت است، بل

المللي و ي اروپا و نهادهاي امپرياليستي مانند صندوق بينكنيد كه اتحاديهمي
اند؟ همه شدهبانك جهاني چرا براي جلوگيري از سقوط دولت يونان بسيج 

ي هاي رياضتي دولت يونان، حملهدانند كه دفاع از تحميل سياستمي
ي اروپا از سقوط مستقيمي به معيشت فرودستان اين كشور است. اتحاديه

هاي اين سقوط كت و داند كه لرزشيونان و اسپانيا و پرتغال وحشت دارد و مي
ي كارگر يونان به ي طبقهدامن آنان را نيز خواهد گرفت. همان طور كه پيروز

عروج و تقويت جنبش كارگري ساير كشورهاي اين بلوك ياري خواهد رساند. 
تر برخالف دوران جنگ سرد جهان ما ميان دو قطب شر (غرب) شر كم

بندي (شوروي) نوسان ندارد. در حال حاضر جهان دو قطبي به مفهوم صف
كشان از طرف ديگر متداري از يك طرف و كارگران و زحهاي سرمايهدولت

به "هاي كذايي ي هارت و پورتاست. شما ببينيد كه دولت بوليوي با همه
- المللي پول تمكين ميهاي صندوق بيناش به سياست"سوي سوسياليستي

هاي ساني سرنوشت انقالبكنم مستقل از يككند. در مجموع من فكر مي
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المللي يي و بينخلي، منطقهكه به عوامل متعدد دا -يي آفريقايي و خاورميانه
توان از جهان وارد عصر جديدي شده است. عصري كه مي -گره خورده است 

ياد كرد. عصري كه سخن گفتن از انقالب  "داريعصر فروپاشي سرمايه"آن به 
پايان  "هايبازيهاي تلخ بعد از سقوط شوروي  و كولينه فقط مانند سال

ها نيز ويار ژاكوبنيسم كه بر عكس حاال ليبرالفوكوياما هذيان نيست، بل "تاريخ
  اند! كرده

  

هاي مختلف بر اساس منافع ها و جريان: واضح است كه دولت:پاسخ چهارم
كوشند به نفع شوند. بر اين مبنا همه ميطبقاتي خود با هر جنبشي مواجه مي

دم هاي جاري را مصادره به مطلوب كنند. از همان روز قيام مرخود انقالب
كوك  "تفسير خبر "هاي كوچك و بزرگ ساز و دهلي رسانهتونس، همه
ها كه تا همين حاال هم دموكراسي را در افغانستان و عراق و ليبي كردند. غربي

كنند، دايره به دست گرفتند و به جاي تانگو ، باران ترجمه و حقنه ميبا بمب
نس و مصر را به خواهي مردم توموج دموكراسي"عربي رقصيدند كه يعني 

علي و حسني مبارك و آنان هرگز توضيح ندادند كه بن"شناسند. رسميت مي
مردان اند؟ دست بسياري از دولتقذافي از چه تاريخي غير دموكراتيك شده

هاي نفتي دولت قذافي و فرانسه و ايتاليا تا قبل از شروع انقالب مردم در كيسه
ل از طغيان مردم ليبي حضرت علي بود. دو هفته قبصنعت توريسم بن

برلوسكوني، قذافي را چنان در آغوش فشرد كه عنقريب بود محافظان جناب 
سرهنگ براي نجات او دست به ماشه شوند. حسني مبارك تا آخرين لحظه نه 

هاي مختلف كه دولت ايران هم با اعزام هياتي معتمد غرب بود، بلفقط مهره
ر را داشت. فردا هم اگر مردم اردن قيام سازي رابطه با دولت مصقصد عادي

 1390كنند دولت ايران از بيخ و بن منكر خواهد شد كه براي جشن نوروز 
كارت دعوت اختصاصي به دربار شاه اردن فرستاده است. البد به اين مناسبات 

توان از اسراييل گويند ديپلوماسي؟ در راستاي همين ديپلوماسي البد ميمي
ضد انقالبيون نيكاراگوئه (كنتراها) هديه داد و در عين حال اسلحه خريد، به 

خواهان محو اسراييل شد و با دانيل اورتگا پيمان اخوت بست و براي االهيات 
رهايي بخش آمريكاي التين قصيده نوشت. اما واقعيت اين است كه در مصر 

بيداري "هم كه جنبش اسالمي بنيادگرا حاضر و آماده است سخني از 
المسلمين كه به صراحت از دولت ايران ي اخواندر ميان نيست. بيانيه "ياسالم
خواست كه آنان را به حال خود بگذارد فقط يك ژست سياسي نبود. مي

هاي ها را كنار بگذاريد و به وزن آگاهي مردم رفرنس بدهيد. تودهتبليغات دولت
از انقالب بهمن دانند كه سي و دو سال بعد ي مصر حتماً ميمعترض و گرسنه

و با وجود آن همه وعده و وعيد مبني بر استقرار دولت رفاه و رايگان شدن  57
كشان ايران از پرداخت مبالغ سازي براي همه، اينك زحمتآب و برق و خانه

كاري و تورم و فقرو فحشا و هاي گاز و برق ناتوانند. بيآور فيشسرسام
سازي اولويت اصلي دولت است. يكند. خصوصهاي اجباري غوغا ميمهاجرت

شود. چهل ميليون نفر زير خط فقر دست و پا بازار آزاد هر روز تقديس مي
ترين حد در طول تاريخ معاصر رسيده است. ي طبقاتي به بيشزنند. فاصلهمي

. تن فروشي گي سگيي زندهيي است براي ادامهكليه فروشي كورسوي روزنه
دخترك پنج ساله يي ست كهبه جاي  يگانهاً....همين طور. كودكان كار ايض

 –كه كارگر ساختماني ست  –بازي و شادي در مهد كودك هم دوش پدرش 
معرفي كرد و  "دنياي اقتصاد  "كار مي كند. يگانه را روزنامه ي نئوليبرال 

ندارد. امثال يگانه در بازار فروش نيروي  "توطئه ضد انقالب كافر  "ربطي به 
راوانند. مانند آن رفتگر پير تهراني كه به علت گرسنه گي مرد! كار ايران ف

كولبران منطقه ي مرزي كردستان بدتر از برده گان دوران اسپارتاكوس 
ها را به استناد اطالعات ها سياه نمايي نيست. همه ايناستثمار مي شوند. اين

- ي ميهاي مجلس شوراي اسالممركز آمار ايران و ارقام مستند مركز پژوهش

توان ثابت كرد. وزير بهداشت دولت دهم عامل اصلي شيوع ايدز را پخش و پال 
گري ؟ داند. عجب؟ سي و دو سال بعد از انقالب و روسپيها ميبودن روسپي

-كاري فقر و روسپيبييي تحت عنوان: اوه نه! (در اين زمينه بنگريد به مقاله
كاران كاران و برنجكه چاي ، از همين قلم) ممكن است مردم مصر ندانندگري

اند و در ايران از گي و فالكت افتادهشمال كشور ما به خاك سياه ورشكسته
ويزيون و هر زهرمار ديگري مارك چين و كره و مرغ و تلهسير و پياز تا تخم

ويتنام و تايلند و اندونزي (نيروي كار مفت) خورده است، اما كليات آن چه را 
  دانند. البته صنايع نظامي و گذرد؛ ميو پاكستان مي كه در ايران و عراق

  
  

  
  

يي ايران پيشرفت قابل توجهي كرده است. ولي موشكي و دفاعي و هسته
هرگونه عزت مردمي و استقالل سياسي در تمام ابعاد خود مستلزم 

بيداري "به اين ترتيب  ارتقاي وضع معيشتي و اقتصادي فرودستان است.
-دموكراسي"مانند موج  - مي كه دولت ايران مدعي است به مفهو -  "اسالمي

المسلمين مورد ادعاي غرب سرابي بيش نيست. حتا جنبش اخوان  "خواهي
ي سيد قطب و ابواالعال مودودي فاصله هاي بنيادگرايانهمصر نيز از انديشه
جماعت التكفير و "و  "المسلمينجماعت"هايي مانند گرفته است. جريان

سازمان "هايي از قبيل اند. گروهرهبري شكري مصطفا مهجور شدهبه  "الهجره
تحت زعامت عبدالسالم فرج نقشي در تحوالت اخير مصر نداشتند. در  "الجهاد

مقابل جنبش كارگري مصر روز به روز نيرومندتر وارد ميدان شده و عرصه را بر 
شده است نظاميان تنگ كرده است... دولت اسرائيل از هم اكنون دچار وحشت 

كه اگر پس از سقوط احتمالي اسد، يك جريان راديكال در سوريه به قدرت 
ي جامعه"ها براي قرار دادن برسد چه خاكي بر سرش بريزد؟ همين اسراييلي

-هاي اسالمي را بزرگ نمايي ميدر مقابل انقالب مردم مصر، جريان "جهاني

ه اگر در مقابل پيشروي اين ي اروپا را مجاب سازند ككنند تا آمريكا و اتحاديه
ئولوژيك مذهبي ـ اسالمي هاي ايدهها دولتها سد نزنند از درون آنانقالب

المسلمين در شك اخوان عروج خواهند كرد. اما واقعيت اين نيست. بي
انتخابات سپتامبر مصر شركت خواهد كرد و راي يك اقليت محض سنتي را 

توان گمان اهد رسيد. از همين حاال ميخواهد گرفت. اما هرگز به اكثريت نخو
ي باريك را هم زد كه اخوان در انتخابات دچار انشعاب خواهد شد. اين نكته

- المسلمين جديد، به شكل مدرن شدهفراموش نكنيد كه در حال حاضر اخوان 

ي اردوغان منطبق شود، از نظر غرب يي كه با الگوي حزب عدالت و توسعه
هايي كه رهبران اخوان به غرب مصر خواهد بود. پيام آلترناتيو مطلوب دولت

ها كافي نيست.... راستش من دهند مويد همين دو مولفه است. اما اين پياممي
كه در  - "استقرار يك رژيم سياسي ـ اقتصادي دموكراتيك"مفهوم طبقاتي 

فهم. اقتصاد دموكراتيك يعني چه؟ (لنين هميشه را نمي -سوال شما آمده 
داري ي سياسي آرماني براي سرمايهجمهوري دموكراتيك پوسته"ت گفمي
ي خارجي از سوي ) با اين حال سخت بر اين باورم كه هر گونه مداخله"است

هاي جاري را به انحطاط خواهد كشيد. به اين ها روند انقالبامپرياليست
موضوع كه در سواالت بعدي هم روايت شده است، خواهم پرداخت. عجالتاً 

گراها ها و اسالمبندي كنيم. در غالب اين كشورها شانس ناسيوناليستجمع
المسلمين تا رسيدن به وضع  براي كسب قدرت سياسي ناچيز است. اخوان

ي تركيه بايد چند بار پوست اندازي كند.اين جماعت بايد بروند عدالت و توسعه
ه آقاي نائيني در امور ي تنبيه االمه و تنزيه المليك دوره آموزه ي به روز شده

را از بر كنند و با دكترين اقتصاد بازار آزاد هايك ـ پوپر  "مردم ساالري"
بياميزند تا مورد قبول غرب واقع شوند. در عين حال و با توجه به ضعف 

ليبرال هاي رسد كه جريانيي و جهاني جنبش كارگري به نظر ميمنطقه
-روزي و مهار انقالب برخوردارند. بيتري براي پياز امكان بيش متكي به غرب

ي منحوس عمرموسا و هوده نيست كه درست وسط دعواي مصر سر و كله
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ي كارگر و عروج شود. واضح است كه هژمونيك شدن طبقهالبرادعي آفتابي مي
ي طبقاتي و راديكاليزه يك جنبش سوسياليستي فراگير مستلزم تعميق مبارزه

- گاه عميق تودهوجود احزاب متكي به پاي شدن فضاي سياسي اين كشورها و

  يي است. در حال حاضر افق چنين فضايي نيمه ابري است. 
انحالل ارتش، خلع يد از كل بقاياي قدرت دولتي سابق و قطع رابطه با 

  اسرائيل براي انقالب مصر اولويت اساسي دارد. 
ه اين كرد ساركوزي يك فرار به جلوي تمام عيار است. او بدر ليبي عمل

اش خاطر رهبري ناتو را در اين عمليات به عهده گرفت كه گريبان خود و دولت
هاي ليبي و تونس رها كند و براي گيري از دولترا از مظان اتهام رشوه

غازي ليبي كه در بن "اپوزيسيون"انتخابات بعدي راي كم نياورد. رهبران 
دهند، تيك انجام ميمردان رسمي سفرهاي ديپلمامستقر شده و مانند دولت
اندازند. ي احمد چلبي و اياد عالوي در عراق ميانسان را به ياد دار و دسته

- ي خدمتها سابقهعبدالجليل (كه قبالً وزير كشور قذافي بوده است و سال

گزاري به نهادهاي امنيتي غرب دارد) مانند روساي جمهور از سوي ساركوزي و 
 "ي جهانيجامعه"ه) مورد استقبال قرار گرفت. ي تركيداود اوغلو (وزير خارجه

 -رودهايش به شمار ميو زيرمجموعه 5+1هاي كه تعبير ديگري از قدرت -
گي روسيه را مجاب كرده است تا به جناب سرهنگ قذافي مصونيت يا پناهنده

وگوديگر كسي به آقاي سياسي اعطا كند. به گمانم تا زمان انتشار اين گفت
غازي از زمان تجاوز ناتو بيرون از آب نويسد. دولت ارتجاعي بنسرهنگ نامه ن

  نمك است.  
داري غرب با چنگ و دندان به دنبال تخفيف اين است كه سرمايهواقعيت بي

هاي تاكنون حاكم ليبي (قذافي) و سوريه (اسد) است. گفتم دراز كردن دولت
ي ت دست نشاندهتاكنون حاكم چرا كه سقوط اولي با توجه به استقرار دول

هاي مستمر غازي تحقيقاً قطعي است و بشار اسد هم با جنايتانتقالي در بن
هاي مستقيم و مادي و اش را از دست داده است و با وجود حمايتمشروعيت

حتا با حمام خون  –هاي ايران و روسيه بسيار دور است كه بتواند معنوي دولت
منافع خود در كنار اين يا آن دولت قرار ها بر اساس ادامه دهد. دولت –فعلي 
سه منبع و سه جزء "ي ي نظري اين مدعا را لنين در جزوهگيرند. پايهمي

مادام كه افراد فرا نگيرند در "گويد: شرح داده است. آن جا كه مي "ماركسيسم
پس هر يك از جمالت، اظهارات و وعده و وعيدهاي اخالقي، ديني، سياسي و 

وجو كنند ،در سياست همواره قرباني طبقات مختلف را جست اجتماعي منافع
توجه داشته باشيم هيچ  "ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بود.سفيهانه

روز براي عهد اخوتي ميان دولت ايران با سوريه وجود ندارد. دولت ايران تا دي
كشيد اما به محض اين كه تركيه ميزباني دولت طيب اردوغان هورا مي

پوزيسيون بشار اسد را پذيرفت و راهش را از دولت ايران جدا كرد، مناسبات ا
يي بر اساس منافع سياسي در منطقه رقم خورد. هر سه دولت تركيه، ايران تازه

هاي و عربستان به دنبال هژمونيك شدن نقش خود در خاورميانه سياست
زني اين  نهتواند قدرت چاكنند. كسب اين هژموني ميخاصي را تعقيب مي

الدول) ارتقا دهد و به يك مفهوم  الملل (در واقع بينها را در روابط بيندولت
گذاري براي بورژوازي حاكم بر اين كشورها حامل سود اقتصادي (جلب سرمايه

داري نتوانسته در سرمايه -برخالف تركيه  - خارجي) فراوان باشد. دولت ايران 
نيز با وجود كسب درآمد نجومي هزار  جهاني ادغام شود و به همين دليل

ميليارد دالري طي سي سال گذشته، در يك بحران اقتصادي عميق دست و پا 
ي داليل رشد زند. رشد اقتصادي تركيه به يازده درصد رسيده است. (دربارهمي

اقتصادي تركيه در جاي ديگري بايد سخن گفت) حال آن كه صندوق جهاني 
از رشد صفر  -ئوليبرالي دولت ايران هم هست هاي نكه مدافع سياست -

رغم اين بحران اقتصادي، دولت ايران گويد .عليدرصدي اقتصاد ايران سخن مي
حتا  -دهد. روابط دولت ايران با هيچ دولتي سوريه را به تركيه ترجيح مي

از عمق استراتژيك برخوردار نيست. كما اين كه سوريه هم در  –روسيه و چين 
فارس) در خصوص  ي خليجهاي حاشيه(دولت 6+2هاي دور بيانيهماجراي ص

گيرد. با اين ادعاي مالكيت بر جزاير سه گانه، طرف امارات متحد عربي را مي
اهللا) و ي اسد، لبنان (حزبداند كه بدون سوريههمه دولت ايران خوب مي

-د پروازهاي بلنآرمان "فاجعه"فلسطين (حماس) را از دست خواهد داد و اين 

- را نقش بر آب خواهد كرد. از همين دريچه مي شيعي هاللي موسوم به انه

چون و چراي دولت ايران از شيعيان يمن و بحرين هاي بيتوان به حمايت
 "دولت شيعي"چشم دوخت و به اين سوال قديمي هم جواب داد كه واقعاً چرا 

پوتين خاموش ايران نسبت به قتل عام شيعيان چچن توسط دولت فاشيست 
ي اويغور ماند و زماني كه دولت امپرياليست چين شيعيان جدايي خواه منطقه

كيانگ را به خاك و خون كشيد، در تهران كسي كفن نپوشيد. برخالف و سين
دهند من معتقدم كه منافع سياسي ئولوژي ميكساني كه بها و اعتبار را به ايده

 "حزب كمونيست"پرچم به اصطالح  اقتصادي ايران سود را در سينه زدن زير
-كيانگ را هم بكشند، برايش عليچين يافته است و تمام شيعيان مفلوك سين

السويه است. اما در مورد بحرين و يمن و سوريه و لبنان و عراق و شيعيان اين 
هاي آمريكا و ايران ي ديگري است. به اين ترتيب دولتكشورها وضع به گونه
شوند كه به اجمال از ت متفاوت به بحران بحرين وارد ميهر كدام با دو منفع

  آن سخن خواهم گفت. 
ي "مستعمره"شود، بحرين يك تا آن جا كه به دولت آمريكا مربوط مي

ميالدي و متعاقب تعرض  90ي نشين نظامي است! بحرين در اوايل دههخوش
ه ارتش آمريكا، نظامي عراق به كويت، مورد توجه آمريكا قرار گرفت. در اين بره

هاي خود در خليج فارس گاهي براي پشتيباني از جنگندهبحرين را به پاي
يي از و تسخير بخش عمده 1977ژوئن  30مبدل ساخت. به جز قرارداد 

ناوگان پنجم آمريكا در  1995ي تسهيالت وسيع بندر سلمان بحرين، در ژوييه
گاه هوايي شيخ عيسا ن، پايبحرين لنگر انداخت و فرودگاه المحرق، بندر سلما

هاي رسمي و الجفير، ضمن مراجعه به دفاتر كارگزيني پنتاگون و سيا، برگه
اش (عربستان) استخدام را پر كردند. با اين اوصاف نبايد از آمريكا و متحد اصلي

  توقع داشت كه هلوي بحرين را در گلوي شيعيان متمايل به ايران ببينند. 
هاي نان و آزادي در آفريقا و يران است. وقوع انقالبسوي ديگر قضيه دولت ا

كه ريپ  –ي اپوزيسيون شيعي دولت بحرين را خاورميانه تبعاً موتور محركه
يي جاري نيز مقامات نيمه هاي زنجيرهروشن كرد. پيش از انقالب - زدمي

رسمي دولت ايران كشور بحرين را بخشي از خاك ايران دانسته بودند. موضعي 
- هاي فرسودهشده كه هر از چند گاه به ميان آمده و با تالش بوروكرات حساب

شده است. (به  يي، ماليده ي ايران با نيم تغار ماست كيسهخارجه ي وزارت
مالي). قصدم ورود به اين تاريخ مطول نيست. همين قدر  گويند ماستاين مي

جمهوري اسالمي)  هاي ايران (پهلوي ـ وسال گذشته دولت 60بگويم كه در 
اند. البد هميشه نيم نگاهي از موضع مالكيت و زعامت بر سرزمين بحرين داشته

ي ملي كردن صنعت نفت به وقتي كه اليحه 1329دانيد بار اول در اسفند مي
مجلس ارائه شد، شركت نفت بحرين نيز در قالب مجمع الجزاير بحرين و به 

جاسازي شده بود. در آبان  "كذا؟ اين مرز پر گهر و"عنوان بخشي از خاك 
ي تقسيم ايران به هيات وزيران با حضور شخص شاه، وقتي اليحه 1336

چهارده استان را براي تصويب به مجلس فرستاد، بحرين استان چهاردهم بود. 
مكش ميان آمريكا و انگلستان و عربستان و ايران در بعد از يك سلسله كش

ها يي در دهلي نو اعالم كرد بحرينيي مصاحبه، شاه ط1969ي ژانويه 4تاريخ 
توانند به استقالل و جدايي از ايران دست يابند. اين چراغ در صورت تمايل مي

 - دبير كل وقت اوتانت بود  -سبز در جريان وساطت شوراي امنيت ملل متحد 
) از آن زمان تاكنون بحرين 1970آوريل  30به استقالل بحرين ختم شد. (

خليفه به سختي نفس كشيده ت اقليت سني به غايت ارتجاعي آلتحت حاكمي
است و شيعيان هميشه در اين كشور نقش اپوزيسيون داشته و با دولت درگير 

جمعيت وفاق ملي  "اند. اين جماعت از طريق تشكيالت موسوم بهبوده
شوند و از حمايت دهي ميتحت رهبري شيخ علي سلمان سازمان "اسالمي

برخودارند. دولت ايران با توجه به اكثريت شيعي مذهبان بحرين از دولت ايران 
كند و دولت آمريكا و متحدش حمايت مي"هر شهروند يك راي "ي برنامه

دانند در صورت به قدرت رسيدن شيعيان متمايل به ايران، ثبات عربستان مي
  ن از يكشان به مخاطره خواهد افتاد. در نتيجه دعواي بحريهاي نظاميگاهپاي

يي است سو جدال قدرت ميان ايران و عربستان است و از سوي ديگر مناقشه
ها بيايند. حداكثر در حد تحوالتي كه شاه اسماعيل ها بروند شيعهمذهبي. سني

صفوي در ايران به وجود آورد! چنين چالشي ربطي به كارگران و زحمت كشان 
منافع اقتصادي و سياسي   -و هر كشور ديگري  -ندارد. فرودستان بحرين 

- داري است. سرمايهمشتركي دارند كه وجه مشترك آن مبارزه با دولت سرمايه

داري است. شيعه و سني و بعثي و مالكي و عالوي و داري، سرمايه
كند. باري بر اين مبنا اش فرقي نمياف و اردوغانيسكوالريستي از نوع علي

ليفه سقوط كند. مضاف به اين كه خبسيار بعيد است كه دولت ضد انساني آل
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تحقق روياي هالل شيعي دولت ايران بر محوريت لبنان، عراق، سوريه، يمن، و 
  هاي نان و آزادي شكست خورده است. بحرين با انقالب

- همهبايد بر پايه ي شناخت  "هاواكنش اصولي به جنبش"خالصه اين كه 

ا مبتني باشد. هر اپوزيسيوني هي طبقاتي آنجانبه از ديناميسم و موتور محركه
به صرف اين كه نام اپوزيسيون برخود نهاده است قابل حمايت نيست.به افتضاح 

متشكل از حضرات نوري زاده و سازگارا و  "دولت در تبعيد ايران"موسوم به 
مخملمباف و مهتدي و مدحي و خوانساري بنگريد تا به عرض ام برسيد. 

 الشمس است.اپوزيسيون قذافي) اظهرمنغازي (ارتجاعي بودن دولت بن
گردآيش اپوزيسيون بشار اسد در تركيه و حمايت اوباشي همچون برنار هانري 

از اپوزيسيون سوريه نه  -داند كه ارتش اسراييل را انساني و مدرن مي -لوي 
محل، هاي بيفقط مشكوك است بل كه مخرب نيز هست. سخنان اين خروس

داري دهد تا مخالفان خود را مزدور سرمايهنش امكان ميبه بشار اسد و هم تايا
غرب جا بزنند و با اين ژست ضد آمريكايي جوي خون راه بيندازد. اين 

مانند  - ي كوتاه هاي ناتو ساخته ممكن است بتوانند براي يك دورهاپوزيسيون
هاي راديكاليسم جنبش -هاي وطني ما طلبان و ليبرالاصالح "اپوزيسيون"
مختل كنند؛ اما در مجموع شكسته  –راضي ضد ديكتاتوري نان و آزادي را اعت

 ي عمر ديكتاتور ي هاي بيست سي ساله نويد آفريقا و خاورميانهشدن شيشه
يي است. شك ندارم حتا چيني بندزن حرفه دادهپذيرتر را زمزمه سر يي دل
  اسد را بند بزند!  ي حافظ ي ساقط شدهتواند مجسمهي قديمي ما نيز نميمحله

                
) آن چه 2011ي ي اول ژوئيهتاكيد كنم تا حال حاضر (نيمه :پاسخ پنجم

هاي يك انقالب را ندارد اما واقعيت در مصر و تونس اتفاق افتاده اگرچه خصلت
اين است كه تحوالت بزرگي رخ نموده. واضح است كه انقالب از نظر ما در عصر 

داري و ي نظام توليد اجتماعي سرمايهي فروپاشي همه جانبهداري يعنسرمايه
ي كارگر و حركت فوري به سمت الغاي مالكيت به قدرت رسيدن سياسي طبقه

خصوصي بر وسايل توليد و لغو كار مزدوري و ايجاد يك دولت كارگري منتخب 
گان شوراهاي كارگري و محالت. تونس و مصر كنوني با اين وضع نمانيده
ي دارند. اگرچه بند و بساط مبارك جمع شده اما حاكميت نظاميان فاصله

كند. يك انتخابات واقعاً انتخابات سپتامبر را با ترديدهاي جدي مواجه مي
ها و ي گروهاز انحالل ارتش و حقوق مساوي همهدموكراتيك بايد پس 

ها در استفاده از امكانات مادي جامعه براي تبليغ و ترويج و جريان
گي در دولت با وجود نظامياني كه همه ها صورت بگيرد.برد برنامهشپي

ست، دشوار شان به آمريكا قطعيگياند و وابستهمبارك از مقامات ارشد بوده
توان از برگزاري يك انتخابات دموكراتيك سخن گفت. با اين حال در همين مي

ر بسيار حد هم مشاهدات كساني همچون كالينيكوس از اوضاع داخلي مص
جذاب و تا حدودي رضايت بخش است. از قرار ساختار پليس امنيتي متالشي 

ها اداره هاي پليس توسط تودهگاههان آن متواري هستند. پاسشده و فرمانده
شود. از سوي ديگر اقتصاد مصر هم دچار فروپاشي شده و بدتر از همه اين مي

واست كومك مالي كرده است. المللي درخكه وزير ماليات فعلي از صندوق بين
- كل اين دعواها اساساً در تقابل با دخالت سياستداند گويا حضرتش نمي

  داري غرب شكل بسته است.هاي نئوليبرالي همين صندوق و سرمايه
از سوي  "نرمش"يا  "تاكتيك تحبيب"من با نظر شما در خصوص كاربست 

واقعيتي نهفته است كه  علي و مبارك موافق نيستم. در اين امرهاي بندولت
تاثير نبود. اياالت متحد كه از تعميق و فشار آمريكا در خروج مبارك بي

نگران بود به  - ايران  57مانند انقالب بهمن  –راديكاليزه شدن انقالب مصر 
مبارك دستور داد قدرت را رها كند، اما اين خلع قدرت زماني صورت گرفت 

ي متمادي تسخير كرده بودند. اعتصابات كه مردم ميدان تغيير را طي روزها
ي اول ژوئن) مردم خيابان را رها كارگري گسترش يافته بود و هنوز هم (نيمه

، الجرم دررفتن مبارك را هم "تحبيب"گوييد اند.اگر شما به فرار شاه مينكرده
بفرماييد تلطيف. شاه دررفت براي اين كه تاريخ مصرفش هم از سوي مردم 

قدرت او را  1332و مرداد  1320ز سوي كساني كه در شهريور ايران و هم ا
شهريور  17كه بعد از براي اين رفت شاهتثبيت كرده بودند، منقضي شده بود. 

ي كارگري ايران به ميدان آمده بودند و روز به روز جنبش كارگري و طبقه
تر يقي دقشود وارد تجزيهشد. از اين جا ميتر مياعتماد مردم به چپ بيش

سوال شما شد. ساختار امنيتي، پليسي و نظامي دولت مبارك كم و بيش به 
  سره گوش به فرمان غرب و اميراني دولت شاه مانسته است. ارتش و پليسي يك

  
  

  
  

ي كل (شاه، مبارك و...) به شدت تحت تاثير دستورات دانند فرماندهكه مي
گي يل  ژنرال هويزر به سادهمستقيم و تلويحي اياالت متحد است. به همين دل

شود افسران شاخص و وفادار به شاه را براي كنار گذاشتن بختيار و موفق مي
(بازرگان، بهشتي و...) مجاب كند. حتا  "شوراي انقالب"انتقال قدرت به همان 

يي و خسروداد هم پذيرفته افسران تندرويي مانند اويسي و رحيمي و بدره
اين ريزي بكشند. گويد كار تمام است دست از خونبودند كه وقتي هويزر مي

هايي ساختار قدرت در چنين دولت سياست يا تاكتيك تحبيب نيست.
ي پرتگاه از كند كه اعليحضرت و يارانش به محض قرار گرفتن در لبهايجاب مي

خود را بهانه كنند. اما  "كسالت"ترس مرگ به خودكشي در تبعيد پناه ببرند و 
در كشورهايي مانند ليبي، يمن، سوريه و ايران با تونس و مصر  ساختار قدرت

ها تن از مردم روزها و اساساً متفاوت است. در اين كشورها حتا اگر ميليون
ها به پاي ميز يي از ژنرالها در خيابان ها تظاهرات كنند هيچ دستهشب

مقابل هر ها در مذاكره با آمريكا و غرب نخواهد رفت. در يك كالم اين دولت
كنند. ممكن است هنگام انتشار اين عمل مي صفر و يكجنبشي به صورت 

گفت و گو جناب سرهنگ قذافي مانند صدام كشته شده باشد، يا مانند علي 
ها پناهنده شده باشد، عبداهللا صالح زخمي و متواري و يا با كارت داللي روس
قابل معترضان خواهند اما او و همچنين دكتر بشار اسد تا آخرين گلوله در م

هاي اردن يا ايستاد. شما شك نكنيد فشار كنوني مردم سوريه اگر به دولت
مراكش وارد مي شد تاج و تخت هر دو پادشاه حاال خالي بود. (داخل پرانتز 

- گاهبگويم كه موضوع بحرين مستقل از احتمال اعمال نفوذ ايران با منافع پاي

خورده است و احتمال سقوط آل خليفه دور هاي نيروي دريايي آمريكا پيوند 
است. دخالت و حمايت نظامي عربستان در بحرين هم مستقيماً با دستور 

 "الگوي"خواهم بگويم برخالف تعبير شما هيچ دولتي آمريكا انجام شد) مي
ي قابل ها نكتهخود قرار نداده است. عالوه بر اين "سرمشق"دولت ديگر را 

 انقالب يا كودتاهايي كه برآمد يك به طور كلي دولت تامل ديگر اين است كه
ي در پشتوانههاي ليبي، سوريه، يمن، ايران) و هستند (مانند همين دولت

كنند و نهادهاي نظامي امنيتي و ي انقالب تغذيه ميخود از تجربه
هاي ناشي از شكست رژيم قبلي سازمان پليسي خود را بر مبناي آموزه

گي و با چند تظاهرات هاي تونس و مصر به سادهدولت برخالف اند،داده
كنيد اگر به جاي حسني مبارك خياباني متالشي نخواهند شد. شما فكر مي

گفت آدمي مثل جمال عبدالناصر در راس قدرت بود، به همين راحتي مي
بست؟ همين جناب سرهنگ و فلنگ را مي "صداي انقالب شما را شنيدم"

يبي را انقالب او آزاد كرده است. چنين آدمي كه شش قذافي مدعي است كه ل
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دانگ كشور را به نام خود و ايل و تبارش سند محضري زده است و خود را 
ي غرب و در نهايت ضد انقالبي ارزيابي داند و خيزش مردم را توطئهانقالبي مي

هاي ي ارتش حساب ويژه باز كرده است. اين دولتكند روي آخرين گلولهمي
باران ر مانند صدام هستند. الزم بشود شهرهايي مانند حلبچه را بمباخي

كنند. مقاومت علي شيميايي در بصره و قتل عدي و قصي (پسران شيميايي مي
مردان شاه ها و دولتصدام) را به ياد داريد؟ تسليم و فرار به غرب و مانند ژنرال
  ت. تجارت فرش و پمپ بنزين و چلو كبابي زدن، در كار نيس

  
هاي خارجي با هر نيتي كه دخالت نظامي از سوي دولت :پاسخ ششم

زند هاي اجتماعي و انقالبي ضربه ميصورت بگيرد از بيخ و بن به روند جنبش
كند. به رسميت شناخته شدن حق مردم در تعيين و حركت آن را مختل مي

 فقط يك شعار - ها مطرح شد كه زماني از سوي بلشويك - سرنوشت خود 
اسلواكي و آن بهار خونين پراگ به سوسياليسم ي شوروي به چكنبود. حمله

- صدمه زد. دخالت نظامي شوروي در افغانستان به همين ترتيب. حاال دخالت

آميز بوده ي گذشته واقعاً فاجعههاي نظامي آمريكا كه واقعاً در طول چند دهه
در همين افغانستان  است. ويتنام يك ننگ ابدي بر پيشاني امپرياليسم است.

اهللا توانسته بود با وجود تمام فشارهاي داخلي و خارجي اگر دولت نجيب
هاي مورد اصالحات نيم بندي را عملي كند، در مقابل شما ببينيد كه دولت

حمايت آمريكا، عربستان، پاكستان، امارات و ايران تا چه حد فاسد و ارتجاعي 
ي ا طالبان و همين حميد كرزاي. نتيجههستند. از حكمت يار و رباني بگير ت

هاي امنيتي گيري شركتآمريكا براي عراق به قدرت "دموكراسي"ي هديه
مانند بلك واترز، بازگشت كمپاني هاي نفتي (شل، بريتيش پتروليوم، اكزون 

يي همچون پل برومر و عالوي تا هاي دست نشاندهو...) وحاكمان و دولت
ه است. رشد القاعده، جنگ داخلي، فساد دولتي و طالباني ـ مالكي انجاميد
آمريكا و متحدانش بوده  "تجاوز دموكراتيك"آورد غارت منابع عراق دست

است. دخالت امپرياليسم در امور داخلي هر كشوري، مستقل از اين كه چه 
 11دولتي در آن كشور در قدرت است، از بيخ و بن ارتجاعي است. شما 

ايد؟ سالوادورآلنده كمونيست نبود. كه فراموش نكرده شيلي را 1973سپتامبر 
داري آمريكا به خطر سوسيال دموكرات بود. به محض اين كه منافع سرمايه

افتاد، انواع و اقسام ترفندهاي تخريبي به كار گرفته شد. اعتصابات بخش حمل 
اصلي آن حضرت  شد كه تئوريسينو نقل دقيقاً توسط تيمي هدايت مي

اش جانيايي همچون دونالد رامسفلد، ديك ريدمن بود و عوامل اجراييميلتون ف
اش شد پينوشه. كودتايي سياه ها بودند. نتيجهچني، پل ولفوويتز و ساير نئوكان

گويند دوران امپرياليسم تمام شده است (اين هم ريزي. به ما ميبا آن هم خون
داريِ جهاني و سرمايه هاي آبكي توني نگري ـ مايكل هارت است)از آن تئوري

برد. ي اقتصادي ميشده هر جا كه پا بگذارد با خود دموكراسي و صلح و توسعه
بازي كنند و رژلب بزنند. باشد توانند گلفگويند در افغانستان زنان ميمي

گويند نقش صدور سرمايه در پي متر به پيش. ولي نميميلي مبارك است. نيم
جنگ امپرياليستي در "ي ست. من در مقالههاي ارتجاعي چياين دخالت

به صراحت و نسبتاً مفصل ماهيت ارتجاعي دخالت نظامي ناتو در اين  "ليبي
توانم اضافه كنم اين است كه ماهيت دولت ام و آن چه كه ميكشور را بررسيده

ها از سوي فرانسه و تركيه به رسميت كه تا جواب به اين پرسش –غازي بن
تر از دولت قذافي تر و وابستهتر و خبيثبه مراتب كثيف –ت شناخته شده اس

است. به ماهيت و گذشته امثال خليفه هفتر و مصطفا عبدالجليل بنگريد تا به 
گيران ارتباطي ندارم اما معتقدم ام برسيد. من البته با رماالن و جنكُنه عرايض

عروج يك جنبش  گذاشتند، احتمالاگر مردم معترض ليبي را به حال خود مي
مترقي و به تنگنا راندن و فلج كردن ماشين دولتي قذافي دور نبود. اما حاال 

غازي كشان سابق و اعضاي قبلي دولت در بنچه؟ يك سري مزدور سيا و آدم
بندند. از فرانسه اند و به نيابت از مردم قرارداد نفتي با غرب ميجمع شده
ام ي جديد كولونياليسم است نه؟ چانههاگيرند. اين هم البد مدلاسلحه مي

ام داغ. الجرم از مرز رياضت اقتصادي در كالم گذشتم. گرم شد و دست و قلم
كشان در همه جا بتوانند بنيادهاي اين رياضت اقتصادي به اين اميد كه زحمت

            را فرو بريزند.               

*  

  

  

  
  

  ن (اقليت)پاسخ سازمان فدائيا
  به شش پرسش آرش

  
  

تحوالت سياسي كه از شمال آفريقا آغاز شد و به كشورهاي  :اول پاسخ
ست كه جهان  ي ناگزير بحراني عرب خاورميانه بسط يافت، نتيجه

داري را فرا گرفته است. اين بحران اقتصادي كه خصلتي جهاني به  سرمايه
اجتماعي و سياسي  هاي منفرد، عواقب خود گرفته است، برخالف بحران

اي خواهد داشت كه تا همين لحظه برخي از اين نتايج خود  بسيار گسترده
را در تعدادي از كشورهاي جهان، به اشكال مختلف نشان داده است. اگر 

هاي كارگر و زحمتكش در  داري كه توده در اروپا، در قلب جهان سرمايه
اهي بهتري برخوردارند، داري از شرايط رف مقايسه با تمام كشورهاي سرمايه

پيامد اين بحران، اعتصابات و تظاهرات ميليوني كارگران در طول دو سال 
داري، تأثيرات  تر جهان سرمايه مانده اخير بوده است، براي كشورهاي عقب

گري بر شرايط زندگي كارگران و زحمتكشان بر جاي نهاده و عواقب  ويران
روست كه در  يدتر باشد. از ايناجتماعي و سياسي آن به ناگزير بايد شد

اي به وسعت شمال آفريقا و خاورميانه، به شكل يك بحران سياسي  منطقه
ها و انقالباتي در تعدادي از كشورها انجاميده  ژرف بروز كرده و به قيام

  است.
تونس اولين كشوري بود كه در آن بحران انقالبي شكل گرفت و كارگران و 

ند. اما چرا تونس؟ به اين علت كه تونس زحمتكشان به قيام روي آورد
ي بسيار نزديكي با اروپا داشت و اقتصادش تماماً متكي به  رابطه

تر از تمام  هاي خارجي و درآمد توريسم بود. بنابراين، فوري گذاري سرمايه
كشورهاي منطقه از اين بحران آسيب ديد. بيكاري، تنزل سطح زندگي 

ر قابل تحملي را براي توده مردم پديد كارگران و فقر گسترده، وضعيت غي
آورد. در حالي كه رونق دوران سياست نئوليبرال، فقط بر حجم سرمايه و 
ثروت گروهي بسيار محدود از طبقه حاكم كه قدرت سياسي را انحصاراً در 

اختيار داشتند، افزوده بود و شكاف طبقاتي بزرگي ايجاد كرده بود، اكنون  
توده كارگر و زحمتكش ايجاد  شده بود كه  شرايطي چنان وخيم براي

، دقيقاً انعكاس "كار، نان آزادي"تحمل آن ممكن نبود. شعار انقالب تونس، 
  نيازهايي بود كه از اعماق جامعه برخاسته بود.

زدند كه  جايي كه كارگران و زحمتكشان تونس نيازي را فرياد مي اما از آن
رعت فراگير شد و به مصر رسيد نياز كشورهاي ديگر منطقه نيز بود به س

كه بيش از كشورهاي ديگر اين منطقه به شرايط تونس نزديك بود. در 
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هاي مردم را به حركت  جا نيز بيكاري، فقر، نابرابري و ديكتاتوري، توده اين
و اعتراض واداشت. اين جنبش سپس به كشورهاي ديگر بسط يافت و به 

  ست. ر حال پيشرويچنان د حسب شرايط ويژه در هر كشوري هم
بود كه به  "نان و آزادي"هاي موجود  بنابراين نيروي محركه تمام جنبش

ها، پيشينه مبارزاتي، زبان و فرهنگ كمابيش  سرعت فراگير شد. البته سنت
مشترك و مناسبات نزديكي كه ميان مردم كشورهاي عربي اين منطقه 

نمود. اين حقيقت را وجود دارد نيز نقش خود را در تسريع اين روند ايفا 
وار حركت  هاي انقالبي، انقالبات موج هم بايد مد نظر قرار داد كه در دوره

ها بوده است، اين امواج  كنند و به حسب نيازهايي كه محرك آن مي
  باشد. تر يا محدودتري داشته تواند دامنه وسيع مي
  

هاي مردم كشورهاي منطقه، يك  در هر حال جنبش توده :دوم خپاس
هاست.  يداد مهم تاريخي و يك تحول برجسته در تاريخ مبارزات اين ملترو

ها تا همين لحظه، مستثنا از كم و كيف  بزرگترين دستاورد اين جنبش
هايي كه چندين  هاست. براي ملت بهبود اوضاع، نفس جنبش سياسي آن

بردند،  هاي استبدادي به سر مي دهه در سكون و آرامش، تحت يوغ رژيم
هاي كارگر و  هاست. توده ها، حياتي نوين در زندگي سياسي آن شاين جنب

اند. احساس توانايي و قدرت  زحمتكش، اكنون به قدرت خود واقف شده
  گران رها سازند.  توانند خود را از چنگال ستم اند كه مي كنند. دريافته مي

اما روند پيشرفت تاريخي بشريت هرگز در يك خط مستقيم و بدون انحنا 
چه كه در شمال آفريقا و خاورميانه در جريان است،  رود. آن نمي پيش

ست. بنابراين صحبت از  جزئي از يك روند كلي دگرگوني جهاني
ناپذيري آن، بدون مد نظر قرار دادن سرنوشت روند كلي دگرگوني  برگشت

معناست. راست است كه خاورميانه امروز، ديگر خاورميانه  جهان، حرفي بي
د بود. اما چيزي ايستا و ساكن وجود ندارد. مبارزه طبقاتي در ديروز نخواه

پذيري يا  ست كه پاسخ سؤال برگشت ي طبقاتي جريان است و اين مبارزه
تر و  هاي كارگر و زحمتكش، آگاه ناپذيري را خواهد داد. توده برگشت
هاي  شوند، براي تحقق مطالبات معوقه و جديد، عرصه تر مي متشكل

گشايند. بنابراين مبارزه طبقاتي ضرورتاً تشديد  بارزه ميجديدي را از م
دار حاكم كه قدرت را در دست دارد اگر حتا  خواهد شد. طبقه سرمايه

هاي پارلماني بپذيرد، پاسخ  ناگزير شود آزادي را در حد معمول آن در نظام
تواند در بطن بحران كنوني جهان  خواهد و يا مي نان مردم را چگونه مي

هاي كارگر و زحمتكش در  ي كار و نان توده داري بدهد؟ اگر مسئله سرمايه
انداز اوضاع كنوني حل نخواهد  اي حل نشود، كه قاعدتاً  با چشم محدوده

شد، در آن صورت بورژوازي راهي جز تشديد سركوب و اختناق براي مقابله 
وا، جا ديگر همه چيز به توازن ق با رشد مبارزه طبقاتي نخواهد داشت. اين

تشكل و آگاهي طبقه كارگر بستگي دارد كه بتواند در برابر بورژوازي 
مقاومت كند و بر موانع موجود غلبه نمايد يا نه. اين كه مبارزه طبقاتي در 

العاده  مقياس جهاني و در كل منطقه چه توازني را ايجاد كند، مسئله فوق
  ها خواهد بود. نشيني اين جنبش مهمي براي پيشرفت يا عقب

  
ي پيشرفت مبارزه طبقاتي، نقشي كه  روشن است كه درجه :سوم پاسخ

طبقه كارگر در هر يك از اين كشورها دارد، متفاوت است. در تونس و مصر 
ها پيش در هم شكسته شده  داري از سال كه ساختارهاي ماقبل سرمايه

دهد. در تونس كه  است، طبقه كارگر، اكثريت جمعيت را تشكيل مي
ها  ش اصلي را در سرنگوني بن علي داشتند، در اتحاديهكارگران نق

ها در جريان اين مبارزه پيوسته بسط يافته  اند و آگاهي طبقاتي آن متشكل
هاي دولتي را در هم شكسته  است. در مصر، كارگران در همين مدت تشكل

ي  هاي مستقل و انقالبي هستند. رشد مبارزه و در حال ايجاد تشكل
اي مصر كه در اعتراضات و اعتصابات متعددي كه در چند طبقاتي پرولتاري

ست كه طبقه حاكم فرمان  اي شود، به درجه ماه اخير، به وضوح ديده مي
  دهند. ي خود ادامه مي منع اعتصاب را صادر كرد. كارگران، اما به مبارزه

وضعيت در كشوري نظير يمن كه هنوز در آن بقاياي ساختارهاي ماقبل  
دهند، طبقه كارگر به لحاظ كميت  به حيات خود ادامه ميداري  سرمايه

باشد. به عالوه، نقش خرافات  محدود و به كلي نامتشكل است، متفاوت مي

مذهبي را به ويژه در شكل و شمايل زناني كه در جنبش اعتراضي اين 
  توان دريافت. كشور حضور دارند، آشكارا مي

گيرد، حتا  ها سرعت مي خ ملتهاي انقالبي كه تاري با اين همه، در دوره
آموزند و از تجربيات  ها به سرعت مي ترين توده ترين و ناآگاه مانده عقب
گيرند. از اين رو تحوالت در اين كشورها و  هاي ديگر نيز پند مي ملت

سرعت پيشرفت آن، وابسته به كشورهاي پيشروتر منطقه است. نقشي كه 
كشورها داشته باشند، برجسته  توانند بر تحوالت اين كارگران مصري مي

هاي مردم كشوري مثل مصر، به سرعت  است. هر پيروزي و دستاورد توده
تر منطقه خواهد شد. نتيجه اين  مانده تبديل به الگويي براي كشورهاي عقب

كه در موج انقالبي كنوني كه تمام كشورهاي عربي شمال آفريقا و 
هايي كه در ساختارهاي  تخاورميانه را فرا گرفته است، به رغم تفاو

توانند به حركت با هم ادامه  ها وجود دارد، آنها مي اجتماعي و سياسي آن
  نوشت كما بيش واحدي داشته باشند.دهند و سر

  
ست كه كسي ادعا كند، اين  ربط و پوچي حرف بي :چهارم پاسخ
اند. هيچ  هاي غربي اي و انقالبي ساخته و پرداخته دولت هاي توده جنبش
تواند پديد آيد، مگر آن كه نيازهاي  اي در هيچ كشوري نمي ش تودهجنب

اي در  هاي انقالبي توده مبرم جامعه به آن شكل دهد. وقتي كه جنبش
هاي  هاي امپرياليست، تا چند ماه از رژيم تونس و مصر پديد آمدند، قدرت
ا، ه ها بودند. آن ها متحد آن كردند كه سال حاكم بر اين كشورها حمايت مي

توانند وضع موجود را حفظ  تنها زماني كه دريافتند به هيچ طريقي نمي
كنند، راه قرباني كردن گروهي از متحدين پيشين خود را براي مهار 

جاست كه تالش نمودند، خود را طرفدار  جنبش در پيش گرفتند. از اين
ا ها، هم اكنون در اتحاد ب آزادي مردم اين كشورها جا بزنند. امپرياليست

اجتماعي و سياسي  -كنند كه ساختار اقتصادي  بورژوازي داخلي تالش مي
ها  هاي سياسي محدود و جا به جايي مهره موجود را از طريق برخي رفرم

گونه كه گفته  اند. علت آن نيز همان حفظ كنند. تا اين لحظه نيز موفق شده
هي و شد، در اين واقعيت نهفته است كه طبقه كارگر هنوز از نظر آگا
هاي  تشكل در موقعيتي نيست كه با فراتر رفتن از نظم موجود، اين تالش

چه كه تاكنون  المللي را خنثا كند. طبقه كارگر،آن بورژوازي داخلي و بين
ست. اما اگر  تري براي مبارزه طبقاتي توانسته به آن دست يابد، ميدان وسيع

ار عمل را در دست اند ابتك هاي امپرياليست تا اين مقطع توانسته قدرت
اي ضد  ي حمايت از جنبش توده بگيرند و حتا در ليبي در اقدام فريبكارانه

رژيم، دخالت نظامي كنند و اين جنبش را به انحراف بكشانند، بالعكس، 
گرايان نشده است. آنها ابتكار عمل را بيش از پيش از  چيزي عايد اسالم

ي مردم به سرعت كاهش يافته ها ها در ميان توده اند و نفوذ آن دست داده
گرايي، پديده دوران تعرض ضد  است. دليل آن هم در اين است كه اسالم

تر  انقالب است، چيزي شبيه فاشيسم و نژادپرستي در كشورهاي پيشرفته
گرايي و  داري و نه دوران تعرضات انقالبي. اصوالً رشد اسالم سرمايه
ست.  حركتي امش و بيگرا، محصول دوران سكون، آر هاي اسالم جنبش

هاي مردم با شعار نان و آزادي به پا  اكنون اما در دوران انقالبي كه توده
اي ندارد و هر چه مبارزات  ترين حرف و جاذبه گرايي كم اند، اسالم خاسته
گردند، از ارتجاع اسالمي  تر مي ها آگاه شود و توده تر مي ها راديكال توده

اي جدي به  ها ضربه ت اين جنبشگيرند. در حقيق بيشترفاصله مي
گرا و  هاي اسالم گرايي در تمام منطقه است. كارنامه سياه جنبش اسالم
هاي به پا خاسته قرار  هاي مذهبي حي و حاضر در مقابل اين توده دولت

دارد. با رشد امكانات ارتباطي و خبري، مردم اين كشورها به خوبي 
ربستان، افغانستان طالبان و غيره دانند كه در كشورهايي نظير ايران، ع مي

ترين احتمال براي  دهد. بنابراين بايد گفت كم چه فجايعي رخ داده و مي
هاي امپرياليست جهان  گرايان وجود دارد، ولو اين كه قدرت پيشروي اسالم

اي، آنها را تقويت كنند، يا  كوشند براي مقابله با راديكاليسم جنبش توده مي
  رند.الاقل در صحنه نگهدا

اقتصادي  -شانس استقرار يك رژيم سياسي "اما اين كه به هر حال آيا 
گونه كه پيش از اين اشاره شد، وابسته  وجود دارد يا نه؟ همان "دمكراتيك

به مبارزه طبقاتي و توازن قوا در آينده است. اين را هم بايد افزود كه به هر 

http://dialogt.de/



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٦٨  107ي  آرش شماره

موجود رخ دهد، تواند در چارچوب ساختارهاي  حال يك چنين چيزي نمي
  ه تمام اين ساختارها دگرگون شود.مگر آن ك

  
كوشند با  هايي كه مي نخست اشاره كنيم كه مقاومت رژيم :پنجم پاسخ

هاي خشن موجوديت خود را حفظ كنند، چندان دوام  توسل به سركوب
اي در هم خواهد شكست. عجالتاً همه  نخواهد آورد و در مقابل جنبش توده

ريقا و خاورميانه بايد اين تحول را از سر بگذرانند، منتها كشورهاي شمال آف
شكل آن متفاوت خواهد بود. جمهوري اسالمي هم استثنايي در اين ميان 

اي كشورهاي  هاي توده هايي جنبش نخواهد بود. اما اين كه چه آموزش
هاي مهمي براي  عربي و ايران براي يكديگر دارند، بايد گفت كه درس

  و دارند.يكديگر داشته 
اي كشورهاي عربي از همان آغاز از تجربيات منفي جنبش  هاي توده جنبش
اي مردم ايران آموختند كه حساب مبارزه سياسي خود را از اعتقادات  توده

ها كامالً سياسي بوده و شعار  شان جدا سازند. بنابراين شعارهاي آن مذهبي
  ها پيدا كند. جنبش گرا نتوانست جايگاهي در اين هاي مرتجع اسالم گروه

تر و در سطح آگاهي باالتري از جنبش  ها به مراتب پيشرفته اين جنبش
النظام  ها از همان آغاز اسقاط قرار گرفتند. شعار آن 88مردم ايران در سال 

هاي مردم تا اين  گاه شعار توده هيچ 88بود. در حالي كه در جنبش سال 
ار سرنگوني جمهوري اسالمي سطح ارتقا نيافت. گرچه در برخي مقاطع شع

هاي  ي كه بتواند توده كننده شعارهاي بسيج 88مطرح شد. در جنبش سال 
وسيع كارگر و زحمتكش را به جنبش جلب كند وجود نداشت، در حالي 

در  "كار، نان، آزادي"اي كشورهاي عربي شعارهاي  هاي توده كه در جنبش
به ميان كشيده شد كه توده رو اين شعارها  صدر شعارها قرار داشت و از آن

كننده به ويژه در تونس و مصر، كارگران و زحمتكشان بودند و نه  قيام
اي كشورهاي عربي، كسي  هاي توده عمدتا دانشجويان و جوانان. در جنبش

هاي هيئت حاكمه اميد نبست. براي انتخاب ميان بد و بدتر  به الطاف جناح
ها براي سرنگوني   نبود، بلكه تودهچرتكه نيانداخت و طرفدار اصالح از باال

نظام از طريق انقالب به پا خاسته بودند. مبارزه استمرار پيدا كرد و 
كشورهائي كه دار و دسته   هاي مختلف به خود گرفت. حتا در آن شكل

حاكم كوشيده است، قدرت خود را با توسل به ابزار خشن نظامي، توپ، 
م مسلح شده و به مبارزه مسلحانه هاي مرد تانك و مسلسل حفظ كند، توده

ايران، هيچ يك از اين  88اند. در حالي كه در جنبش سال  برخاسته
اي  رو جنبش نيمه كاره رها شد و به نتيجه ها ديده نشد و از آن ويژگي

اي و سراسري در  نيانجاميد، كه كارگران و زحمتكشان در مقياس توده
  جنبش حضور نداشتند. 
ايران در عين حال بايد آموخته باشد كه نقطه ضعف  كارگران و زحمتكشان

كاره ماندن آنها در اين است كه   انقالبات كنوني منطقه و علت نيمه
هاي زحمتكش نتوانستند دستگاه دولتي موجود را در هم بشكنند،  توده

دار را از اريكه قدرت به زير بكشند و با استقرار حكومتي  طبقه سرمايه
را در دست بگيرند. كارگران و زحمتكشان ايران  شورائي، سرنوشت خود

بايد از اين تجربيات بياموزند و براي پيروزي قطعي كه الگوئي براي تمام 
  زحمتكشان منطقه باشد، تالش كنند.

  
هاي امپرياليست با هر بهانه و توجيه، همواره  دخالت قدرت :ششم پاسخ

باز هم خواهد آورد. براي مردم اين منطقه فجايع بزرگي به بار آورده و 
تر و  گاه هدفي جز سلطه بر كشورهاي ضعيف هاي امپريايست هيچ قدرت
داري و در انقياد نگهداشتن مردم اين كشورها  تر جهان سرمايه مانده عقب

ي  و حمايت از دار و دسته 32مرداد سال  28نداشته و ندارند. كودتاي 
هاي مردم  توده خميني براي به قدرت رسيدن و در هم شكستن انقالب

هاي امپرياليست عليه مردم  هاي آشكار قدرت ايران، دو نمونه از دخالت
الحمايه امپرياليسم  ايران بوده است. عراق كه اكنون به يك كشور تحت

آمريكا و از هر جهت ويران تبديل شده كه پس از گذشت چندين سال 
شوند، با  ميرسند و معلول  ها و صدها تن به قتل مي هنوز همه روزه ده

هاي وسيع مردم،  ها آواره و فقر و گرسنگي توده صدها هزار كشته، ميليون
نمونه ديگري از ادعاهاي امپرياليستي براي نجات مردم از يوغ ديكتاتورها و 

ترين نمونه از دخالت نظامي  ست. ليبي هم، تازه برقراري آزادي و دمكراسي

بع عظيم نفت اين كشور و ست كه تالش براي سلطه بر منا امپرياليستي
اي، زير لواي حمايت از مردم انجام گرفته و  كنترل و مهار جنبش توده

  تاكنون به ويراني و كشتارهاي بزرگي انجاميده است.
ست كه با استقرار رژيم كامال دست  تازه اين مسئله هنوز به جاي خود باقي
الي كه خود ها به طول انجامد. در ح نشانده، جنگ داخلي ممكن است سال

توانستند بدون دخالت نظامي  مردم ليبي كه مسلح شده بودند، مي
تر سرنگون كنند.  ها، رژيم قذافي را گيريم در يك نبرد طوالني امپرياليست

هاي  در كشورهايي نظير ايران كه اكثريت بزرگ جمعيت را كارگران و توده
نشان داده  گونه كه در دوران رژيم شاه دهند، همان زحمتكش تشكيل مي

شد، اين توده مردم قادرند با توسل به اشكال مبارزاتي مختص طبقه 
اي و باالخره قيام مسلحانه، رژيم را  كارگر، اعتصابات عمومي، تظاهرات توده

اش سرنگون كنند. اگر قرار است مردم ايران به آزادي،  ي گر با تمام وحشي
و با انقالبي كه متكي به رفاه و برابري دست يابند، تنها با قدرت خودشان 

توانند به  خود و حمايت كارگران و زحمتكشان سراسر جهان است، مي
هاي امپرياليست همواره دشمن انقالبات كارگران و  پيروزي برسند. قدرت

زحمتكشان بوده و خواهند بود. اين تنها راه واقعي نجات نه فقط براي 
ي سراسر منطقه است. فقط ها كارگران و زحمتكشان ايران، بلكه تمام توده

تواند به پيشرفت جنبش و تحقق مطالبات راديكال و  يك چنين انقالبي مي
  هاي مردم بيانجامد. اي توده ريشه

*  

  

  
  خطر بازسازي استبداد

   در تونس و مصر 
  ابولحسن بني صدر  به شش پرسش آرش پاسخ 

 

  

  پاسخ به پرسش اول:

مي طلبد. وجود اين عوامل و  امل مساعد با خود راعو همگاني جنبش – 1
نبود فشار از خارج (حمايت بيگانه از دولت استبدادي) و يا كاهش آن، 

  جنبش همگاني را ميسر مي سازد:
 خود حفظ رژيم، هدف و كند مي خالي هدف از را مرام رژيم وقتي – 1.1
 يك است، آزادي و استقالل كه شود مي هدفي صاحب جامعه و گردد مي

  عد جنبش پديد آمده است.مسا بزرگ عامل
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توانائي تبديل يم ژررژيم اقليت مي شود و تكيه گاه اجتماعي  وقتي – 1.2
فرصت تبديل اقليت به اكثريت و بسا به اكثريت را از دست مي دهد اقليت 

بزرگ  نمي تواند مغتنم بشمارد، اكثريت ناراضي بزرگ و يد اماآبدست مي 
مي مل دوم جنبش همگاني بوجود عا ،. چنين كه شدمخالف مي گردد تر و
  .يدآ

 قشرهاي كه خيزد مي بر همگاني جنبش به وقتي بزرگ اكثريت – 1.3
مختلف جامعه، با وجود مرزهاي طبقاتي، از حقوقي محروم مي شوند كه 
حقوق ذاتي انسان و نيز حقوق ملي بشمارند. از اين رو، اشتراك در حقوق، 

بدين سان،  .پيش پا بر مي دارند از را مانعي كه مرزهاي طبقاتي هستند،
عامل سوم جنبش همگاني فراهم مي گردد. بديهي است كه شناساندن اين 
حقوق به جامعه، وجدان همگاني را غني و فاصله زماني تا جنبش همگاني 

  را كوتاه تر مي كند.
سرنگون كردن رژيم  يعني ،اول مرحله در همگاني جنبش – 1.4

بديل ندارد. زيرا مي تواند بطور خود جوش به رهبر و نياز به  ،استبدادي
خود سازمان دهد. جنبش هاي تونس و مصر، تا حدودي شاهد اين مدعي 
هستند. اما در مرحله دوم كه مرحله خلع يد است و نيز در مرحله سوم كه 
مرحله استقرار  نظام سياسي جانشين است، نياز به بديل و انديشه راهنما 

ر مقايسه با جنبشهاي همگاني در مصر و تونس، . انقالب ايران، ددارد
مبرهن مي سازد. اال اين كه، در را عامل بديل و نيز انديشه راهنما  ضرورت

انقالب ايران، بديل نه با انديشه راهنما و نه با هدفهائي كه در آن بيان 
  تعريف مي شدند، سازگاري نداشت. 

كردن به بديل، وصول بديهي است وجود نيروي محركه توانا به تحول     
  جنبش را به هدف، مطمئن تر مي كند.

بيشتر مردم بدان گرويده  كه راهنما انديشه يك بسا جنبشها، در – 1.5
اند، هدفهاي آن را تعيين مي كند. هرگاه چنين نباشد، انديشه هاي 
راهنماي مي بايد در تعريف هاي شفاف از اصول راهنماي جنبش اشتراك 

ن صورت، نيروي محركه و نيز بديل، شكل و محتواي جسته باشند. در اي
ند. هرگاه اين عامل نيز وجود پيدا كرده باشد، عامل نجبهوي پيدا مي ك

  پنجم جنبش همگاني در وجود آمده است.
بدين سان، اندازه ارزش قدرت در جامعه و اندازه ارزش استقالل و آزادي 

ستقالل و آزادي، به ضد انسان و حقوقمندي او، بنا بر اين، نسبت فرهنگ ا
  فرهنگ قدرت، عاملي تعيين كننده از عوامل جنبش همگاني است.

د با نظام ن، رابطه مستقيم دارخود نيروهاي محركه، در فعاليت – 1.6
اجتماعي. توضيح اين كه هرگاه نظامي اجتماعي نتواند نيروهاي محركه را 

رو، استبدادها كار  در خود فعال كند، انقالب ضرورت پيدا مي كند. از اين
اولشان خنثي كردن نيروهاي محركه به قصد بازداشتن نظام اجتماعي از 
تحول است. انسان نيروي محركه اي توليد كننده نيروهاي محركه است. از 

، كار اول در دستور كار هر استبدادي، است. اين انساناين رو، خنثي كردن 
گرفتن و مشغول كردن به  كار را از راه تخريب و صادر كردن و به خدمت

فعاليتهاي كاذب، انجام مي دهد. اما زماني مي رسد كه رژيم استبدادي از 
خنثي كردن تمامي اين نيروي محركه، ناتوان مي شود. در مورد ايران و در 
مورد جنبشهاي همگاني بعد از انقالب ايران، جوان شدن جامعه ها و خنثي 

، عاملي مهم از عوامل پديد ندنيروي محركه اي كه جوانها هستنشدن 
  آمدن جنبش همگاني مي شود.     

دولت در هركشور بر يكچند پايه ها و شماري ستون پايه ها  – 1.7
استواري و ثبات پيدا مي كند: بنيادهاي اجتماعي، بخصوص دو بنياد ديني 

سياسي، دو پايه بشمارند. قدرت خارجي پايه سومي است. نظام اجتماعي و 
 ويران هاي پايه اين هرگاه. است چهارمي پايه روستا، و شهر در ياقتصاد –
ون پايه ها (قشون و سازمانهاي سركوب ست و باشند شده سست حتي يا و

و دستگاه هاي قضائي و تبليغاتي و...) توانائي حفظ ساخت دولت استبدادي 
ش و وابسته را از دست داده باشند، توانائي مقابله رژيم با جامعه ملي كاه

يافته است. وجدان همگاني جامعه ملي بر اين امر، آگاه مي شود و دستور 
جنبش همگاني را صادر مي كند. اين عامل، بسا عاملي است كه وجودش 
اثر بخشي عوامل ديگر را زياد و يا كم مي كند. بنا براين، اهميت قطعي 
 دارد. چراكه در دموكراسي هاي موجود، دولت ثبات خود را از حاكميت

مردم دارد. هراندازه عدالت اجتماعي بيشتر تنظيم كننده رابطه هاي 

اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي باشد، دولت با ثبات تر مي شود. 
اما در استبدادها، مردم حاكميت ندارند. بنا بر اين، هرگاه پايه ها ويران و يا 

ض سقوط حتي سست شوند، رژيم ثبات خود را از دست مي دهد و در معر
قرار مي گيرد. اين همان عامل است كه در ايران و در كشورهاي در 
جنبش، سبب عدم اطمينان كارگزاران استبداد به بقاي رژيم و اطمينان 

  مردم در جنبش به موفقيت خود مي شود.
عامل برخاستن به جنبش  ،بمثابه پايه ،قدرت خارجي ،بدين قرار – 1.8

يم جباران از حمايت ژود را از دست داده و راگر توانائي مداخله خ ،مي شود
  ن محروم شده باشد.آ

لي ديگر و در شمال مهمترين عامل ها است. عام آينده، از اطمينان – 1.9
در حقيقت، رژيم استبدادي ميان خود و جامعه، ترسها را حايل مي كنند. 

و مدارهاي بسته اي كه اعضاي جامعه در آنند، خاصه مدار بسته بد و بدتر 
مدار بسته مصلحت و حق و حقيقت، كه بنا بر اولي، از ترس بدتر به بد بايد 

همواره مصلحت بر حق آدمي مقدم  ،از ترس جبارپناه برد و بنا بر دومي، 
است و مي بايد به مصلحت عمل كرد، انسانها را از آينده سخت مي 

شونت خنيز بديل و هدف روشن و بيان استقالل و آزادي و وجود ند. نترسا
زدائي و شناسائي كردن ضعفها و ناتواني ها و پيشنهاد روش گذار از ناتواني 
به توانائي و شركت مردم در سازماندهي تحول، اطمينان از آينده را 
جانشين ترس از آينده مي كند و در برخاستن مردم به جنبش، در شمار 

  .مي گردداثرگذار ترين عاملها 
 كه است هائي پايه از اي پايه ارجيخ قدرت كه حال همان در – 1.10
همگاني در  جنبش پيروزي شود، مي استوار برآنها وابسته استبداد بناي

كشوري، عاملي تعيين كننده از عوامل برخاستن مردم در جامعه هائي مي 
(اثر برانگيختن به  شود كه عوامل جنبش همگاني در آنها وجود دارند

  . همانندي جستن)
عه هاي عرب كه، در آنها، جنبش همگاني روي داده بدين قرار، در جام

است، مي بايد عوامل باال، بطور نسبي وجود داشته باشند. وگرنه جنبش در 
تونس نمي توانست جنبش در مصر و كشورهاي ديگر را به دنبال بياورد. 
بديهي است كه پيروزي مردم تونس در مرحله نخستين جنبش همگاني 

ل برانگيزنده شده است (اثر برانگيختن به خويش، خود عاملي از عوام
). زنجيره جنبشها امر تازه اي نيست. پيش از آن، در جستن همانندي

روسيه و اروپاي شرقي، جنبشها زنجيره اي را پديد آوردند. در آن مورد، 
روسيه هم بمثابه قدرت از حمايت از رژيمهاي وابسته به خود ناتوان شد و 

ا هدف تغيير رژيم، عواملي از عوامل جنبش هم بلحاظ برخاستن جنبش ب
  همگاني در كشورهاي اروپاي شرقي گشت. 

گفتني است كه انقالب ايران مي توانست بالواسطه عاملي از عوامل 
عوامل  ،نهاآدر  ،برانگيختن جنبشهاي همگاني در كشورهائي بگردد كه

و  مساعد جنبش وجود داشتند. اما خشونت گسترده و گروگانگيري و جنگ
از آن،  ،انزواي بين المللي، انقالب ايران را به لولوئي بدل كرد كه استبدادها

با فاصله زماني براي ايجاد ترس از جنبش، استفاده مي كردند. باوجود اين، 
روش كه جنبش همگاني است و اشتراك همگان در حقوق،  ،نه چندان زياد

  فتند.از انقالب مردم ايران اخذ شدند و با موفقيت بكار ر
مقايسه وضعيت در ليبي با وضعيت در تونس و مصر و مقايسه جنبش در 
اين دو كشور با سوريه و يمن و بحرين، ما را از اين واقعيت آگاه مي كند 
كه تفاوتها ناشي از وجود عوامل جنبش همگاني و فقدان بيشتر يا كمتر 

به ما ا و ضعف و يا فقدان اين عامله در اين كشورها هستند. اين عوامل، 
  مي گويند چرا در كشورهاي ديگر، جنبش همگاني روي نداده است.

  

  پاسخ به پرسش دوم: 

 مي در را جنسي و ديني و قومي و طبقاتي مرزهاي مردمي وقتي – 2
غير  تحولي چنين كه است بديهي. است داده روي بنيادي تحولي نوردند،

شود. هم اكنون،  قابل بازگشت نيست. يعني ممكن است استبداد بازسازي
در  ،خطر بازسازي استبداد در تونس و مصر وجود دارد. اال اينكه بازگشت

مقاومتي است كه ساختهاي استبدادي مي كنند. اما دير يا زود، اين  ،واقع

http://dialogt.de/



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٧٠  107ي  آرش شماره

 ،را كم يا بيشمقاومت پايان مي پذيرد و جامعه هدف جنبش خويش 
  : متحقق مي گرداند

ردم اين بود كه واليت مطلقه شاه در مورد ايران، هدف جنبش م  -2.1
ارتقاي  يارا با واليت جمهور مردم ») شاه مصدر قانون و بيم و اميد(«

، بمعناي عضو بود به شهروند» رعيت«انسان ايراني از مرتبت و منزلت 
جمهورصاحب واليت (جمهوريت) و داراي حق برابر بر حاكميت و 

رعايت كننده حقوق  حقوقمند و همبسته با ديگري و عامل به حقوق و
ديگري. با آنكه، آقاي خميني و مالتاريا برضد انقالب كودتا كردند و واليت 
شاه را با واليت مطلقه فقيه جانشين كردند، اما رها نكردن تجربه انقالب و 

حاكميت بر مردم، بي اعتبار  اشكال گوناگونپي گرفتن هدف آن، اينك، 
مي  جسته است و ز، اعتبار بيشترشده اند و اصل حاكميت مردم روز به رو

جويد. از هم اكنون، مي توان با اطمينان گفت: انقالب دركار برگشت ناپذير 
  كردن واليت جمهور مردم است.

تغيير يك امر  بدانيم، مستمر امور از اي مجموعه را تاريخ هرگاه – 2.2
با تغيير امرهاي مستمر ديگر همراه شد،  اگرمستمر (دولت استبدادي) 

غيير قطعي و بازگشت ناپذير مي شود. بنا بر اين، تغيير ساختهاي ت
اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي، به ترتيبي كه نظام اجتماعي باز 
و تحول پذير گردد و شهروندي بمعناي باال تحقق جويد، نيز ضرور هستند. 
حال آنكه، در حال حاضر، ساخت دولت و رابطه اش با جامعه در هيچيك 

دو كشور مصر و تونس، هنوز، تغيير نكرده است. آيا جامعه ها از مقاومت  از
ساختها، بنا بر اين، از سختي كار آگاهند و عوامل برانگيزنده جنبش 
همگاني، همچنان دركار مي مانند تا مراحل دوم و سوم (در آنچه به تغيير 

مثبت رژيم مربوط مي شود) با موفقيت انجام گيرند؟ پاسخ به اين پرسش 
نياز به  ،در نظام اجتماعينيست. باجود اين، فعال شدن نيروهاي محركه 

تغيير همه جانبه دارند. پس اگر جنگي به اين كشورها تحميل نشود و 
خطر تجزيه تهديدشان نكند، اين نيروها در جهت تحول همه جانبه بكار 

  مي افتند.

  

  پرسش سوم: به پاسخ

سشهاي اول و دوم، بخصوص در پاسخ به اين پرسش، در پاسخها به پر - 3
به پرسش اول، پاسخ داده شد. با وجود اين، يادآوري نكات زير، ضرور 

  هستند:
 برانگيزنده عوامل بيشي و كمي و ساختها نايكساني است بديهي – 3.1

 ها جنبش فرجامهاي يكساني براي محلي آنها، تحول نيز و همگاني جنبش
ا به يك اندازه بر استقالل و آزادي انسان . هرگاه جامعه هگذارند نمي باقي

و نيز جامعه وجدان يابند و قدرت را ضد ارزش شمارند، هنوز تحولي 
 و ام شمرده بر كه آنها خواه –همسان نمي كنند. مگر آنكه عوامل ديگر 

 تغيير مراحل، طي در و باشند اندازه هم نيز – ام نشمرده بر كه آنها چه
  . نكنند

 جا اين آوردنش حساب به جاي و نشمردم بر كه عاملها از عاملي – 3.2
ه ها به تعامل بايكديگر و بين المللي كردن جنبش هاي جامع توانائي است،

خويش است. براي مثال، در مورد ليبي و يمن و بحرين و سوريه، 
در مي كنند. نجنبشهاي مصر و تونس  با جنبش در آن كشورها تعامل 

كه اين يا آن نقش را (در مورد بحرين،  قدرتهاي خارجي هستند ،عوض
ضد جنبش و در مورد سوريه، كمتر از ليبي، ضد رژيم و در مورد يمن، 

شرمگينانه از رژيم) بازي مي كنند. هرگاه جنبشها بايكديگر تعامل  حمايت
مي داشتند، حتي اگر دو جنبش تونس و مصر كه مرحله اول را طي كرده 

به انجام  توانائي مي يابند و انائي بيشتري اند، بايكديگر تعامل كنند، تو
  رساندن مرحله هاي دوم و سوم پيدا مي كنند.

ي مهم از عوامل كه مساعد تعامل جنبشها است، اندازه عامل باز و – 3.3
ترس از ناشناخته است: ترس از استبداد ديني، يكي از اين ترسها است. 

هاي بزرگ چون مصر،  ترس از تجزيه يكي ديگر از ترسها است. در جامعه
ترس از بيكاري و فقر شديد تر است. فقدان بيان استقالل و آزادي، ترس از 
استبداد ايدئولوژيك (ديني يا غير آن، در حال حاضر ديني) را بسيار شديد 
مي كند. در مورد سوريه، اين عامل، هم اكنون، از عوامل بازدارنده است. 

وضعيتي كه جانشين وضعيت كنوني  كادرها در جنبش حضور ندارند زيرا از
  مي شود، بسيار مي ترسند. 

اين عامل در ايران نيز نقش بازدارنده را بازي مي كند. بنا بر اين، بهمان 
اندازه كه در جانشين ترسها كردن اطمينان ها موفقيت بدست مي آيد، 

  احتمال بروز جنبش همگاني و ادامه آن تا پيروزي، بيشتر مي شود.
 گرو در جنبش ادامه كه است عاملهائي از باز بديل، نبود يا دوجو – 3.4

آن جامعه را در به نتيجه  توانائي. موفقيت هر جامعه به ايجاد آن، آنست
رساندن جنبش خود، تضمين مي كند. در حال حاضر، جنبشها فاقد اين 

ر مصر و تونس، بازماندگان رژيم هاي استبدادي بعامل هستند. اين امر كه 
د و در مصر، نظاميان مي خواهند خالء را پر كنند، گوياي اين حاكمن

واقعيت است كه تحولها نايكسان و آينده ها، بستگي مستقيم به وجود همه 
  عاملها، خاصه، عاملهائي دارند كه فرجام هر جنبش در گرو وجود آنها است.

 نسانا هر داشته استقالل. كند مي پر قدرت را خالء هر قاعده، بر بنا – 3.5
اي داشته  جامعه و انساني اگر حال. است داشته اين بردن بكار آزادي و

خود را بكار نبرد، خالء پديد مي آيد و اين خالء را قدرت پر مي كند. پس 
اندازه شعور بر استقالل و آزادي و حقوق، ما را از اندازه خالء، بنابراين چند 

ين اندازه گيري انجام و چون تحول هريك از جنبشها آگاه مي كند. چون ا
نگرفته است، بدون دقت، اما تا حدودي با اطمينان، مي توان گفت جنبشها 

  نايكسان خواهند جست. يتحولهاي نايكسان خواهند كرد و فرجام ها

  

  

  

  

  

  پرسش چهارم: به پاسخ

  باز مي گويم كه بنا بر قاعده، خالء را قدرت پر مي كند. بنا بر اين،  -  4
 با كه كند مي پر قدرتمداري اقليت حاكميت را مردم ميتحاك خالء – 4.1
يك شبه  ،حد اكثر ،قدرتهاي خارجي هستند، تعامل مي كند وكه  اي پايه

  دموكراسي را جانشين مي كند.
 در بياني هرگاه پس. كند مي پر قدرت بيان را آزادي، بيان خالء – 4.2

ي انسان و حقوق تعريف شفاف از استقالل و آزادي و حقوق ذات بردارنده
جمهور مردم و روشهاي عمل به حقوق و برقرار كردن رابطه حقوقمند با 

مي حقوقمند، نباشد، خالء را بيان قدرت پر مي كند. نامي كه اين بيان 
، اهميت ندارد مگر از لحاظ داشتن زمينه مساعد در جامعه. چنانكه، در يابد

صفت ت ديني بجويد و جامعه هاي مسلمان، اين بيان قدرت مي تواند صور
. در جامعه هاي ديگر، همان رسم، اسم هاي ديگر مي تواند بيابد »ياسالم«

پيدا كند. چنانكه بنيادگراهاي امريكائي، به بيان قدرت خويش صفت 
محافظه كار «مسيحي مي دهند. نوعي ديگري از قدرتمدارها خود را 

نام را به بيان  مي خوانند. در اروپا، راستهاي افراطي اين و آن» جديد
قدرتي مي دهند كه اندايشه راهنما كرده اند. گرايش به راست در جامعه 
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هاي غرب، هم به دليل موقعيت مسلط غرب است و هم بلحاظ بحران 
  انديشه راهنما است. 

آزادي،  استقالل و بدين قرار، در جامعه هاي تونس و مصر و... هرگاه بيان 
بمثابه بيان » اسالم گرائي«ن خالء توسط خالء را پر نكند، احتمال پر شد

قدرت و نيز ضد آن (بازگشت به رژيم هائي كه از مبارزه با اسالم گرائي 
  است.   تصورمشروعيت مي گرفتند)، م

ابتكار عمل به جاي خود، حضور » اسالم گرايان«نه در تونس و نه در مصر، 
اصول راهنماي  تعيين كننده نداشته اند. بنا بر اين، بسا درك روشني از

دمكراسي، استقالل و آزادي و رشد بر ميزان عدالت اجتماعي و حقوقمندي 
پر ن را بيان قدرتي آوجود دارد و خالء وجود ندارد. پس انسان و جامعه، 

. از اين رو، نقش روشنفكران بمثابه كساني كه وجدان بينشي و خواهد كرد
ه خود، وجدان همگاني را علمي جامعه را غني مي سازند و اين وجدان، بنوب

غني مي كند و به آن اصول مقبوليت همگاني مي بخشد، تعيين كننده 
  است.
 مي پر قدرتمدار هاي گروه نيز، را جنبش هدف با سازگار بديل خالء – 4.3
 ايران انقالب تجربه مردم، ديگر و مصر و تونس مردم به خاطر بدين. كنند
  . كردم نشان خاطر را جنبش دفه با سازگار بديل واهميت بازگفتم را

 از غرب و اسرائيل ترس و مالي –ترس رژيم مافياهاي نظامي  – 4.4
مردم ساالري در خور اين عنوان، يك نوع نيستند: اولي از سقوط  استقرار

مي ترسد و دومي ها از بيرون رفتن اين جامعه ها از مهار و تغيير رابطه 
 و برد راه نوع دو ترس، نوع دو .است سلطه زير –كنوني كه رابطه مسلط 

برخاسته » اسالم گراها«رد ايجاب كرده اند: رژيم مافيا به حمايت از كارب
است. و با عربستان رقابت سخت مي كند. اما غرب در كار برقرار كردن 

خود را در » منافع«شبه دموكراسي در اين كشورها است تا كه موقعيت و 
خارجي در جامعه هاي در جنبش،  منطقه پر كند. حضور فعال قدرتهاي

بنفسه، گوياي وجود خالء ناشي از ضعف عوامل برانگيزنده جامعه به 
  جنبش همگاني است.

مي ماند توانائي شبه دموكراسي ها به فعال كردن نيروهاي محركه در رشد. 
تجربه هاي پاكستان و عراق و افغانستان گوياي اين واقعيت هستند كه 

نند. خالئي را بوجود مي آوردند كه در حال حاضر، چنين دولتهائي ناتوا
گروههاي مسلح پر كرده اند. بخش كوچكي از جوانان و ديگر نيروهاي 
محركه در كارگاه توليد خشونت فعال شده اند و بخش بسيار بزرگي  را 
بيكاري و آسيب ها و نابساماني هاي اجتماعي و مهاجرت خنثي مي كنند. 

رژيمهاي استبدادي كمتر است. از اين رو، در دراز ئي اين رژيمهاي از آكار
مدت، جنبش براي رسيدن به هدف خود كه باز و تحول پذير كردن نظام 
اجتماعي است، ادامه مي يابد. بخصوص كه گروه بندي هاي اجتماعي 
صاحب امتياز، توانا به ايفاي نقش كارفرمائي و بكار گرفتن نيروهاي محركه 

ي با شكل و محتوائي كه در غرب و يا در چين و در استقرار سرمايه دار
به رانت اين گروه بندي ها نيستند.   ،يافته است كشورهاي شرق آسيا

خواري و زندگي انگلي خو كرده اند. اين خالء نيز نياز به پر شدن دارد. 
هرگاه پر نشود، جامعه ها واپس خواهند رفت با همه پي آمدهاي بس 

خالء را يا مي بايد سرمايه داري ليبرال پر كند و ويرانگر و مرگبارش.   پس 
يا اقتصادي در خدمت انسان در رشد. هرگاه الگوي اين اقتصاد براي جمهور 
مردم تبيين گردد و با مشاركت آنها چنين اقتصادي بناگردد، اين جامعه ها 
مي توانند پيشگام تحول عمومي در جهان را نيز برعهده گيرند. افسوس كه 

اين اقتصاد، كه اقتصاد سرمايه داري نيز بر مردم كشورهاي در نه تنها 
جنبش، شناخته نيست. از اين رو است كه نيروهاي محركه شان را مسلط 
ها چنين بي حساب، مي برند و هر آنچه برده نمي شود، در محل تخريب 

  مي گردد.
از راه  ،عمده ،ها است. اين حمايت جنبش از حمايت درخور روش – 4.5
ال تجربه به آنها، هم در آنچه به عاملها مربوط مي شود و هم در آنچه انتق

. بديهي است درسهاي اين جنبشها يدآبايد به عمل  ،به خالء ها راجع است
را نيز مي بايد با ايرانيان و ديگران در ميان گذاشت. بسا مهمترين و عاجل 

به ترتيبي ترين كار، هشدار دادن به آنها نسبت به ضرورت پركردن خالء 
است كه نه رژيم ها بتوانند خود را باز بسازند و نه قدرتهاي خارجي، محل 
عمل بجويند (نمونه ليبي). خشونت زدائي به يقين بسود اكثريت بزرگ 

جامعه ها است زيرا تنها وقتي جمهور مردم صاحب واليت (شركت در 
ند رهبري بر ميزان برابري و دوستي و بر وفق حق صلح ومنزلت شهرو

جستن انسان ) مي جويند، گروه هاي قدرتمدار و قدرتهاي خارجي، بي 
نقش مي شوند. بدين قرار، ايرانيان شركت كننده در انقالب، با انتقال 
تجربه به اين جامعه ها مي توانند در بيشتر كردن كارآئي مجموعه اي كه 

  عاملها پديد مي آورند، مؤثر افتند.
  

  پرسش پنجم: به پاسخ

اه تحبيب و قرباني كردن بن ر از مردم جنبش مهار مصر، و تونس در – 5
علي و مبارك و تني چند از همكاران نزديك آنها، ميسر نگشت. در 

  حقيقت،
  جنبش از مالي، - نظامي مافياهاي رژيم از بيشتر بسيار رژيم دو هر – 5.1

رأي «ار . اال اينكه ايرانيان با شعكشتند ببعد،آدم 88 خرداد 22 از ايرانيان
. تنها مي ، رژيم را مطمئن كردند كه تغيير آن را نمي خواهند»من كو

اما در تونس و مصر،  .ميرحسين موسوي جانشين احمدي نژاد شودخواهند 
جنبش كردند و دو رژيم را مطمئن كردند كه » حق من كو«مردم با شعار 

ليم خواستار تغييرشان هستند.  پس بن علي و مبارك و دستيارانشان تس
مقاومت مردم شدند. بديهي است قدرت خارجي مسلط نيز توانائي حمايت 
از آنها را نداشت. از اين رو روش مهار تحول و سمت دادن به آن را در 

  پيش گرفت. 
 مي وجود همه اول، پرسش به پاسخ در برشمرده عوامل هرگاه – 5.2

تحول دولت  ،جنبش ها جهت بخشنده به تحول، از جمله داشتند،
قدرتمدار به دولت حقوقمدار، مي گشتند. چون جنبش ها نتوانستند خالء 
را پر كنند، اينطور بنمود كه رژيمها با قرباني كردن نمادهاي استبداد، برجا 

  ماندند و مهاركننده جنبش ها شدند. 
دركشورهائي كه، از بيرون،  توانستند خشونت را به جنبش مردم    – 5.3

ر و سوريه و يمن بسيار كمتر)، جنبش ها بيشتر تحميل كنند (ليبي بيشت
صدمه ديدند. به ميزاني كه گروه هاي مسلح، بنا بر اين قدرتهاي خارجي، 
نقش يافتند، مردم بيشتر از صحنه بيرون رفتند. بخصوص كه گروه هاي 
مسلح در گير با رژيمها، همانند رژيم ها، استبداد گرا و بيشتر از آنها به 

  ند.اته قدرت خارجي وابس
رت جارجي امكان حضور و عمل مي دهد (خالء قد به كه خالئي آن – 5.4

ناشي از غفلت از استقالل، بمثابه مجموع داشته اند و نيز ارزش)، براي هر 
با جنبش  تجنبشي مهلك تر است. زيرا هرگاه قدرت خارجي در مساعد

مداخله كند، سبب ناقص الخلقه شدن آن مي شود (تجربه انقالب 
آن عمل كند، عامل تشديد سركوبگري  ت باروطيت) و اگر در مخالفمش

رژيم مي شود و اگر از راه گروه هاي مسلح مداخله و يا قشون خود را وارد 
عمل كند، وضعيت عراق و افغانستان و ليبي را بوجود مي آورد. اندازه تأثير 

جامعه  سركوبگري هر رژيمي را خالء استقالل معين مي كند. از اين رو، هر
اي كه در جنبش خود، استقالل و آزادي را هدف و روش مي كند، هم به 
استبداد وابسته اخطار مي كند كه بنا بر تغيير رژيم دارد و هم خالئي را 
بوجود نمي آورد تا كه قدرت خارجي آن را پر كند. قاعده بزرگي كه تجربه 

  مي آموزد، اينست:
ه جويانه قدرت خارجي، حضور خشونت آميز و بناچار تفوق و سلط

سبب گسترش خشونت و بيرون رفتن مردم از صحنه و بر جاماندن 
  استبداد وابسته در محتواي خود مي شود.  

در بدين قرار، رژيمهاي ليبي و سوريه و يمن و بحرين (  - 5.4
جنبش مردم با مداخله مستقيم قشون خارجي روبرو شد)، توانائي ،بحرين

ئي رژيمهاي مصر و تونس ندارند. جز اين كه در اين سركوبي بيشتر از توانا
 و ندارند وجود همه، همگاني، جنبش با مساعد عوامل ˝، اوال هاكشور
 هائي خالء رو، اين از. نيستند بايسته اندازه به دارند، وجود كه هم عواملي
سركوبگر پر مي كنند. باوجود اين، بروز  يرژيم ها را آن كه دارند وجود

پس جنبش ها پيروز ه، گوياي فرسودگي رژيم ها هستند. جنبش، بنفس
زمان تحول طوالني مي شود و سمت و سوي آن را بود يا نبود مي شوند اما 

مجموعه عاملها تعيين مي كند. بديهي است موفقيت جنبش در ايران و 

http://dialogt.de/



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٧٢  107ي  آرش شماره

مصر، اثر تعيين كننده اي بر سمت يابي تحول جامعه هاي در جنبش و نيز 
  كشورهاي ديگر، خواهد داشت. در حقيقت، در برخاستن مردم

اثر «بحث مي شود كه به آن  اثري از اقتصاد، در و شناسي جامعه در – 5.5
گويند. اثر انقالب صنعتي انگلستان و » جستن برانگيختن به همانندي

 انقالب فرانسه  و استقراررژيم لنيني در روسيه اثر برانگيختن به همانندي
نقالب ايران، اثر برانگيختن به همانندي در روش بوده .  اثر اندبوده ا جستن

است. هدف اصلي را كه استقرار واليت جمهور مردم بود، واليت فقيه، از 
  چشمها پوشاند. 

بنا بر اين، موفقيت جنبشها در ايران و مصر،  در متحقق كردن هدفي      
ر بسياجستن كه واليت جمهور مردم است، اثر برانگيختن به همانندي 

قوي، دست كم، بر حوزه بزرگ كشورهاي مسلمان خواهد داشت. بديهي 
 –بسا درهمانندي در صورت خالصه مي شود كه  –است اندازه همانندي 

  . معين مي كنندپاسخ به پرسش اول،  در شمرده بر عاملهاي چون و چند را

  

  پاسخ به پرسش ششم:

 بخصوص ن،پيشي هاي پرسش به پاسخ در شما ششم پرسش به پاسخ – 6
  :پنجم آمده است. با وجود اين، يادآور مي شوم كه پرسش به پاسخ در

. خالء آمدن بوجود علت به مگر يابد نمي عمل امكان خارجي قدرت – 6.1
 خارجي، مداخله محتواي و شكل پس. كند مي پر قدرت همواره را خالء اما

يرا اگر هيچگاه جز اين نشده است، ز ميز مي شود.آو خشونت  نظامي
ممكن نبوده است. باوجود اين، شكل ديگري از مداخله قدرت خارجي، در 
جهت كاستن از توان سركوب گري رژيم وجود دارد. در حقيقت، رژيمهاي 
استبدادي مستقل وجود خارجي ندارند. هر استبدادي به ضرورت وابسته 
است. پس مداخله مؤثر قطع وابستگي است. اين روش، در افريقاي جنوبي 

ار رفت و موفقيت آميز نيز بود. در چند نوبت، كارهائي را بر شمرده ام بك
كه دولتهاي خارجي مي توانند در كاستن از توان سركوب گري رژيمهاي 

  استبدادي، انجام دهند. در اين فرصت، فهرستي از كارها را باز مي آورم:

  در قلمرو سياسي و نظامي:    

ركوب گر. دست كم، فروكاستن آن پس گرفتن شناسائي از دولتهاي س – 1
  تا حد روابط كنسولي،

 حمايت و سركوبگر رژيمهاي مخالف هاي گروه شناسائي از خودداري – 2
 از استقالل ناقض كه خاطر بدين آنها از كردن تبليغاتي و مالي و سياسي
 عامل و سركوبگر رژيم ستم تحت ملتي حاكميت حق معناي در جمله
ناممكن گشتن جنبش همگاني  اين، بر بنا نه،صح از جامعه رفتن بيرون

است. ناممكن شدن اتحاد گروههاي سياسي و قطع رابطه گروه يا گروههاي 
تحت حمايت با جامعه ملي و ادامه محروميت جامعه از دموكراسي از نتايج 

  قهري اين گونه حمايت ها هستند.
 غرب ران،اي مورد در( ديگر بخشي برابر در رژيم از بخشي از حمايت – 3
روش را داشته و بدين روش، نقش ضد جنبش را بازي  اين است دهه سه

كرده است. همين روش را در تونس و مصر دارد بكار مي برد. در ليبي، اين 
روش را در شكل جنگ با رژيم قذافي انجام مي دهد و خوب مي داند كه 

  جداشدگان از آن، نيز، با دموكراسي بيگانه اند)،
يد به حمله نظامي و اطمينان تهد حتي و نظامي حمله از خودداري – 4

دادن به مردم كشورهاي تحت سركوب رژيم استبدادي كه حمله نظامي به 
  عمل نخواهد آمد، 

 هاي گروه از تبليغاتي و مالي و نظامي و سياسي حمايت از خودداري – 5
  به استخدام خود در نياوردن آنها، و مسلح

همه استبدادها، به سخن ديگر، چشم پوشيدن  اتار بدون تبعيض برف – 6
  ،»منافع«از دوستي استبدادهاي دست نشانده و حافظ 

 سركوب در كه اي اسلحه خصوص به اسلحه، فروش از خودداري – 7
  دارند، كاربرد مردم جنبش

  در قلمرو حقوق انسان و وسائل ارتباط جمعي:

 امتياز براي نسانا حقوق از استفاده كه كنوني روش به دادن پايان – 8
تن از دولت سركوب گر است و تقدم بخشيدن و بلكه تنظيم رابطه با گرف

دولت سركوبگر بروفق حقوق انسان و امكان عمل ايجاد كردن براي سازمان 
ملل و سازمانهاي مدافع حقوق بشر در حمايت از اين حقوق در كشورهائي 

  كه نقض مي شوند،
ادگاه جنائي  د اختيار در و انسان حقوق به متجاوزان فهرست تهيه – 9

  بين المللي و كشورهاي مختلف قرار دادن آن،
رفتار بدون تبعيض با دولتهاي متجاوز به حقوق انسان (اسرائيل و  -  10

  رژيم سعودي و...)
رفتار مشابه با گروههاي مخالف اينگونه رژيمها وقتي دست به ترور  – 11

  ضاي خود و غير آنها تجاوز مي كنند.اخالقي مي زنند و به حقوق انساني اع
 هدفهاي پيشبرد وسيله حاضر حال در كه جمعي ارتباط وسائل – 12

 شوند، طرف بي بايد مي دارند، طرفدارانه روش و هستند خارجي قدرتهاي
   آيند، در اطالعات و ها انديشه آزاد جريان خدمت به يعني

 به انسان، حقوق و ساالري مردم فرهنگ و راهنماي اصول تبليغ – 13
از قلم نيانداختن اصل استقالل (در حال حاضر، در كار بي ارزش  خصوص

مي نبدون آن، انسان و جامعه آزادي  ،كه نآد. با كردن اين اصل هستن
  د و رشد نمي كند)،نجوي
 شستن دست و آن خلق و فرهنگ داشتن به جامعه هر حق شناختن – 14
  آزادي، و لاستقال فرهنگ تبليغ و فرهنگي سلطه از

س كردن و برانگيختن افكار عمومي جهاني كاري است برعهده حسا – 15
جنبش كنندگان. باوجود اين، رفتار تبعيض آميز وسائل ارتباط جمعي، 
عامل ضد جنبش مي شود (اثر سكوت در باره عربستان و بحرين و كم تر 

در پرداختن به جنبش مردم در سوريه و يمن)، افزون براين كه تبعيض 
شركت كنندگان در جنبش در كشورهاي ديگر هم، اثر بازدارنده خود را 

  برجا مي گذارد،
اين واقعيت كه رعايت  :به خود» حق مداخله«پرداختن مدعيان  – 16

نشدن حقوق انسان و گسترش فسادهاي سياسي و مالي و اجتماعي و بسط 
ن آاز  بيش ،از جاذبه دموكراسي هاي غرب كاسته است ،ضد فرهنگ قدرت

عيان است كه نياز به شرح و بسط داشته باشد. بانيان دموكراسي فراوان از 
ن نوشته و روشهاي فساد زدائي را پيشنهاد كرده اند. اما آفسادپذيري 

اشتغال بيش از اندازه به خورد و برد منابع و سرمايه و استعدادها و... جهان 
اثر  ،ده است. در نتيجهالقيد كر ،نها را نسبت به سالمت دموكراسي هاآ ،

بسيار ضعيف شده  ،برانيگختن ديگران به همانندي جستن با دموكراسي
  است.

  :اقتصاد قلمرو در

 كه است بردولتها. سركوبگر دولتهاي به قرضه دادن كردن ممنوع – 17
  بازدارند، كار اين از را شركتها و بانكها و خود
ان و سر هاي دارائي و لپو اداره از شركتها و بانكها كردن ممنوع – 18

  مأموران دولتهاي سركوبگر،
محلهاي بكار افتادن آنها و به  و آنها موجود هاي دارائي شناسائي – 19

  حساب ملتهاي گرفتار رژيم هاي سركوبگر گذاشتن آنها،
 با خود معامالت كردن شفاف به شركتها و بانكها كردن موظف – 20

جلوگيري از رانت خواري و هم به هم بقصد  ،استبداد اداره تحت كشورهاي
قصد جلوگيري از پوشش دادن به خريدهاي نظامي. اسلحه اي كه بكار 

  ترين سالحها هستند،  رسدست در سركوب مي آيند، از
ن گونه كشورها مصرف همگاني اي در كه كالهائي بهاي كردن شفاف – 21

ه فروش هرچ بخاطر دارند، هم بقصد جلوگيري از رانت خواري و هم 
  ارزانتر آنها به اينگونه كشورها،

 از يكي كه مخدر مواد قاچاق بخصوص قاچاق، با المللي بين مبارزه – 22
 سركوبگر مأموران و سران و سركوبگر رژيمهاي براي درآمد مهم منابع
  است، انسانيت تمامي بسود مبارزه، اين. است
 تبداداس تحت هاي جامعه از خود بودجه در استبدادي رژيمهاي – 23

. اين استقالل را از تك محصولي بودن اقتصاد آنها دارند هستند مستقل
(نفت و گاز در كشورهاي نفت خيز و اين و يا آن ماده اوليه و يا محصول 

شفاف كردن خريد و فروش اين نوع  ،در كشورهاي ديگر). از اين رو
نائي آنها فرآورده ها و جلوگيري از فروش هاي محرمانه و قاچاق آنها، از توا
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و نيز از ميزان رانت خواري سران و مأموران سركوب، بسيار مي كاهد (به 
  ياد مي آورد فروش نفت غير مجاز توسط رژيم صدام و نيز رژيم ايران را)،

  در قلمرو دانش و فن و استعدادها:

ها از استعداد گريز عامل سركوبگر استبدادهاي وجود حاضر، حال در – 24
دوق بين المللي پول، براينست كه از ايران، ساالنه كشورها هستند. صن

ميليارد  55هزار استعداد مهاجرت مي كنند و آن را معادل خروج  150
مي داند. غير از اين كه ارزش استعدادها، وقتي در خدمت  از ايران دالر

رشد جامعه قرار مي گيرند، به پول، برآوردكردني نيست، خروج آنها از 
ادي را از فشار عظيمي مي رهد. بخصوص كه اين كشور، رژيم استبد

استعدادها در كشورهاي ميزبان به نيروي محركه اي  در خدمت جنبش 
  تبديل نمي شوند. 

از اين رو، تأسيس بانك دانش و فن در سطح جهان يك ضرورت است. اين 
بانك به مردم كشورهائي كه براي بازيافت استقالل و آزادي، بنا بر اين، 

د، در رشد، از تمامي نروندي، نويد مي دهد كه مي توانمنزلت شه
د. بدين سان، به جاي آنكه، چون عراق، ناستعدادها و دانش و فن سود جوي

كشورها به شركتهاي امريكائي و انگليسي و كمي هم اروپائي تحويل داده 
شود، دولت مردم ساالر، از استعدادهاي خويش و از بانك دانش و فن كه 

   از ياد نبريم كه المللي خواهد بود، بهرمند خواهد شد.تأسيسي بين 
اطمينان از آينده، يكي از عواملي است كه جنبش همگاني پيروز بدان نياز 

  دارد. 
 در كه كشوري اتباع شركت براي آوردن بوجود قانوني امكانات – 25

فعاليتهاي سياسي غير خشونت آميز، در عين خودداري  براي است، جنبش
  آنها.  وردنآدر و به خدمت منافع خود  از خريدن

مي دانيم كه غرب يكچند از اين تدبيرها را با اين و آن كشور، نه در رابطه 
منافع خود، بكار مي برد.  بخاطربا دموكراسي و جنبش براي دموكراسي كه 

تدبيرهائي اما چون منافع قدرتها نايكسان و بسا متضاد هستند، اثر گذاري 
ناچيز است. در ليبي، غرب از محدوده قطعنامه مصوب،  ،كه بكار مي روند

بيرون رفت. جنبش همگاني را با مبارزه مسلحانه اي جانشين كرد كه 
جداشدگان از رژيم قذافي آن را رهبري مي كنند. نتيجه اينست كه مردم 
از صحنه بيرون رفته اند و كشور گرفتار جنگ داخلي و نيز خارجي است 

  تو). (حمله هاي هوائي نا
 قواي را ناتواني اما. است ناتواني به اعتراف خارجي، قدرت به مراجعه – 6.2

 توانائي به مسلح، هاي گروه به آنها دادن اسلحه و پول نيز و خارجي مسلح
شناختن كم و  با و آنها رفع و ضعفها شناسائي با را ناتواني. كند نمي بدل

  .كردبدل  توانائيمي توان به  ،كسر عاملها و رفع آنها 
 همردم كشور و نيز ب هبدين قرار، به جاي مراجعه به قدرت خارجي، ب

تمامي كاركنان، از لشگري و كشوري، است كه مي بايد روي آورد: به مردم 
است كه مي بايد ناتواني ها را شناساند و روش گذار از ناتواني به توانائي را 

بايد حال و آينده كشور  پيشنهاد كرد. براي اداريان و نظاميان است كه مي
را باوجود ادامه حيات رژيم استبدادي، تشريح كرد. به آنها است كه مي 
بايد حالي كرد در جامعه اي مستقل و آزاد و در رشد، آنها بكار رشد بر 
ميزان عدالت اجتماعي مي آيند و كرامت و حقوق و شرفي را مي جويند 

آينده دازه توانائي ها بيشتر و هر ان ،بدين سانكه در استبداد نمي يابند. 
تر، ميل جامعه به جنبش بيشتر و توان رژيم در سركوب كردني اطمينان 

  كمتر مي شود.
غرب غافل است كه نيازكشورهاي ما جانشين كردن ديناميكهاي سلطه، با 
ديناميك استقالل و آزادي است. اين جانشيني است كه جنبش همگاني و 

  حل، تضمين مي كند.پيروزي آن را در تمامي مرا

*  

  
  

  

  

  
  

 از: آرش شش پرسش

  )(راه كارگر  كميته مركزي سازمان كارگران انقالبي ايران

 

اي در تاريخ هاي زنجيرهها و انقالبنيز با خيزش شترما پي پاسخ اول:
در اروپا، موج  1848هاي سال ايم. كافيست در اين باره به انقالببوده برورو

در اروپا و  1968هاي خيزش انه در امريكاي التين،هاي استقالل طلبجنگ
پيش مراجعه كنيم؛ تا  هههاي اروپاي شرقي در دو دامريكا و به انقالب

هاي تاريخي را در ابعاد بزرگ مشاهده كنيم كه از يك كشور معين حركت
اند. البته به يك معنا چيزي رازآلودي در اين پديده وجود ندارد. فراتر رفته
دهد كه شرايط در كشورهايي رخ مي "ايزنجيره"هاي نقالبمعموال ا

اقتصادي، سياسي، و فرهنگي اگر نگوييم همسان، اما مشابهي داشته 
-در تمايز با ساير كشورها به نحو چشم نهاباشند، و شباهت خانوادگي آ

هاي يك ديگر متاثر ها و خيزشگيري برجسته باشد. اين كشورها از انقالب
هاي گذارند. توجه به زمينهي خود بر اين روند تاثير مينوبه شوند و بهمي

مشترك در اين كشورها البته تا حدي معيني به اين رخداد روشنايي 
اندازد. بنابراين در گسترش انقالب و خصلت دومينوي آن تري ميبيش

  در كار نيست. بايد به ياد داشته باشيم كه اين كشورها: "توهمي"
  اندتوري عثماني بودهجزء امپرا - الف 

  انداز زبان مشتركي برخوردار بوده -ب
  اندمذهب مشتركي داشته - ج
  و از حيث ملي عرب اند. -د

ها در دهد كه آنها در منطقه نشان ميها و انقالببه عالوه تعقيب خيزش
گيري  اند كه به لحاظ سياسي از شباهت چشمكشورهايي رخ داده

هاي ورهاي منطقه را ميتوان از از زاويهبرخوردارند. به طور كلي كش
ي مختلفي تقسيم كرد. در اين جا ما از معيار خصلت رژيم سياسي و مولفه

جغرافيايي استفاده ميكنيم و كشورهاي  منطقه را به چند نوع تقسيم 
ميكنيم. درنگ در مختصات رژيمهاي سياسي اين كشورهاي معين عالوه بر 

به آن اشاره شد در فهم اين انقالبات و خيزشها  تر كه در باالايعوامل پايه
نوع  4ميتواند ياري دهنده باشد. كشورهاي عضو اتحاديه عرب را ميتوان به 

كشورهايي كه رژيم سياسي آنها را ميتوان جمهوري با  -تقسيم كرد. الف
استبداد نظامي مشخص كرد. كشورهايي كه در اين نوع از نظام سياسي 

 -ز: تونس، مصر، عراق، يمن، ليبي، الجزاير سوريه. بگنجند عبارتند امي
  هاي سياسي سلطنتي كه اردن، مراكش و كشورهاي عضو شوراي رژيم
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اي و مستقر در جنوب هاي حاشيهدولت -همكاري را در بر ميگيرد. ج
 و باالخره لبنان از جمله -صحرا نظير سودان، جيبوتي و موريتاني د

ر كنار اسرائيل و تركيه] با دموكراسي نسبي كشورهايي است كه [د
مشخص ميشود.  نگاهي به خاستگاه انقالبات و خيزشها نشان ميدهد كه 

اند. اين رژيمها از جمله آنها عموما در نوع رژيمهاي سياسي نخست رخ داده
كشورهايي بودند كه اساسا در مبارزه عليه استعمار شكل گرفتند. آنها با 

هاي سياسي دموكراتيك نبودند، اما يكرشته حقوق وجود اين كه رژيم
هاي مختلف] را برقرار ساخته بودند. اين حقوق اجتماعي [با درجه

اجتماعي در سه محور بهداشت، آموزش و اشتغال داير بود كه بعدها طي 
از ميزان اين حقوق كاسته شده و  80روند ليبراليزه كردن سالهاي 

اعي را فراهم ساخت. تكوين اين انقالبات موجبات نارضايتي و اعتراض اجتم
و خيزشها البته رعدي در آسمان بي ابر نبود و ردپاي آن را ميتوان  از 

، جنبش كفايه... از محله الكبرا همان سالها سراغ گرفت اعتراضات كارگري
  جمله اعتراضاتي است كه ميتوان به آنها اشاره كرد. 

محدود نمانده است و دامن موج نارضايتي البته به كشورهاي مزبور 
كشورهايي نوع دوم را نيز در بر گرفته است. اما نگاه نه چندان عميق تا اين 
مرحله از اعتراضات نشان ميدهد كه آنها نه تغيير رژيم سياسي بلكه تغيير 
در درون نظام را تعقيب ميكنند. دامنه اعتراضات در بحرين البته گسترده 

ي سياسي اين كشور اي مهمي در صحنهاست و احتمال اين كه پيامده
داشته باشد دور از ذهن نيست. سير رويدادها تاكنون نشان ميدهد مركز 
جوش و خروش سياسي در رژيمهاي نوع اول و با ابعاد كمتر در رژيم نوع 
دوم ديده ميشود. اين سخن البته نبايد به اين معنا فهميده شود كه 

رهاي ديگر منطقه را در بر نگيرد. هاي بزرگ دامن كشوانكشاف اين حركت
اما پرسش مركزي تا اين لحظه اين است كه خاستگاه اين انقالبات و 
خيزشها را در چه عواملي بايد سراغ گرفت؟ ترديدي نيست كه نه در 
كشورهاي عربي و نه در تاريخ انقالبات در سراسر جهان هيچ رخدادي با 

بندي كرد. انقالبات مفصل توان با عاملي يكتا تبيينمياين عظمت را ن
عواملي متعددي است كه در يك فرصت سياسي مناسب سر بر ميĤورند. به 
طور كلي انقالبات را نه ميتوان به عوامل ساختاري فروكاست و نه ميتوان 
صرفا با نقش كنشگران سياسي تبيين كرد. در اين جا فرصت نيست كه به 

ت اندر كار در اين انقالبات ها و به عوامل دسطور مبسوط به اين مولفه
ي آنها اشاره كرد. نئوليبراليسم اولين پرداخت؛ تنها ميتوان به بيان چكيده

كه دامنه تغيير در اين  -عاملي است كه مخصوصا در كشور تونس و مصر
نقش  -دو كشور نسبت به ساير كشورها ابعاد بزرگتري پيدا كرده است

است. دومين عاملي كه به سهم  مهمي در تكوين اين رخدادها ايفا كرده
خود در پيوند با عامل اول در اين خيزشها و انقالبات رل موثري داشته 

رشد جمعيت و مخصوصا نقش جوانان در اين ميان بوده است. نگاهي به 
اين محور از بحث نشان ميدهد كه رشد جمعيت اين منطقه از همه 

سال  15تا  10ا در بخشهاي دنيا بيشتر بوده است. وزن بيكاران مخصوص
% رشد 3-گذشته ابعاد غيرقابل تحملي پيدا كرده است . اين رشد جمعيت

با رشد اقتصاد و رشد اشتغال متناظر نبوده بلكه برعكس با مشخصه ركود  -
اگر -توام بوده است در حالي كه ميدانيم به ازاي هر ميزان رشد جمعيت  

اقتصادي دوبرابر باشد.  بايد رشد  -نخواهد به بحران بيكاري بيانجامد
داري يك رشته پيامدهايي براي  بحران اقتصادي كشورهاي بزرگ سرمايه

گذاري، اين جوامع در بر داشته كه از جمله ميتوان به كاهش سرمايه
كاهش درآمد حاصله از صنعت توريسم، كاهش صادرات، كاهش ارز 

بالفصل آن دريافتي از كارگران مهاجر اين كشورها ياد كرد كه نتيجه 
آوري بيكاري در كشورهاي مزبور بوده است. افزايش قيمت افزايش سرسام

ي خود در تكوين بحران در اين نفت، افزايش قيمت انرژي نيز به نوبه
اند. اگر ديكتاتوري فاسد و طوالني حاكم براين كشورها نقش موثري داشته

م را در كنار كشورها و اختالف اعراب و اسرائيل و مبارزه عليه تروريس
عوامل فرهنگي اين كشورها قرار دهيم در يك تركيب معين مواد انفجاري 

آورد كه تنها به خودسوزي خالد سعيد نياز دارد تا شعله ور را فراهم مي
  شود. 

  

  دوم: پاسخ

ها از چارچوب ها و انقالبترديدي نيست كه ابعاد و اهميت اين خيزش 
د و با رخدادهاي بزرگ تاريخي قابل رونتنگ يك حادثه سياسي فراتر مي

مقايسه اند. اين رخداد بزرگ تاريخي در شرايطي اتفاق افتاد كه دو دهه از 
گران سرمايه با شعارهاي فروپاشي اردوگاه شوروي گذشته بود و آوازه

بي مهار در اقصا نقاط   "پايان انقالبات"، "پايان ايدئولوژي"، "پايان تاريخ"
دادند. پيشروي زده و جهاني شدن سرمايه را نويد ميي خاكي دست به كره

به عالوه در شرايطي كه نيروهاي ترقي خواه و مدافع آزادي و برابري به 
هاي مشهود در شرايط كامال تدافعي به سبب فقدان يك بديل روشن و افق

ضربه موثري بر مشروعيت  "هاي عربيانقالب"بردند. تكوين سر مي
مدافعان رنگارنگ آن فرود آورد. بدين اعتبار ميتوان  ايدئولوژيك سرمايه و

گفت آواري كه بر اثر سقوط جوامع نوع شوروي بر سر بشريت ترقيخواه 
فرود آمده بود به پايان خود رسيده، اما هنوز عصر جديد گشوده نشده 

  است. 
سياسي كشورهاي عربي  از منظر ما پرسش مركزي در اين لحظه از صحنه

ي عيني مشخصي طر بازگشت به دوران قبل از زمينهاين نيست كه خ
كه از نظر ما اين احتمال اگر نگوييم ناممكن بسيار دشوار  -برخوردار است

بلكه پرسش مركزي اين است كه روند حركت مردم منطقه تا كجا  -است
دهد ي سياسي نشان ميتواند به پيش برود. نگاهي به مختصات صحنهمي

اند.  احزاب اسالمي در اين جوامع ق در هم نشكستههاي دولتي سابدستگاه
ها فاقد يك رهبري فرهمند هايي دارند آنبا اسالم سياسي خميني تفاوت

اند، و در بين نيروهاي سياسي برخالف انقالب ايران از هژموني بالمنازع 
هاي محروم اند. اين احزاب البته به يك درجه بنيادگرا نيستند و تفاوت

ها قابل تشخيص است، اما نسبت به ساير احزاب ون آنمعيني در در
 سياسي ديگر از قدرت معيني برخوردارند؛ و يكي از بازيگران صحنه

روند. نيروهاي ليبرال و نيروهاي مترقي و چپ سياسي منطقه به شمار مي
كنند و به يك منطقه نيز هر يك در اين توازن قوا نقش معيني بازي مي

-وزني با اسالم گرايان قرار دارند. وانگهي هنوز نميهم معنا در يك تعادل و

توان از درهم شكستن كامل دستگاه حكومتي سخن گفت و آنها نيز در 
سياسي نقش معيني ايفا ميكنند. به عالوه به نظر ميرسد كه يك  صحنه

باب طبع  -هماهنگي يا سازش در پشت پرده بين ارتش و نيروهاي اسالمي
سياسي از برآيند مجموع اين نيروها  ست. آرايش صحنهبرقرار شده ا -غرب

گيري آتي اين جوامع رقم خواهد زد. به خود جهت تكوين يافته و به نوبه
) اگر نخواهيم دست به پيشگويي دست AKPنظر ميرسد كه مدل تركيه (

  بزنيم از شانس مهمي در آينده اين جوامع برخوردار است.
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  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٧٥  107ي  آرش شماره

  سوم: اسخپ

ختصات مشترك كه در باال بر شمرديم حركت اين به سبب يك رشته م 
- هايي با هم داشته باشند معهذا به علت نوع رژيمتواند شباهتجوامع مي

پيوند با بازار جهاني،  هاي سياسي، استحكام يا تضعيف جامعه مدني، درجه
توان تفاوت مسير حركت اين نقش و وزن اپوزيسيون ترقي خواه، نمي

رسد كه رصد كردن انگاشت. از اين رو به نظر مي جوامع را يكسر ناديده
تواند محلي از اعراب داشته باشد. براي اين جوامع نمي "سرنوشت يكسان"

كافيست در اين باره به تمايزات در درون كشورهاي نوع اول نگاهي 
بيافكنيم كه شباهت خانوادگي معيني دارند كه آنها را از كشورهاي نوع 

هاي جمهوري يعني–دا ميكند. كشورهاي نوع اول اي جسلطنتي يا حاشيه
خود به دو دسته تقسيم ميشوند: تونس و مصر  -استوار بر استبداد نظامي

هاي مستبد نظامي بودند كه با الجزاير، ليبي، يمن ، از جمله جمهوري
تر و نيرومندتري هايي دارند، آنها از جامعه مدني شادابسوريه، عراق تفاوت
اند. گروه اول از طبقه ي دسته دوم برخوردار بودهنسبت به كشورها

دار قويتري برخوردار است در حالي كه گروه دوم يك بورژوازي سرمايه
تري دارد. تونس و مصر از نقطه نظر اجراي سياست نئوليبرالي ضعيف

اند و از اين رو در معرض عواقب تر عمل كردهنسبت به ساير كشورها قاطع
اند. در حالي كه در دسته دوم، مردم قرار گرفته و پيامدهاي وخيم آن

اساسا بر اثر فساد و شكاف اجتماعي ناشي از سياستهاي بخش ممتازه 
اند. دستگاههاي سركوب در تونس مصر بر بورژوازي حاكم به ميدان آمده

شكافي در بين بخش امنيت و ارتش پا گرفته در حالي كه در كشورهاي 
ز يك پارچگي و وفاداري به رژيم سياسي به دسته دوم، دستگاه سركوب ا

سبب امتيازات معين مالي بيشتري برخوردار است. در تونس و مصر اخوان 
تر اند در حالي كه در گروه اخير مسلمين از كشورهاي دسته دوم معتدل

هاست كه به تر و نيرومندتر اند.  با توجه به اين واقعيتيك نيروي افراطي
ناپذير تبديل شده است. به امري اجتناب "هازشهمزماني خي"قول آرش 

اما راه پيشروي آنها به سبب همين تمايزات سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
يكسان نيست. به نظر ميرسد مسير سرنگوني در دسته دوم از ميان آتش و 

  خون ميگذرد. نمونه سوريه و ليبي اين را به خوبي دارد نشان ميدهد.

  

  چهارم: اسخپ

اندازهايي كه آرش برشمرده است بايد گفت كه مدل ن چشماز ميا 
جمهوري اسالمي براي آينده اين كشورها از شانس بسيار ضعيفي برخوردار 

ها، شكست مدل است: با توجه به بافت جوان و فضاي حاكم بر فرهنگ آن
انقالب اسالمي در ايران، و تفاوت در قرائتي كه از اسالم در اين كشورها 

؛ و وزن مخصوص نيروهاي غيراسالمي. همسويي غرب با حركت وجود دارد
داري اين جوامع و دفرمه كردن آن تا حاال سياست اصلي كشورهاي سرمايه

داده است. نمونه ليبي البته نبايد ناديده گرفته شود اما به يرا تشكيل مي
رسد كه غرب تا آنجا كه ممكن است مداخله نظامي مستقيم را تا نظر مي
  سياست محوري خود بر روي ميز ننهاده است.  ه مثابهكنون ب

از آن جا كه هنوز دستگاه حكومتي اين كشورها در هم شكسته نشده، و 
خواه با پالتفرم روشن در اين مبارزات دست باال را پيدا ينيروهاي ترقي

انداز دموكراسي در اين جوامع باز است. با اين وجود به قول اند چشمنكرده
ل موقعيت عمومي اين جوامع نسبت به گذشته اگر بهتر نشود، حازم قندي

  بدتر نخواهد شد. 
  

  پنجم: اسخپ

فرضي وجود كه گويا اين نيروهاي امنيتي و در اين پرسش آرش پيش 
ي سياسي اين دو كشور اند. تصادفا ارتش هستند كه تنها فاعل صحنه

اكم بر ي فشار مردم بر سياست حنشانه "تحبيب مردم"همين سياست 
دهد. تكوين وضعيت جديد را برعكس بايد از را نشان ميآن گذشته و تغيير
ي سياسي تبيين كرد. در اين نكته كه كنش بازيگران صحنهتعامل و برهم

حاكمان ليبي مدل رژيم سياسي ايران را سرمشق قرار داده اند حقيقتي 
ها و ل اين رژيمكننده را بتوان با استقالنهفته است شايد اين شباهت خيره

ها در جامعه بين المللي بتوان توضيح داد. اما بگذاريد المللي آنانزواي بين
قبل از اين كه به اين موضوع بپردازيم كه جنبش اعتراضي كشورمان چه 

ياد بگيرد، به طور اجمالي به تمايزهاي  "انقالب عربي"هايي را بايد از آموزه
اعتراضي كشورمان چه از نظر رژيم  اين كشورها نگاهي بيافكنيم. جنبش

سياسي حاكم، چه از حيث مختصات جنبش در جامعه مدني، و چه از 
هايي دارد. از منظر و رويكرد اپوزيسيون با انقالهاي تونس و مصر تفاوت

زاويه رژيم سياسي بايد گفت كه رژيم اسالمي به مراتب از رژيم بن علي و 
ي تعبيه دستگاه سركوب واسطهتر است. اين رژيم به مبارك مستحكم

ايدئولوژيك، به سبب برخورداري از دستگاه ايدئولوژيك نيرومند و به علت 
برخورداري از درآمد ناشي از فروش نفت كه استقالل معيني را از طبقات 

شود با رژيم تونس و مصر كه در فضاي كننده ي ماليات موجب ميپرداخت
بوركراتيك با نيروي  -اه اداريمابين نيروي پليس و ارتش، بين دستگ

تر كردند به مراتب قويسركوب و بين دولت و جامعه مدني بيتوته مي
  است.

هاي اجتماعي اين كشورها نيز خيره شويم، اگر  به مختصات جنبش 
جنبش اعتراضي در كشور ما به لحاظ دامنه و وسعت آن اساسا به پايتخت 

كه جنبش اعتراضي در تونس و و يكي دو شهر مهم منحصر ماند، در حالي 
تري را در بر گرفت. به عالوه از نقطه نظر تركيب مصر شهرهاي بيش

كنندگان هاي متوسط شهري در ميان بافت شركتجنبش نيز در ايران اليه
- وزن قابل توجهي داشتند، بر عكس در كشورهاي تونس و مصر اين اليه

ز وزن سنگيني هاي پاييني بودند كه در تركيب جمعيت اعتراضي ا
ي سياسي شروع شد برخوردار بودند. وانگهي در ايران بسيج مردم از حوزه

احتماعي فرا  –هاي اقتصادي و در همان محدوده باقي ماند و به حوزه
 - ي اقتصادينرويد. در حالي كه دو كشور تونس و مصر مبارزه از حوزه
ار سياسي را اجتماعي شروع شد و در مسير خود راديكاليزه گشت و ساخت

  آماج جمله خود قرار داد. 
و باالخره اگر بخواهيم از زاويه اپوريسيون نيز به مساله نزديك شويم 

طلبان در جنبش اعتراضي ايران نيروي مهمي كنيم كه اطالحمالحظه مي
رفتند و به لحاظ پالتفرم در كادر جمهوري اسالمي باقي ماندند به شمار مي

نيز مخالف بودند. در حالي كه در تونس و مصر  و در عين حال با انقالب
تري در ميان جنبش مردمي مطرح بود و ملزومات تغيير رژيم  به نحو قاطع

  عملي آن نيز سازماندهي شد.
سرنوشت ما بيش از آن كه با تونس و مصر شباهت داشته باشد با سوريه 

ورمان تر شباهت دارد. براي اين كه  جنبش اعتراضي كشليبي و يمن بيش
از موقعيت كنوني خود خارج شود و مسير مطلوبي را در پيش بگيرد بايد  

چالش اساسي فايق آيد و توازن قوا را به ضرر دستگاه واليت بر هم  4بر 
بندي و پيوند جنبش مبارزه در دوره آتي مبارزه، بدون مفصل -زند. الف

-تهي هاي اخص اجتماعي نظير جنبش كارگري،عليه استبداد با جنبش

هاي مذهبي...تغيير اين تعادل ها، جوانان، اقليتدستان شهري، زنان، مليت
ها با پرچم و سياسي ناممكن است. بنابراين به ميدان آمدن اين جنبش

ي خود يكي از شرايط الزم در تحول شرايط سياسي و ضامن قامت افراشته
تواند يك رود. در غير اين صورت مياصلي شرايط موفقيت آن به شمار مي

ها بدون بندي اين جنبشمفصل -شكست تراژيك  آن را تهديد كند.  ب
كنند اگر نگوييم ناممكن، طرح مطالباتي كه اين نيروها براي آن پيكار مي

تواند دوام و بقا داشته باشد. بنابراين هر برخورد دستكم در دراز مدت نمي
- استبداد آسيب مي ها قبل از هرچيز به نبرد عليهابزاري به اين جنبش

هاي رساند. ازاينرو، در شرايط كنوني بحث بر سر اين نيست كه جنبش
ي سياسي اجتماعي بايد وارد ميدان نبرد شوند، بلكه مساله مركزي صحنه

شود. به سخن ها چگونه فراهم ميهاي حضور آنايران اين است كه الزام
ها ان آمدن آنها، بلكه راه به ميدديگر نه ضرورت آمدن اين جنبش

نبرد رويارو  - پرسشي است كه بايد پاسخ شايسته خود را دريافت كند. ج
- هاي خياباني خود را به نمايش گذاشته است ميكه اساسا در اعتراض

دهي نبردهاي موضعي، استفاده از نافرماني مدني در بايست با سازمان
شور ي سراسر كهاي اجتماعي در گسترهشرايط مشخص طبقات و اليه

كشد و تر به چالش ميپيوند يابد. اولي مشروعيت رژيم را هر چه بيش
سازد. تلفيق اين دو نبرد، دومي قواي سركوب آن را پراكنده و فرسوده مي
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 -يك شرط اساسي ديگر براي برون رفت از تعادل سياسي حاضر است. د
شبكه  -جنبش اعتراضي بايد در زمينه سازماندهي برتقابل شبكه مجازي

عمودي از سوي ديگر فايق آيد.  -واقعي از يك سو، و سازماندهي افقي
ي جمهوري اسالمي به جنبش اعتراضي در نبرد با رژيم سفاك وپيچيده

تنوع سازماندهي نياز دارد و بايد از برخورد لوكس در بي نيازي از نوع 
 معيني از سازماندهي پرهيز كند و از تقابل آفريني مصنوعي يا از تعميم و

آرماني كردن يك شكل از سازماندهي، كه كاركرد معيني در يك مقطع از 
ها و شرايط سياسي اجتناب كند. هر مبارزه سياسي دارد، براي همه دوره

ساختار سازماني به سطح معيني از مبارزه، به مطالبات معيني، به اشكال 
كلي مبارزه خاصي خدمت ميكند، هنوز در تجربه و خزانه مبارزاتي مردم ش

هاي مبارزه و براي همه از سازماندهي كشف نشده است كه براي همه دوره
  عصرها كارآيي عملي داشته باشد.    

 

  پاسخ ششم: 

ترديدي نيست كه راه سومي  در برابر تسليم به اين حكومتها و دفاع از 
مداخله نظامي وجود دارد. تاريخ قلمروي امكانات باز و گشوده است و هيچ 

ي كشورها وجود ندارد. همه چيز به تعامل  و براي آينده طرح مقدري
مبارزه بين نيروها بستگي دارد كه نتيجه آن هميشه از اراده هر يك از 

ي سياسي فراتر ميرود. ما ناگزيريم بر خود جنبش مردمي بازيگران صحنه
كشورمان تكيه كنيم. وگرنه ديگران به آساني ميتوانند خواستهاي ما را 

ابتر سازند و سرنوشت ما را تعيين كنند. براي جنبش اعتراضي  دگرگون و
كشورمان جز به ميدان آمدن هر چه وسيعتر مردم، جذب هر چه بيشتر 
گروههاي مختلف به جنبش نظير زنان، اقليتهاي ملي، مذهبي و در راس 
همه  جنبش طبقاتي كارگران كه ظرفيتهاي آن را در به زانو در آوردن 

ده كرديم راهي اصولي ، موجه و استوار بر منافع مردم رژيم شاده مشاه
  كشورمان وجود ندارد.

ما بايدكماكان از اصل تعيين سرنوشت مردم كشورمان به دست خود دفاع 
كنيم و از يكسو با تسليم طلبي و از سوي ديگر با مداخله خارجي مبارزه 

انون اجراي بي تنازل ق"، "اصالح رژيم"، "استحاله رژيم"كنيم. اگر 
اند؛ تجربه افغانستان، عراق نيز بي ورشكستگي خود را نشان داده "اساسي

اند. اگر نقش نيروهاي راهه بودن خود را به نحو روشني عيان ساخته
خارجي در سرنگوني رژيم تعيين كننده باشد ترديدي نبايد به خود راه داد 

  گردد.ها تعيين ميكه بديل جايگزين آن نيز از طريق آن
ما در باره روش مبارزه عدم خشونت و خشونت موجه از يك سو و امر ا 

  كنيم:اصالح و انقالب به دو نكته اشاره مي
بحث خشونت و مسالمت: در شرايط كنوني جنبش اعتراضي بايد  -الف 

تر اي كردن هر چه بيشآميز مبارزه براي تودهاستفاده از روش مسالمت
به تقويت گفتمان مدافعان نفي استفاده اي پيش ببرد كه جنبش را به گونه

دانيم كه نفي دفاع از خود تنها به از دفاع مشروع منجر نگردد. به تجربه مي
تر رساند نه نفي آن، وانگهي ستمكاران را جريبقا و دوام سلطه ياري مي

انجامد كه  سهل است، خشونت دولتي را هم كند و به نفي خشونت نميمي
براين تشريح منطق دفاع از خود در برابر رژيم اسالمي سازد. بنانهادي مي

حمالت "رود. به قول ماندال هاي مبارزه عليه آن به شمار مييكي از الزام
. البته جا انداختن دفاع "توان دفع كردجانور وحشي را با دست خالي نمي

فعال در شرايط معيني از مبارزه، تحت هيچ شرايطي نبايد به ستايش 
آميز بيانجامد. چپ بايد از ستايش رومانتيك از مبارزه خشونترومانتيك 

خشونت فاصله بگيرد و بايد بر اين نكته تاكيد كند كه خشونت در صورتي 
بايد موقت، مشروط و "ناپذير شود كه حتي به عنوان امر دفاعي اجتناب

  تواند به ضد خود بدل گردد.صورت گيرد؛ و گرنه مي "كنترل شده
ديگري است كه جنبش اعتراضي در شرايط  انقالب چالش اصالح و - ب  

اي از كنوني با آن مواجه است. در حالي كه چپ نبايد نسبت به ذره
بايست با منطق  تفاوت باشد، مي اصالحات در شرايط زندگي مردم بي

روشن ضرورت و چرايي درهم شكستن ساختارهاي مسلط را براي تكوين 
پيكار عليه رژيم اسالمي نشان دهد و با بند، در حتي دموكراسي نيم

طلبي دست و پنجه نرم كند. بايد به مدافعان ايدئولوژيك پرستش اصالح

هاي فراقانوني را اي حتي شيوهياد داشته باشيم كه در اين جنبش، عده
خواهند و باالخره براي اصالحات، و برخي اصالحات را براي انقالب مي

رهايي مردم. تنوع رويكرد، تنوع جايگاه و منافع  اي خود انقالب را برايعده
اي حركت كند كه به كند. و چپ بايد به گونهاجتماعي را منعكس مي

تقويت جريانات سياسي رقيب منجر نگردد و شرايط برآمد خود را مساعد 
  سازد.

*  

  

  
  

  

  »ي جهاني جامعه«ي  در باره

  پرسش آرش 9هاي ناصر كاخساز  به  پاسخ

  

  

 بايد چگونهرا  ستا وفمعر »جهاني يجامعه« به وزمرا چهآن  پرسش:
 جهاني جامعه ينا ؟حقوقي ظلحا به چهو  حقيقي ظبه لحا چه د؛كر تعريف
   د؟گير مي بررا در  هندارگذ تأثير يهانمازساو  ها امندو ا هادنها چه

  

هاي آن بايد به  ي جهاني و شناخت ارگان براي تعريف جامعه :كاخساز
توان براي آن تعريفي دلبخواه  ي آن مراجعه كرد و نمي سنامهمنشور و اسا

  ارائه كرد.

   ؟كنيد مي تعريف چگونهرا  »ستانهدوبشر خالتد ش:پرس 
  

دخالت بشر دوستانه دخالتي است كه به سود مردم يك كشور  :كاخساز
براي رهايي از چنگال يك ديكتاتوري  يا براي كمك به مردمي گرسنه، 

هاي  ها از مرگ و قحطي باشد. مثال كمك و نجات آنمثال در سومالي، 
دارويي  و غذايي سازمان ملل و سازمان صليب سرخ، نوعي دخالت 

  بشردوستانه است.
را  ليبيدر  »ستانهدوبشر خالتد«از  »جهاني يجامعه« فهد پرسش:
   ؟ميكنيد يابيارز چگونه

  

ي  معهي جهاني در منشور آن مستتر است. هدف جا هدف جامعه :كاخساز
جهاني همچنان كه در منشور آن نيز آمده است، اجراي قواعد حقوق 

ي حقوق بشر و كمك به صلح جهاني است. پس سازمان  الملل و مصوبه بين
ملل برخالف سازمان سياسي و برخالف بنگاه اقتصادي، فاقد استراتژي 
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منافع است. يعني هدف، تنها رفع مشكل و زدودن فاجعه است. مسئوليت 
  ي جريان امر با  نمايندگان جنبش مردمي است.  بقيه

 خالتاز د قيامصد ،هدد ميرخ  ليبيدر  ينكا نچهآ ياآ پرسش:
  ؟ستا ستانهدوبشر

  

  در مورد دخالت در ليبي و جوامعي مانند آن با يك فورمول ساده :كاخساز
ي دخالت  توان به تبيين و داوري پرداخت. نظرهاي گوناگوني در باره نمي

ي اين نظرات يكي هم اين است كه در  وجود دارد . از جمله در ليبي
الملل  شرايطي كه هر كشوري با معيار حقوق ملي خود با مشكالت بين

اند كه از سقوط قذافي دلشاد شوند. چرا  كند، ايرانيان نيز محق برخورد مي
كند. از همين  توانست به ابقاء ولي فقيه در ايران كمك  كه ابقاء قذافي مي

برند. چرا  است كه ايرانيان با اشتياق در انتظار سقوط اسد نيز بسر مي رو
اي را تيره و تار خواهد  انداز حاكميت خامنه كه سقوط قذافي و اسد چشم

كرد. دستگاه سركوب در ايران درصورت پيروزي سياست كشتار عام قذافي 
  شود.  مرز خود در ايران قاطع تر مي و اسد، در  اعمال خشونت بي

در  »جهاني يجامعه« ي»ستانهدوبشر خالتد« يطياشر چهدر پرسش:
    ؟ستا موجه ركشو يك

  

دهد كه  ي جهاني حقوق بشر به مردم هر كشوري حق مي اعالميه :كاخساز
ها است از قدرت به زير بكشند.  دولت و حاكميتي را كه ناقض حقوق آن

ر جنبشي توان و بايد از بيرون به مردمي كه دست در كا بدون شك مي
ي كمتري بدست آيد.  گسترده دارند، كمك كرد تا پيروزي مردم با هزينه

آمدهاي كمك از  اما قدرت دروني و اخالقي جنبش است كه مشروعيت پي
  كند. بيرون را تعيين مي

 حد چهاش، در  كنوني رساختاو  تركيب با ،متحد ملل نمازسا پرسش: 
 مي گفته كه ستا مانيدمر يتمنو ا صلح حفظ ايبر مستقيم امقدا به درقا
     ؟نددار زنيا ستانهدوبشر خالتد به دشو
  

اكنون بيش از هميشه موقعيت براي سازمان ملل براي حركت در  :كاخساز
  هاي ملي ها و كمك به آنان در تالش جهت حفظ صلح و امنيت ملت

هاي  مساعد شده است. چرا كه اكنون پس از شكست معنوي حاكميت
ها افزايش يافته است.  توجه به حقوق بشر در ميان ملتديني و مسلكي 

ها منتقل شده است و  حقوق بشر اكنون به قسمت آكاه ذهن ملت
هايي مانند بن بال  اند.  ديگر چهره هاي ملي كيفيت نويني پيدا كرده جنبش

توانند با ناسيوناليسم ضد امپرياليستي خود ذهن نسل جوان  و قذافي نمي
  خواهانه را بيااليند. هاي آزادي نام جنبشرا مغشوش كنند و 

هاي سطحي،   در گذشته دخالت سازمان ملل به علت نفوذي كه برداشت
ها  هاي ملي داشتند، با اين جنبش اي و ضدامپرياليستي در جنبش كليشه

هاي غيرسكوالريستي  هاي ملي گرايش همخواني نداشت. امروز كه جنبش
ها  يا با آگاهي و شناخت كامل، با آن اند، را از درون خود بيرون رانده

كنند، سازمان جهاني نيز چون كاركرد سكوالريستي دارد،  مرزبندي مي
ها پيدا كرده است و اين نشان  اطمينان و همخواني بيشتري با اين جنبش

دهد كه موجبات دخالت سازمان جهاني از نظر عيني و ذهني فراهم  مي
ي ايدئولوژي و اتوپي  شده از سيطره هاي آزاد شده است. اكنون براي ملت

هاي  المللي حاكميت تر شده است كه سازمان جهاني، نماد بين قابل درك
سكوالر در كشورهاي مستقل است. و اين خود به مشروعيت دخالت 

هاي ضدديكتاتوري افزوده است.  سازمان ملل در كمك به جنبش
ي ديپلماتيك ها هاي ديني و مسلكي با مكانيسم هاي حاكميت مخالفت

ها با اين  ي آن يا ارتباط غيرصميمانه -ي سازمان ملل  هدايت شده بوسيله
ها با سكوالريسم جهاني، كه سازمان  از تضاد اين حاكميت –ها  مكانيسم

  خيزد.  ملل نماد و تجلي انكار ناپذير آن است، برمي
 يها شخيز به »جهاني يجامعه« يكنشهاوا رشكاآ وتتفا پرسش:

 چگونهرا  يهرسو ،ليبي ،بحرين ،يمن ،مصر ،تونس ركشوِ  شش در ميدمر
  ؟هيدد مي توضيح

  

هاي بزرگ به كشورهاي مختلف نگاه يكساني  البته نگاه قدرت :كاخساز
گذارد. اما افزون بر اين  ي دخالت سازمان ملل اثر مي نيست. و اين برشيوه

به طور  سازمان جهاني انرژي و امكان دخالت در كشورهاي گوناگون را
همزمان ندارد. حتا اگر قدرت بزرگي مانند آمريكا دخالت در كشورهاي 
مختلف را به سود خود بداند، امكان اجراي همزمان چنين سياستي را 

  نخواهد داشت.

 بر »جهاني يجامعه« كنوني يسياستها ياآ شماي  هعقيد به پرسش:
 يها ياستسو  جهاني ايقو ازنتو كه ينا يا ستا ارستوا شنرو مبنايي
    ؟ستا مسيرحركت هكنند تعيين ،لملليا بين

  

  اند. اين دو جنبه سخت در هم آميخته :كاخساز

 چگونه ،يدداده ا ئهارا دخو كه تعريفي سساا بر »جهاني يجامعه پرسش:
 علم قد ادي،ستبدا يها حكومت ياو  ميدمر يها شبرخيزابردر  نداتو مي
  ؟كند

  

  

جهاني با رشد فرهنگ سكوالر و تحكيم و گسترش سازمان  :كاخساز
همچنين پيشرفت علوم انساني در ارتباط است. بويژه آن دسته از علوم 

ها و  هاي حاكم بر آن انساني كه به بررسي مناسبات شهروند جهاني با دولت
پردازند. در  ها با يكديگر و با نهادهاي جهاني مي همچنين مناسبات دولت

ايران و شكست سوسياليسم  57انقالب ي  ي گذشته، پس از تجربه سه دهه
ايدئولوژيك، تحول عظيمي درعلوم انساني بوجود آمد. جهاني شدن نگرش 
سكوالريستي و تبديل سكوالريسم به يك وفاق خود به خودي نشان 

  ي اين تحول عظيم در علوم انساني بود.  دهنده

در چارچوب سازمان جهاني است كه نهادهاي غيراعتقادي و مستقل از 
ي  اند و در نتيجه باورهاي مذهبي اعتبار همگاني و جهاني بدست آورده

و فوق ملي اين سازمان است كه شهروند ملي   هاي همزيستي خواهانه كنش
در عمل به شهروند جهاني تبديل شده است. و اين را از باور شهروندان 

ستيِ اي و ايراني به پيوستن به معيارها و قواعد زي تونسي و مصري و سوريه
  توان به روشني مشاهده كرد.  جهاني مي

مناسبات شهروندان براي اين كه از سطح ملي به سطح جهاني ارتقا پيدا 
كند، بايد ابتدا به مناسبات حقوقي ارتقا پيدا كند. حقوق در جهان امروز 

ي حقوقي، اخالق ومنش  خصلت جهاني دارد. شهروند بدون ورود به رابطه
جهاني  -ي ملي ي حقوقي يك رابطه يعني رابطه سكوالر پيدا نمي كند.

الملل قابل تحقق بوده  است و تنها با پذيرش همگاني قواعد حقوق بين
است.  و اين بدون تالش مستمر سازمان جهاني براي جهاني كردن قواعد 

  ناممكن بوده است.  -الملل  يعني حقوق بين –حقوقي 
ت آزاديخواهانه قرار گرفته ي مبارزا اين كه امروز حقوق بشر در سرلوحه

است، مرهون تالش سازمان جهاني، در تصويب اين حقوق و تاسيس 
نهادهاي جهاني براي تقويت و گسترش آن است. سازمان جهاني از راه 

الملل و حقوق بشر وجدان حقوق دوران ما را  انتشار و گسترش حقوق بين
  . كند دارد. و فرهنگ سكوالر را تقويت مي بيدار نگه مي

هاي بزرگ هرگاه كه از دستشان برآمده است  اين درست است كه قدرت
اند. اما سوء استفاده و اعمال نفوذ  ي سازمان جهاني را آلوده كرده چهره
  هاي بزرگ نبايد سبب نديده گرفتن نقش عظيم سازمان ملل بشود.   قدرت
ني در ي سياسي مدرن، يع هاي معنوي سازمان جهاني را بايد در فلسفه پايه

ي دئيستي  ي سياسي غيرمتافيزيكي ماكياولي و هابس و در فلسفه فلسفه
و بويژه در خرد خود بنياد دوران روشنگري مشاهده  18و  17هاي  قرن

ي شهروند جهاني رسيد.  ي سنت روشنگري به ايده كرد. كانت در ادامه
ل ي ملل، پس از جنگ اول، براي تحقق مدل شهروند جهاني ايمانوئ جامعه

  كانت بوجود آمد. 
هايي را كه  سازمان ملل با تكيه به حقوق بين الملل و حقوق بشر، حاكميت

گيرند، خود به خود تضعيف  خارج از مسير تاريخ تمدن بشري قرار مي
  كند.  مي

ي وجودي  جمهوري اسالمي از همين موضع است كه در برابر فلسفه
  گيرد.  ي جهاني قرار مي جامعه
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ي شمالي وجه اشتراك  ي اسد و كره با ليبي قذافي و سوريهو از اين لحاظ 
  دارد. 

ها، جنبش ملي ايران به نگرش منفي به سازمان  برخالف اين حاكميت
جهاني ندارد و خواستار حمايت و كمك سازمان جهاني در رهايي از 
استبداد اعتقادي است.  و اين خواست و انتظار براساس اهداف و معيارهاي 

هاي  ي جنبش ملي كه از همان جنس اهداف و خواست هجهان نگران
  آيد.  سازمان جهاني است، بوجود مي

 به افق جهاني نسل جوان در ايران دارد.  جنبش ملي بدينسان چشم

  1390شهريور  13

*  

  

  
  

  شش پرسش آرش از:
  چريكهاي فدائي خلق ايران 

  

ه هاي زمين"به باور ما براي اينكه بتوان به كنكاش در  پاسخ اول:
مورد  "كشورهاي عربي"اخير در  "ضد حكومتي"خيزش هاي  "مشترك

 - اشاره در اين سوال پرداخت، بايد بر خصوصيت مشترك نظام سياسي
در خاورميانه تاكيد كرد كه  "كشورهاي عربي"اقتصادي حاكم بر اكثر 

سلطه رژيم هاي ديكتاتوري در آنهاست . رژيم هاي مستبدي كه براي 
يعني سي تا چهل سال تغيير نكرده اند و قدرت در اين  سالهاي طوالني
است كه با نقض حق حاكميت مردم بر آنها  "فرعوني"جوامع در يد

مي كند. در اين كشور ها همانند كشور ما از آزادي و دمكراسي  "خدائي"
خبري نيست؛ چرا كه ديكتاتورهائي بر آنها حكومت مي كنند كه همگي 

اي بزرگ امپرياليستي داشته وبه همين دليل هم روابط تنگاتنگي با قدرته
از پشتيباني و حمايت آنها برخوردار بوده و متقابال منافع آنها را تامين مي 
كنند. سركوب وحشيانه هر صداي اعتراض و كشيدن تسمه از گرده 
كارگران و زحمتكشان خصوصيت مشترك همه اين رژيم ها بوده و آنها در 

ت خود نشان داده اند كه براي حفظ قدرت طول سالهاي طوالني حكوم
خود كه با وابستگي به امپرياليستها تنيده است از مبادرت به هيچ جنايتي 
دريغ نورزيده و نمي ورزند.  خصوصيت مشترك ديگر اين كشورها قطب 
بندي شديد طبقاتي در آنها مي باشد بطوري كه همه ثروتها و دارائي هاي 

متمركز گشته است كه با قدرت سياسي  كشور در يد اقليت فشرده اي
رابطه تنگاتنك دارند و اكثريت مردم از تامين ساده ترين حوايج زندگي 
عاجز و همواره در عذابند . به همين دليل هم نان و آزادي مطالبه مشترك 
مردم در همه اين كشور ها مي باشد . مطالبه اي كه از اين واقعيت ناشي 

ه داري حاكم  در اين كشور ها آنچنان خون مي شود كه نظام هاي سرماي
 "ديگ كيميائي سرمايه "كارگران و توده هاي ستمديده را جهت ريختن به

كشيده اند و آنچنان آنان را استثمار و چپاول كرده اند  كه آنها منتظر 
فرصتي هستند تا خشم فروخفته خود را بروز دهند.  بنابراين آنچه مردم 

توهم تكرار پذيري سناريوي آسان "ش واداشت  نه اين كشور ها را به خيز
بلكه شرايط مادي حيات آنها يعني فشار شرايط  " و تند آهنگ تونس

زندگي و فشرده شدن خشم فروخفته حاصل سالها ظلم وستم بود. اما از 
سوي ديگر تجربه نشان داده كه درآميزي عوامل گوناگوني باعث سرازير 

لحظه هاي معين تاريخي به خيابانها مي  شدن انرژي مبارزاتي مردم در
شود. بنابراين اگر در كشوري مردم هنوز به پا نخاسته اند  و يا مبارزاتشان 
از وسعت زيادي برخوردار نبوده  نه به خاطر رضايت آنها از وضع فالكت بار 
موجود بلكه به خاطر عدم در آميزي همين عوامل مي باشد. اينكه چرا در 

ردم وسيع تر و در ديگري كم عمق تر بود را شرايط يك كشور قيام م
تاريخي مشخص هر كشور و سنتهاي مبارزاتي و حد آگاهي و تشكل 
كارگران و توده ها و روحيه مبارزاتي شان و همچنين حد سازمانيافتگي 
قدرت سركوب و وسعت پايگاه اجتماعي آن  تعيين مي كند. از سوي ديگر 

كارگران و زحمتكشان همواره از مبارزات امر غير قابل انكاري است كه 
همديگر درس مي گيرند و پيروزيها ي آنها در هر كشور توده ها را در 
كشور هاي ديگر  به شوق مي آورد و روحيه مبارزاتي آنها را تقويت مي 
كند. به همين دليل هم وقتيكه آنها مي بينند كه خواهران و برادرانشان در 

ديكتاتور اين  "بن علي العابدين زين"رزات خود تونس توانسته اند با مبا
كشور را  فراري دهند روشن است كه اين امر روحيه مبارزاتي آنها را ارتقاء 
مي دهد همانطور كه روحيه دشمنانشان را تضعيف و آنها را دچارترس و 
وحشت مي كند. اگر عكس العمل طبقات حاكمه در كشور هاي عربي را 

ر دنبال كرده باشيم مي بينيم كه چطور شاه پس از رويداد هاي اخي
عربستان يك دفعه يادش افتاد كه الزم است ميليارد ها دالر از درآمد هاي 
چپاول شده مردم را خرج نياز هاي آنها نمايد و يا چرا سلطان عمان به ياد 
بيمه زحمتكشان افتاده و شيخ كويت با دست و دل بازي تمام سر كيسه را 

ابراين همانطور كه قيام توده ها وحشت در دل اربابان مي شل مي كند.  بن
اندازد به همان دليل هم باعث شادي و شور مبارزاتي ستمديدگان نيز مي 
گردد و آنها را به خيزش تشويق مي كند. اما رشد و تبديل كيفي اين شور 
مبارزاتي به يك انفجار توده اي تابع عوامل گوناگون و از جمله چگونگي 

  شدت يابي  تضادها مي باشد. رشد و 
همانطور كه گفتيم تا عوامل گوناگوني با هم در نياميزند مردمي كه به 
شرايط ظالمانه تن داده اند بر نمي خيزند  براي نمونه در تونس جوان 

از ظلم ظالمان حاكم خود را به  "محمد البو عزيزي "زحمتكشي  به نام 
د اين امر آتش به نظم ظالمانه  آتش كشيد و شرايط چنان بود كه خيلي زو

اي انداخت كه با زور و شكنجه بر پا نگهداشته شده بود.  آتشي كه  آنچنان 
شعله گرفت كه طبقه حاكمه را مجبور نمود خيلي زود  و قبل از اينكه 

را فدا كند.  اما در مصر درست بعد از اين  "بن علي"خيلي چيز ها بسوزد 
ه نتايج اين خود سوزي  خود را به آتش رويداد چندين جوان  با مشاهد

كشيدند اما اتفاقا در عكس العمل به اين خود سوزيها هيچ اتفاقي روي نداد 
روز پر شور  18تا بعدا مردم در ميدان التحرير جمع شده و در آن 

همبستگي  مبارزاتي اي از خود نشان دادند كه در تداوم خود سرنوشت 
برخي از كشورهاي مورد سوال اين شرايط در مبارك را رقم زد. بنابراين در 

  زمانهاي متفاوت فراهم شد و در برخي ديگر نه. 
  

را به لرزه در آورده  و سيماي سياسي  "جهان عرب"آنچه كه  :دوم پاسخ
بزرگي  است كه در  "رخداد تاريخي "خاورميانه را دگرگون نموده  بيشك 

د شد. تا همين لحظه ادامه خود تغييرات باز هم بيشتري را سبب خواه
مستبد  ،"مبارك"تونس مجبور به ترك كشور شده و ديكتاتور   "بن علي"

علي عبداهللا  "در حاليكه  ؛مصر  در انتظار نتيجه دادگاه خود مي باشد
فرمانرواي مطلق العنان  يمن  كه گفته ميشد به دليل بمباران  "صالح 

ذراند و معلوم را در عربستان مي گنقاهت ان دورش مجروح شده خكا
نيست كه آيا اجازه بازگشت به يمن را به او خواهند داد يا خير!  از سوي 

يگر قدرتهاي امپرياليستي  به ليبي حمله نموده و علنا ضرورت تغيير د
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را تبليغ مي كنند . در حاليكه در سوريه مبارزات مردم با  "معمر قذافي"
هر روز وسعت  "رددمرگ بر اسد، بشار اسد اعدام بايد گ"شعار هاي 

ديكتاتور كشور را مجبور نموده در حاليكه هر  "بشار اسد "بيشتري گرفته و
 "و برگزاري "آزادي احزاب"روز مردم را در خيابان مي كشد ازپذيرش حق 

  دم بزند. "انتخابات آزاد
بنابراين وقتيكه توده ها در چنين ابعادي و در چندين كشور خاورميانه به 

د  و با مبارزات خود چند ديكتاتور را سرنگون و در دل بقيه خيابان مي ريزن
تخم وحشت مي كارند روشن است كه جهان با يك رخداد تاريخي مواجه 
شده است.  رويدادي كه نشان داده در همه اين كشور ها مردم رژيم هاي 
موجود را نمي خواهند  و خواهان تغيير وضع كنوني هستند و براي فرياد 

ه خيابانها آمده اند . خيزش مردمي بزرگي كه از شروع يك اين خواست ب
خبر مي دهد. اينكه اين حركت به كجا مي رسد به اين  "حركت عمومي"

بستگي دارد كه آيا مردم قادر خواهند بود از اين اوضاع براي تشكل خود و 
ايجاد يك سازمان انقالبي كه الزمه رهبري مبارزات خود به خودي آنهاست 

كنند يا اوضاع به سمتي چرخش مي يابد كه اين نياز حياتي پاسخ استفاده 
  شايسته نمي گيرد

تاريخ توالي  "در ضمن همانطور كه رفيق كبير امير پرويز پويان گفته است 
به همين دليل  "فصول نيست ،  توالي چشم انداز هاي بي بازگشت است 
كودتاهاي "يد با هم آنچه امروز در خاورميانه جاري است را نمي شود و نبا

رخ داد، مقايسه  "پنجاه سال پيش در همين كشورها" كه  "ضد استعماري
پاره اي از آنها تا حدودي توانستند توده هاي "نمود. كودتا هائي كه 

را بسيج كنند. چرا كه آنچه اكنون در خاورميانه جاري است يك  "وسيعي
هيچ كجا قادر  خيزش توده اي خود انگيخته  و  فاقد رهبري است كه در

به كسب قدرت دولتي نشده است . و اتفاقا همين  فقدان رهبري نقطه 
ضعفي  است كه هر سرنوشتي را در چشم انداز اين خيزشها محتمل مي 

  سازد.
  

را لوكوموتيو واحدي به حركت قطار  يك  "واگن هاي متعدد" :سوم پاسخ
راننده اي كه در مي آورد  كه منطقا آنرا راننده اي هدايت مي كند . 

تمايالتش مقصد را تعيين نمي كند چرا كه مقصد را ريل هائي كه  از قبل 
كار گذاشته شده اند، تعيين كرده اند. راننده در چنين شرايطي مي تواند 
تندتر يا كندتر در مسير آن ريل حركت كند. در حاليكه خيزش مردم در 

در واقع حركت توده  كشور هاي عربي عليرغم تاثيراتي كه از هم مي گيرند
اي خود جوشي است كه فاقد رهبري است . بنابراين نمي توان انتظار 
داشت كه مبارزات مردم در كشور هاي مختلف  با توجه به گوناگوني 

آنهم در شرايطي كه از ابتدا هم با  "به حركت با هم ادامه دهند"شرايط 
يخته بود روشن هم شروع نكرده اند.  وقتيكه جنبشي توده اي و خود انگ

است كه از فقدان رهبري در رنج است و همين پاشنه آشيل امكان مي 
دهد كه طبقات و قدرتهائي كه از قدرت تشكل و سازمان يابي بيشتري 
برخوردارند و چنين خيزشي منافع آنها را به خطر انداخته است با ترفند 

ببرند. بنابراين هاي گوناگون در آن نفوذ كرده و بكوشند تا آنرا به بيراهه 
ي براي آنها نمي توان تعيين نمود گر چه تجربه نشان  "سرنوشت يكسان"

داده كه با توجه به سلطه نظام سرمايه داري در اين كشور ها تا طبقه 
كارگر هدايت اين مبارزات را  بر عهده نگيرد اين مبارزات به نتايج مطلوب 

اصل درست تاريخي نبايد  مورد نظر خود نخواهند رسيد. اما اذعان به اين
ماندن روشنفكران انقالبي و توجيهي براي  "بي وظيفه"به دستاويزي براي 

پاسيفيزم آنها در اين كشورها تبديل گردد. درست برعكس، زماني كه مي 
پذيريم كه طبقه كارگر در راس  اين جنبشها نيست، اتفاقا سنگيني وظيفه 

ايط مناسب براي تسهيل تشكل و تالش براي برداشتن اين مانع و ايجاد شر
اعمال قدرت طبقاتي طبقه كارگر آنهم در شرايط اعتالي جنبش توده اي، 
به گونه اي اجتناب ناپذير در مقابل اين نيروها قرار مي گيرد. نكته بسيار 
مهم ديگر در شرايط كنوني درك اين واقعيت است كه دستاورد اصلي اين 

بلكه فضاي جديد سياسي است كه  خيزش ها نه پيروزي هاي آني آنها،
خلق كرده و به توده هاي وسيعي امكان داده اند تا وارد سياست شده و 
براي تعيين سرنوشت خود قدرت و ابتكارشان را به نمايش بگذارند. 

ومهمتر اينكه تالش كنند تا در فضاي نويني كه شكل گرفته متشكل 
  شوند. 

ه خيابان مي ريزند طبقه حاكمه از سوي ديگر مي دانيم كه وقتيكه مردم ب
و دشمنان مردم هم  بيكار نمي نشينند اتفاقا آنها جري تر و درنده خو تر 
شده و براي حفظ منافعي كه از وضع موجود مي برند  و مي دانند از دست 
دادنش چه معنائي دارد با همه وجود به تكاپو مي افتند و به هزار حيله 

ئي را قرباني مي كنند تا كل وضع متوسل مي شوند. يك جا مهره ها
موجود را حفظ كنند  و در جاي ديگري اپوزيسيون قالبي شكل مي دهند 
تا انرژي مبارزاتي توده ها را به هرز ببرند و در جاهائي هم براي سركوب 
قطعي مردم از ارتش هاي بيگانه  كمك مي گيرند . در نتيجه ادامه حركت 

ه قابل پيش بيني نيست اما در يك چيز بستگي به عوامل گوناگوني دارد ك
ترديدي نمي توان داشت براي پيروزي بر دشمناني چنين مسلح و هشيار و 
درنده خو به مردمي سازمان يافته،  آگاه و مسلح نياز منديم. آگاهي و 
تشكلي كه وقتيكه با  رهبري انقالبي توام شود راه پيروزي را هموار مي 

  سازد.
  

دمي در كشور هاي عربي تاكنون خيلي ها را در خيزش مر :چهارم پاسخ
تنگنا قرار داده است . از ديكتاتور هائي كه در فكر جانشيني فرزندان خود 
بودند و حاال مجبورند  با برانكارد و در كنار همان جانشينان احتمالي در 
جلسه  دادگاه خود شركت كنند تا مستبديني كه از ترس خشم مردم و 

دل آنهايي كه تا ديروز بي مهابا سركوب و تحقيرشان براي بدست آوردن 
مي كردند، هر روز امتياز جديدي پيشنهاد مي كنند. اين خيزش همچنين 

در مخمصه قرار داده است .  سردمداران  جمهوري اسالمي را هم حسابي
جمهوري اسالمي همواره ادعا مي كرد كه در ميان مردم مسلمان كشور 

قابل توجهي برخوردار است  و حتي خيزش  هاي عربي از نفوذ معنوي
مي گذاشت اما  "انقالب اسالمي "و "بيداري اسالمي"مردم را به حساب 

جنبش هاي جاري  سواي تمامي نتايج تاكنوني شان يك تودهني به 
بنياد "رهبران اين رژيم بوده اند؛ چرا كه خيلي زود روشن شد كه اتفاقا 

نگ آنرا به سينه مي زند در اين كه جمهوري اسالمي س "گرائي اسالمي
خيزش ازپايگاه قابل توجهي برخوردار نمي باشد.  از سوي ديگر وقتيكه 
فيلم آتش زدن عكس هاي خامنه اي در سوريه در مقابل ديد همگان قرار 

از چه  "ولي فقيه مسلمين جهان"گرفت باز هم بيشتر روش شد كه 
خوردار است. امري كه جايگاه حقيري حتي در ميان مسلمانان سوريه بر

ياوه هاي ماشين تبليغاتي  جمهوري اسالمي را چون تف سر باال به طرف 
خودشان بازگرداند.  بهتر است حاال كه در باره حد نفوذ اسالم خامنه اي 

 "چشم انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ "صحبت شد در مورد اينكه 
ادها در جنبشهاي اخير در نيز در همين جا بگوئيم. همانطور كه سير رويد

كشور هاي عربي نشان داده اسالم گرايان در اين خيزشها وزنه قابل توجهي 
را تشكيل نداده و اكثريت مردم هم به آنها توجهي نداشته اند. البته اين 
تصويري است كه در آغاز خيزش مردم بروشني قابل ديدن بود، اما در 

ر ممكن است كه به داليل شرايط ملتهب و بحراني كنوني، اين تصوي
مختلف و بطور اولي منافع دشمنان توده هاي منطقه، تغيير كند؛ به اين 
معني كه اگر مبارزات مردم در شرايط عدم تحقق مطالبات اصلي شان 
ادامه پيدا كند طبيعي است كه دشمنان مردم براي كنترل اين مبارزات، به 

  -ايران 1357الب سال مانند انق-عنوان يكي از آلترناتيوهاي خود، 
بكوشند تا بر جثه نحيف بنياد گرائي اسالمي باد كنند. نشانه هايي از اين 
گرايش به آلترناتيو سازي قابل رويت است. همين حاال در مصر ما شاهد 

در حال گسترش صفوف  "االخوان المسلمين"اين امر هستيم كه چگونه 
يه بر اسالم همواره يكي از خود مي باشد . در ضمن تجربه نشان داده كه تك

آلترناتيو هاي طبقات حاكمه و امپرياليستها در اين كشور ها بوده و هر كجا 
كه بحرانها تعميق  يافته فضاي بيشتري به جريانات اسالمي مرتجع داده 
شده است. بنابراين نبايد فكر كرد كه اگر قدرتهاي بزرگ داراي منافع، 

شانس  "چ چشم اندازي ندارد.  در موردمنافعشان حكم كند، اين جريان هي
در اين كشور ها سوال  "دمكراتيك اقتصادي –استقرار يك رژيم سياسي 

كرده ايد براي پاسخ به اين پرسش قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه 
كشور هاي عربي در خاورميانه اكثرا تحت سلطه امپرياليسم هستند. سلطه 
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ن  امورات خود را پيش برده و به همين اي كه با توسل به ديكتاتوري عريا
دليل هم  استقرار دمكراسي در اين كشور ها وابسته به نابودي اين سلطه 
است.  بنابر اين در اين كشور ها هر كس خواهان دمكراسي و آزادي مي 
باشد ضرورتا بايد براي نابودي همين سلطه و نظام جابرانه اي كه الزام آن 

شانس حكومت دمكراتيك در اين كشور ها مي باشد تالش كند . پس 
وابسته است به درجه پيشرفت انقالبي كه كل نظام حاكم را نابود سازد. و 
اين امر بدون رهبري طبقه كارگر دست يافتني نيست.  در باره اين قسمت 

  "واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟ "از سوال كه  
ر هر شرايطي بايد از جنبش آزاديخواهانه و هم بايد در نظر داشت كه د

مترقي مردم حمايت نمود. اين حمايت نبايد و نمي تواند به اين امر كه 
نيروهاي  طبقاتي ديگر چه مي گويند وابسته باشد. مانورها و واكنش هاي 
دولتهاي غربي و يا سياستهاي دولتهاي دست نشانده آنها در تائيد و يا 

وجه نبايد تعيين كننده  سياست انقالبي باشد.  تكذيب يك حركت به هيچ
براي نمونه در طول سالهاي طوالني، همواره دفاع از انقالب خلق فلسطين 
يكي از پرنسيپ هاي شناخته شده جنبش انقالبي مردم ما بوده است. و 
هيچ نيروئي هم اين سياست را به چگونگي تبليغات  دولتهاي غربي و يا 

ي دفاع از مردم فلسطين بوده و هستند   موكول جمهوري اسالمي كه مدع
دمكراتيك توده –نكرده است.  بنابراين  بايد از مبارزات ضد امپرياليستي 

ها دفاع نمود و هم زمان سياستهاي فريبكارانه امپرياليستها و دشمنان 
رنگارنگ مردم را  افشاء نمود. در واكنش به خيزش هاي مردمي همچنين 

اي موجود اغراق نمود و همواره بايد مردم را براي مبارزه نبايد در توازن قو
اي كه سخت و طوالني است پرورش داد و آماده نمود. و براي رسيدن به 
اين امر بايد بدون هيچ واهمه اي كمبود ها و ضعف هاي موجود در 

  مبارزات توده ها را گوشزد كرد.
  

  

  
  

  

تي در مواردي نظير اجازه دهيد مقدمتا تاكيد كنيم كه ح :پنجم پاسخ
كردند، اين  "قرباني"تونس و مصركه گردانندگان نظام بن علي و مبارك را 

سياست تنها پس از آن  به جلوي صحنه رانده شد كه ارتش و نيروهاي 
سركوب نتايج امتحان تاثير قدرت سركوب خود را مالحظه كردند. و 

مكن است به امپرياليستها فهميدند كه تداوم كشتار و سركوب عريان م
راديكاليزه شدن جنبش منجر شود. در تونس و مصر ، صحنه  بدون تالش 
بن علي و مبارك براي سركوب خونين مردم از آنها خالي نشد.  در واقعيت 
امر تاريخ و عملكرد طبقه حاكم در اين كشورها نشان داده كه اتفاقا 

الگوي "برد قدرتهاي حاكم در جريان تحوالت اخير، بدون استثناء از كار
و به عبارت صحيح تر از كاربرد قهر عريان  "احمدي نژاد - خامنه اي

حكومتي دريغ نكرده اند؛ اما اين مساله كه صرف كاربرد چماق سركوب بر 
عليه جنبش توده اي، تا چه حد توانسته اهداف رژيم هاي مورد بحث و 

د را قدرتهاي جهاني حامي آنها در هريك از اين كشورها برآورده ساز
  چگونگي تغييرات انجام شده در آنها هويدامي سازد.    

از سوي ديگر، وقتيكه توده ها در دورانهاي انقالبي در ابعاد وسيع به پا مي 
خيزند  در مدت كوتاهي تجاربي را بدست مي آورند كه در شرايط عادي 
كسب و درك آنها برايشان آسان نيست . به همين دليل هم اگر گفته شود 

ش هاي توده اي مخزن عظيمي از تجربه مبارزاتي اند سخن اغراق جنب
انساني  آميزي گفته نشده است. تجربه اي كه حاصل جانفشاني هاي هزاران

است كه شرايط ظالمانه زندگي شان آنها را به اعتراض واداشته است.  اين 
ه مبارزات همواره منبع الهام رنجبراني است كه هنوز به هر دليل قادر نگشت

اند بر عليه نظم ظالمانه موجود بپاخيزند. وقتيكه به دنبال خيزش مردم در 
كشور هاي عربي خبرگزاريها گزارش دادند كه عده اي ازمعترضين عرب بر 
اين باورند كه توده هاي ستمديده عرب از مبارزات مردم ايران الهام گرفته 

ردگي  درسهائي اند كمتر كسي تعجب نمود. با اين توضيح وبا توجه به گست
كه در اين خيزش ها نهفته است بهتر است در اينجا به برخي از آنها اشاره 

  نمود و بحث بيشتر را به فرصت ديگري موكول نمود.
اين خيزش ها بار ديگر به مردم نشان داد كه امپرياليستها و رژيم هاي  اوالٌ

 دست نشانده شان به هر ترفندي متوسل مي شوند تا آتش خشم مردم
بپاخاسته را مهار زده  و سلطه جهنمي خود را حفظ كنند . آنها براي حفظ 
نظام حاكم، در حين كاربرد سركوب، حتي به عقب نشيني هاي جزئي نيز 
تن مي دهند تا راه تعرضات خود به زندگي و مبارزه مردم را هموار نمايند. 

و براي  بنابراين مردم نبايد فريب اين عقب نشيني هاي جزئي را بخورند
كسب آزادي و دمكراسي، بايد تا نابودي تماميت نظام جابرانه حاكم از پاي 
ننشينند.  اين خيزش ها بر اين واقعيت هم مهر تائيد زد كه اين ديكتاتور 
هائي كه در تبليغات حكومتي قدر قدرت جلوه داده مي شوند  وقتيكه 

اي  "موش مرده" تاريخ مصرفشان براي اربابانشان  تمام شود آنها را چون
به زباله داني مي اندازند. كاري كه براي مقابله با انقالب مردم ايران با شاه 
كردند و امروز با ين علي و مبارك  دارند مي كنند و فردا با صالح و خامنه 
اي واسد  خواهند كرد. تجربه اي كه نشان مي دهد امپرياليستها هرگز 

  گره نمي زنند.  سرنوشت خود را با سرنوشت مزدورانشان
نشان داد حفظ  88همانطور كه تجربه خيزش مردم ايران در سال  ثانيا

وضع موجود خواست تمام دسته بندي هاي دروني طبقات حاكمه مي 
باشد. بنابراين مردم چون آزادي و دمكراسي مي خواهند بايد كل نظام 

يد به جهنمي حاكم را سرنگون سازند . تجربه اي كه مردم تونس و مصر با
آن توجه مي كردند تا به طبقه حاكم اجازه ندهند كه يك تغيير مهره  را 

مردم جا بزنند. اتفاقا امروز اين عبارت كه  "پيروزي"و  "انقالب"به جاي 
 18در ميان مردم مصر رايج شده كه مي گويند يك مبارك را انداختيم اما 

امي حاكم) مبارك به جايش نشستند(اشاره به تعداد اعضاي شوراي نظ
جمهوري اسالمي با هر "نشان مي دهد كه آن ايرانياني كه فرياد مي زدند 

بر واقعيت درستي دست مي گذاشتند كه   "جناح و دسته نابود بايد گردد
همه مردم منطقه  در مبارزه براي نابودي دشمنان خودشان بايد به آن 

وده كه تا نظام توجه نمايند.  تجربه مبارزات مردم ايران همچنين ثابت نم
سرمايه داري وابسته حاكم است از آزادي و دمكراسي خبري نيست . اين 
تجربه را مردم ايران با دردها و رنج هاي بسيار به دست آورده اند و آوار 

بر آن مهر تائيد  88و فرو كش كردن خيزش سال  57شكست انقالب سال 
اي عربي  به آن زده است . تجربه اي كه تا دير نشده اگر مردم كشوره

  توجه كنند نيازي نيست كه همان درد ها و رنج هارا خود تجربه كنند. 
يكي از ترم هاي تبليغات طبقات حاكمه همواره اين مي باشد كه ثالثا 

وضع كنوني را غير قابل تغيير نشان دهند . اين يكي از مضامين تبليغات 
ي مبارزات مردم، دشمنان مردم در كل منطقه است كه با تكيه بر شكستها

قدرت حاكمه را جاوداني جلوه مي دهند اما اين خيزش ها نشان داد كه 
چنين تبليغي واقعيت ندارد و ديكتاتورها بشرطي كه مردم بپاخيزند  

نشان داد كه اگر مردم   "مبارك"و  "بن علي"رفتني هستند . سرنوشت 
به چه نتايج  يك پارچه بپاخيزند به چه نتايج بزرگي دست خواهند يافت .

   .بزرگي دست خواهند يافت
اين جنبش ها نشان داد كه توده هاي تحت ستم، بسته به شرايط، به  رابعا

چه اشكال متنوعي از مبارزه و چه تاكتيكهاي گوناگوني براي رسيدن به 
هدف متوسل مي شوند. و در آميزي چه عوامل گوناگوني آنها را به خيزش 

ه است كار كساني كه براي توصيف جنبش هاي واميدارد. و چه قدر كودكان
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مردمي و خيزش هائي كه مي روند تا نظم ستمگرانه حاكم را در هم بريزند 
مي كوشند تا آنها را در چهارچوب هاي فرمول هائي قرار دهند كه با 
ديالكتيك انقالب انطباقي ندارند.  در حاليكه اين خيزش ها و تنوع ناگزير 

مسائل پيچيده اجتماعي كه بررسي شان مستلزم آنها نشان مي دهد كه 
شناخت روانشناسي توده است را نمي توان در سطح فرمول هاي ساده 
رياضي تنزل داد. به همين دليل هم كار آنهائي كه سالهاست مي كوشند  
با تكيه مكانيكي بر فرمول بحران اقتصادي نظام سرمايه داري و تشديد فقر 

ن اوضاع در شدت يابي تضاد هاي دروني طبقه و فالكت مردم و انعكاس اي
حاكمه،  شرايط را براي خيزش مردم آماده جلوه دهند،  با كساني كه از 
ديدن شرايط دردناك زندگي توده ها متعجب شده و معترضانه مي گويند  

 "خاليق را هر چه اليق"پس چرا مردم بپا نمي خيزند و گاه با بيان اينكه 
د زياد تفاوتي ندارد. تجربه نشان داده تا موجبات خود را تسكين مي دادن

خيزش مردم مهيا نشود آنها بپا نمي خيزند.پس بايد راه رسيدن به اين 
شرايط را هموارنمود و مهمتر از آن چنان سازمان انقالبي اي را بنيان 
گذاشت كه در شرايط بپا خاستن كارگران و زحمتكشان، قادر به هدايت 

  آنها باشد.
  

در ارتباط با قسمت اول اين سوال، در درجه اول بايد   :شمش پاسخ
بپذيريم كه واقعيت را بايد همانگونه كه هست توصيف نمود. ودر اين 
توصيف نبايد گرايشات ذهني  و تمايالت سياسي مان به جاي واقعيت 
بنشيند. در تحليل و تببين رويدادها اين يك اصل است. در نتيجه خطاب 

به خيزشهاي توده اي در كشورهاي  "مسالمت آميزجنبشهاي تاكنون "
عربي، با واقعيت انطباق ندارد. در شرايطي كه ديكتاتوري هاي حاكم بر اين 
كشورها هيچ گونه تجمع توده اي را بر نتافته  و تظاهرات مردم را با  
بيرحمي تمام به گلوله مي ببندند  در شرايطي كه از تونس تا مصر و 

اهد مقاومت و اعمال قهر انقالبي توده ها در تقابل با سوريه همه جا ما ش
سركوبگري هاي دستگاه حاكمه بوده و هستيم و اتفاقا همين مقاومتها ي 
بر حق و اعمال قهر انقالبي  از سوي توده ها دشمنان مردم را ترسانده و در 
برخي كشورها  آنها را واداشته  جهت جلوگيري از راديكاليزه شدن هر چه 

مبارزات مردم به عقب نشيني تن بدهند چرا  بايد اين واقعيتها را  بيشتر
ناميد. براستي اين رواج  "مسالمت آميز"نديد و همه مبارزه  جاري را 

و  اين آتش زدن مراكز سركوب از  "كوكتل مولوتف"گسترده استفاده از 
سوي توده ها ي انباشته از خشم و نفرت  كجايش با قواعد مبارزه مسالمت 

ميز انطباق دارد. روشن است كه تاكيد بر اين امر در اينجا ربطي به آ
اهميت و جايگاه اشكال مبارزه نداشته  بلكه بحث بر سر توضيح واقعيت 

درست و اصولي است قواعد  در جاي خوداست.  مبارزه مسالمت آميز كه 
را به صرف  هر خيزش مردميخاص خودش را دارد. در نتيجه نمي توان 

  رخي دوست دارند  مخالف قهر جلوه كنند مسالمت آميز جلوه داد. اينكه ب
حال با اين توضيح الزم اگر به خود پرسش بازگرديم مي بينيم كه اين 

شروع شده است! اما براي ما روشن نيست كه  "برخي مي گويند"سوال با 
تا  "در زندگي واقعي چه كساني را شامل مي شود كه  از "برخي"اين 

آنها در مقابل  "انعطاف ناپذيري "بودن حكومت ها  و   "دندان مسلح
 "دخالتگري نظامي خارجي "و گزينه  "راه"خواستها و مطالبات توده ها، 

، حاضر نيست به روي مبارك "برخي"را نتيجه مي گيرند.از قرار جناب 
بياورد كه مردم به خاطر چه اهداف و خواستهائي با دست خالي بر عليه  

بپاخاسته اند!   "ذافي و اسد و عبداهللا صالح يا رژيم بحرينهاي قحكومت "
مردم از فقر، گرسنگي ، بيكاري  و از فساد و ظلم و ستم و سركوب  كارد 
به استخوانشان رسيده و براي استقالل آزادي و دمكراسي وبراي حق تعيين 

در شرايطي كه همين  "برخي"سرنوشت خويش بپاخاسته اند . جناب 
رجي در حال حمايت از ديكتاتور ها مي باشند، دلش را به خا "ناجيان"

جلب نظر و حمايت نيروهائي خوش كرده كه اساسا نابودي شان شرط 
رسيدن به خو استهاي فوق مي باشد . ديگر الزم نيست كه به اين جناب 
برخي گفت كه اگر زحمت كشيده و نگاهي به شرايط افغانستان و عراق 

را به عينه خواهند ديد  "دخالتگري نظامي خارجي "بيندازند نتايج واقعي 
  البته اگر چشمي براي ديدن باقي مانده باشد!

از سوي ديگر واقعيت غير قابل انكاري است كه مردم قبل از اينكه به 
چنين جنبشهائي مبادرت كنند در زير سايه سهمگين ديكتاتوري، تا حدي 

ع موجود بوده اند و اتفاقا (به عبارتي كه در سوال بكار رفته) وض "تسليم"
، شاهد دخالتهاي خارجي در امور كشورهايشان "تسليم"در همين موقعيت 

و نتايج مخرب مستقيم آن بر زندگيشان بوده  و به عينه مي ديدند كه 
كرده  "تا دندان مسلح "همين قدرتهاي خارجي هستند كه جالدان آنها را 

شرايطي كه همين دخالتگري هاي و به جان آنها انداخته اند. بنابراين در 
ديكتاتور ها كه هر صداي اعتراض را در گلو  "انعطاف ناپذيري "خارجي و 

خفه مي كردند بود كه كاسه صبر آنها را در هم شكست و به خيزش شان 
واداشت، با تاكيد بايد گفت كه در زندگي واقعي دو راهي تسليم به وضع 

دن به آزادي مابه ازا واقعي موجود و يا طلب دخالت خارجي براي رسي
مكانيكي اي تنها توجيهي است براي  "جمع بندي"ندارد. برعكس، چنين 

حفظ وضع موجود و هموار كردن  راه تداوم سلطه بيگانگان.  در حاليكه 
مردمي كه با دست خالي در مقابل ديكتاتور تا دندان مسلح به پا خاسته 

آنهم راه مبارزه براي سرنگون نمودن  اند  عمال راه ديگري را برگزيده اند كه 
نظم ظالمانه موجود مي باشد. بي شك همين مبارزات است كه در تداوم 
خود راه رهائي يعني انقالب را  هموار مي كند . انقالبي كه تجربه نشان 
داده گر چه سخت است و طوالني اما تنها راه نجات مي باشد. بنابراين بايد 

گاه هائي كه تنها راه رهائي مردم را انكار نموده و با با تمام قوا بر عليه ديد
توجيهات مختلف در تالش اند تا آنرا از مقابل ديد مردم دور سازند لحظه 

  اي از تالش باز نايستاد.
  2011سپتامبر   - 1390شهريور 
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  يگانگي«

 »نوع بشر و يگانگي حقوق 

  پرسش آرش 9پاسخ علي شاهنده به 

  

                  قليچ خاني دوست گرامي آقاي 

آشكاراست كه انگيزه اصلي پرسشنامه ». ها پرسش«از  -با درود بسيار
است اما به درك » ليبي«سيت نسبت به سرنوشت حكومت وملت حسا

اي اصلي  ودريافت من اين مورد (ومواردي همانند آن) دردرون مقوله
و يگانگي  »نوع بشر«قراردارد كه يگانگي » حقوق بشر«واساسي به نام 

هاي خانمانسوز  افراد آن در درازناي تاريخ با ازسرگذراندن جنگ» حقوق«
بويژه دوجنگ جهاني، سرانجام درپايان جنگ جهاني دوم، با تشكيل نهاد 

http://dialogt.de/
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 و» اعالميه جهاني حقوق بشر«، درمصوبات آن »سازمان ملل متحد«
ه منضم به آن، انعكاس يافت» هاي جهاني حقوق مدني وسياسي ميثاق«

. اند متعهد به رعايت آن شده همه كشورها آنرا امضا كرده و است و
اوست و » يگانگي نوع بشر و يگانگي حقوق«بنابراين محتواي حكم اصلي 

هاي مسئوليت  هاي جغرافيائي نه حصارهاي خودكامگي بلكه عرصه محدوده
حفاظت اين حقوق هستند. لذا پرسش اصلي واساسي (كه  تامين و

 اماها و ها و بي بهانه پاسخگوئي صريح و اره از طرح روشن ومتاسفانه همو

 آوردهاي دانش و شود) اينست كه با دست مي اگرها به آن، پرهيز

هاي منضم به ان هر  ميثاق اعالميه جهاني حقوق بشر و هاي بشري و آزمون
جهان كه باشد واقعاٌ چه حقوقي  هرگوشه از هركجا و افراد بشري، در فرد از
 از جهان پايمال شود و يا اي افراد بشر درگوشه گرحقوق فردي ازدارد؟ ا

ملل جهان پايمال حكومتي استبدادي  ملتي يا ملتي از حقوق گروهي از
 بخشي از كره زمين گرسنگي و حادتر اگر در تر و مبرم تر و گردد و مهم

پاي درآورد، تكليف آن بشر و آن گروه و آن ملت با  تشنگي مردم را از
هاي ديگر  دولت  ها و ملت مسئوليت افراد و تكليف و خود وحكومت 

؟ و در قبال اعالميه جهاني حقوق بشر چه جهان نسبت به آنها چيست
موضع وچه رفتار و كرداري بايد داشته باشند؟ كمك و ياري رساندن به 

 هاي سياسي و ها به بازي آنها براي دستيابي به حقوق خود يا توسل دولت

ت؟ وظيفه جدي ومبرم جامعه بشري پرداختن به اين مقوله ها به سكو ملت
روشنگرانه و بي  بي طرفانه و صادقانه و مسئله و پاسخي مسئوالنه و و

آميز يا پيش داوريهاي، مثبت يا منفي، عاطفي به اين  هاي مصلحت رعايت
 قاطعي گردد براي مواردي نه تنها روشن و پرسش اساسي است تا معيار

خودكامگي و  مصر بلكه براي بشريتي كه درآتش استبداد و ليبي و عراق و
هاي  آشكار قدرت هاي پنهان و بست قرباني بند و سوزد و فقر و ترس مي

 تشنگي در بزرگ است (وگرنه معناي مرگ حتا يك كودك از گرسنگي و

تواند  ارتباطي، كه مي توليدي و همه امكانات طبيعي و روي كره زمين با اين
دارو بفرستد، چيست ؟) . طرح چنين  اكت، آب و غذا ور بجاي بمب و

ياري درآن نشريه بجا و شايسته اي براي بدست آوردن چنين مع مسئله
  .است

من در باره يگانگي نوع بشر و حقوق وحيثيت او، و وظيفه هريك نسبت به 
ام اجازه  ديگري، درك و دريافت خود را، تا آنجا كه ذهن و ظرفيت انديشه

{به » نگين«ود هشت سال پيش درشماره نوزدهم نشريه داد، حد مي
ام. متاسفانه تايپ شده آنرا  بيان كرده} محمود عنايتمدبريت و سردبيري 

پاسخ به  ناگزير فتوكپي چاپ شده آن را با پست ميفرستم تا در ندارم و
 نظرخواهي شما به ضميمه نامه من به چاپ برسد.  موفق باشيد
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  » حق عضويت دائمي« 

 ست!تجاوز آشكار به حقوق بشر ا» حق وتو«و 

  جهاني شدن حقوق بشر

  بني آدم اعضاي يكديگرند«

  كه در آفرينش ز يك گوهرند

  چو عضوي به درد آورد روزگار

  »دگر عضوها را نماند قرار

امروز، يگانگي نوع بشر در سراسر جهان و يكسان بودن حقوق او از 
چنان  چراي بشر است اما تجاوز به اين حقوق هم و   چون بي هاي دانسته

گيري از آن و از سوي ديگر  ادامه دارد. مقتضاي داشتن حق، از سويي بهره
دفاع از آن است؛ و پشتوانه حق جهانشمول، دفاع جهانشمول با بار 
مسئوليت جهاني است. بنابراين، دفاع از حقوق بشر بايد جهاني باشد و هر 

فراد بشر مسئول است كه نسبت به رعايت حقوق نوع بشر در يك از ا
سراسر جهان حساس باشد و بداند پايمال شدن آن در هر گوشه از جهان 
زنگ خطري است كه براي او به صدا درآمده است و خود را مسئول رفع و 

درنگ به ياري تجاوزشدگان برخيزد. مسلم است كه  دفع آن بداند و بي

كنند. اين را بايد از زندانيان زير  ين ياري استقبال ميمردم زير ستم از ا
بدن زير خاك، زير باران  برند و با نيم ها كه براي سنگسار مي شكنجه، از آن

ها كه دست و پايشان را اره  سنگ خون از سر و رويشان جاري است، از آن
آورند و از مادران و پدران و همسران و  كنند و چشمانشان را درمي مي
ها پرسيد كه هنگامي كه براي مالقات عزيزان  ها پرسيد؛ از آن ندان آنفرز

ها را به  شرمي آن روند زندانبانان، اوباش مسلح، با بي زنداني خود مي
دهند و با جگري پردرد و دلي  حواله مي» كفرآباد«گورستان دستجمعي 

ناخن  روند تا شايد با پنجه و پرخون و محروم از امكان هر گونه واكنشي مي
  ها بيابند. ها نشاني از آن ها و خس و خاشاك خويش از الي سنگ

هر ملت مسئول رهايي خويش از حكومت زور و جور و «شعارهايي چون 
گذرد در حوزه  چه در هر سرزمين مي آن«و » ستم خودي و بيگانه است

امور داخلي آن و مشمول حكم چهارديواري اختياري است و مردم ديگر يا 
؛ دو جايگاه شناخته شده دارند: يكي »حق دخالت ندارند ها، دولت

هاي استبدادي و متجاوز و سركوبگر براي ادامه حكومت خود و  حكومت
مانع و مزاحم( و اين هر دو با  هاي استعمارگر براي تاراج بي ديگري دولت

  كمك و همدستي يكديگر).

ه از سنگيني انگيز است اين است كه بسياري از كساني ك اما آن چه شگفتي
شدن و پاره پاره  جو اختناق و سركوبي، از بيم زندان و شكنجه و ربوده

شان به خارج پناه برده و تحت حكومت بيگانه اما  شدن خود و فرزندان
صدا شده و  ها هم دمكرات از حقوق و حيثيت و امنيت برخوردارند، نيز با آن

اند،  ومي به وجود آوردهريزند و در حقيقت جايگاه س ها مي آب به آسياب آن
جايگاه شانه خالي كردن از قبول مسئوليت تصميم و اقدام (و چه بسا 

  كردن وجدان خود؛ در حالي كه:  جويي) و راضي بهانه

درست است كه هر ملتي موظف به پيكار براي رهايي از چنگال  -1
حكومت استبدادي و ستمگر است اما اين بار، تنها به دوش شهروندان 

كشور نيست بلكه هم پناهندگان و مهاجران به كشورهاي ديگر درون 
هاي قدرت  ويژه با امكاناتي كه از آن براي جلب توجه جهان به تبهكاري (به

حاكم به سرزمين خود و ضايعات عظيمي كه ملت در پيكار با آن متحمل 
مندند) و هم، همه مردم جهان در ياري به اين پيكار  شوند، بهره مي

بيانيه تحليل پنجم خرداد «ارند. (به مناسبت، رجوعي كنيم به مسئوليت د
هرگاه »: «دانشگاه كشور 24انجمن هاي اسالمي دانشجويان  1382
شود، ظلم  هاي مردمان يكسرزمين ناديده گرفته مي ترين آزادي ابتدايي

هاي مختلف... ساري و جاري باشد و اميد و توان رفع اين  حاكمان در قالب
از مظلومان در درون آن سرزمين به مقتضاي سركوب و ارعاب ظلم و دفاع 

و خفقان حاكم وجود نداشته باشد آن گاه هر كشوري و هر فردي حق 
دارد، و نه لزومĤً بايد، به كمك آن ملت مظلوم و در بند آيد و ديگر وجود 

  »)حصارها و مرزهاي صوري منافي حق دفاع از مظلوم نيست.

اوال، هنگامي اعتبار دارد كه چهارديواري در  اختيار در چهارديواري -2
تصرف و اختيار مالكان واقعي آن باشد كه تنها در استقرار حاكميت ملت 

كند. ثانياً، با توجه به اين كه هر فرد بشر در محدوده كشوري  معنا پيدا مي
ساكن است، اصل جهاني بودن نوع بشر و جهاني بودن حقوق او مندرج در 

ها، اگرچه برخوردار از  وق بشر در همه چهار ديواريمنشور جهاني حق
حاكميت مليت نيز معتبر است؛ و مالكان و ساكنان هر چهار ديواري، افزون 
بر رعايت حقوق بشر در درون چهارديواري، موظفند حقوق مردم بيرون از 

ها را به هم  چهارديواري خود را نيز پايمال نكنند؛ و نه تنها آسايش آن
ها  ها را و هم چنين حاكميت آن از كارهايي كه مال و جان آن نزنند بلكه

به سرزمين خود را به مخاطره افكند نيز خودداري كنند؛ و همه مردم 
هاي جهاني بايد در اين باره حساس و  جهان و همه دولت ها و سازمان

گوش و چشمي باز داشته باشند و به هنگام از بروز فجايع پيشگيري كنند. 
ه اين مدعاها درباره نوع بشر و حقوق بشر به ويژه منشور جهاني وگرنه، هم

  حقوق بشر به بازي و سخره گرفتن بشر و بشريت است.

اگر مردم جهان نسبت به رشد فاشيسم و ميليتاريزه شدن در  
هاي ايتاليا و آلمان و ژاپن و آثار و پيامدهاي آن توجه داشتند  چهارديواري

ها  ها و ميليون يراني و قرباني شدن ميليونها جنگ و و جهان متحمل سال
اي تحت نظارت جهاني بود  شد. اگر استفاداه از انرژي هسته انسان نمي

داد و افزون بر درون چهارديواري شوروي  ي بزرگ چرنوبيل روي نمي فاجعه
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آلود و بسيار مردم را به كام مرگ و  منطقه عظيمي بيرون از آن را نمي
  انداخت. بيماري نمي

ويژه در جهان كنوني كه دستاوردهاي عظيم دانش و تكنولوژي، در كنار  هب
ظرفيت بسيار براي خدمت به بشريت، داراي قدرت ويراني با ابعاد 

آورد و در  بار مي هراسناكي است كه در شكل ناخواسته فاجعه چرنوبيل را به
ر شكل ارادي و عمدي فجايع هيروشيما و ناكازاكي را؛ و تسليحات اتمي د

ها نيست جهان را در  دست دولت هايي كه اعتماد مطلقي به هيچ يك از آن
برابر تهديد دائمي قرار داده است؛ نظارت و واكنشي جهاني به آن چه در 

گذرد براي پيشگيري از  درون كشورها در زمينه حقوق جهاني بشر مي
وقوع خطرات و دفع و رفع تجاوز به حقوق بشر اهميتي عظيم و ضروررتي 

  غير قابل انكار دارد.

سراسر تاريخ جهان، از جمله تاريخ سرزمين ما ايران، از دوام دراز مدت  -3
شمار مردم در  هاي بي هاي استبدادي و استعماري و مصائب و رنج حكومت

هاي مردمي، به سبب  ها و قيام ها و سركوبي ددمنشانه طغيان چنگال آن
قدرت حاكم، نشان دارد. و اگر تمركز ابزار گوناگون اعمال قدرت در دست 

شدن قدرت استبدادي و استعماري بوده  تغييري پيش آمده، دست به دست
است. و اگر اتفاقاً در برش كوتاه و زودگذري از تاريخ قيامي مردمي موفق 

ها نيز بهره  هاي آن قدرت شده، افزون بر شرايط مناسب داخلي، از رقابت
  گرفته است.

اي در روابط جهاني بشر گشود. كشورهاي  تازهجنگ جهاني اول، سرفصل 
داري با كمك و ياري مردم جهان توانستند به آن  بزرگ صنعتي و سرمايه

هاي  رقابت  خود در عرصه  جنگ پايان بدهند و براي پرهيز از جنگ بين
استعماري و هم چنين مقابله با قدرت بالقوه عظيم دولت شوروي، كه از 

افراشته و نداي نابودي مالكيت خصوصي و هاي جنگ قد بر ميان شعله
هاي  داري سر داده و موجوديت آن را به خطر انداخته بود، پايه سرمايه

همكاري جهاني را ريختند و جامعه ملل را بنيان نهادند تا مرجع حل و 
ها گردد؛ و سپس در جنگ دوم  ها و اختالف جويانه خصومت فصل صلح

داري حدود مأموريت خود  ن سرمايهپرورده جها جهاني، كه فاشيسم دست
را نشناخت و با عقل كم و زور زياد در پي بلعيدن جهان(و ابتدا كشورهاي 

داري اروپا، پدر تعميدي خود) برآمد، كشورهاي مذكور براي  سرمايه
سركوبي آن، بر اساس همين درس بزرگ تاريخ، با نداي آزادي و 

ا را به ياري طلبيدند و حتا دموكراسي و دفاع از حقوق انساني، همه كشوره
دست دوستي به دولت شوروي دادند و از دولت آمريكا نيز كمك خواستند 
و سرانجام با ياري و همكاري جهاني توانستند فاشيسم را سركوب كنند؛ و 
براي پرهيز از جنگي ديگر و ادامه همكاري، سازمان ملل متحد را بنياد 

بني آدم اعضاي يكديگرند... چو « گذاردند. و بر سر در آن حك كردند كه 
و سپس حقوق » دگر عضوها را نماند قرار...  -عضوي به درد آورد روزگار

هاي پيوست آن  و پروتكل» منشور جهاني حقوق بشر«در » بني آدم«اين 
و » بني آدم«تبلور و تجسم يافته كه در آن به يگانه بودن نوع بشر يا 

  و تأكيد شده است.   يكسان و جهاني بودن حقوق و حيثيت ا

بديهي است جهاني بودن حقوق بشر و مسئوليت همه افراد بشر در برابر 
حفظ اين حقوق، به معني قبول و تأييد و تشويق واكنش به صورت اقدام 
مبتني به اراده و تصميم فردي يا گروهي و حتا دولتي نيست. چه در اين 

ستي و مؤثر و صورت، تضميني به درستي تشخيص نقض حقوق، و به در
نيت و سوء استفاده  كارساز بودن واكنش نسبت به آن، و به مصونيت ازسوء

وجود ندارد. و درست به همين دليل است كه سازمان ملل برپا شده تا در 
ها  آن جا مسائل و مشكالت جهاني مطرح و با مشورت جمعي به حل آن

م منشور اقدام شود. از همين روي، هم منشور سازمان ملل متحد و ه
  دارند. » جمع«نظر به » ما«حقوق بشر، با به كاربردن واره 

ما مردم ملل متحد با تصميم به «سرفصل منشور سازمان ملل حاكي است: 
هاي آينده از بالي جنگ كه دو بار در مدت عمر يك  در امان داشتن نسل

نسل افراد بشر را دچار مصائب ناگسستني كرده است و ديگر بار با اعالم 
ايمان خود به حقوق اساسي و حيثيت و ارزش شخصيت انسان در برابري 

ها چه كوچك و چه بزرگ و به  حقوق زن و مرد و هم چنين حقوق ملت
ها  ايجاد موجبات الزم براي حفظ عدالت و احترام به تعهدات ناشي از پيمان

  الملل و به پيشبرد و ترقي اجتماعي و برقراري  و ديگر منابع حقوق بين

  
  

  
  

هاي بلندتري براي زندگي با آزادي بشر...عزم كرديم تا براي تحقق اين  پايه
  »مقاصد با هم بكوشيم.

طراح مقدماتي آن » رنه كاسن«اعالميه جهاني حقوق بشر نيز چنان كه 
  درباره اعالميه نوشت: 

آلي است براي سعي و عمل و راهنمايي براي يك برنامه عمل  اعالميه ايده«
اعالميه مظهر اصول اخالقي است، بيان با شكوه استواري بر فراز وسيع. اين 

توانيم اجازه بدهيم كه فرياد  قوانين اساسي ملي است. ما ديگر نمي
تواند در  مظلومان را با خشونت خفه كنند. ديگر دادگاه وجدان بشري نمي

تفاوت بماند و بايد واكنش خود را با  قبال دادخواهي ستمديدگان بي
  »تر از قوه به فعل آورد. هر چه تمامقاطعيت 

  مقدمه اعالميه جهاني حقوق بشر تأكيد دارد كه :
شناسايي حيثيت ذاتي كليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يكسان و «

» دهد ناپذير آنان اساس آزادي، عدالت و صلح را در جهان تشكيل مي انتقال
ه آزاد و از ترس و فقر ظهور دنيايي كه در آن افراد بشر در بيان و عقيد« و 

  است.» باالترين آمال بشر«، »فارغ باشد

به » ما ملل متحد«در عبارت » ما«اما دريغا! با وجود تأكيدي كه واژه  
گيري و اقدام داشت، پنج كشور بزرگ و قدرتمند  جمعي بودن تصميم

از ديگران بدانند و در شوراي امنيت » تر -ما«جهان موفق شدند خود را 
برگزيده مجمع عمومي سازمان براي حفظ صلح و امنيت جهاني،  سازمان،

(حق » وتو«براي هر يك از خود، هم حق عضويت دائمي و هم حق 
جلوگيري از اجرا)ي مصوبات آن را بگنجانند و آن را از درون از خصلت 

  تهي و عرصه حفظ منافع فردي يا جمعي خود كنند.» مل متحد«

و يا دست كم اكثريت رأي دارندگان آن  آن چنان كه، نه حتا اتفاق رأي
تواند رأي تمامي  ها به تنهايي مي بلكه اراده و تصميم هر يك از آن» حق«

ملل ديگر را از اعتبار بيندازد. يعني حق همه ملل را پايمال منافع و اراده 
خود كند؛ و حتا در جريان اجراي يك مصوبه، مشكل بيافريند (موارد سوء 

ست از جمله وتوي مصوبات سازمان ملل عليه دولت استفاده بسيار ا
هاي فرانسه و روسيه براي  اسراييل توسط دولت آمريكا و اخيراً وتوي دولت

هاي ديگر آن). و  حفظ حكومت نامردمي و تبهكار صدام حسين و همپالكي
چنين است كه نه تنها صلح در جهان برقرار نشده و نه تنها حقوق و 

بلكه سراسر جهان در آتش ناامني و جنگ و حيثيت بشر حفظ نشده، 
سوزد و حقوق و حيثيت بشر (جز تا حدودي در كشورهاي  خونريزي مي

جا در معرض تجاوز و تضييع است. و تا  داري) همه برگ صنعتي و سرمايه
برقرار است » حقوق ناحق،عضويت دائمي شوراي امنيت و حق وتو«اين 

ها و مواجه با  هاي آن ه سازيها و زمين هاي آن خوش خواست جهان دست
  ها از اتخاذ تصميم آزادانه ملل ديگر جهان است. ممانعت آن

انگيز است كه تصميمي ناعادالنه كه نزديك به شصت سال پيش،  شگفتي
آن هم در شرايط خاص و جوي آكنده از دود و آتش جنگ و بدگماني و 

هاي مستقل  لتبدبيني گرفته شده هنوز، و با وجود افزوده شدن تعداد دو
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) و 2003كشور تا پايان سال  191به  1946كشئر در سال  50(از 
ها در سطح جهان، هم چنان به  پيشرفت و گسترش دانش و آگاهي

  سرنوشت اكثريت عظيم مردم جهان حاكم باشد.

افزون ابزار اعمال قدرت به ويژه ابزار  امروز با دستاوردهاي پيچيده و روز
ها،  ها براي حكومت ت كه طبعاٌ فراهم كردن آنپيشرفته تجسس و اطالعا

تر و  نه شهروندان، ميسر است مبارزه با استبداد و استعمار، سخت
هاي بيشتر شده است. نابرابري  تر، و همراه با دادن قرباني سهمگين

دسترسي به ابزار به كار بردن قدرت، هم چنين حمايت كشورهاي بزرگ 
ادي در برابر تأمين منافع استعماري هاي استبد داري از حكومت سرمايه

خود، به كار گرفتن تروريسم را، كه بيشترين (نزديك به تمامي) قربانيان 
  ند را سبب شده است.ا گناه آن مردم بي

براي تأمين حقوق و حيثيت و امنيت بشر، ابراز احساسات كافي نيست؛ و 
ب به فهرست كردن محاسن و مزاياي متعدد آن حقوق نيز (كه اسبا

باشد. دستيابي به استقرار حاكميت همان  سرگرمي بسيار شده) نيازي نمي
هاي پيوست آن در جهان،  حقوق مندرج در منشور حقوق بشر و پرتكل

خود پيروزي بزرگي براي بشريت خواهد بود. آن چه ضروري است تالش 
دسته جمعي براي رهيافت و اقدام كارساز براي حاكميت اين حقوق در 

ن و دربرگيرنده همه افراد بشر است. من نيز، مانند مسلما سراسر جها
بسياري ديگر، بر اين باورم كه دست كم بخش مهم و اساسي راه چاره: 
تكيه به همبستگي جهاني بشر، با تأكيد بر مسئوليت متقابل يكايك افراد 
بشر در برابر هر شكل و شيوه زور و استبداد است؛ تا هر ملتي بتواند با 

ي سرنوشت خود تصميم بگيرد و آن را آزادانه اجرا كند.  كامل دربارهآزادي 
بديهي است براي آن كه اين عمل با مسئوليت متقابل و كارساز و به 

هاي فردي يا گروهي  ها و دريافت ي مصون و مبرا از خودسري و گمان گونه
ني آمد آن در سازماني جها گيري و اقدام پي و حتا دولتي باشد، بايد تصميم

ها متمركز شود، كه خوشبختانه هم اكنون با نام  متشكل از نمايندگان ملت
هاي الزم، وجود دارد. اين  متĤسفانه نه با توانايي» سازمان ملل متحد«

سازمان بايد مظهر تجلي چنان همبستگي و شايسته ايفاي نقش آن باشد. 
مقتضيات آن  و براي احراز توانايي ايفاي اين نقش، بايد موانع آن برطرف و

  تأمين شود، از جمله:

عضويت الزامي و خود به خودي همه كشورها در اين سازمان و متعهد  - الف
ها به رعايت ضوابط و آرا و مصوبات آن، به ويژه رعايت كامل  بودن آن

هاي آن و در اين ميان، خودداري از  مندرجات منشور حقوق بشر و پيوست
  هاي استبدادي؛ كمك به حكومت

  ؛ »شوراي امنيت«لغاي حق عضويت دائمي در ا -ب

  و تĤكيد بر تساوي آراي همه كشورها؛ » وتو«الغاي حق  -پ

  برخورداري سازمان از قدرت اجرايي كامل براي اجراي مصوبات خود. -ت

مردم همه كشورهاي جهان (و از جمله شهروندان كشورهاي داراي حقوق 
و حيثيت بشري و دفاع از اختصاصي و ممتاز) براي تأمين احترام حقوق 

صلح و امنيت و رفاه جهاني، بايد جنبشي بسيار جدي را براي تحقق موارد 
گيرند. مسلماٌ مشكالتي در راه خواهد بود؛ اما افزون بر آن  باال، تدارك و پي

اين حقوق » بودن«كه شكل و مختصات كنوني سازمان ملل و به ويژه 
م جنگ و فقر و شوربختي هاي بزرگ جز تداو ممتازه در دست قدرت

رهاوردي براي بشريت نداشته است. در صورت تحقق موارد مذكور، مردم 
كنند و با هم  جهان آزادانه درباره سرنوشت خود دخالت  و مشاركت مي

كنار مي آيند و مشكالت به تدريج و در طي عمل حل خواهد شد و دليلي 
ر برابر ستمي كه در ها وجود ندارد. به هر روي، سكوت د بر حل نشدن آن

هاي  هاي قدرت رود و تسليم در برابر بازي سراسر كره زمين به بشر مي
استبدادي و استعماري، به معني تمكين به سخره گرفته شدن بشر و 

  حقوق و حيثيت او است. و اين در شأن و حيثيت بشر نيست. 
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  شش پرسش آرش از:
 خلق ايراناد فدائيان سازمان اتح

  

هاي ضد ديكتاتوري در كشورهاي  هائي را در باره جنبش مجله آرش پرسش
(سازمان اتحاد فدائيان  عربي و در مورد جنبش كارگري ايران باسازمان ما

ها  زي سازمان پاسخ پرسشخلق ايران) در ميان گذاشته است. كميته مرك
ات تهيه و به تائيد كميته هاي زير توسط آن هي تي سپرد. پاسخرا به هيأ

  مركزي سازمان ما رسيده است.

  

  
  

د. نرا در بر نمي گير ي عربيكشورها ةجنبش هاي اخير هم :اول پاسخ
تحوالت نشده اند. اين به استثناي بحرين، درگير  فارس  كشورهاي خليج

هر چند تحوالت در ديگر كشور ها، بي تاثير در وضعيت آن ها نبوده و 
بايد . كشورها را به اتخاذ تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است دولت هاي اين

 22توجه داشت وقتي كه از كشورهاي عربي صحبت مي كنيم، شامل 
اكثريت  ميليون نفر مي شود كه زبان 250كشور با جمعيتي در حدود 

درصد آن ها اسالم است. مردمان  90آن ها عربي است و مذهب جمعيت 
در باره  مشترك و دين مشترك ندارند، بلكه ذهنيتاين كشور ها فقط زبان 

در تمام اين كشور ها شيوخ،  دارند. را هم مناقشه فلسطين و اسرائيل،
سالطين و يا ديكتاتورهاي نظامي حاكم اند. خيزش هاي اخير عمدتا در 
كشورهايي رخ داده است كه در آن ها روساي جمهور مادام العمر حكومت 

  مي كردند.
ممكن  هاديكتاتوربركناري  در تونس نشان داد كهبن علي سريع  تسليم
هر چند كه دشواري اصلي در اين جوامع بعد از اين بركناري فرا  است.

ديكتاتوري در دنياي عرب كم نبوده اند.  ضدجنبش هاي  خواهد رسيد. 
ها عليرغم اين كه بارها سركوب شده بودند، اما هنوز در زير  اين جنبش

و به  برآوردند بودند. با وزش نسيم مساعد دوباره سر پوست جامعه زنده
تكرار يك سناريوي  ات. اين اتفاقنورديدندرا در  اين جوامعسرعت اركان 

. بلكه بر عكس، ادامه تالش هاي آزموده شده در يك فضاي ندآسان نبود
  .ندبين المللي بود مساعد ملي و

مثل  ياي در كشورهاياولين دليل اين كه چرا اين تحوالت به طور زنجيره 
، شرائط كمابيش مشابه ندتونس، مصر، ليبي، يمن و سوريه اتفاق افتاد

استبداد سياسي و فساد و چپاول اقتصادي، از  حاكم بر اين كشورهاست.
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اين كشورها  اكثردر  مختصات مشترك حكومت در اين كشورها بوده است.
تاي نطامي و يا در حاكماني بر سر كار بودند و يا هنوز هستند كه با كود

به قدرت رسيده اند؛ دهه ها با مشت آهنين با داعيه تغيير ادامه يك كودتا 
حكومت كرده اند؛ هر گونه مخالفتي را در نطفه خفه كرده و در انديشه 
موروثي كردن حكومت بوده اند و يا مثل بشار اسد در سوريه، آن را به ارث 

كشورها حاكمان، سرمايه مملكت را به لحاظ اقتصادي در همه اين برده اند. 
چاپيده و ثروت را در چنگ خود و خانواده هايشان گرفته اند. در حالي كه 

كنند حكومتيان زندگي مجلل  مردم، در فقر و تنگدستي گذران زندگي مي
اين و سرمايه هاي غير قابل تصوري را در دست متمركز كرده بودند. 

بارها ها ،  حاكمان اننيست.  ها كشورآن  خيزش ها اولين تجربه مردم 
به خون كشيده اند. آن چه  هاي مردم را در اين  يا آن گوشة كشور خيزش

اخير است كه  جنبش هايانفجاري شكل گستره و  ،كه متفاوت است، ابعاد
  است. ها را غافلگير كرده حكومت

دومين دليل، تغيير تركيب جمعيت اين كشورها و جوان بودن بخش مهمي 
عه است كه از يك نواختي حاكم بر جامعه به تنگ آمده است و به از جام

سد سانسور حكومت  ،در فضاي مجازي اينترنت و افق هاي باز فكر مي كند
سال است.  24متوسط سني جمعيت هشتاد ميليوني مصر است.  را شكسته

اين واقعيت بيانگر آن است كه بخش بزرگي از اين جمعيت، در دوران 
ري مبارك در مصر به دنيا آمده و بزرگ شده اند. در يمن رياست ديكتاتو

 حتي متوسط سني از اين هم پائين تر است. اين جمعيت جوان از اينترنت
سه و نيم ميليون نفر از  براي نمونه .به شكل وسيعي استفاده مي كند

جمعيت بيست و سه ميليوني يمن از اينترنت استفاده مي كنند و اين 
درصد  45درصد جمعيت كشور بيكارند و  35كه ميزان در شرائطي 

جمعيت زير خط فقر زندگي مي كنند، حائز اهميت در شناخت جنبش در 
ميليون نفر از اينترنت استفاده مي كنند.  20اين كشور است. در مصر 
نابساماني هاي اقتصادي و سياسي موجود،  ةحضور اين نيرو بر زمين

  انفجاري كشانده است.موقعيت در اين كشور ها را به حالت 
سومين عامل بيكاري، فقر، گراني مايحتاج عمومي و نرخ باالي تورم در اين 

 فعال كشورهاست، كه طبقات پايين را از هستي ساقط نموده است. حضور
هاي كارگري در مصر از وجوه  اتحاديه هاي كارگري در تونس و اعتصاب

  ت. همه گير شدن خيزش ها در اين دو كشور اس ةبرجست
البته هر كدام از اين كشور ها ويژگي هاي خاص خود را دارند. تحوالت در 
درون آن ها با توجه به ساختارهاي اجتماعي و سياسي متفاوت است. در 
حالي كه در تونس و مصر، تشكل هاي سياسي و صنفي نقش بارزي دارند، 
 در ليبي و يمن وضعيت به گونه ديگري است. در اين دو كشور ساختار
 ةقبيله اي هم عمل مي كند. در سوريه عوامل ديگري از جمله مسال

  وابستگي به گروهبندي هاي مذهبي هم مطرح است.
به اين مجموعه بايد شرايط مساعد جهاني را افزود. كشورهاي قدرتمند 
سرمايه داري كه تا ديروز حامي حكومت هاي استبدادي در منطقه بودند 

ري اين حاكمان مي بينند. همين مساله روحية امروز منافع خود را در بركنا
حاكمان مستبد را در سركوب تضعيف كرده جنبش مردم را براي بركناري 

  آنان نيرومندتر نموده است.
  

تاثيرات پايداري در جامعه عرب بر جاي خيزش هاي اخير  :دوم پاسخ
خواهند گذاشت. تا اين جا نشان داده است كه عمر ديكتاتوري هاي نظامي 

ها  كه دهه ها مشخصه اكثر اين كشور ،مادام العمررياست جمهوري هاي  و
مشاركت سياسي در بود، رو به پايان است. دوران جديدي از تالش براي 

سرنوشت اين كشورها آغاز شده است. خيزش هاي اخير امكان دمكراتيزه 
شدن نظام سياسي در اين كشور ها را فراهم كرده است. اما ميزان پيشرفت 

نين پروسه اي به عوامل متعددي از جمله ميزان سازمان يافتگي چ
نيروهاي مدافع دمكراسي و امكان برآمد آن ها در برابر نيروهاي وابسته به 
ساختارهاي كهنه كه در همه اين كشورها بسيار قدرتمند است و هنوز 
بخش مهمي از آن دست نخورده باقي مانده است، مشروط است. تغييراتي 

گرفته است، الزاما به عقب برنمي گردند، اما بخش قابل توجهي  كه صورت
از نيروهايي كه در دورة قبل حافظ نظام حكومتي بودند، هم چنان كمابيش 
در مواضع قدرت  باقي مانده اند. مثال ارتش در مصر كه طي پنجاه سال 

گذشته همواره سرنوشت كشور را تعيين كرده است، امروز هم از طريق 
رماندهي اداره امور را در دست دارد. بايد ديد در ادامه كار، قدرت شوراي ف

را به سياستمداران واگذار كرده و به پادگان ها بر مي گردد يا نه. هر اتفاقي 
رخ دهد بسيار دشوار است كه حكومت هاي پدرساالر گذشته دوباره احيا 

كه شوند. دور جديدي از حيات سياسي در اين كشورها آغاز شده است 
مشخصه آن افزايش امكانات مشاركت بيشتر مردم در تعيين سرنوشت 
جامعه و تغيير دولت هاست. ديكتاتوري هاي نظامي عمدتا در دوران جنگ 
سرد و با اتكا به اردوگاه غرب يا شرق سربرآوردند و بر زمينه دو موضوع 
 توانستند جاي پاي خود را سفت كنند: ناسيوناليسم عربي با شعارهاي ضد

استعماري و ضديت با اسرائيل و اماده باش براي مقابله با آن. بر همين 
اساس هم بود كه قوانين حكومت نظامي و وضعيت فوق العاده در تعدادي 
از اين كشورها برقرار شد و دهه ها ادامه پيدا كرد. حتي در مورد مصر بعد 

بين المللي از صلح با اسرائيل و مناسبات حسنه با آن. اكنون كه در عرصه 
جنگ سرد پايان يافته است.، ناسيوناليسم عربي هم رنگ باخته و ضديت با 
استعمار معناي سابق خود را از دست داده است. اكثر اين دولت ها دهه ها 
مورد اعتماد و اتكاي دول بزرگ و قدرت هاي غربي در منطقه، داراي 

مي را قبل از همه، مناسبات حسنه با اسرائيل بوده اند و قوانين حكومت نظا
براي خفه كردن صداي ملت خود برقرار كرده بودند. بازگشت به اين دوران 
ديگر ممكن نيست. اما احياي اين نوع حكومت ها در اشكال ديگر و تحت 
محمل ها و بهانه هاي ديگر را نبايد از نظر دور داشت. تنها زماني مي توان 

شور ها سخن گفت كه از بازگشت ناپذيري ديكتاتوري ها در اين ك
ساختارهاي دمكراتيك شكل گرفته، با استقرار مناسبات جديد و تقويت 
نهادهاي مدني اعم از احزاب، سازمان ها و سازمان هاي صنفي و سياسي و 
تابعيت دولت ها از راي مردم، تثبيت شوند. از اين رو بايد گفت تحوالت در 

تا تبديل شدن به جهت يك چرخش تاريخي آغاز شده است، اما هنوز 
  چنين چرخشي و بازگشت ناپذيري چنين روندي، راه درازي در پيش است.

  
هر كدام از اين جنبش ها، در وهله نخست، برخاسته از  :سوم پاسخ

شرائط ويژه كشور معيني است. همان طور كه شما هم گفته ايد، از 
اند.  ساختارهاي سياسي و بافت هاي اجتماعي كم و بيش متفاوتي برخاسته

از اين رو، سرنوشت هر كدام، قبل از همه، مشروط به همين شرائط و توازن 
قوا در درون همان جامعه اي است كه از دل آن برخاسته اند. پيروزي يا 
شكست هر كدام را هم چالش هاي دروني كشور مفروض رقم خواهد زد. 

ز ها قبل ا فضاي مساعد بين المللي و يا همسوئي هاي بين اين جنبش
همه، عوامل تسهيل كننده و مساعدي هستند كه به نوبة خود در تقويت 
اين جنبش ها موثرند، اما تعيين كننده نيستند. بنا بر اين، از سرنوشت 
يكسان نمي توان سخن گفت. اما سرنوشت هر كدام از آن ها، يعني 

 موفقيت و يا عدم موفقيت هر كدام، در روند حركت ديگران موثر است. 

  
حكومت جمهوري اسالمي در ظاهر امر از اين جنبش ها  :چهارم پاسخ

جز در مورد سوريه تحت عنوان بيداري اسالمي حمايت كرده است. رهبر 
جمهوري اسالمي براي مردم مصر به زبان عربي خطبه هم خواند. ولي آن 
چه كه مسلم است، اين جنبش ها ربطي به بيداري اسالمي ندارند. جريانات 

در اين جنبش ها حضور دارند، اما مثل مورد اخوان المسلمين اسالمي هم 
  در مصر، تالش مي كنند خود را مخالف قواعد دمكراسي نشان ندهند. 

گذار به يك نظام دمكراتيك يك پروسه است تا برشي از يك لحظه. از اين 
رو بايد ديد نيروي مدافع دمكراسي تا چه حد آمادگي و توانايي آن را دارد 

ن پروسه اي را به سرانجام مطلوب برساند. آن چه روشن است كه چني
گيري احزاب و  حكومت هاي ديكتاتوري تا آن جا كه توانسته اند از شكل

ها جلوگيري نموده و  نهادهاي مدني مستقل از حكومت در اين كشور
احزاب و نهادهاي موجود را هم تعطيل و تضعيف نموده اند. در چنين 

ت باال را دارند كه از سازماندهي و قدرت عمل شرائطي نيروهايي دس
برخوردارند. در مورد تونس و مصر ارتش و نهادهاي مشابه طبعا از موقعيت 

تري برخوردارند، به خصوص كه بخشا با توجه به موضع گيري به نفع  قوي
جنبش در جريان تظاهرات مردم، چهره خود را ترميم نموده اند. بايد ديد 

  از گذار به دمكراسي ارتش به پادگان ها برمي گردد و يا مثال در مصر بعد 
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در صحنة سياست مي ماند و هم چنان قدرت دولتي را به زير كنترل خود 
  در مي آورد. 

به هر حال تا اين جا هم در كار بوده است. اعالم » مداخالت امپرياليستي«
ه بي طرفي ارتش و يا رفتن مبارك عليرغم ميل شخصي اش، بدون مداخل

هاي ميلياردي اياالت  اياالت متحده نبوده است. ارتش مصر به كمك
متحده وابسته است. سال هاست كه در ازاء اين كمك ها با آمريكا همكاري 
مي كند. مطمئنا در آينده هم اين كار را خواهد كرد. بي طرفي ارتش، 
خواست آمريكا هم بود. بايد ديد تا كجا ارادة ملي در هر كدام از اين 

ها براي گذار به دمكراسي وجود دارد، جائي كه اين اراده ضعيف  كشور
  باشد، مداخالت خارجي نقش بيشتري بازي خواهند كرد.

تكوين نوعي از حكومت اسالمي يكي از خطرات احتمالي است كه در 
تحوالت اخير بايد بدان توجه نمود. اما امكان آن محدود و متناسب با توازن 

اين كشور ها قابل بررسي است. با توجه به كارنامة فاجعه  قوا در هر كدام از
تواند الگوي كسي  بار حكومت اسالمي در كشور ما، چنين حكومتي نه مي

در جنبش هاي كنوني و نه مطلوب كسي باشد. اسالمگرايي از نوع حزب 
عدالت و توسعه در تركيه بيشتر الگوي اسالمگرايان منطقه است تا نوع 

آن. جريانات افراطي اسالمي در جنبش هاي كنوني جمهوري اسالمي 
منطقه نقش برجسته اي بازي نمي كنند. تنوع دروني اين جنبش ها 
گسترده تر از آن است كه يك فرقة افراطي بتواند بر آن هژموني اعمال 
كند. همسوئي و رقابت بين گروهبندي هاي مختلف خصلت عمومي اين 

  هاست. جنبش
چه از طريق برآمد ديكتاتوري هاي جديد و يا  عقيم شدن اين جنبش ها،

مداخالت خارجي و غيره تنها زماني ممكن است كه نيروهاي آزاديخواه 
دمكرات و چپ درون اين جنبش ها نتوانند طرح روشني براي گذار به 

  دمكراسي ارائه كنند و جامعة مدني را براي تحقق آن بسيج نمايند.
مي شود، اين دو دولت از ارتش در آن چه كه به سوريه و ليبي مربوط 

سركوب مردم كشور خود استفاده كرده اند. طبق قوانين بين المللي اين 
هاي غربي   كار مي تواند در چارچوب جنايت عليه بشريت قرار گيرد. دولت

هم، با توجه به اين واقعيت موضع گرفته اند. بدون شك پشت اين موضع 
، تغييري در اين واقعيت نمي دهد منافع خاصي نهفته است، اما همين هم

كه هيچ دولتي حق ندارد با توپ و تانك به جان مردم خود بيفتد و 
تظاهرات اعتراضي آنان را سركوب كند. در مورد بحرين نيز همين حكم 
صادق است. اين كه جمهوري اسالمي به عنوان يك رژيم سركوبگر، به 

واقعيت نمي دهد كه  سركوب در بحرين اعتراض مي كند، تغييري در اين
حكومت بحرين حق ندارد به كمك سربازان عربستان سعودي جنبش 
ازاديخواهانه مردم بحرين را سركوب كند. و اقدام شيخ بحرين به همان 

  اندازه جنايت كارانه است كه اقدام قذافي در ليبي و يا بشار اسد در سوريه.
ارند. به سركوب دولت ها بايد به خواست و اراده مردم خود گردن بگذ

مخالفان پايان داده، فعاليت آزادانة احزاب و مطبوعات را به رسميت 
بشناسند. تمامي قوانين مغاير با اعالمية جهاني حقوق بشر را ملغي نموده و 
انتخابات آزاد برگزار كنند. نبايد به دولتي اعتماد كرد كه حتي بعد از 

اي پافشاري مي كند كه تحوالت اخير در مصر هنوز بر قوانين پوسيده 
  كرد. حكومت نظامي سي سالة امثال حسني مبارك را توجيه مي

  
جهان ما جهان به هم پيوسته اي است. امروز تجارب به  :پنجم پاسخ

شوند. اولين جنبشي كه از  راحتي از كشوري به كشور ديگر منتقل مي
ند، تكنولوژي مدرن بهره گرفت و تالش كرد سد سانسور و سركوب را بشك

جنبش اعتراضي اخير در ايران بود. استفاده از تكنولوژي در سازماندهي 
حركات اعتراضي و خبررساني وسيع با نام جنبش جوانان در ايران پيوند 
خورده است. در جنبش هاي اخير كشورهاي عربي بدون شك اين تجربه 

هاي كشورهاي عربي تجربه جنبش  موثر بوده است. گذشته از اين، جنبش
اديخواهي و عدالت طلبانه ايران در سي و دو سال پيش را پشت سر خود از

دارند. از اشتباهات آن كه به يك ديكتاتوري مذهبي به مراتب خشن تر از 
قبل منتهي شد، آگاه هستند، بدون اين تجربه ممكن بود جريانات اسالمي 
ميداندار بسياري از جنبش ها شوند. اما بعد از تجربه جهنم جمهوري 
اسالمي در ايران و طالبان در افغانستان، طرح شعار حكومت اسالمي عين 

خودكشي سياسي خواهد بود. اين را همه جريانات اسالمگرا هم كم و بيش 
  مي دانند.

در عين حال بايد گفت حكومت ها هم از يكديگر الگو برداري مي كنند. بي 
صوص در طرف نمودن ارتش از همان نخستين برآمدهاي جنبش ها به خ
در ايران  مصر مي تواند حاصل ارزيابي از وضعيتي باشد كه فرماندهان ارتش

بعد از سقوط حكومت پهلوي با آن مواجه شد. همان طور كه توسل به توپ 
و تانك براي سركوب جنبش در سوريه و ليبي مي تواند تكرار تجارب 

ودن جمهوري اسالمي در سركوب جنبش اخير باشد. اما اگر  بي طرف نم
ارتش در مصر راه نجات آن بود، در ليبي و سوريه ... توسل به ارتش، هم با 
مقاومت داخلي و هم با مخالفت و در مورد ليبي دخالت شديد خارجي 
مواجه شده است و موقعيت هر دو دولت را بيش از پيش تضعيف نموده 

  است.
تجربه كشور ما در طول سي و دو سال گذشته، نشان داده است كه 

رنگوني ديكتاتورها، براي ايحاد جامعه اي آزاد و متكي بر ارادة مردم، س
كافي نيست. بايد با تقويت نهادهاي مدني در ساختار كشور، دخالت فعال 
جنبش هاي اجتماعي در سرنوشت جامعه، و پاسخگو نمودن دولت ها در 

برآمد  برابر مردم و راي آن ها  مانع بازتوليد ديكتاتوري در اشكال ديگر شد.
جنبش اعتراضي دو سالة اخير كشور ما حاصل اين تجربه بود كه در آن 
طرح حقوق شهروندي و مطالبات جنبش هاي اجتماعي و ... جايگاه 
برجسته اي داشت. جنبش آزاديخواهانة كشور ما امروز نيازمند بازبيني 
دالئل ناكامي خود در عقب نشاندن حكومت جمهوري اسالمي و آموزش از 

ب و نقاط قوت جنبش هاي اخير در كشورهاي عربي با توجه به تجار
موفقيت هاي آن ها در ايجاد يك جامعه آزاد و عادالنه است. بايد توجه 
داشت كه شرائط حاكم بر جنبش در كشور ما با اكثر جنبش هاي مشابه 
در كشورهاي عربي كامال متفاوت است. با اين وجود، اين فقط دولت ها 

مقابله با جنبش ها از الگوي همديگر بهره مي گيرند، قبل از نيستند كه در 
همه، اين جنبش ها هستند كه از تجارب همديگر در مقابله با حكومت 

  هاي سركوبگر درس مي گيرند.
  

دولت ها تا ابد نمي توانند با اتكا به سرنيزه حكومت كنند.  :ششم پاسخ
يه مردم بر سر كار هر چند ديكتاتورها فقط با كاربست قهر و خشونت عل

مي مانند. به همين دليل هم عمر آن ها محدود به زماني است كه اين قهر 
كاربرد دارد و با مقاومت و مقابله مردم در هم نشكسته است. تجربه كشور 
ما نشان داده است كه اين نوع حكومت ها عمر محدودي دارند. اگر قهر مي 

رژيم پهلوي نبايد سقوط مي توانست اين نوع حكومت ها را پايدار كند، 
  كرد. 

درست است كه رژيم جمهوري اسالمي اين بار توانست با توسل به كشتار و 
شكنجه و اعدام و تجاوز جلوي پيشرف جنبش را بگيرد، ولي خود نيز از 
زير چرخ دنده هاي جنبش با زخم هاي غير قابل ترميم بيرون آمد. مبارك 

كشورشان را سركوب كرده بودند، اما و بن علي هم بارها جنبش هاي مردم 
دست آخر مجبور به ترك قدرت شدند. ليبي هم تقريبا كارش به پايان 

تسليم شدن به "ساقط شده است. از اين رو به جز  رسيده و حكومت قذافي
راه حل ديگري هم وجود دارد.  "اين حكومت ها و يا طلب مداخله خارجي

آميز  هاي مسالمت نبشسركوب ج"ايستادگي، مقاومت و مبارزه. 
  هم كه جواب عكس داده است. "تاكنوني

امروز، هم چنين، ادامه سركوب هاي قهري زير نظارت جامعه جهاني دشوار 
تر شده است. برخي ساز و كارهاي بين المللي براي مقابله با چنين 
سركوب هايي نيز پيش بيني شده است. هر چند هنوز اين سازوكار ها اسير 

هاي بزرگ در شوراي امنيت سازمان ملل هستند، اما  اف قدرتاميال و اهد
  نفس وجود چنين مكانيزمي خود عامل بازدارنده مهمي است.

بايد توجه داشت كه تغيير حكومت ها و تحول در جوامع از طريق 
هاي آزاديخواهانه و دمكراتيك درون آن ها و به دست خود مردم  جنبش

مي تواند شرائط را براي چنين  ممكن است. فضاي مساعد بين المللي
تحوالتي مساعد تر سازد، اما هيچ دخالتي از خارج نمي تواند جايگزين اين 

ها در رهائي از شر ديكتاتورها و مستبدين شود. آن  جنبش ها و نقش آن
ها كه به دنبال مداخلة نظامي خارجي هستند، يا جائي در جنبش 
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عتقادي به تحول دمكراتيك و آزاديخواهانة مردم ندارند و يا اين كه ا
حكومت مردم بر سرنوشت كشور ندارند و در انديشه برپائي نوع ديگري از 

  استبداد با توسل به قدرت هاي خارجي در كشور با توجيهي ديگر هستند.
ما بارها گفته ايم و باز تاكيد مي كنيم كه دعوت از ديگران براي مداخله 

ير بودن در چنگال يك رژيم سركوبگر نظامي مي تواند به ذلتي بدتر از اس
منجر شود. هيچ كس مجاز نيست به جاي مردم يك كشور در مورد آينده 
آن تصميم بگيرد. دمكراسي از دل اراده آزاد شهروندان يك كشور فرامي 
رويد. فعاالن جنبش دمكراسي خواهي بايد به جاي دخيل بستن به اين يا 

مصروف سازماندهي ارادة ملي براي  آن قدرت خارجي، انرژي و توان خود را
بنيان آينده اي آزاد در ميان شهروندان كشور كنند. هيچ قدرت سركوبگري 
را ياراي مقابله با اراده متحد شهروندان يك كشور نيست. راه پيشرفت 

  هاي آزاديخواهانه در تقويت سازماندهي درون آن ها نهفته است. جنبش
  

*  
  

  
  

  كش توده هاي زحمت

  صلينيروي ا
  

  پاسخ روشنك، به شش پرسش آرش

  

طبيعي است كه زبان و فرهنگ مشترك در جهان عرب، در  پاسخ اول:
شمارِ عوامل و انگيزه هاي تĤثير پذيري و تĤثير گذاري در سيرِ  دگرگوني 
هاي اجتماعي ــ سياسي و فرهنگي در جهانِ عرب است كه هم اكنون 

وش كرد كه هر كدام از اين كشورها شاهد آنيم. اما به هيچ وجه نبايد فرام
داراي ويژگي هاي ساختاري است كه در اين روياروئيِ بين رژيم هاي حاكم 
و شهروندانِ برخاسته از بافتارهاي متفاوت اجتماعي، خود را نشان مي 
دهد. بمنظور اجتناب از افتادن در چاه و چاله هاي تقليل گرائي و ساده 

  شناخت و از هم تفكيك كرد.انگاري بايد اين ويژگي ها را 
( نقش هاي إسليمي ) وجود دارد  "ارابسك  "تفسير و تأويلي كالسيك از

كه خطوط تشكيل دهنده ي آن را كه با حركت هاي تو در تو يكدگر را 
قطع مي كنند، به اراده هاي چندگانه و جداگانه و متفاوتي تبيين مي كند 

ر كدام به راه خود مي رود. كه در عينِ تالش بمنظور ايجاد يك وحدت، ه
زيبائيِ غريبي است. حال چه اين تفسير را بپسنديم يا نه، گوشه اي از 
ذهنييتي را به ما نشان مي دهد كه امروز در خيابان، فردانييت خود را 

  تحقق مي بخشد و رژيم هاي ديكتاتوري را به عقب نشيني وامي دارد. 
نجيره اي زياد موافق نيستم. آنچه درجمله اول از سؤال اول من با تعبير ز

كه امروز در جهانِ عرب شاهد آن هستيم ــ تأثيرپذيري و تأثير گذاريِ 
جنبش ها از يكدگر و بر يكدگرــ بيشتر به همان خطوط  تودرتوي  
تشكيل دهنده ي ارابسك مي مانَد كه در بسياري جاها با يكديگر تالقي  

م به راه خود مي روند تا اراده ي خود مي كنند اما پس از درنگي باز هركدا
را آزمون كنند. مثلِ كاروان ها كه در منزلگاه هاي بين راه بيكدگر مي 
رسند و در استراحتي نيمروزي يا شبانگاهي كاروانساالران و شتربانان با 
شرح و تعريف از ديده ها و تجربيات خود يكدگر را به حيرت و شگفتي مي 

  اندازند.
نه هاي سياسي ــ اجتماعي ــ فرهنگي، دگرگوني ها تأثير در برخي زمي 

گذارند اما زنجيره اي نيستند. اين خطوط  تو در توي نقش هاي إسليمي 
است كه شرق و غرب و شمال و جنوبِ جهانِ عرب را درمي نوردد، حرف 
خود را مي زند اما در هر گوشه اي با لهجه ي ويژه و بوميِ خود. الزم به 

ست كه گرچه زبان رسميِ عربي زبانِ مشترك همه ي عرب ها يادآوري ا
است اما مي دانيم كه لهجه هاي محلي و بوميِ شان آنقدر با يكديگر تفاوت 
دارد كه در گفت و گو چنانچه با زبان معيار صورت نگيرد با دشواري مواجه 
مي شوند. در اينجا بي درنگ بايد بگويم كه از آوردنِ اين دو مثالِ نقش 

اي إسليمي و لهجه هاي متفاوت در زبان عربي قصدم ساختنِ تئوري ه
هاي جديد و عجيب و غريب در حوزه ي سياست واجتماع و فرهنگ 
نيست. هنگام خواندن همان جمله اول از سؤال اول اين دو نمونه از 

  واقعييت فرهنگي در جهانِ عرب از ذهن گذر كرد.
ونس هر كدام جداگانه راه خيزش هاي سياسي ــ اجتماعي در مصر و ت

  خود را طي كرده اند.
جنبش سنديكائي در تونس با موفقييت فعالييت علني و نيمه علني و 
مخفي را در تناسب با ضرورت هاي زمان و مكان سازمان دهي كرد و بدنه 
ي الزم و قابلِ اعتمادي از تشكيالت و ارتباطات را كه جواب گوي نياز هاي 

اي وسراسري باشد، فراهم آورد. اين سازمان دهي و مرحله ي خيزش توده 
آماده سازي سه تا چهار دهه طول مي كشد. از زاويه ي مجموعه ي 
فعالييت ها و ابتكارها و آماده سازي ها، بويژه جوانان مغز متفكر و موتور به 
حركت درآوردنِ خيزش هاي توده اي بشمار مي آيند. با اين زمينه، تعيينِ 

  ي و توافق و همكاري با ديگر نيروها، امر دشواري نبود. شعارهاي سياس
جنبش تونس و دستĤوردهاي آن  در الجزاير تأثيراتي بجاي گذاشت و 
جنبش هائي براه افتاد كه بطرزي غيرمترقبه خاموش شدند زيرا از همه ي 
قرائن برمي آمد كه الجزائر پس از تونس كانديد از سر گذراندنِ دوراني 

الطمات سياسي ــ اجتماعي است. مغرب نيز قبل از مصر در طوالني از ت
  آستانه ي اين تالطمات قرار داشت. 

در مصر از همان اوائلِ سال هاي دوهزار همه ي احزاب سياسي بطور   
 خود را گسترش دادند، دست به تظاهرات و اعتصابات جدي سطح فعالييت

ف ها و دوري ونزديكي گوناگون ــ هم گسترده و هم محدود ــ زدند، ائتال
هاي زيادي را تجربه كردند و از همه ي اين كارزارها ناتوان بيرون آمدند. 

  سنديكاها  در مصر ضعيف بودند. 
شروع شد. در سال  2008آوريل در مصر با ابتكارِ جوانان در سال  6جنبش 
فعاليت ها و ابتكارات را شدت بخشيدند. خواست ها و شعارهاي  2009

و فقط اجتماعي ــ در اين مرحله مطرح مي شود. در ژانويه  اجتماعي ـ
آوريل اولين نشست گسترده با شركت  6با ابتكار جوانانِ جنبش  2011

جوانان ــ و فقط جوانان ــ  از همه احزاب و جريانات سياسي صورت مي 
گيرد. بعدها اين همكاري با نامِ ائتالف جوانانِ انقالب معرفي مي شود و 

عيين كننده اي در اين خيزش توده اي در مصر به عهده مي  گيرد. نقش ت
دستĤوردهاي اين نشست و نشست هاي بعدي باعث شد كه تغييري 
ماهييتي در سير رشد و اعتالي جنبش در خيابان صورت پذيرد. از جمله 
مسائل و وظائف ِ اساسي كه در اين نشست ها مورد بررسي قرار گرفت، 

  ان برشمرد:موارد زير را مي تو
چگونه مي توان يك تظاهرات موضعي را كه با بيست نفر شروع مي شود و  

با چهار نفر خاتمه مي يابد آنچنان انجام داد كه با بيست نفر شروع شود و 
  با صد نفر خاتمه يابد؟

   خود بخودي  "براي يك تظاهرات"  شش تا هشت ساعت كار و فعالييت
  بايد كرد تا اين انرژي هدر نرود؟دشوار و درهم الزم است. چه 

تاكتيك آگاهي دادن به توده ها كارآمد نيست.  توده ها آگاهيِ خود را از   
شرايط فالكت بار زندگيِ روزانه ي خود بدست مي آورند. چه بايد كرد تا 

  اين شرايط قابل انفجار در مسير درست خود هدايت شود؟
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كه در ارتباط با زندگيِ روزانه ي رهنمود فعالييت پيرامون هر موضوعي  
توده هاي زحمتكش قرار دارد تعيين مي شود. نان ــ آزادي ــ عدالت 

  اجتماعي.
در عمل و در خيابان و در رو در روئي با دستگاه سركوبِ رژيم، ذكاوتي  

  بيشتر و از نوعي ديگر الزم است: 
هرها، در مناطق گوناگون ش "برنامه ريزي نشده"برگزاريِ تظاهرات  

 غافلگير كردن پليس و گسترش دادنِ اين تاكتيك ها تا آنجا كه خود
  ناميدند.  "جنگ هاي خياباني"جوانان آنرا 

بكار گيريِ گسترده ي وسايل الكتروني ــ ماهواره اي ارتباط جمعي براي 
  نقل تصوير و خبر با ابتكار و مشاركت جوانان.

رك را غافلگير كرد. احزاب آنچه كه در مصر صورت گرفت رژيم حسني مبا
سياسي مصر را غافلگير كرد. دست اندركارانِ سياست و ديپلوماسيِ 
خاورميانه را غافلگير كرد. امريكا و اسرائيل را غافلگير كرد. اروپا و روسيه را 
غافلگير كرد. عربستانِ سعودي و جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران را 

  غافلگير كرد.
ان آزادي قاهره تا بركناريِ حسني مبازك، هيجده ار آغازِ تحصن در ميد

 روز بيشتر طول نكشيد. اما اين خود نتيجه ي چندين سال كار و فعاليت
  ذكاوتمندانه و ابتكارگرانه ي جواناني بود كه به درستي تشخيص دادند كه:

الف ـ توده هاي زحمتكش نيروي اصلي و تعيين كننده ي هرگونه حركت 
  ــ سياسي اند.و تغيير اجتماعي 

ب ـ احزابِ سياسيِ سنتي ــ توانمندي هاي الزم در رهبري و اعتالي يك 
جنبشِ توده اي را از مرحله ي خواست هاي صنفي و اجتماعي به مرحله 
ي خواست هاي سياسي كه رأسِ هرمِ حاكمييت را هدف قرار دهد ــ دارا 

  نيستند. 
ها و سياست گرائي هاي  اجتنابِ جوانان از حركت در دايره ي ايدئولوژي

احزابِ سنتي و درعين حال دعوت از جوانانِ همه ي احزاب بمنظور يك 
اتحاد عمل، نشاندهنده ي حركت در دو يا چند جهت گوناگون و همزمان 
است كه هم رژيمِ حسني مبارك و دستگاه هاي سركوب را غافلگير كرد و 

  هم بسياري از ناظران و تحليل گران را. 
را مي  "توهم تكرارپذيري سناريوي آسان و تندآهنگ تونس... "نديِ فرمولب

  توان با خوانشي ديگر و از منظري ديگراين چنين در نظر داشت:
  ي در ميان نبوده و نيست.  "توهم  "ــ 1
  "سناريوي آسان و تندآهنگي  "ــ نه در تونس و نه در مصر هيچگونه 2

  پياده يا اجرا نشده است. 
منطقِ ويژه ي خود را در بطنِ خود پنهان دارد و در زايماني گاه  هرانقالبي

طوالني و دردناك و گاه سريع و اما باز هم دردناك، آن را به بشريت ارزاني 
مي دارد. بهارِ عربي زايماني طوالني را از سر مي گذراَند. تونس ومصر موفق 

ي پيروزي انقالب شدند رأس هرمِ حاكمييت را به زير بكشند اما اين بمعنا
نيست. ذهنييت و طرز تفكرِ حاكم بر شوراي عاليِ نظامي در مصر كه 
حاكمييت را پس از حسني مبارك به ارث برد، ادامه ي حركات اعتراضي و 
مطالباتي را برنمي تابد، از فرهنگ ديالوگ برخوردار نيست و انقالب را 

  پايان يافته و كامل تلقي مي كند.
ومانده در بند امپراطوري سرمايه ي نئوليبرال؛ گرفتار در اما جوامعي فر

چنبره ي گرسنگيِ فرهنگي  آميخته با گرسنگيِ نان، راه حل هائي را 
  آزمون مي كنند ابتكاري و غافلگير كننده.

 در تونس سنديكاهاي كارگري باسابقه و تجربه اي غني از مبارزات
تي و ضد استعماري از آغازه اجتماعي ــ سياسي كه ريشه در مبارزات طبقا

هاي سده ي بيست ميالدي دارد؛ حاكمييت ديكتاتوريِ سي و چند ساله 
ي بن علي را با شيوه هائي به چالش كشيدند متفاوت از كارِ حزب هاي 
سياسيِ سنتي. احمد حنفاوي، يكي از فعالينِ فروتن و گمنامِ انقالبِ تونس 

نِ انقالب را سازمان داده و بعد ها كه سال ها بخشي از فعالييت هاي جوانا
بنام حكيمِ انقالب شناخته و معرفي شد، پس از فرار بن علي و فروپاشيِ 
رأسِ هرمِ حاكمييت ديكتاتوري در تونس با بغضي چندين ساله در گلو 

  . "در انتظار اين لحظه ي تاريخي، موي سر و صورت سپيد شد  "گفت : 
  

آنيم يك رخداد تاريخي است. آنچه كه آنچه كه امروز شاهد پاسخ دوم: 
امروز شاهد آنيم پيامدهاي سياسي ــ اجتماعيِ دراز مدتي را در سراسر 
منطقه ي خاورميانه بهمراه دارد. آنچه كه امروز شاهد آنيم پاسخي است 

. نگاهي است دوگانه و "كودتاهاي ضد استعماري  "ديرزا به همان  
ك. هنوز همان رداي ضد استعماري را نوستالژيك به تاريخ گذشته ي نزدي

در بردارد و در عين حال تالش دارد از تجربه ي تلخ حاكمييت هاي 
كودتاها خالصي يابد. فرانسه پس از چند سال به مليتاريسم و كودتاهاي 
متنوع ناپلئون عكس العمل نشان داد؟ همچنان كه ناپلئون دستĤوردهاي 

اهاي ضد استعماري در برخي از انقالب فرانسه را دزديد، يك سري كودت
كشورهاي عربي در سراسر سده ي گذشته، نتايج و دستĤوردهاي جنبش 
هاي ضد استعماريِ جهانِ عرب را كه همواره با مبارزات طبقاتيِ توده هاي 
زحمتكش همگون بوده است، ربود و آزادي و توانائي هاي فرد و جامعه ي 

  درازمدت. عرب را به گروگان گرفت. يك گروگان گيريِ
آن بخش از كشورهاي عربي كه اين نوع كودتاها را بخود نديدند، همچنان 

  زير سلطه ي خاندان هاي سلطنتي باقي ماندند.
بنيان  1917اولين حزب كمونيست در جهانِ عرب در فلسطين در سال  

  گذاشته شد.
 1951. در خيزشِ توده اي مصر در 1921حزب كمونيست مصر در سال  

  ن نفر در ميدان آزادي دست به تظاهرات زدند.يك مليو
جمال عبدالناصر و سازمان افسران آزاد  درست در اوج جنبش توده اي  

مصر  دست به كودتا مي زنند. خانواده ي سلطنتيِ فاسد و وابسته را از 
حاكمييت به زير مي كشند و استعمار انگليس را نير از مصر اخراج مي 

تاريخ معاصر عرب از جايگاه ارجمندي برخوردار  كنند. جمال عبدالناصر در
است. اما دستگاه دولتي اي را از گذشته به ارث برده بود كه در كنار 
ذهنييتي نظامي و پراگماتيست كه خود را سرپرست و موكل توده ها مي 
بيند؛ توانِ گذر از موانع و گره گاه هاي مرحله ي تاريخيِ دورانِ خود را 

بدست بيĤورد. كودتاهاي بيشمارِ ديگر در سوريه، عراق،  نداشت يا نتوانست
يمن و در تونس و الجزايرِ پس از استقالل، سرنوشتي مشابه داشتند. همه 
ي اين كودتاهاي ضد استعماري بسرعت تبديل به ديكتاتوري هائي شدند 
كه جامعه ي مدني را با دستاويز مبارزه عليه استعمار و امپرياليسم و 

تعطيل كشانيدند. نظامياني كه نه سياست سرشان مي شد،  صهيونيسم به
نه اقتصاد، نه تاريخ. ميراث خوارانِ جمال عبدالناصر، انورالسادات و حسني 
مبارك خود نظامياني بودند كه با مصر بمثابه ملك خصوصي و شخصيِ 
خود رفتار كردند تا جائي كه زندگي حتي با نان خالي نيز براي مردم عادي 

كن شد. در يك سالِ آخرِ حاكمييت حسني مبارك هشتصد مرد نان غيرمم
آورِ خانواده ي مصري خودكشي كردند پس از اين كه روزها بي نتيجه 
بدنبال كار گشتند و ديگر نگاه كردن در چشم فرزندانِ گرسنه و پرسشگرِ 
خود را تاب نيĤوردند. با توجه به زمينه ي فرهنگيِ مصر، اين بيالنِ بسيار 

  باالئي است. 
در اينجا بايد به چند محور ديگر از سيماي اجتماعي ــ سياسيِ جهان 
عرب اشاره كنم كه شايد در نگاه اول چندان ارتباطي با سؤال هاي مطرح 
شده نداشته باشد اما بمنظور بدست آوردنِ پيش زمينه ي خيزش هاي 

  امروز ضروري است:
رب مفهومِ و محتوائي ويژه دارد. در فرهنگ سياسيِ جهانِ ع "النّكبة  "

دارد و شكست ارتش هاي عرب و تأسيس دولت  1948اشاره به جنگ 
اسرائيل. شرايط اجتماعي ــ سياسيِ پس از اين شكست شوم و فاجعه آميز 
با خود يك ويژگيِ دوگانه را همراه آورد. از طرفي انگيزه ي بيداري و 

را  "اي ضد استعماري كودتاه "خيزش هاي توده اي شد و يك سري 
بدنبال آورد. از طرفي ديگر حاكمييت هاي پس از اين كودتاها هيچ گونه 
چالشِ اجتماعي ــ سياسيِ دروني را برنمي تابيدند. براي چندين دهه شعار 

ــ هيچ صدائي باالتر از صداي جنگ  "ال يعلّو صوت فوق صوت المعركة  "
ات در خدمت مبارزه و جنگ نيست ــ به اين نظر داشت كه همه ي امكان

سرنوشت سازِ بازپس گرفتنِ فلسطين قرار گيرد و طبيعتاً تحت رهبري و 
نظارت حاكمييت ها. اين امر تا بدانجا كشانيده شد كه حزب كمونيست 

  مصر انحاللِ خود را اعالم كرد.
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از نيمه ي دوم سال هاي شصت سده ي ميالديِ گذشته، با اوج گيري  
طين، شرايطي استثنائي در منطقه ي خاورميانه بوجود جنبش مقاومت فلس

آمد. ادامه ي تالقي و برخورد حركت خطوط تودرتوي نقش هاي إسليمي 
را در اين مقطعِ زماني با سيما و رخساره اي ناب از آرمان هاي انساني و 
رومانتيسمِ انقالبي مشاهده مي كنيم. اين جنبش بسياري از جوانانِ 

خود جذب كرد. داليلي چند در اين امر دخيل بود و كشورهاي عرب را ب
همان ويژگيِ دوگانه در اين مقطع نيز خود را نشان داد: از طرفي جنبش 
نوپاي مقاومت فلسطين پاسخي بود به ننگ شكست ارتش ها و دولت هاي 

. شركت جوانانِ كشورهاي عرب در جنبش 1967عرب در جنگ شش روزه 
عليه دولت ها و حكومت هاي خودي و فلسطين عمالً اعتراضي بود 

همچنين اعتراضي بر عليه احزابِ اوپوزيسيون در كشور خود. از طرفي 
ال يعلّو  "ديگر اولويت مسئله ي فلسطين؛ ادامه ي پژواك همان شعار 

بود و در حقيقت تعليق و به تأخير انداختنِ  "صوت فوق صوت المعركة 
  لسطين.انقالب در كشورهاي عربي تا آزادي ف

با گسترش آرمان هاي انساني دفاع از فلسطين و پيوستنِ جوانانِ ترك، 
كرد، ايراني، افغاني،آسيائي و اروپائي و امريكاي جنوبي به جنبش مقاومت، 
عمالً يك انترناسيونالِ إعالم نشده بوجود آمده بود. از ايران، گروه فلسطين، 

مان چريك هاي فدائي سازمان هاي جبهه ملي ايران در خاورميانه، ساز
قالبي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق ايران و بسياري ديگر از جوانان ان

ماركسيست در اين انترناسيونالِ اعالم نشده شركت فعال داشتند.  -
اسرائيل هرگز موفق نشد از پيروزي هاي نظاميِ خود در جنگ شش روزه 

  بهره برداري كند.
سياسي  "آگاهي  "له جوئي ها و وع مداخمحورِ ديگر برآمدن و رشد آن ن 
اجتماعي است كه با بكارگيري ديانت اسالم، ادعاي دراختيار داشتنِ ئ -

پاسخ هاي راستين به همه ي مسائل و معضالت پيچيده را دارد. ترس و 
هراسِ ذهنييت اسالمي از كفر و كمونيسم؛ عدمِ شناخت از جامعه ي 

تنِ آن با كفر و كمونيسم، برداشتي مدرن و مدرنيته و درعمل يكسان گرف
بدوي و ابتدائي از عدالت اجتماعي ــ سياسي؛ ارجاعِ همه چيز به جامعه ي 
صدرِ اسالم بعنوانِ جامعه ي مطلوب؛ برگ هاي اندك و تأمل برانگيزِ 
شناسنامه ي اين جريان است كه از يك قطب به قطبي ديگر در نوسان و 

يني كه هميشه در هاله اي غبارآلود چرخش است. براي ذهنييتي اين چن
از تأويل هاي آخرالزماني در حالِ پرواز است، گذار و دگرديسي امري 
بديهي است. امروز دشمن خونينِ جهت و طرفي است كه خود ديروز در 

  دامانش پروار شد و باليد. 
در بستر فرهنگ اسالمي و آميزشِ رايگانِ سياست و ديانت، اين جريان از  

ن دو اردوگاه جوانه زد و با اشغالِ افغانستان توسط شوروي سابق شكاف بي
شاخ و برگ گرفت و فراسوي مرزهاي جغرافيائي، حضورِ  سياسي ــ 
ايدئولوژيك و نظاميِ خود را به نمايش گذاشت و بخِش قابلِ توجهي از 

 "انترناسيونالِ  "جوانانِ كشورهاي عربي را بخود جذب كرد. آنان نيز 
  ود را در افغانستان و پاكستان و برخي كشورهاي قفقاز تجربه اسالميِ خ

كردند و در درون خود نيز داراي طيف هاي تند رو، ميانه رو، سلفي و غيره 
اند. اين جريان در جهانِ عرب بر ويرانه هاي شكست ناسيوناليسم قوم گرا 
در مصر، بعث در سوريه و عراق، چپ در سودان و يمن، جنبش ملي و چپ 

لبنان، و همچنين متوقف ماندنِ  طرح و برنامه هاي  سازمان هاي چپ  در
آسيب رساني هاي جبران ناپذير اين  و احزابِ كمونيست بنا شده است.

جريان به جوامعِ عرب، جهانِ عرب و حيثييت عرب در همين حد متوقف 
  نمي شود.

 شرايطي كه در باال بطور خالصه مرور شد امروز بدليلِ فروكش كردن
با اسرائيل و اصوالً تغيير سيماي  "صلح  "جنبش مقاومت فلسطين، 

سياسيِ منطقه ي خاورميانه، دگرگون شده و نيروهاي فعال تمامِ انرژيِ 
خود را در جهت چالش با رژيم هاي حاكم در كشورهاي خودي كاناليزه 
مي كنند. تغييري بنيادي صورت گرفته و روندي بازگشت ناپذير آغاز شده 

  كودتاهاي ضد  "نشان دهنده ي پشت سر گذاشتنِ دوراني است كه  كه
سرفصلِ آن بشمار مي آيد. دورانِ جنگ سرد مدت هاست كه  "استعماري 

بسر آمده، جهان يك قطبي شده و از همه مهمتر مردمِ تيزبين ــ از اقشار 
  و طبقات مختلف با توانائي هاي تحليل گريِ مختلف ــ هم جنگ و هم 

  
  
  
  

  
  
 "صلح"ه اند و بروشني مي بينند كه در با اسرائيل را تجربه كرد "صلح"

  نيز رژيم هاي فاسد چيزي جز ننگ به ارمغان نمي آوررند. 
گسترشِ مكانيسم و ديناميسمِ درونيِ جنبش هاي اجتماعي، سيرِ طبيعيِ 
رشد فكري ــ فرهنگي، چالشِ هميشگيِ نيروها و افراد سكوالر با دين و 

، فروپاشيِ ديوارِ ترس در جامعه و در فرد، آگاهيِ گسترده نسبت به مذهب
حقِ شهروندي، هويتي مثبت در جامعه و در ذهنييت و سلوك هر زن و 
مرد عرب ببار آورده كه در ستيز و درگيري هاي بي شمار و كوچك و 
بزرگ اجتماعي ــ سياسي و نظامي اي كه هم اكنون جاري است، نقشِ 

ه اي را دارد كه هرگونه درگيري را در جهت رهائيِ فرد و هماهنگ كنند
 مثبت روند تجامعه از سلطه ي سنت و استبداد به پيش مي رانَد. اين هوي

  بازگشت ناپذيري را آغاز كرده است. 
مدرنيته ي ناقص در بسترِ فرهنگ اسالمي، حالتي برزخي براي بسياري از  

طايفه اي ــ خانداني ــ قبيله اي ــ  شهروندان كه با وجود وابستگي هاي
عشايري همزمان بعنوانِ فرد و با انتخاب و موضعگيريِ فردي در جنبش 
هاي مردمي و اعتراضي شركت مي كنند، رويه اي ديگر از اين دوران گذار 

  است كه امروز شاهد آنيم.
سلوك استيالجويانه و استعمارگرانه ي غرب نسبت به كشورهاي  

غييري نكرده است. ترمينولوژي تغييراتي بخود ديده است. حال خاورميانه ت
چه آن را امپرياليسم بناميم يا امپراطوري، جهانِ سرمايه داري تسلط 
سياسي ــ نظاميِ دائم بر منطقه ي خاورميانه را يكي از اركانِ اساسيِ 
حيات خود مي داند. اين خود ريشه در ظهورِ تمدنِ مدرنِ غرب دارد و 

مسلط بر آن. تأمينِ ارسال نفت از خاورميانه به غرب  ذهنييت تمام خواه
تنها يكي از ضروريات اين سياست تمام خواه واستيالجويانه است. 

 "صهيونيسمِ امريكائي يكي از شاخصه هاي اصليِ اين سياست است. 
دنبالچه هاي ضروريِ اين  "بمبارانِ دموكراتيك  "؛  "مبارزه با تروريسم 

شمار مي آيند. با يك قطبي شدنِ جهان و شتابِ جديد سرمايه سياست ب
داريِ نئوليبرال و خصوصي سازيِ هرچيز و همه چيز، كشورها، جوامع و 
امكانات مادي و معنويِ خاورميانه، بايد به هيئت جزئي از ملك و حوزه ي 

شكست دموكراسيِ نمايندگي در غرب، امكانِ پياده  خصوصيِ غرب درآيد!
نِ چنين سياست هائي را در اختيار رهبرانِ اين كشورها قرار مي دهد. كرد

شركت وهمياريِ نيروي هوائيِ سوئد در عمليات نظاميِ ناتو در ليبي، نمونه 
  اي از اين امر است. 

چرخِش سياست امريكا و اروپا را در راستاي اين سياست در منطقه بايد 
همه جانبه از ديكتاتورها به جلبِ  تبيين كرد. تغييرِ موضعِ غرب  از حمايت

دوستي و مهرخواهيِ جنبش هاي اعتراضي، راهي بس دراز است كه با 
شگي در سياست خارجي امريكا، اشاره به پراگماتيسم و تناقضِ همي

پشتيبانيِ غرب از دموكراسي و حقوقِ بشر ياوه  توان آن را توضيح داد. نمي
ديك به يك ميليون و نيم شهروند اي بيش نيست. اشغال عراق و كشتنِ نز
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دولتي دست نشانده در عراق زير اشغال نظامي، كه بي  عراقي؛ برپا ساختنِ
ويشي در فرانسه ي تحت اشغال نازي ها نيست، موردي  شباهت به دولت
  زنده و گوياست. 

مداخله گري هاي امريكا در امور داخلي كشورهاي خاورميانه، نه تنها 
نچنان شتابي بخود گرفته كه پرسش هاي جديدي را كاهش نيافته بلكه آ

  مطرح مي كند. 
در مصر اخوان المسلمين را دعوت به مذاكره مي كند. آشنائي و اطالعِ  

بيشتر از برنامه ي سياسيِ اخوان، بهانه ي اعالم شده ي اين مانور است. 
 گوئي سازمان هاي اطالع رسانيِ امريكا از برنامه و جهان بينيِ احزاب و

جنبش هاي سياسيِ و سياسي ــ دينيِ خاورميانه بي اطالع اند. معادله 
كامالً برعكس است. اين احزاب و جنبش هاي سياسيِ كشورهاي خاورميانه 
اند كه از برنامه و سياست امريكا ــ در شرايط جديد خيزش هاي اعتراضي 

از اين تز  ــ  بي اطالع اند. دغدغه ي سياستمدارانِ امريكائي ــ به پيروي
كه هيچ جريانِ سياسي ــ اسالمي اي وجود ندارد كه نتوان از درون آن را 
تجزيه كرد ــ  با هزينه اي هنگفت و با تالش و تلواسه اي بيهوده، اين 
است كه از درونِ احزاب و گروهبندي هاي سياسي ــ اسالمي در 

ان، اسالِم كشورهاي عربي، نشانه هائي بدست بيĤورند كه كدام حزب يا جري
سياسيِ از نوع تركيه را پيروي مي كنند و كدام يك اسالم سياسيِ نوعِ 
جمهوري اسالمي ايراني را. گيرم كه اين بررسي هم بدون هزينه اي 

  هنگفت صورت پذيرفت. آيا مسئله در همين حد باقي مي مانَد؟
وانِ مهم پشتيبانيِ كوركورانه و بي قيد و شرط امريكا و اروپا از اسرائيل بعن

ترين پايگاه و پادگانِ نظاميِ غرب در قلب منطقه ي خاورميانه، شرايطي 
كامالً غير طبيعي و تشنج زا ببار آورده كه نمونه اش در تاريخِ تمدن نادر 

  است و نتيجه اش چيزي غيراز رشد و گسترش ميليتاريسمي ضد بشري 
املِ ذكر شده اعراب و اسرائيل در كنار عو "صلح  "نيست. شكست پروژه 

  در باال، هويتي منفي براي امريكا و بطور كلي غرب ارائه و معرفي مي كند. 
پول براي  "امريكا پولِ هنگفتي را در كشورهاي خاورميانه خرج مي كند.  

. اين پول به دست چه كساني مي رسد و به چه منظوري  "دموكراسي 
  خرج مي شود؟

فرهنگيِ خاورميانه بي توجه به اين  ترسيمِ سيماي اجتماعي ــ سياسي ــ 
واقعييت ها ناقص است. نان و آزادي وعدالت اجتماعي سه گوهر اساسيِ 

  زندگانيِ شايسته ي آدمي، به قيمتي گزاف بدست مي آيند. 
  

در اين سؤال ها  "واگن هاي متعدد قطار "و   "زنجيره  "پاسخ سوم: 
در توي خطوط نقش هاي استعاره هائي نارسا و ناسازه اند. حركت تو 

إسليمي نه تنها سراسر جهانِ عرب را مي پيمايد و مي كاود بلكه تا ايران و 
جمهوري هاي مسلمان نشينِ قفقاز نيز راه مي يابد، اما هم زماني و هم 

  سرنوشتيِ ناگزيري با يكديگر نيز ندارند.
  

ي جمهور "تحليل گرانِ  "خُزعبالت و ياوه سرائي هاي پاسخ چهارم: 
اسالميِ حاكم بر ايران، از هر جناح و طيفي، هجو و بي مورد است. 
درخودفروماندگيِ سياسي و انديشه گيِ جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران، 
نسخه ي بدلِ هراس و درخودفروماندگيِ اسرائيل است. هر دو، دو روي يك 

ر دو، در سكّه اند. هر دو، دولت هائي هستند كه بر پايه ي دين استواراند. ه
چنبره ي هراس از محاصره، هر حركتي را با عينك سياه تئوريِ توطئه مي 
بينند. هر دو، بخاطر حفظ وجود، كارو بارشان توطئه است. هر دو، تنش زا 
و ضد ثبات اند. هر دو برخوردار از يك جهان بينيِ ميليتاريستي ــ 

مگرايان در يكي از آخرالزماني اند. اسرائيل در هراس از روي كار آمدنِ اسال
مورد ادعاي جمهوري   "بيداري اسالمي  "كشورهاي همجوارِ خود، 

اسالمي حاكم بر ايران را بزباني ديگر تكرار ميكند و جمهوري اسالمي 
حاكم بر ايران نيز بنوبه ي خود، با ادعاي بي پايه و توهين آميز اين كه 

ي غرب و اسرائيل  خيزش هاي اعتراضيِ توده اي بخشاً ساخته و پرداخته
است، و ضمناٌ ابزاري است در خدمت سياست هاي اسرائيل و غرب، توانائي 
 هاي اسرائيل را تا بي نهايت گسترش مي دهد. هر دو، محكومِ ذهنييت
هراس، واقعييت را نمي بينند. گسترش و پيروزيِ خيزش هاي دموكراتيك 

جمهوري اسالميِ در جهت و راستاي منافع و جهان بيني هاي اسرائيل و 

حاكم بر ايران نيست. اسرائيل راحت تر و بهتر مي تواند با ديكتاتوري ها 
  همزيستي و همخوابگي كند.  

به كشورهاي همجوار و هم  "انقالب اسالمي ايران  "ادعاي رسيدنِ امواجِ 
دين، آن هم پس از گذشت بيش از سه دهه سرشار از تالطمات سياسي ــ 

يك رژيم اسالمي   "تكوين  "بيش نيست. چشم اندازِ  اجتماعي، ياوه اي
در هيچ كدام از اين كشورهاي عربي كه هم اكنون دوران خيزش و گذار را 
از سر مي گذرانند، وجود ندارد. تركيبِ نيروهاي اجتماعيِ دخيل و نقش 
پرداز در اين جنبش ها، امكان و اجازه ي پاگرفتنِ رژيمي اسالمي را بدست 

ژيم هاي اسالمي در شرايط ديكتاتوري تكوين مي يابند. اين نمي دهد. ر
  خيزش ها جهت يابيِ دموكراتيك و پلوراليسم ( كثرت گرايانه ) دارند. 

ظرفييت هاي متناقضِ موجود، منطقِ دروني و نافرمانِ اين جنبش ها، يك 
استراتژيِ تعرضي را بخدمت گرفته كه در آن يك دفاعِ موفقييت آميز از 

دهاي مقطعيِ جنبش، با انعطافي ظريف دوباره به فازِ تعرضي وارد دستĤور
مي شود و به همان انعطاف و ظرافت ــ آنجا كه با مانع برخورد مي كند ــ  
 مي تواند مسير برعكس را طي كند. در اين جنبش هاي اجتماعي، تك تك
افراد شركت كننده مي خواهند بر زندگي صحه بگذارند و آن را تثبيت 

نند. شور و هيجاني است كه حسِ زيبا شناخت خود را تا سطحِ يك ك
جهان بيني اعتال داده و طرزِ بيانِ خود را كشف كرده؛ با واقعييت سروكار 
دارد اما بطرزي شگفت آور از متانتي تراژيك برخورداراست.اين اعتالي 
 استتيك، پيشاپيش چگونگيِ پيشرفت حوادث و تغيير و تحوالت را تعيين

نمي كند. هدف را نشانه گذاري مي كند و بقيه امور را مانند فرمانده و 
سپهساالري كاركشته و خردمند، بعهده ي حسِ ابتكار و نوآوري هاي 
سپاهيانِ خود وامي گذارد. دراين ميان استراحت بينِ دو درگيري يا نبرد، 
ي از چشمِ دشمن دور مي مانَد. از اين روست كه موج هاي تعرض ماه ها

  طوالني مي توانند به درازا بكشند و نيروي حاكمييت را فرسوده كند.
آنچه كه امروز شاهد آنيم يك عصيانِ مدني است. عصيانِ مدني قانونمند 
نيست اما شاخصه هائي دارد. اين شاخصه ها شرايط جديدي فراهم مي 

  آورد:
  مي رساند.ــ امكانات قدرت و حاكمييت را در تغذيه ي خود به حداقل 1
ــ امكانات قدرت و حاكمييت را در ياري طلبيدن از خارج بشدت تضعيف 2

  يا بالكل از ميان برمي دارد.
ــ ارتباط و همكاريِ ارگان هاي گوناگونِ سركوب را مختل مي كند. مثل 3

  عدم اجراي فرامين و دستورات صادره از باال. اجتناب از خدمت نظام.
  رت و حاكمييت را به حداقل مي رساند.ــ امكانات مانورِ قد4
ــ تمركز بر نقاط معيينِ مطالباتي و دستيابي به خواست هاي معيين با 5

  حفظ برتري نيرو.
  ــ حفظ دستĤوردها و گسترش دادن به دستĤوردها. 6
تحرك و برتريِ روحي ــ معنوي و اخالقيِ عصيان گران، اين شاخصه ها  

  و جامعه مي تواند ادامه دهد.را تا بي نهايت توانِ فرد 
ورطه ي ستيزِ اجتماعي، يعني بروز و ظهورِ سياسيِ اختالف ميانِ دفاع  

كنندگان از حاكمييت و شرايط موجود از يك طرف و آنها كه شرايط 
موجود زندگيِ فالكت بارشان را رقم زده است از طرف ديگر؛ يعني آنچه كه 

طبقاتي شناخته شده و معرفي مي در ادبيات ماركسي با نام مبارزه ي 
شود؛ هميشه در دايره ي دفاع و تهاجم، در دايره ي توازن يا عدمِ توازنِ قوا 
و چگونگيِ مركزِ ثقلِ نيروهاي متخاصمِ جامعه در جريان است. دفاع 
كنندگان از شرايط موجود ديگر نمي توانند مثل گذشته به حاكمييت خود 

دامه دهند. اين وضع امروز در ليبي، يمن و و حفظ همه ي امتيازهاي آن ا
سوريه بوضوح ديده مي شود. در نبردهاي تهاجمي دفاع كنندگان هميشه 
به تلواسه مي افتند و به راه حل هاي اضطراري متوسل مي شوند. و از 
آنجائي كه دفاع كنندگان نمي توانند حركات بعدي را پيش بيني يا حدس 

  ن روز به روز وخيم تر مي شود.بزنند، موقعييت و وضعييت شا
مناسبات منشاء و سرچشمه ي اين ستيز، بحكمِ تاريخِ اجتماعي ــ  

  سياسيِ جداگانه ي هر كدام از اين كشورها متفاوت است.
در مصر، جنبش اعتراضي توده اي پس از سرنگونيِ حسني مبارك، انقالب 

اي عاليِ نظامي و ژانويه نام گرفت و دورانِ جمهوري دوم آغاز شد. شور 25
يك دولت موقت زمامِ امور را بدست گرفت. نام گذاري ها نبايد ما را گمراه 
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ادامه دارد.  "زايمان  "كنند. دوران طوالني و دردناك زايمان تا پس از 
شوراي عالي نظامي يك نهاد نظامي است كه هم اكنون وظايف يك نهاد 

ست آورده و مفهوم جامعه سياسي را بعهده گرفته و امتيازي مضاعف را بد
ژانويه را طبق قاموس نظامي  25ي مدني و آزادي هاي بدست آمده پس از 

خود مي فهمد و ترجمه مي كند. جوانان و نيروهاي انقالبي بطور مشروط  
و كژدار و مريز دولت موقت و شوراي عاليِ نظامي را تحمل مي كنند و 

وراي عاليِ نظامي  توانائيِ و يا مراقب و ناظرند تا چه اندازه دولت موقت و ش
اصوال اراده ي تحقق بخشيدن به خواست هاي جنبش اعتراضي را از خود 
نشان مي دهند. بازمانده هاي نظام سابق هنوز در ساختار دولت حضور 
دارند و فعال اند. طبيعي است كه نگرانيِ اين كه ضد انقالب دستĤوردهاي 

ي شود. دادگستري، يكي از اركاني كه جنبش را ببلعد، روز به روز بيشتر م
بطور شفاف بايد نشان دهد كه در مسيرِ انقالب در حركت است، نشانه 
هاي نگران كننده اي بروز داده است. قانونِ اساسيِ رژيمِ سابق هنوز جاري 
و ساري است. عوامل مجرمِ رژيم سابق در دادگاه ها تبرئه مي شوند. 

إعمال مي شود تا حسني مبارك و فشارهاي زيادي از خارج از مصر 
خانواده و نزديكانش محاكمه نشوند و بتوانند باقي مانده ي اموالِ دزدي را 

  به خارج منتقل كنند. 
طبيعي است كه نگراني و بدبيني زياد مي شود. بحث و اختالف نظر 
پيرامون تغييرات ريشه اي يا اصالحات گام به گام؛ مرحله ي انتقاليِ 

يز؛ عملكرد و نقش دولت موقت و شوراي عاليِ نظامي؛ اين كه مسالمت آم
اصوال مرحله ي انتقالي چه مدت به درازا مي كشد و به چه معناست و 
تغييرات ريشه اي چگونه بايد صورت گيرد و چه ارگان هائي و با چه 
ماهييتي قادر به تعريف و تبيين و انجام دادنِ تغييرات ريشه اي اند ؛ يا 

مدهاي آن و  اصالحاتĤگام به گام چگونه است؛ همه ي اين پرسش ها و پي
با توجه به اين كه نه از عدالت اجتماعي اثري مشاهده مي شود و نه از 
بهبود اقتصادي؛ واكنشي جدي در جامعه ي اميدوارِ مصر ايجاد كرده است 
و مبارزه بمنظور تحقق بخشيدن به اهداف انقالب ادامه دارد. انقالبِ مصر 
رام شدني نيست. انقالبِ مصر نافرمان است. جانمايه ي انقالبِ مصر جوان 
است. جانمايه ي انقالبِ مصر بديع و نوآئين است. انقالب مصر نه شباهتي 
با انقالب هاي كالسيك دارد و نه انقالب هاي مخملي و نه شباهتي با ايران 

ه ي قشري و ماه هاي پس از آن تا دستĤوردهاي انقالب بوسيل 57بهمن 
  اسالمي ــ ارتجاعي دزديده شود.  

احزاب سياسي از طيف هاي گوناگون، دراين نيم سالي كه از برچيده شدنِ  
ديكتاتوريِ عريان حسني مبارك مي گذرد، با استنشاقِ هواي آزاد (ي)، و 
درانطباق با ذهنييت و سنت درونيِ خود؛ به اطعامِ اشتهاي سيري ناپذيرِ 

دل و چانه زدن و گَزِگُپ مشغول بوده اند. اين احزابِ خود در بحث و ج
سنتي براي خود رسالتي قائل اند و بمنظورِ تحقق بخشيدن به اين رسالت، 
رهبريت جامعه و امرِ سياسي را ــ با هر ترفندي كه بتوانند ــ بايد به 

  چنگ آورند.  
  در تونس نيز با پديده اي مشابه اما متفاوت برخورد مي كنيم.

پرواضح است كه با منطقِ رياضي يا بكارگيريِ مُتد محاسبات اقتصادي، 
  نمي توان اين خيزش ها را بازشناخت. 

  

هدف جنبش اعترضي نان ــ آزادي ــ عدالت اجتماعي پاسخ پنجم: 
است. با فراخوانِ عمومي، با بكار گرفتنِ تاكتيك هاي مناسب بمنظور گذار 

اجتماعي ــ صنفي به شعارها و خواست هاي از شعارها و خواست هاي عامِ 
مشخصِ سياسي ــ  و در همه ي اين مراحل با درپيش گرفتنِ آگاهانه ي 

  سلوك مسالمت آميز ــ  گسترده ترين درگيري ها با نيروهاي سركوبِ 
حاكمييت در خيابان و ميدان صورت مي گيرد. اين فاز از مبارزه، كاراكتري 

حاكمييت را به چالش مي كشد و پا به عرصه  تهاجمي دارد زيرا تابوهاي
  هاي ممنوعه اي كه حاكمييت تعيين كرده مي گذارد. ميليون ها انسان در 
ميدان و خيابان، خواهانِ بركناريِ رئيس جمهور ــ بعنوانِ سمبلِ 
حاكمييت و فساد ــ دست به تحصن و تظاهرات مي زنند. حاكمييت به 

كيه مي زند و همزمان نيروهاي سركوب قانون اساسي و مشروعييت خود ت
را به ميدان روانه مي كند. در اين درگيري گسترده ، پس از اينكه نيروهاي 
  سركوبگِر رژيم خنثي و از ميدان به در مي روند، جنبشِ اعتراضي به اولين 

  

  
  

دستĤوردهاي خود مي رسد. بركناريِ بن علي در تونس وحسني مبارك در 
ز، بالفاصله مرحله ي دفاع از دستĤوردها و حفظ و مصر. پس از اين فا

گسترشِ آنها آغاز مي شود، اما بازهم جنبشِ اعتراضي بنا به ضرورت، 
كاراكترِ تهاجميِ خود را حفظ مي كند زيرا فقط فرد رئيس جمهور بركنار 
شده و نهاد حاكمييت با دستگاه عريض و طويلِ بوروكراسي و فاسد هنوز 

  مانده است. دست نخورده باقي
در بخش اول از پرسشِ پنجم، فرمولبندي پرسش به گونه اي است كه 
حاكمييت، ارتش و نيروهاي امنيتي را در مركز دايره مي نشاند و بدين 
ترتيب حركت، توان و نقش آفرينيِ جنبشِ اعتراضي را كم اهمييت جلوه 

برد  مي دهد. فرمولبنديِ صورت مسئله به اين ترتيب غلط است. توان و
گسترده و بي مانند جنبش اعتراضيِ توده ها، حاكمييت و ارگان هاي 
اجرائيِ حاكمييت ــ از جمله ارتش ــ را وادار به تكاپو و جست و جوي 
برون رفت از بحران كرد. درارتش مصر، از درجه ي سرهنگ به پائين، 

نپذيرفتند  فرمان ها و دستورات مؤكد و مكررِ حمله به تظاهر كننده گان را
و اجرا نكردند. در ميان افسران و فرماندهان سطحِ باال نيز، به سرعت دو 
دسته گي و انشقاق بوجود آمد. عده اي با ادامه ي پشتيباني از حسني 
مبارك و ناديده گرفتن ابعاد سياسي و اجتماعيِ حضور ميليونيِ مردم در 

ئي ــ اسرائيلي تا آخر ميدان و خيابان، و همچنين سوار بر توهم  امريكا
خط رفتند. آنان همراه و همزبان با رئيس جمهورشان حسني مبارك،  
خواهانِ پاكسازيِ ميدان و خيابان از معترضين و تظاهر كنندگان بودند. 
حتي به اين هم بسنده نمي كردند؛ در اصل خواهانِ پاكسازيِ كشور از هر 

ئيل در همان روزها سه انسانِ معترض بودند. قابل توجه است كه اسرا
هواپيماي باربري بزرگ انباشته از انواع و اقسامِ اسلحه و وسايل ضد شورش 
به قاهره فرستاد. بخشي ديگر از افسران ارشد، درون و پيرامون شوراي 
عالي نظامي جمع مي شوند. بحث و پرسش بر سرِ نقش اين شوراي عالي 

هر حاكمييتي است. اما نظامي است. طبيعي است كه ارتش ابزار سركوب 
اين فرمولي عام است. اين توانِ جنبشِ اعتراضي و نقش آفرينيِ آن بود كه 
ارتش هاي مصر و تونس را بدنبال خود كشانيد. فرماندهي ارتش تونس از 
همان روزهاي آغازين جنبش، فرمانِ آشكار و صريح بن علي را در سركوبِ 

  جنبش نديده و نشنيده گرفت.
ش پنجم نيز معادله اي را مطرح مي كند اما معكوس. معمر بخش دوم پرس

قذافي در ليبي، بشّاراالسد در سوريه و علي عبداهللا صالح در يمن به  
سردمداران و گردانندگانِ جمهوري اسالميِ حاكم بر ايران راه و چاه نشان 
مي دهند. ايران در سه دهه ي گذشته جنبش هاي اعتراضيِ ميليوني با 

صِ سياسيِ  سرنگونيِ نظامِ حاكم، و به چالش كشيدنِ تابوهاي شعار مشخ
نظام، بخود نديده است. در اين بخش از پرسشِ پنجم چنانچه منظور 

پس از انتخابات مي باشد، اصوالً قياسِ  1388تظاهرات اعتراضيِ تابستانِ 
مع الفارق است، زيرا آنچه كه بنامِ جنبش سبز در ايران پا گرفت، رهبري 

از دلِ جمهوريِ اسالميِ حاكم پا به عرصه گذاشته بود و باز دوباره  ــ اش 
پس از اين كه نتوانست در خيابان و ميدان پا سفت كند ــ در دلِ همان 
جمهوريِ اسالميِ حاكم قرار گرفت؛ در حالي كه جنبش هاي اعتراضيِ 

و ميليوني در جهان عرب در قطبِ مقابلِ حاكمييت ها نشو و نما يافته 
  رهبري اش نيز به ابتكارِ جوانانِ مستقل است.
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طبيعي است كه حاكمان از جنبش هاي ديگر كشورها و چگونه گيِ  
سركوب و به انحراف كشانيدنِ اين جنبش ها درس مي گيرند. سرنگونيِ 
بن علي در تونس و حسني مبارك در مصر ــ با توجه يا بي توجه به نقاط 

گر مثالً ايران ــ نشانه اي از و اشاره اي به اشتراك وافتراق با كشوري دي
همان جامِ شوكراني است كه دير يا زود رهبرانِ جمهوريِ اسالميِ حاكم بر 

  ايران بايد بنوشند. 
چنانچه تحليلِ دگرگوني ها و پيشرفت ها و پسرفت هاي جنبش در ليبي،  

صالح  يمن و سوريه را محدود به كاراكتر و لجبازي هاي معمر قذافي، علي
عبداهللا و  و بّشاراالسد كنيم، دچارِ اشتباه فاحش شده ايم زيرا بن علي در 
تونس و حسني مبارك در مصر نيز نظامي بودند و لجباز و سرتق. بررسيِ 
تحوالت در سه كشور اخير بخاطر درس آموزي از جنبش ها و بخاطرِ نشان 

بر ايران در مقابله با  دادنِ ضعف ها و ناتواني هاي جمهوريِ اسالميِ حاكم
جنبشِ هاي مستقلِ توده اي، ضرورتي است غير قابلِ چشم پوشي و عالوه 
بر همه ي ضرورت ها و بايستگي هاي تحليل درست اجتماعي ــ سياسي 
ــ تاريخي، در آن منطقي شگفت انگيز نهفته است، كه پيشاپيش و پياپي 

آشكارا و علناً  اعالم مي  به سردمدارانِ جمهوريِ اسالمِي حاكم بر ايران،
  كند : روزِ سرنگوني تان گام به گام نزديك و نزديك تر مي شود.

جنبش هاي آزادي خواه و برابري طلبِ  "اما در رابطه با اين پرسش كه  
بايد چند محور مهم  "ايران و عرب ... چه آموزه هائي براي يكديگر دارند؟ 

  را يادآوري كنم: 
بالهتي تاريخي و بي مانند گفتمانِ عرب ستيزي را در الف: رژيم پهلوي با 

ايران رواج داد. ذهنييت و فرهنگي نژادپرستانه را در ميان ايرانيان رواج داد 
كه هنوز به قوت خود باقي است. رژيمِ پهلوي در برخورد با كشورهاي 
عرب، پا بپاي اسرائيل، بمثابه يك خُرده امپرياليسم رفتار مي كرد: سركوبِ 

بش ظُفار، كمك به نيروهاي دست راستي و فاشيست در جريان جنگ جن
  داخلي لبنان در دهه ي هفتاد سده ي ميالدي گذشته.

ب: رژيم جمهوريِ اسالميِ حاكم بر ايران با مداخله در امور داخليِ 
  كشورهاي عربي، گفتمانِ ايران ستيزي را در جهانِ عرب رواج داده است.

با روي كار آمدنِ جمهوري اسالمي، شدت يافته پ: عرب ستيزي در ايران، 
است. آميخته اي از ناسيوناليسمي كودن و نژادپرست با افسوس و حسرتي 
ناگوار و ناگواريده از ننگ سلطه گريِ آخوندها بر مامِ ميهن. ذهنييت عرب 
ستيز در ايران ناتواني هاي خود را بگردنِ اعراب مي اندازد و بالكل فراموش 

  ه ايران خود اسالم را پر و بال داده است.مي كند ك
ت: ايران ستيزي در جهان عرب نيز با توجه به سلوك غير مسئوالنه ي 

  رژيمِ جمهوريِ اسالميِ حاكم بر ايران شدت يافته است.
ث ــ عرب ستيزيِ شايع در ميان ايرانيان، با گفتمانِ صهيونيسم مبني بر 

يا دفاع از مردم فلسطين را با اينكه كوچك ترين انتقاد از اسرائيل و 
جنجالِ بسيار با انتي سميتيزم يكسان گرفته و معرفي مي كند، همبستري 

  و همخوابگي دارد. 
با توجه به داده هاي باال، ضرورت همكاريِ گسترده ي سكوالرهاي ايراني و 
 عرب، الزام آور است. نشست ها و سمينارهاي مشترك، يكي از ضروريات

ت. بهترين حالت برگزاريِ نشست ها وسمينارهاي مشترك اين مرحله اس
سكوالرهاي ايراني، ترك و عرب است. نشريه آرش مي تواند در اين راه 

  ابتكار عمل را بعهده بگيرد.
درس ها و آموزش هائي كه جنبش ايران مي تواند از جنبش ها و انقالب 

شود:  هاي جاري در جهان عرب فرا گيرد فقط در دو كلمه خالصه مي
  كمي جرأت. 

  
طبيعي است كه تمكين به درخواست مداخله ي خارجي و پاسخ ششم: 

يا تسليم، در شرايط اوج گيريِ خيزش هاي توده اي؛ در شرايطي كه اراده 
و آگاهيِ ميليون ها انسان درگير مبارزه اي سرنوشت ساز است فكر و 

ه اي و رفتاري عبث، مهمل و غير قابل قبول است.   خيزش هاي تود
ضرورت عكس العمل نسبت به آن، سياست خارجي امريكا در خاورميانه را 
تعيين مي كند. آنچه كه مشخص است امريكا امروز ضعيف تر از آن است 
كه بتواند بطور نظامي در يكي ديگر از كشورهاي عربيِ خاورميانه مداخله 

رميانه كند. جنبش هاي توده اي در برابر سياست خارجي امريكا در خاو

مجال و امكانات دوگانه اي را گشوده است كه امريكا با آن در ادامه و در 
تطابق با پراگماتيسم خود، براحتي بازي ــ و در حقيقت بندبازي ــ مي 
كند. از طرفي فرصت هاي جديدي ايجاد شده و از طرفي ديگر آزمونِ 

ندارد و  جديدي كه با ذهنييت پراگماتيستيِ هميشگيِ امريكا خوانائي
 "شريك  "همراه نيست، مطرح شده است. مصر و عربستان سعودي را  

خود مي داند. بسرعت اعالم مي كند كه قذافي مشروعييت خود را از دست 
داده است اما در مورد علي عبداهللا صالح و بشّاراالسد سكوت مي كند. اعالم 

جهاني است، مي كند كه پشتيبانِ حقوق بشر است و خواهان بهبود اقتصاد 
اما سركوب جنبش توده اي در بحرين را بوسيله ملك بحرين و عربستان 
سعودي ناديده مي گيرد و هراسناك، امكان سوء استفاده ي جمهوري 
اسالميِ حاكم بر ايران را در نظر مي گيرد. اين تناقضات آشكار ريشه اي تر 

ياست خارجيِ از آن است كه بتوان با گفتنِ اين كه تناقضات هميشه در س
  امريكا وجود داشته، از شرّ آن خالص شد.
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  كليديِنقش 

  بحران جهاني سرمايه داري 
  پاسخ هيئت اجرائي سازمان كارگران انقالبي ايران (راه كارگر)

  به شش پرسش آرش 

  
خيزش هايي كه دنياي عرب را مي لرزانند ، به لحاظ دامنه توده اي و 

ه تا همين جا داشته اند ، بي ترديد در رديف بزرگ ترين تكان پيامدهايي ك
هاي سياسي جهان در چند دهه اخير قرار دارند. آينده اين خيزش ها هنوز 
روشن نيست ، ولي ترديدي نمي توان داشت كه آنها دوران جديدي را در 
منطقه ما گشوده اند. براي پي بردن به ظرفيت هاي عظيم اين خيزش ها 

ين انقالب توده اي دنياي عرب را شكل مي دهند ، توجه به چند كه نخست
 نكته ضروري است:

  
شروع ناگهاني اعتراضات توده اي و گسترش شتابان آنها به  - يك 

كشورهاي مختلف و مخصوصاً سراسري شدن اشتعال شورش هاي توده اي 
در مصر (يعني قلب دنياي عرب) نشان داد كه وضع موجود در دنياي عرب 

يگر غير قابل تحمل شده است. وقتي جرقه اي كوچك  آتش شورش هاي د
توده اي را در منطقه اي بسيار گسترده از كوهپايه هاي اطلس تا كرانه 
هاي خليج فارس مشتعل مي سازد ، ترديدي نمي توان داشت كه 
ديكتاتوري هاي عرب روي انباري از باروت نشسته اند كه مي تواند هست 

ه هوا بفرستد. انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه رژيم ونيست شان را ب
هاي ديكتاتوري علي رغم همة بگير و ببندهايي كه راه مي اندازند، رژيم 
هاي ضعيف و شكننده اي هستند و اگر نتوانند به حد كافي سركوب كنند 
، مانند خانه هاي مقوايي درهم مي شكنند و تا زماني مي توانند سركوب 

 مردم بپا نخاسته اند.كنند كه 

  
با توجه به اين كه بزرگ ترين دخاير انرژي فسيلي جهان در دنياي  -دو  

عرب (و مخصوصاً خليج فارس) قرار دارد و با توجه به اهميت اسرائيل در 
سياست داخلي امريكا در دهه هاي اخير، و با توجه به اين كه غالب 

رند، شورش هاي توده اي ديكتاتوري هاي عرب زير نفوذ امريكا قرار دا
برخاسته در دنياي عرب بالقوه شورش هايي عليه امپراتوري امريكا هم 
هستند و اگر بتوانند با موفقيت پيش بروند، مي توانند سلطه امريكا را در 
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مهم ترين منطقه استراتژيك جهان به مخاطره بيندازند. و به همين دليل، 
ني كه مي تواند توازن كنوني انقالب عرب حادثه اي است با اهميت جها

نيروها را در مقياس جهاني دگرگون سازد. اين حقيقتي است كه بدون 
 توجه به آن بسياري از رويارويي هاي كنوني و آينده نامفهوم خواهد ماند.

  
زمان و مكان شورش هاي عرب و مخصوصاً دوام و دامنه سراسري  - سه 

بحران جهاني سرمايه داري را آنها در بعضي كشورها ، نقش بسيار كليدي 
  در برانگيختن اين شورش ها نشان مي دهد. فراموش نبايد كرد كه انقالب 

عرب از تونس شروع شد و در مصر بود كه پژواك تمام عربي پيدا كرد و در 
هر دو كشور گران تر شدن قيمت مواد غذايي و  به ويژه نان ، افزايش 

كاهش صادرات و كاهش درآمد توريسم بيكاري ، به ويژه در ميان جوانان ، 
( و در مورد مصر ، همچنين درآمد كانال سوئز ) ، افزايش فقر و نابرابري 
  هاي طبقاتي ، در اشتعال انقالب نقش تعيين كننده اي داشتند. با توجه به 
اين كه ليبراليزه شدن اقتصاد اين دو كشور جزو نخستين و شناخته شده 

در سرمايه داري هاي پيراموني  "تعديل ساختاريبرنامه "ترين تجربه هاي 
بود ، انقالب در اين دو كشور را بايد شورشي عليه ترازنامه مصيبت بار 
نئوليبراليسم به حساب آورد. نقش سياست هاي نئوليبرالي تنها به تشديد 
فقر و بيكاري و نابرابري طبقاتي خالصه نمي شود ، بلكه در بي دفاع كردن 

مقابل ضربات بحران جهاني نيز بسيار مهم بوده است. در  اين كشورها در
سوريه و يمن نيز علي رغم تفاوت هاي اقتصادي ، افزايش قيمت مواد 
غذايي ، بيكاري و فقر در اشتعال شورش هاي توده اي نقشي تعيين كننده 

 داشته اند.

  
شورش هاي عرب و به ويژه گسترش ناگهاني آنها در كشورهاي  - چهار 

عربي احساس هويت مشترك ميان توده هاي وسيع همه اين  مختلف
كشورها را به نمايش گذاشت و نشان داد كه اين احساس هويت يك پديده 
صرفاً روشنفكري نيست و از پايه توده اي بسيار عظيمي برخوردار است. 

 "بيداري عرب"اين شورش هاي توده اي همزمان كه اكنون به درستي 
همين جا نيز همبستگي توده هاي كشورهاي مختلف ناميده مي شوند ، تا 

عربي را در مقابل رژيم هاي ديكتاتوري و قدرت هاي امپرياليستي حامي 
آنها تقويت كرده اند و اگر بتوانند پيش تر بروند ، بي ترديد دگرگوني هاي 
دموكراتيك و انقالبي پردامنه اي را در اين كشورها و در تمام منطقه ما به 

ند آورد. تقويت همبستگي در ميان توده هاي عرب در عين وجود خواه
حال به طور عريان نشان داد كه عربستان سعودي و متحدان آن در 

ستون فقرات ارتجاع عرب را تشكيل مي دهند و  "شوراي همكاري خليج"
در دشمني با انقالب عرب خود را هم سرنوشت اسرائيل مي بينند. تصادفي 

اي حكومت مبارك هنگامي كه دولت اوباما به اين نبود كه در آخرين روزه
نتيجه مي رسيد كه ناگزير است براي حفظ ساختارهاي ديكتاتوري ، 

فئودالي سعودي و دولت اسرائيل (  - مبارك را كنار بگذارد ، رژيم دودماني 
مي نامد) به يك سان و با تمام  "تنها دموكراسي خاورميانه"كه خود را 

ر نوع عقب نشيني در مقابل مقدم ترين خواست انقالب امكانات ، در باره ه
مصر هشدار مي دادند و عدم حمايت از مبارك را فاجعه اي بزرگ تصوير 

 مي كردند.

  
تا اينجا تجربه انقالب عرب نشان مي دهد كه واكنش ديكتاتوري  -پنج  

هاي مستقل در مقابل خواست ها و اعتراضات توده اي مردم نه تنها از 
يكتاتوري هاي وابسته به امپرياليسم بهتر نيست ، بلكه آشكارا واكنش د

بدتر و خشن تر است. مثالً شمار افرادي كه در اعتراضات انقالبي مردم 
نفر بوده ، در حالي كه اين  1000مصر تا اينجا جان باخته اند ، كمتر از 

نفر  2000در چند ماه گذشته به حدود  سوريهرويارويي هاي در رقم 
است ، يا واكنش رژيم قذافي در مقابل اعتراضات توده اي از آغاز  رسيده

بسيار خشن تر از سركوب هاي بحرين بود. اين تفاوت از آنجا ناشي مي 
شود كه ديكتاتوري هايي مانند رژيم هاي سوريه و ليبي چون زير نفوذ 
قدرت هاي ديگر نيستند ، فارغ از تمايالت و محاسبات حاميان خارجي 

ي گيرند ؛ و چون معموالً جايي براي عقب نشيني ندارند ،  تا آخر تصميم م
  در مقابل انقالب مي ايستند. اين تجربه از اعتبار و اهميت استقالل و 

  
  

  
  

حاكميت ملي چيزي كم نمي كند ، اما نشان مي دهد كه وقتي مردم براي 
، آن دفاع از اصل حاكميت خود عليه يك رژيم ديكتاتوري به پا مي خيزند 

رژيم خواه مستقل باشد خواه وابسته ، هم چون دشمن مقدم اصل 
حاكميت مردم در مقابل آنها مي ايستد و مي كوشد اراده توده اي مردم را 
درهم بشكند. و رژيمي كه مي كوشد اراده توده اي مردم يك كشور را 
درهم بشكند ، خواه مستقل باشد ، خواه وابسته ، مقدم ترين دشمن 

و حاكميت ملي هم هست. تصادفي نيست كه قذافي براي حفظ  استقالل
حكومت خود حتي آينده و موجوديت ليبي را به خطر مي اندازد ، يا اسد با 
كشتار گسترده مردم عمالً پاي قدرت هاي امپرياليستي را به سوريه باز مي 
كند. اين تجربه مخصوصاً براي ما ايرانيان كه گرفتار يك ديكتاتوري 

 هستيم ، قابل تأمل و آموزنده است.مستقل 

  
دامنه توده اي عظيم شورش هاي عرب ، امريكا و متحدان  – شش 

اورپايي آن را با دشواري ها و تناقضات زيادي روبرو ساخته است. آنها كه 
پيش از آغاز اين شورش ها ، پشتيبان قاطع غالب ديكتاتوري هاي عرب 

ي توده اي در كشورهاي مختلف بودند ، بعد از گسترش ناگهاني شورش ها
، دريافتند كه رويارويي مستقيم و همه جانبه با اين شورش ها مي تواند 
براي منافع شان در منطقه فاجعه بار باشد. بنابراين با اتخاذ يك استراتژي 
پر پيچ و خم ، اوالً سعي كردند در حرف با كلي بافي هاي مجرد و چند 

شان بدهند و در همان حال ساختارهاي پهلو ، خود را با مردم هم سو ن
سركوب را حفظ و بازسازي كنند. مثالً وقتي دريافتند كه حمايت از بن 
علي و مبارك مي تواند جنبش توده اي را راديكاليزه كند ، با كنار گذاشتن 
آنها و زير پوشش همراهي با مردم ، در هر دو كشور كودتاي نظامي بي سر 

عمالً ( در تونس ) يا رسماً ( در مصر ) ارتش را و صدايي سازمان دادند و 
به باالترين مرجع قدرت تبديل كردند. ثانياً هر جا كه ديدند ادامه جنبش 
مي تواند منافع شان را به خطر بيندازد ، سركوب خشن آن را به نحو 
موذيانه اي پيش بردند. تصادفي نبود كه در بحرين به سركوب خشن 

روهاي سعودي چراغ سبز دادند و اكنون با تمام جنبش مردمي از طريق ني
فئودالي عضو  -نيرو از طرح هاي دور و دراز حكومت هاي دودماني 

براي خفه كردن جنبش هاي دموكراتيك و  "شوراي همكاري خليج"
پيشرو در دنياي عرب پشتيباني مي كنند. ثالثاً با استفاده از فرصتي كه 

هاي غير وابسته به وجود آورده ، سعي قيام هاي توده اي عليه ديكتاتوري 
مي كنند به هر قيمتي كه شده نفوذ خود را در اين كشورها بازسازي كنند. 
مي بينيم كه مداخله نظامي ناتو در ليبي كه به بهانه جلوگيري از كشتار 
غيرنظاميان به راه افتاد ، در واقع تالشي است براي تحت كنترل در آوردن 

ي ، حتي به قيمت تجزيه اين كشور. و فشار بر دولت منابع نفتي عظيم ليب
اسد در سوريه تالشي است براي نشاندن يك رژيم دست نشانده غرب به 

 جاي آن ، در اين كشورحساس خاورميانه.

  
انقالب عرب تا همين جا توازن نيرو را در منطقه به ضرر اسرائيل  -  هفت 

توسعه طلبي اسرائيل را  تغيير داده است و اگر پيش برود قطعاً مي تواند
مهار كند و مسأله فلسطين را در مسيري اميد بخش بيندازد. تصادفي 
نيست كه هم اكنون شاهد نخستين اثر گذاري هاي انقالب عرب در ميان 

http://dialogt.de/



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

٩٤  107ي  آرش شماره

فلسطيني ها هستيم : حماس و فتح زير فشار افكار عمومي عرب و مردم 
ار بگذارند و در فلسطين ناگزير شده اند دشمني هاي علني گذشته را كن

پي يافتن راه هاي همزيستي باهم باشند و طرح به رسميت شناخته شدن 
دولت مستقل فلسطيني از طريق رأي گيري در مجمع عمومي سازمان 
ملل پيش كشيده شده كه مي تواند دست كم از نظر حقوقي ، كارشكني 
هاي امريكا را در شوراي امنيت خنثي كند. ترديدي نبايد داشت كه 

كست ديكتاتوري و تقويت نيروهاي دموكراسي در دنياي عرب خصلت ش
مذهبي دولت اسرائيل را عريان تر خواهد ساخت و اين رژيم را در  -نژادي 

افكار عمومي كشورهاي غربي به انزوا و ورشكستگي كامل خواهد كشاند و 
اين تنها راهي است كه مي تواند شرايط الزم براي تحقق عملي حاكميت 

 ردم فلسطين را فراهم بياورد.ملي م

  
 "پايان عصر انقالبات"انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه  - هشت 

افسانه اي بيش نيست و آنهايي كه انقالب را پديده اي متعلق به دوراني 
سپري شده قلمداد مي كردند ، اكنون بايد در پي سرهم بندي اوراد 

نيم و به تجربه مي دانيم كه ديگري باشند. هم اكنون به چشم خود مي بي
اين كاروان را سر باز ايستادن نيست و قرن بيست و يكم نيز مانند قرن 
بيستم ، دوران انقالبات توده اي و قرن شورش زحمتكشان و گرسنگان و 

 ! "شرمنده آن كه راه بر اين كاروان گرفت"لگدمال شدگان خواهد بود: 

  
اد كه مردم براي نان و كار و آزادي انقالب عرب يك بار ديگر نشان د - نُه 

. برخالف تبليغات "اسالم عزيز"و برابري انقالب مي كنند و نه براي 
نژادپرستانه قدرت هاي امپرياليستي و بر خالف تقالهاي مذبوحانه 
جمهوري اسالمي ، اكنون به تجربه مي توان ديد كه بنيادگرايي مذهبي در 

نيست. پناه بردن به اسالم گرايي خود ژن ( يا فطرت ) عرب ها و مسلمانان 
نشانه ناتواني و بي پناهي است و اگر انقالب هاي عرب خفه نشوند ، بي 

 ترديد ، اسالم گرايي هر چه بيشتر رنگ خواهد باخت.

  
انقالب عرب هم چنين نشان داد كه برخالف تبليغات نژاد پرستانه  -  ده 

از خشونت و تروريسم ديده  امپرياليستي ، در ژن عرب ها و مسلمانان اثري
 نمي شود. آيا تصادفي است كه القاعده و تروريسم مذهبي غائب بزرگ
خيزش هاي توده اي دنياي عرب در هفت ماهه گذشته بوده است؟ تجربه 
اين خيزش هاي توده اي يك بار ديگر اثبات كرد كه پائيني ها خشونت 

ا هستند كه خون مي نمي خواهند و از خشونت مي گريزند و اين بااليي ه
ريزند و تا آخرين نفس مي كوشند وحشت و فالكت و نابرابري را به نام 

   بر مردم تحميل كنند. "نظم و قانون و ثبات"

انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه مردم براي برانداختن  - يازده
ديكتاتوري و سركوب نيازي به حمايت قدرت هاي خارجي ندارند ، بلكه 

ند علي رغم حمايت قدرت هاي بزرگ ، ديكتاتورها را پائين بكشند. مي توان
عليه )  1357فراموش نبايد كرد كه عرب ها نيز ( مانند ما ايرانيان در سال 

ديكتاتوري هايي قيام كرده اند كه غالب آنها از حمايت كامل امريكا و 
تا همين قدرت هاي اورپايي برخوردار بوده اند و هستند. بعالوه اين تجربه 

جا نشان داده انقالبي كه قدرت هاي خارجي به حمايت از آن برخيزند ، به 
سرعت مي تواند به يك مصيبت بزرگ تبديل شود. مثالً مداخله نظامي ناتو 
به حمايت از انقالب ليبي ، حتي اگر به تجزيه و ويراني ليبي نيانجامد ، به 

  ن خواهد انجاميد.احتمال بسيار زياد ، به تباهي و شكست انقالب آ
  

انقالب عرب يك بار ديگر نشان داد كه اوالً انقالب فقط كار يك  - دوازده
طبقه نيست ، بلكه با مشاركت فعال اكثريت جمعيت پا مي گيرد ؛ ثانياً 
خيزش كارگران و زحمتكشان براي شكل گيري موقعيت انقالبي و پا 

در كشورهاي گرفتار گرفتن انقالب اهميتي تعيين كننده دارد ؛ ثالثاً 
ديكتاتوري ، گشايش انقالب حتماً با تمركز روي شعارها و خواست هاي 
ضد ديكتاتوري آغاز مي گردد. اين حقيقت به كرات آزموده شده را 
مخصوصاً دو گروه از ايرانيان بايد به خاطر بسپارند: نخست آنهايي كه خيال 

ان مي توانند به مي كنند بي توجه به خواست هاي كارگران و زحمتكش
ديكتاتوري پايان بدهند و با خوش خيالي كوته بينانه اي طبقه متوسط را 

فاعل پيكار براي دموكراسي مي پندارند ؛ دوم آنهايي كه پيكار براي 
دموكراسي را به خاطر اين كه طبقه متوسط نيز در آن مشاركت دارد ، 

 مي نامند. "بورژوايي"

  
شورش هاي توده اي دنياي عرب نشان مي نگاهي به جغرافياي  - سيزده 

دهد فلسطين وعراق كه مصيبت شان بيش از همه درشكل دادن به 
ذهنيت توده اي جريحه دار شده عرب ها در دهه هاي اخير نقش داشته ، 
شاهد شورش هاي بزرگي در هفت ماه اخير نبوده اند. اين تجربه يك بار 

اجتماعي و آگاهي در باره  -ديگر اثبات مي كند كه مصيبت هاي سياسي 
بي عدالتي هرقدر هم گسترده باشند براي برانگيختن شورش هاي بزرگ 
توده اي و انقالبات كافي نيستند ، بلكه همچنين الزم است مردم راهي 
براي تغيير اوضاع در پيش رو مشاهده كنند. اما مردم فلسطين و عراق در 

ز نمي توانند روي راهي چنان وضعيت مصيبت باري فرو رفته اند كه هنو
براي بيرون آمدن از اوضاع كنوني به همگرايي برسند. توجه به اين حقيقت 
براي همه آنهايي كه براي نظامي بهتر مبارزه مي كنند ، فوق العاده اهميت 
دارد: براي شكل گيري انقالب ، مردم در مقياس توده اي بايد تصوري از 

از نور در عمق تاريكي مشاهده كنند تا آلترناتيو داشته باشند و روزنه اي 
  به طرف آن بروند.

  

خيزش هاي توده اي دنياي عرب در هفت ماه گذشته ويژگي  -  چهارده 
هايي از خود نشان مي دهند كه توجه به آنها براي داشتن تصوري واقع 

هيچ   -اوالً بينانه از  ضعف ها و ظرفيت هاي اين خيزش ها ضروري است: 
ش هاي انقالبي هنوز  از جهت گيري سازماني ، ايدئولوژيك يك از اين خيز

، و اجتماعي روشني برخوردار نيستند. اين ابهام البته در مراحل شكل 
گيري يك جنبش  ضد ديكتاتوري طبيعي است. زيرا هر جنبش ضد 

يعني سرنگوني  "مفهوم منفي"ديكتاتوري در آغاز معموالً با تمركز روي 
ي گيرد. اما به نظر مي رسد در جنبش هاي عرب نظام سياسي حاكم پا م

اين ابهام آشكارا عميق تر است و به نوعي آشفتگي و سردرگمي نزديك مي 
در غالب اين جنبش ها جوانان نقش تعيين كننده اي دارند و  –ثانياً شود.

صحبت مي شود. ترديدي  "انقالب جوانان"به همين دليل هم غالباً از
انقالبات معموالً نقش تعيين كننده اي دارند و  نيست كه جوانان در همه

در كشورهايي كه جمعيت جوان تر است ، اين نقش برجستگي بيشتري 
پيدا مي كند ؛ اما در اين انقالبات گسست ايدئولوژيك ، سازماني و فرهنگي 
آشكاري ميان اكثر جوانان انقالبي با همه جريان هاي سياسي شناخته شده 

اين گسست در تونس و مصر كه پايه اجتماعي  قديمي ديده مي شود.
جنبش انقالبي نيرومندتر و پرتحرك تر است ، بهتر خود را نشان مي دهد 
تا در ليبي و سوريه و يمن. زيرا در اين سه كشور ، خشن تر شدن 
رويارويي ها و مداخله مستقيم و غير مستقيم قدرت هاي خارجي ، خواه 

سي را مي گشايد و به شخصيت ها و جريان ناخواه ، راه داد و ستدهاي سيا
گسست  -  ثالثاًهاي سياسي قديمي تر مجال و نقش بيشتري مي بخشد. 

جوانان از جريان هاي مختلف اپوزيسيون قديمي با گسستي قاطع از 
كائنات نظام سياسي حاكم همراهي و تكميل نمي شود. به عبارت ديگر ، 

(  "مردم سرنگوني نظام است ارادة"به نظر مي رسد آنها هر چند شعار 
الشعب يريد إسقاط النظام ) را پيش مي كشند ، ولي در پي آلترناتيوي 

فقط ديكتاتوري حاكم را  "نظام"كامالً متمايز از نظام حاكم نيستند و از 
مي فهمند و با بنيان هاي اجتماعي آن كاري ندارند. مهم ترين شعار آنها 

)  به حد  "ير ، آزادي ، عدالت اجتماعيتغي"براي آلترناتيو ( يعني شعار 
مي تواند بيش از آن كه به معناي   "تغيير"كافي مبهم و چند پهلو است. 

ناشي از  "عدالت"و  "آزادي"انقالب باشد ، با اصالحات تأمين شود و 
اصالح در نظام حاكم ، مي تواند به معناي شكل تلطيف شده اي از همين 

تگي در ذهنيت جوانان انقالب است كه نظام موجود باشد. همين آشف
بعضي از تحليل گران را به اين نتيجه مي رساند كه ما با آميزه اي از رفرم 

) را Refo-lution(  "انقالب - رفرم "و انقالب روبرو هستيم كه براي آن نام 
پيشنهاد مي كنند ؛ يعني انقالب هايي كه به حد كافي انقالبي نيستند! 

رميستي را با شور انقالبي پيش مي برند ، ولي هنگامي آنها خواست هاي رف
 كه شور انقالبي فرو مي نشيند يا درهم مي شكند ، چه مي ماند؟
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تا اينجا در همه اين خيزش هاي توده اي ضعف چپ آشكارا  -  پانزده 

چشم گير بوده است. و اين مخصوصاً در تونس و مصر كه كارگران و 
ش تعيين كننده اي دارند ، نگران كننده زحمتكشان در انقالب وزن و نق

است. زيرا در اين كشورها اگر چپ در حاشيه بماند ، نه تنها دموكراسي پا 
نخواهد گرفت ، بلكه سركوب توده اي و هر چه گسترده زحمتكشان به 

 نخستين اولويت مدافعان نظام حاكم تبديل خواهد شد. 

  
ز هيچ يك از ديكتاتوري هاي هشت ماه پس از آغاز انقالب ، هنو - شانزده

توسط انقالب سقوط نكرده است. اما   عرب ( به جز ليبي با مداخله ناتو)
اين به معناي پايان انقالب نيست. زيرا ديكتاتوري هاي هر شش كشوري 
كه شورش هاي توده اي در آنها عموميت يافتند ، هنوز در بحران 

اين بحران جز در ليبي موجوديت شان دست و پا مي زنند. و طوالني شدن 
( كه مداخله نظامي ناتو خواست ها و مبارزات مردم را به حاشيه رانده 
است ) مي تواند بيداري مردم را عميق تر سازد و مجال بيشتري براي 
سازمان يابي توده اي آنها فراهم بياورد. به ويژه در مصر و تونس كه بعد از 

سياسي نسبتاً بازي به وجود  كنار گذاشته شدن مبارك و بن علي ، فضاي
آمده و دستگاه ديكتاتوري ناگزير است در ظاهر با انقالب همسويي نشان 
بدهد ، طوالني شدن مجال سازمانيابي توده اي از اهميتي حياتي برخوردار 
است. پيشرفت اين سازمانيابي توده اي در مصر ( يعني كليدي ترين كشور 

اميدوار كننده بوده است. مثالً  عرب ) تا همين جا بسيار چشم گير و
توسط پنج حزب شناخته شده  "ائتالف نيروهاي سوسياليستي"تشكيل 

( مجلس وطني ) كه عالوه  "شوراي ملي"مصر در ماه آوريل و نيز تشكيل 
بر احزاب چپ ، اتحاديه هاي مستقل كارگري ، سازمان هاي دهقاني ، 

راتيك و سازمان هاي شبكه هاي جوانان انقالبي ، احزاب مختلف دموك
اجتماعي گوناگون در آن گرد آمده اند ، گام بسيار مهمي است كه مي 
تواند سازمانيابي توده اي مردم به طور عام و كارگران و زحمتكشان را به 
طور اخص ، شتاب بدهد. البته در مقابل اين تشكل ها ، نيروهاي ارتجاعي 

ن و آشكاري را تدارك مي بينند تا نيز به تكاپو افتاده اند و ائتالف هاي پنها
و االزهر  "شوراي عالي نظامي"اقدامات همه نيروهاي مخالف انقالب ( از 

گرفته تا اخوان المسلمين و از سرمايه داران بزرگ وابسته به بازار جهاني 
 گرفته تا دهقانان ثروتمند ) را هم آهنگ سازند.

  
يگر قدرت هاي خيزش هاي ميليوني توده هاي عرب بار د - هفده 

امپرياليستي را به فكر همكاري با جريان هاي مرتجع اسالمي انداخته 
است. مثالً قرائن زيادي وجود دارد كه امريكا و متحدان اورپايي آن براي 
مقابله با راديكاليزه شدن انقالب در مصر و پاره اي كشورهاي ديگر ،  به 

ورده اند و مخصوصاً تقويت اخوان المسلمين و جريان هاي مشابه روي آ
امكانات مالي و ارتباطات گسترده عربستان سعودي با جريان هاي ياد شده 

  را در اين جهت فعال كرده اند.
  
ترديدي نبايد داشت كه اثرات انقالب عرب در ايران بسيار عظيم  - هژده 

خواهد بود. قبل از هر چيز ، اين زنجيره بزرگ انقالبات فرصت بسيار 
اي نسل جوان ما ( يعني موتور اصلي انقالب در ايران ) فراهم گرانبهايي بر

مي آورد كه تجربه اي زنده از انقالب امروزي را ، آن هم در كشورهايي 
مشابه با ايران ، مشاهده كنند. گذشته از اين ، خيزش هايي با اين دامنه 
عظيم توده اي ، حتي اگر به هدف هاي شان نرسند ، چنان شرايط منطقه 

را به هم زده اند كه بازگشت فضاي گورستاني فلج كننده پيشين تقريباً ما 
ناممكن شده است. در اين فضاي جديدي كه در منطقه ما به وجود آمده ، 
جنبش هاي دموكراتيك و سوسياليستي كارگران و زحمتكشان به آساني 
مي توانند ، جنبش هاي تاريك انديش مذهبي را به حاشيه برانند. و 

ره اگر انقالبات عرب پيش بروند و عمق اجتماعي بيشتري پيدا كنند ، باالخ
منطقه ما براي نخستين بار خواهد توانست سلطه ويرانگر و خفه كننده 
قدرت هاي امپرياليستي را به چالش بطلبد. در يك كالم ، شرايط مساعدي 
براي شكل گيري يك خاورميانه دموكراتيك به وجود مي آيد كه كارگران 

زحمتكشان منطقه در تكوين آن نقش تعيين كننده اي خوهند داشت. و 

بنابراين ترديدي نبايد داشت كه ايرانِ گرفتار در چنگال يك استبداد 
تاريك و ويرانگر مذهبي از بزرگ ترين برندگان پيروزي انقالب عرب خواهد 
بود. سرنوشت ما با پيشروي برادران وخواهران عرب مان عمقاً گره خورده 

  ست. ا

*  

  

  

  

  

  پرسش آرش از: 9
  

  صبحاني ايرج 

  

 بايد چگونهرا  ستا وفمعر »جهاني يجامعه« به وزمرا چهآن  پرسش:
 جهاني جامعه ينا ؟حقوقي ظلحا به چهو  حقيقي ظبه لحا چهد؛كر تعريف
   د؟گير مي بررا در  هندارگذ تأثير يهانمازساو  ها امندو ا هادنها چه

  
توان جامعه حقيقي تصور نمود و مردم يا  ا ميها ر مجموعه ملت صبحاني:

المللي (ما بين حداقل دو ملت)  هايي را كه تحت پوشش مقرارات بين ملت
هستند، جامعه حقوقي خواند. عموماٌ سازمان ملل نمايندگي جامعه جهاني 

                       را بعهده دارد.                                                                      
   ؟كنيد مي تعريف چگونهرا  »ستانهدوبشر خالتد ش:پرس

  
هر آنگاه حقوق مندرج شده در منشور حقوق بشر سازمان ملل  صبحاني:

متحد در سطح قوم يا ملتي محترم شمرده نشود، جامعه جهاني قابليت 
، دخالت غير اگر عكسالعمل دارد. لذا در موارد نقض سالمت يا امنيت ملتي

الزم باشد (حتي با عدم احترام به دولت مربوطه) بشر دوستانه تلقي 
  ميشود. 
را  ليبيدر  »ستانهدوبشر خالتد«از  »جهاني يجامعه« فهد پرسش:
   ؟ميكنيد يابيارز چگونه

  
  تري دارد.زيرا مزايايش بر معايبش هنوز بر در مجموع مثبت صبحاني:
 خالتاز د قيامصد ،هدد ميرخ  يليبدر  ينكا نچهآ ياآ پرسش:

  ؟ستا ستانهدوبشر
  

   چنين است. بطور نسبي هنوز اين صبحاني:

در  »جهاني يجامعه« ي»ستانهدوبشر خالتد« يطياشر چهدر پرسش:
   ؟ستا موجه ركشو يك
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  در صورتي كه مشخصه هاي جنايت عليه بشريت جمع باشند. صبحاني:
 حد چهاش، در  كنوني رختاساو  تركيب با ،متحد ملل نمازسا پرسش:

 مي گفته كه ستا مانيدمر منيتو ا صلح حفظ ايبر مستقيم امقدا به درقا
     ؟نددار زنيا ستانهدوبشر خالتد به دشو
  

تقريبا در يك حد بسيار ابتدايي. شايد به علت اينكه از بازوي  صبحاني:
   نظامي مستقلي برخوردار نيست.

 يها شخيز به »جهاني يهجامع« يكنشهاوا رشكاآ وتتفا پرسش:
 چگونهرا  يهرسو ،ليبي ،بحرين ،يمن ،مصر ،تونس ركشوِ  ششدر  ميدمر

  ؟هيدد مي توضيح
   

هرگاه رعايت اصول بشردوستانه با حفظ منافع ابر قدرت ها  صبحاني:
همسو شوند، اين مهم زودتر به عمل مي انجامد. البته ما حداقل شاهد 

درتها (چين يا روسيه) بوده ايم كه اين خنثي شدن حق وتو بعضي از ابر ق
   خود پيروزي براي حقوق بشر است.

 بر »جهاني يجامعه« كنوني يسياستها ياآ شماي  هعقيد به پرسش:
 ارستوا شنرو مبنايي

 تعيين ،لملليا بين يها سياستو  جهاني ايقو ازنتو كه ينا يا ستا
   ؟ستا مسيرحركت هكنند

  
به اين پديده نگاه كرد. تصور كنيم آيا  طبيعي است بايد نسبي صبحاني:

ناخوشحالي ما بيشتر از اين است كه چرا آنهايي كه امكان دخالت در 
چنين كردند  كنند ؟ يا اينكه چرا در ليبي اين سوريه را دارند اينچنين نمي

چنين  در همه كشورهايي چون يمن، بحرين، و...، اين لترآ ؟ يا به شكل ايده
  شود.

 چگونه ،يدداده ا ئهارا دخو كه تعريفي سساا بر »جهاني يجامعه پرسش:
 برابردر  نداتو مي

  ؟كند علم قد ادي،ستبدا يها حكومت ياو  ميدمر يها شخيز
  

ميتواند و ميبايست همراه خيزش هاي مردمي باشد. يعني بايد  صبحاني:
بتواند در مقابل مستبدين بايستد. اما در اين زمينه مشكل فقط همسويي 

و اصول انساندوستي نيست. ارزيابي درست از مشروعيت نمايندگي  منافع
  مردم نيز كار دشواري است.

*  

  

  ها تا دوردست

  علي رادبوينويسنده: 

  بابكطرح روي جلد: 

  ، شهرسياتل آمريكاآلفا گرافيكخانه:  چاپ

  هاي امريكا و كانادا فروشي براي تهيه كتاب، عالوه بر كتاب

  گيريدتماس ب 20655555با تلفن 

 

  

  

  
  

  

  پاسخ نشريه آلترناتيو
  آرش  شش  پرسش  به 

  

ها در كشورهاي عربي، نه به  ها و خيزش اي قيام خصلت زنجيرهپاسخ اول: 
سناريوي آسان و تندآهنگ "شوق ناشي از توهم مردم اين كشورها در اثر 

تر از جمله ارتباطات تاريخي، فرهنگي و  اي كه به روندهايي پايه "تونس
 "جهان عرب"گردد كه به  اي باز مي مردم اين كشورها در منطقهزباني 

تواند تعبيري ژئوپليتيك  امروزه مي"جهان عرب"مشهور شده است.
(كشورهاي عضو اتحادية عرب) و يا مبتني بر زبان رسمي مشترك داشته 

تر، وجود اين اصطالح انعكاسي از وحدت تاريخي  باشد اما در سطوح عميق
د گرايشي قوي در مردمان اين كشورها به بازآفريني اين اين جوامع و وجو

 1960و  1950هاي  باشد. در دهه سرنوشت دانستن خود مي وحدت و هم
ميالدي ناسيوناليسم عربي و پان عربيسم اين گرايش و احساسات 

كرد اما روند وحدت را  هاي عرب را نمايندگي مي طلبي در بين توده وحدت
هاي ديكتاتوري با هم (مانند  يعني اتحاد حكومتاز طريق اتحاد از باال 

- 61هاي  تشكيل جمهوري متحدة عربي متشكل از مصر و سوريه در سال
كرد كه البته همين هم در عمل به معناي اتحاد حول  ) دنبال مي1958

اي جز شكست نداشت. در آن دوره  شخصيت جمال عبدالناصر بود و نتيجه
كه ادغام جهان عرب در سيستم هاي عرب معتقد بودند  ماركسيست

امپرياليستي، عدم همبستگي ملي را تشديد نموده و در عين حال احساس 
وحدت خواهي عربي را به سطح ديگري انتقال داده است كه عبارت است 

هاي عرب بر عليه دشمنان مشترك يعني امپرياليسم و  از مبارزة خلق
پس از ديگري در عصر  صهيونيسم. به اعتقاد آنان، طبقات حاكمي كه يكي

مالكان كمپرادور -امپرياليسم بر كشورهاي عربي مسلط شدند يعني بورژوا
كدام توان متحد كردن اعراب را نداشتند؛ به ويژه  و بورژوازي دولتي هيچ

خرده بورژوازي، بمثابه پاية اجتماعي اصلي پان عربيسم و ناصريسم، كه هر 
را دراختيار گرفت، در بطن گاه رهبري جنبش ضدامپرياليستي و قدرت 

هاي عرب در  خود يك بورژوازي دولتي وابسته را آفريد. به باور ماركسيست
آن دوره، تحقق بخشيدن به وحدت عرب، بمثابه وظيفة محوري انقالب 
دموكراتيك، تنها در به عنوان نتيجة يك انقالب مداوم به سمت 

 سوسياليسم و به رهبري طبقة كارگر ميسر است.
اي اين حوادث بخشا به وجود اين پيوندهاي  روي ويژگي زنجيره به هر

ساز تاريخ  ها و تحوالت دوران گردد كه دوران تاريخي و اين واقعيت بر مي
ها و  معاصر در اكثر اين كشورها كامال مشابه بوده است. در مورد ريشه

هاي گوناگوني وجود دارد. به عنوان مثال  بسترهاي اين پديده هم بحث
پرداز ماركسيستي مانند سمير امين معتقد است كه جهان عرب  يهنظر

اي از  پيش از ورود به دوران استعمار، فئودالي نبوده بلكه شامل مجموعه
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گرديد كه حول يك شيوة توليد مبتني بر  هاي اجتماعي مي بندي صورت
شد، به  اخذ خراج كه به وسيلة روابط تجاري داخلي و خارجي تكميل مي

ه بودند. وحدت عرب محصول تاريخي ادغام و تمركز تجاري آن هم پيوست
جو و يا به  اي كه اين ادغام را تحقق بخشيد، بازرگانان جنگ بود و آن طبقه

نظامي بود. به نظر سمير امين بر اين اساس و بر عكس -اصطالح طبقة تجار
و  ملت در تاريخ اعراب و يا در حافظة جمعي-توان از وجود دولت اروپا، نمي

ملت يك محصول وارداتي و ابزار -هاي آنان صحبت كرد. دولت سنت
هاي انگليسي و فرانسوي به اين منطقه، به ويژه در مقطع پس  امپرياليست

از جنگ جهاني اول، براي تقسيم آن به واحدهاي مصنوعي تحت عنوان 
  ملت بر اساس منافع و توافقات خودشان بود. - دولت

اي هم به شكل متقابل احساسات  ي زنجيرهها از طرف ديگر همين خيزش
ملي اعراب و احساس تعلق به يك منطقة ژئوپليتيك و فرهنگي مشابه را 

)  نموده است اما در reloadمجدد ( "گذاري خشاب"و يا  "بارگذاري"
در قالب اعتقاد  1960و  1950هاي  مسيري كامال متفاوت با آنچه در دهه

هاي مختلف در قالب يك  دولت "تاتحاد و وحد"پذير بودن به امكان
رواج داشت. آگاهي ملي اعراب در مرحلة كنوني خود بيشتر  "دولت واحد"

هاي موجود از طريق  مسير تالش در جهت دموكراتيزه نمودن دولت
هاي گوناگون در قالب يك سيستم  گرايي دولت هاي از پايين و هم خيزش

ته اين وضعيت ممكن است فدرال يا كنفدرال عربي را مد نظر دارد كه الب
  در آينده تغيير كند.

، بايد آن "چرا فقط در چند كشور معين؟"در مورد اين قسمت پرسش كه 
جهان "را به اين واقعيت ارجاع داد كه تحوالت اصلي در تاريخ معاصر 

و به طور مشخص از جنگ جهاني دوم به اين سو عمدتا در همين  "عرب
ها جريان  ها امروزه در آن اند كه اين قيام چارچوب جغرافيايي جريان داشته

دارند (به عنوان يك مورد استثنايي و كامال خاموش تا امروز شايد بتوانيم 
از الجزاير نام ببريم). كشورهاي عربي حاشية خليج فارس به داليل 

اند كه تازه در  گوناگون، در مراحل قبلي خارج از بستر اصلي تحوالت بوده
تثناي بسيار مهم بحرين و اعتراضات اوليه در خود اين مرحله بايد اس

عربستان را لحاظ كنيم. در عين اين كه بايد اين نكته را در نظر داشته 
باشيم كه تكامل ناموزون اقتصادي و سياسي در منطقه و خود واقعيت 
تقسيم اين منطقه به كشورهاي گوناگون و در نتيجه شرايط متفاوت 

ها و تركيب مخالفين و پيشينه  در نوع حكومتسياسي و اجتماعي، تفاوتي 
كند كه بايد آن را در   اندازهاي مبارزات ايجاد مي و سطوح و چشم

  هاي خود لحاظ كنيم. تحليل
  

ساز در  هاي كنوني را بايد يك تحول دوران مطمئنان قيامپاسخ دوم: 
محسوب  "جهان عرب"منطقه و در امتداد تحوالت اصلي تاريخ معاصر 

(شكست اعراب از اسراييل در سال  "نكبه"واج اين تحوالت از واقعة كرد. ام
هاي  شود و به عروج جنبش ناسيوناليستي عرب در دهه ) آغاز مي1948
اي و راديكاليزاسيون آن منجر  در بطن اعتراضات توده 1960و  1950
آغاز دورة جديدي بود كه در  1967شود. شكست اعراب از اسراييل در  مي

شده  البي (كه بخشا ريشه در جنبش ناسيوناليستي راديكالآن چپ انق
ها بر  داشت) و اسالميسم مورد حمايت دول ارتجاعي منطقه مانند سعودي

بستر افول ناسيوناليسم عرب با هم به رقابت پرداختند. پيروزي 
در ايران، وزنه را به نفع  1357ها در جريان قيام بهمن  اسالميست
تر كرد. در اين مرحله شاهد تسلط  قه سنگينها در كل منط اسالميست

نيروهاي اسالمي و مذهبي بر اعتراضات مردمي در منطقه و افول و 
 اي شدن چپ هستيم.  حاشيه

خصوصيت دورة كنوني كه با بحران مدل جمهوري اسالمي ايران در منطقه 
و اعتراضات كارگري در مصر در همين سال آغاز  1388هاي سال  با خيزش
شدن نئوليبرالي و  ، اين است كه بر بستر تبعات و نتايج جهانيشده است

يابد. اين مساله منجر به  بحران جهاني سيستم كاپيتاليستي جريان مي
احياي مبارزات اجتماعي و طبقاتي شده است. طبقة كارگر و جنبش 
كارگري به ويژه در كشورهايي مانند مصر و تونس در حال تحرك و 

احياي مبارزة طبقاتي بستر را براي جريانات  آفريني جدي است. نقش
هايي از ظهور  اسالميست نامساعد ساخته است. در عين حال اگرچه نشانه

شود اما  يك چپ انقالبي جديد در اشكال گنگ و مبهم مشاهده مي
هاي پيشين به در  اند از زير آوار ناكامي ها هم فعال نتوانسته ماركسيست

الزم را براي اعتراضات تامين كنند. به عالوه آيند و رهبري و سازماندهي 
توان  ترين تعبير مي ترين و مبهم ها را در كلي تودة وسيعي از جوانان كه آن

دموكرات ( چه در عرصة سياسي و چه در عرصة اقتصادي)  ناميد نيز در "
آوريل در مصر) كه هنوز  6صحنه حضور دارند ( به عنوان مثال جنبش 

اند. شرايط سيال و  ديت متمايز سياسي خود را نيافتهزبان و نقد و موجو
نامتعين و فاقد سر و رهبري قاطع و واحد و يا دست كم موثر سياسي و در 

آلودي شده  يك عبارت، عدم انطباق دو حوزة اجتماعي و سياسي، آب گل
آفريني طيفي گوناگون از  است كه عرصه رابراي تاثيرگذاري و نقش

المللي باز كرده است. در چنين شرايطي  اي و بين قهنيروهاي داخلي و منط
توان با حتميت و قطعيت سخن گفت. آنچه مشخص و  از هيچ چيز نمي

متعين است خود فرايند انقالبي است كه آغاز شده و تحوالت آتي مشخص 
  خواهد ساخت كه در هر كجا در چه مسيري تداوم خواهد يافت.

مشخص كنيم؛ اگر  "ير بودن يا نبودنپذ برگشت"بايد منظور خودمان را از 
ناپذير بودن، به معناي تكامل خطي و رو به جلوي مداوم  منظور از برگشت

ها در راستاي دستيابي به دموكراسي و عدالت اجتماعي است،  اين قيام
بدون شك از نظرگاه ما به عنوان ماركسيست، پندار نادرستي است. 

هاي ديكتاتوري و نيروهاي  متتواند از سوي حكو تحوالت اينچنيني مي
ارتجاعي متوقف گردد، در مسير مشخصي هدايت و كنترل شود و يا به 

گر ديگري منجر شود يا ... و ... . مورد سرنوشت  هاي سركوب ظهور رژيم
ها  يي است براي اجتناب از تعميم در ايران، هشدار بسيار جدي 1357قيام 

ناپذير بودن،  اگر منظور از برگشتپايه. اما  بينانة بي و صدور احكام خوش
توان با ترتيبات و تنظيمات فاسد و پوسيده و  اين باشد كه ديگر نمي

هاي  علي و قذافي بر توده هاي مبارك و بن عجيب پيشين نظير حكومت
  توان تا حدي با آن موافق بود.  گاه مي وسيع مردم حكومت كرد، آن

  
قبلي اشاره شد، نوع گونه كه در پاسخ سواالت  همانپاسخ سوم: 

ها و ... از  ها، تركيب مخالفان، شرايط اعتراضات، موانع پيشاروي آن حكومت
زمان به پيروزي  كشوري تا كشور ديگر متفاوت است و همين مساله از هم

هاي يكسان  زمان شكست خوردن و يا رقم خوردن سرنوشت رسيدن و يا هم
تاثيرات سياسي و رواني بسزاي  توان از كند اما نمي ها جلوگيري مي براي آن

ها بر هم ،كه در بستر احساس تعلق به  هاي اين خيزش پيشروي و شكست
يك تاريخ و فرهنگ مشترك ريشه دارد، چشم پوشيد. به عنوان مثال به 

كنندگان در ميانة راه در ليبي و رسيدن  هاي قيام رسيد شكست نظر مي
كنندگان  نفي بر روحية قيامارتش قذافي به پشت درهاي بنغازي، تاثيري م

در ساير كشورها گذاشته است. به همان نسبت فتح طرابلس به دست 
كنندگان و سقوط رژيم قذافي تاثير رواني بسيار مثبت و  قيام

  اي بر روحية معترضين در ساير نقاط گذاشته است. اميدواركننده

 

يم، يك گونه كه در پاسخ سواالت قبل نيز اشاره كرد همانپاسخ چهارم: 
ائتالف اجتماعي بسيار گسترده و متنوع، بر بستر نتايج و تناقضات 

داري، قدم به ميدان  سازي نئوليبرالي و بحران سيستم سرمايه جهاني
اعتراض و قيام نهاده است و نقطة عزيمت اوليه و مشترك خود را مخالفت 

ون قرار داده است. نيروهاي اپوزيسي "فساد"و  "استبداد"با دو مساله 
ها و اعتراضات موجود  سنتي قادر به نمايندگي كامل و تمام عيار جنبش

نيستند و به دوران ديگري تعلق دارند و نيروهاي سياسي جدي جديدي 
هاي پس از جنگ جهاني  اند؛ برخالف دهه نيز هنوز در صحنه پديدار نشده

ازمان و ها، با برنامه و س ها و اسالميست ها و كمونيست دوم كه ناسيوناليست
ايدئولوژي مشخص خود، به شكل فعال در صحنه حاضر بودند. فرايندي 
انقالبي ( در تمايز با انقالب) آغاز شده است و  همين واقعيات مورد اشاره، 

ها قرار  هاي متناقضي را پيشاروي اين خيزش ها و ظرفيت امكانات و گزينه
ني را به هواي بهره المللي گوناگو داده است و نيروهاي سياسي داخلي و بين

بردن از وضعيت مغشوش و مبهم و نامتعين كنوني به صحنه كشانده است. 
ها از وجود  برخورد جمهوري اسالمي ايران و آمريكا با اين خيزش

برد؛ آمريكا براي سركوب  استانداردهاي دوگانه و منطق متناقض رنج مي
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رژيم جمهوري  كند و خليفه را تقويت مي اعتراضات مردم بحرين رژيم آل
 "بيداري اسالمي"اسالمي نيز خيزش مردم سوريه را خارج از دايرة 

 داند. مي

اما يك تفاوت اساسي در موقعيت جمهوري اسالمي و آمريكا در رابطه با 
هاي موجود وجود دارد: آمريكا تا كنون جاي پاي خود را در سوريه  خيزش

هاي قدرتمندي  و ليبي سفت كرده است و در مصر و تونس و يمن برگ
بايست آن را به عنوان يك عنصر موثر و دخيل در  براي بازي دارد و مي

سرنوشت آتي اين كشورها به رسميت شناخت اما جمهوري اسالمي ايران 
  از چنين موقعيتي برخوردار نيست. 

هاي  نژاد در رابطه با نسبت خيزش رسد تحليل باند احمدي به نظر مي
مي از سياست رسمي جمهوري اسالمي كه بر منطقه و رژيم جمهوري اسال
هاي منطقه تا  تر باشد؛ خيزش بينانه اي است، واقع آمده از ديدگاه باند خامنه

ضد صهيونيستي -فريبانه ضد امپرياليستي هاي ظاهري و عوام كنون نمايش
تاثير و منزوي ساخته است.  نژاد براي دلبري از مردم منطقه را بي احمدي

هاي او در  اهللا لبنان از بشار اسد و خونريزي ان و حزبحمايت رژيم اير
كارانة خود رژيم در جريان اعتراضات  سوريه، آن هم پس از اعمال جنايت

مردم "در ايران، آبرو و اعتباري براي رژيم در بين همين  1388سال 
اهللا  منطقه باقي نگذاشته است. مقايسه موقعيت كنوني حزب "مسلمان

روزه با  33هللا با موقعيت اين جريان پس از جنگ لبنان و حسن نصرا
اسراييل ،كه اميد مردم عرب در مقابله با اسراييل و عبدالناصر ثاني خوانده 

باشد. از سوي ديگر بستر اصلي  شد، به خوبي گوياي چنين واقعيتي مي مي
ترين  المسلمين، كه قاعدتا مهم جريانات اسالميست در منطقه مانند اخوان

مورد نظر رژيم جمهوري اسالمي براي تاثيرگذاري بر تحوالت  هاي اهرم
رغم تعارفات و لبخندهاي ديپلماتيك گاه و بي گاه   شوند، علي تلقي مي

اش  "رو اسالميسم ميانه"دهند در مسير مشترك تركيه و  ترجيح مي
(حزب عدالت و توسعه) از يك سو  و غرب از سوي ديگر گام بردارند تا با 

خواندن  "بيداري اسالمي"رژيم ايران درون چاه بروند.  طناب پوسيدة
هاي منطقه يك برخورد تبليغاتي صرف براي باز گذاشتن دست  خيزش

معني است.  محتوا و بي جمهوري اسالمي در مانورهاي بعدي و كامال بي
گرا و نه از طرف  مطالبة حكومت اسالمي تا كنون از جانب نيروهاي اسالم

پيام امام خميني و انقالب "نشده است و خوشبختانه  هاي مردم مطرح توده
هنوز به اين مناطق نرسيده است! تنها امكان  "بعد از سي سال"، "اسالمي

واقعي جمهوري اسالمي در اين كشورها، فعال ايجاد شدن امكان بند و 
هاي  هاي تندروي مانند بلحاج در ليبي و يا شاخه بست با اسالميست

هاي مصر به منظور  ين و ساير اسالميستافراطي اخوان المسلم
ها به منظور  راهه كشاندن آن اندازي در روند تحوالت و به بي سنگ

امتيازگيري از غرب است. اين البته به غير از مورد بحرين است كه در آن 
  جمهوري اسالمي به داليل گوناگون نفوذ قابل توجهي دارد.

در منطقه يعني سناريوي از سويي ديگر سناريوي مطلوب امپرياليستي 
) است ordered transition( "گذار منظم"مورد عالقة آمريكا و غرب، يك 

كه بر سه پايه بنا شده است: محدود كردن فرايند گذار دموكراتيك و تحت 
هاي پيشين با حذف  كنترل در آوردن آن، تداوم حيات بدنة اصلي  رژيم

نخورده گذاشتن بدنة  ستهاي شناخته شده و د چند تن از سران و چهره
اسالم "اصلي حكومت و جلب همكاري نيروهاي اسالميست (تحت عنوان 

ها  ها از سال به منظور تضمين موفقيت دو مورد قبل. ماركسيست "رو ميانه
پيش و در رابطه با تحوالت ايران و منطقة خاورميانه و در تقابل با 

يد كرده بودند كه خواهان، بارها تاك ها و جمهوري بيني ليبرال خوش
توانند مبشر و پشتيبان مطالبات دموكراتيك راديكال،  ها  نمي امپرياليست

شان  سكوالريسم و حتي مدرنيسم در منطقه باشند چرا كه پيشبرد اهداف
در منطقه اساسا از طريق سازش با نيروهاي اسالميست (به تعبير خود 

ها در تضاد با مقوالت  آن) كه فلسفة وجودي "رو گرايان ميانه اسالم"ها  آن
هاي روشني از اين واقعيت  الذكر قرار دارد. افغانستان و عراق نمونه فوق

  هستند.
سناريوي مطلوب و مورد از نظر ما، كه طبيعتا سناريويي است كه 

هاي انقالبي بايد در اين كشورها در پيش بگيرند،  ها و چپ كمونيست
و سطح تكامل تا كنوني اين  سناريويي است كه بر اساس امكانات موجود

ها تنظيم شده باشد. از  مبارزات و نيز وزن و قدرت تاثيرگذاري كمونيست
هاي محدود ما  نظر ما و البته در يك تعبير بسيار كلي و عام در حد دانسته

از وضعيت كنوني در منطقه، سناريوي مطلوب و ممكن در شرايط كنوني، 
رسيدن به تمام مطالبات و شكستن ستون تاكيد بر تداوم فرايند انقالبي تا 

هاي ديكتاتوري پيشين است. يعني عالوه بر ديكتاتور،  فقرات رژيم
ترين سناريو براي  ديكتاتوري نيز بايد از ميان برود. بدين ترتيب مطلوب

ها با لحاظ كردن شرايط كنوني، تثبيت، تداوم و تعميق  كمونيست
آمده و تالش و تامين الزامات دستاوردهاي دموكراتيك تا كنون به دست 

مند است  اجتماعي توان-براي به ميدان آوردن يك جنبش كارگري سياسي
اي جديد از راديكاليزاسيون جنبش بر مبناي مبارزة  كه قادر باشد دوره

المثل امروزه جريان  اندازي است كه في طبقاتي ايجاد نمايد. اين چشم
ال تحقق بخشيدن به آن در مصر به دنب "هاي انقالبي سوسياليست"

  هستند.  
  

آموزي انقالبيون  بر نكتة مهمي انگشت گذاشتيد و آن، درسپاسخ پنجم: 
ديگر  و كارگران و طبقات فرودست در كشورها و مناطق گوناگون از هم

بايست به  ، چنين تبادل تجاربي مي"طبق تعريف"است. البته قاعدتا و 
انترناسيوناليستي صورت بگيرد.  شكلي منظم و مداوم و از طريق پيوندهاي

ها اين است كه بدون وجود يك  ترين درس اين خيزش از نظر ما مهم
جريان چپ انقالبي داراي نفوذ موثر در طبقة كارگر و ساير اقشار فرودست 
و تحت ستم اجتماع كه متكي به يك تحليل و ديدگاه روشن ماركسيستي 

وقايع خودانگيخته، و متكي به روي از  از اوضاع و تحوالت به جاي دنباله
استراتژي دقيق و سازمان و تشكيالت مستحكم كمونيستي باشد، كنترل و 
مديريت فرايند انقالبي پس از طي مراحل خودجوش و خودانگيختة 

هاي بومي و بمباران  ها (از طريق مهره آغازين، در اختيار امپرياليست
هاي  اسالميست از طيفايشان) و يا نيروهاي ارتجاعي (نيروهاي  رسانه

گيرد كه ممكن است  اي و ...) قرار مي گوناگون و يا نيروهاي قومي و قبيله
تر از مرحلة آغازين برگردانند. به همين خاطر اگر  اي عقب اوضاع را به نقطه

تر  راهه كشيده نشوند، بايد هر چه سريع هاي مردمي به بي خواهيم قيام مي
اين هشداري بود كه به اعتقاد ما حوادث  فكري به حال اين مسائل بكنيم.

 در ايران نيز به جنبش كمونيستي در ايران داد. 1388سال 

شكل مشخص انجام چنين وظايفي در شرايط كنوني به نظر ما كمك به 
جانبة جنبش كمونيستي به منظور انطباق با  اندازي كامل و همه پوست

گيري  ظ جهتهاي اجتماعي كنوني در عين حف تحوالت و دگرگوني
راديكال و انقالبي است. بگذاريد در توافق با رفيق سالمه كيله، ماركسيست 

بناميم. واقعيت است  "رنسانس ماركسيستي"فلسطيني، اين روند را يك 
هاي چپ و كمونيستي در سراسر كشورهاي منطقه به  كه احزاب و سازمان

ند و قادر به ا دوران ديگري تعلق دارند و در زمين ديگري ريشه دوانده
پاسخگويي فكري، سياسي و سازماني به تحوالت جاري در جوامع خود 
نيستند. مثال در سوريه، برخي از احزاب چپ اين كشور از اسد حمايت 

آورند. البته  ها از قذافي حمايت به عمل مي كنند و يا برخي چپ مي
خامت خوشبختانه در همه جا و به ويژه در ايران، اوضاع به اين حد از و

تاثير بودن  نيست اما اصل مساله يعني عدم انطباق با شرايط كنوني و بي
هاي متفاوت، در همه جا صادق است.اين مساله  ناشي از آن، با قوت و ضعف

در مورد ساير احزاب و جريانات منطقه نيز صادق است اما بايد به ياد 
سا نه از داشت كه احزاب و جريانات بورژوايي نيرو و قدرت خود را اسا

هاي  سياست و سازمان و قدرت بسيج و سازماندهي اجتماعي بلكه از مولفه
كنند. رفيق  جانبة امپرياليستي كسب مي هاي همه ديگري نظير حمايت

كيله كه با مسائل و مشكالت جنبش كمونيستي در جهان عرب آشنايي 
دارد، رنسانس مورد نظر خود را در بين چپ عرب بر چند پايه استوار 

  داند.  مي
*توجه به تمام ابعاد تحوالت جامعه به جاي تمركز صرف بر سياست. 

 (بازگشت به خيابان و فعاليت و مبارزه در بين تودة مردم)

*حزب كمونيستي متكي بر طبقة كارگر و فرودستان( و نه طبقة متوسط) 
 و مبتني بر مبارزة طبقاتي
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مورد  "دموكراتيك"ار و گذ "دموكراسي"انداز انقالب به جاي  افق  *چشم
 ها و غرب.  نظر ليبرال

 *امين رهبري و آلترناتيو مطلوب براي پيشروي و تداوم انقالب

انداز كسب و تصرف قدرت سياسي به منظور در دست گرفتن  *چشم
ها و ابزارهاي ايجاد تغييرات عميق و انقالبي در جامعه در تمام  اهرم
اتيك و يا فشار از پايين در ها (به جاي افق تشكيل دولت دموكر زمينه

جهت دموكراتيزه كردن دولت و يا شركت در بازي انتخاباتي تحت كنترل 
  مافياهاي اقتصادي)

 

پاسخ داده شد. به  5اي از اين سوال در سوال  به بخش عمدهپاسخ ششم: 
موج "هاي منطقه تا همين االن تا حدود زيادي توهمات  اعتقاد ما خيزش
آميز به  گذار مسالمت"نظر هانتينگتون و مورد  "سوم دموكراسي

هاي رنگي و مخملي خياباني  ها و نمايش كه توسط كارناوال"دموكراسي
جريانات طرفدار غرب در كشورهاي بلوك شرق سابق تقويت شده بود را از 

ها نشان  ها را آشكار ساخت. اين خيزش پايه بودن آن اذهان زدوده  و بي
زني و سازش و ديالوگ با  بات دموكراتيك، چانهاند كه براي تحقق مطال داده

ديكتاتوري و تحقق همان  فايده است و عقب راندن رژيم ديكتاتورها بي
ها و تقابل  مطالبات دموكراتيك حداقلي نيز از طريق بسيج نيرو خيابان

همه جانبة بعضا خشونت بار با رژيم حاكم ميسر است. تجربة ليبي كه طي 
كرده و جوانان عادي و  .اويي وافراد تحصيل .جي و انبشري  آن فعالين حقوق

... اسلحه به دست گرفتند و در قالب يك نيروي ميليشيا با رژيم قذافي به 
باشد.البته بايد اشاره كرد  ستيز برخاستند، نمونة آشكاري در اين زمينه مي

كه به خاطر ايفاي نقش آمريكا در سوريه و به ويژه در ليبي، هنوز اين 
ها را سرنگون  توان ديكتاتوري ها نمي م كه بدون اتكاء به امپرياليستتوه

ساخت، به قوت خود باقي است. پاسخ دادن به سوال شما، از خالل توجه 
و پيشبرد آن در عرصة عملي  5هاي بيان شده در پاسخ سوال  فرض به پيش

ميسر است و نه حل مسائل بر روي كاغذ و در عرصة نظر و سخن. اگر 
ها و اعتراضات مردمي بخواهند از قرار گرفتن بر سر دو  ها، خيزش جنبش

راهي سازش با ديكتاتوري و تكيه بر امپرياليسم اجتناب كنند، نياز به 
برآوردن نيروهايي انقالبي از بطن خود دارند كه قادر به تامين الزامات 

روي فرايند انقالبي از درون خود فرايند باشند و در هر مرحله،  پيش
اي در  هاي متناسب را تدارك ببينند و با اتكاء به نيروي توده پاسخ
انداختن يك  تواند از به راه كردن آن بكوشند. اقداماتي كه مي عملي

اي و كارگري براي حل و  تظاهرات ساده تا تاسيس يك ميليشياي توده
 فصل تناقضات ذكر شده در سوال شما را در برگيرد.

آرش به خاطر انجام اين مصاحبه با ما و به با تشكر از رفقاي نشرية 
 ويژه رفيق پرويز گرامي.

  

*  
  

  

  كنند داني كه چنگ و عود چه تقرير مي

  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي

  برند ناموس عشق و رونق عشاق مي

  . كنند منع جوان و سرزنش پير مي

  گويند حرف عشق مگوئيد و مشنويد

  ! نندك ست كه تقرير مي مشكل حكايتي

  حافظ                                                   
  
  

  
  

  
  

و  ، سازمان فدائيان خلق ايران (اكثريت)ايرانحزب كمونيست هاي  پاسخ
  گونه به همان را پرسش آرش 6به  حزب كمونيست كاركري

  كنيم. اند، درج مي كه براي ما ارسال كرده

  

  

  

  شش پرسش آرش از: 

  رانحزب كمونيست اي

  

خيزش هاي توده اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره  آرش:
اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم اين 
كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه عواملي 
همزماني خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند كشور 

  معين ؟
  

زنجيره اي بودن اين خيزش ها ريشه در شرايط  ابراهيم عليزاده:
اقتصادي، اجتماعي و سياسي مشابهي دارد كه كشورهاي عربي شمال افريقا 
و خاورميانه در آن قرار دارند . اين كشورها تاريخ مشتركي دارند. در يكصد 

مي تقريبا سال گذشته نيز تحوالت سياسي مهم در اين كشورها با فاصله ك
همزمان اتفاق افتاده اند: عروج ناسيوناليسم عرب و موج مبارزات استقالل 
طلبانه بر عليه امپراطوري عثماني در سالهاي جنگ جهاني اول ، مبارزه 
براي خروج از زير سلطه كشورهاي اروپائي در سالهاي دهه سي ميالدي اين 

ا رقم زدند. اما دو تحول مهم سرنوشت مشتركي را براي همه اين كشوره
خروج اشغالگران خارجي از منطقه  اهداف ناسيوناليسم ميليتانت عرب را 
برآورده نكرد و استعمارگران سابق اشكال جديدي از سلطه خويش را بر 

 60و  50منطقه بر قرار كردند.باز در يك دوره ديگري طي سالهاي دهه 
ي مردم برخوردار ميالدي شاهد موجي از كودتاهائي بوديم كه از پشتيبان

بودند. كودتاي ناصر در مصر به سرعت كودتاهاي وجيه الملله  ديگري را در 
سراسر منطقه بدنبال آورد و چند رژيم پادشاهي طي يك دوره جاي خود را 

  به رژيم هاي جمهوري دادند. 
رهبران ناسيوناليست عرب به مردم اين منطقه وعده دادند كه استقالل 

شورهايشان، عدالت اجتماعي هم بدنبال خواهد داشت سياسي و اقتصادي ك
و بر اين اساس براي مدتي اين جريان تسلط سياسي خود را بر افكار عمومي 
مردم كشورهاي عربي حفظ كرد. اما اين جريان نتوانست به وعده هاي خود 
عمل كند و به تدريج از مردم كشورهايشان بيگانه شدند. آنها نه توانستند 

ادي اين كشورها را تامين كنند، نه توانستند وضعيت فالكتبار توسعه اقتص
زندگي اكثريت مردم اين كشورها را بهبود بخشند و نه  توانستند در نه  در 
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مقابل تحقير و ستمگري اسرائيل بر مردم فلسطين مقاومت كنند و نه حتي 
در كشورهاي خط مقدم جبهه توانستند به اشغال سرزمينهايشان توسط 

  يل پايان دهند.اسرائ
سپس احزاب طرفدار اتحاد شوروي بعنوان جريان اپوزسيون وارد صحنه 
شدند و كوشيدند تا خالء ناشي از از انزواي ناسيوناليزم عرب را در اين 
جوامع پر كنند. آنها هم بنا به داليل متعدد واز جمله تبديل شدن به زائده 

وان ماندند. هر كدام چند سياست خارجي اتحاد شوروي  ازانجام اينكار نات
سالي بر صحنه سياسي اين كشورها به عنوان اپوزيسيون نيرومند ظاهر 
شدند و به تدريج صحنه را ترك نمودند و با فروپاشي اتحاد شوروي تماما 
حاشيه اي شدند. اما در عرصه زندگي اجتماعي فاصله طبقاتي در اين 

مومي گسترش يافت . در كشورها  عميق وعميق تر شد و زمينه نارضايتي ع
پاسخ به شرايط جديد اسالم ميانه رو و بدنبال آن اسالم بنيادگراي تند رو 
به جلو صحنه آمدند و نقش اپوزيسيون اصلي را در كشورهاي مختلف 
برعهده گرفتند. اما آنها نيز چه بعنوان اپوزسيون افراطي و چه بعنوان جريان 

نتوانستند هيچ راهي براي بهبود  ميانه رو سهيم در قدرت  به دليل آنكه
شرايط زندگي مردم عرضه كنند، به تدريج آنها هم در همه اين كشورها 

  حاشيه اي شدند.
در دوره جنگ سرد و رقابتهاي دو بلوك شرق و غرب بر سر حفظ و 
گسترش مناطق نفوذ خود در جهان، بخش بزرگي از دولتهاي  اين منطقه 

ل به سمت اتحاد شوروي متمايل شدند. بدليل حمايت آمريكا از اسرائي
الگوي اقتصادي رژيم هائي كه با كودتا به قدرت رسيده بودند نوعي سرمايه 
داري دولتي الهام گرفته از سرمايه داري دولتي در اتحاد شوروي بود. با 
تفوق آمريكا در دوران جدالهاي جنگ سرد و فروپاشي اتحاد شوروي اين 

استثناء سيستم اقتصادي خود را بر پايه نظام  كشورها به جز يكي دو مورد
سرمايه داري بازار آزاد قرار دادند. متعاقب آن الگوهاي سياست اقتصادي 

  نئوليبراليستي به همه اين كشورها تحميل شد. 
روندهائي كه به اختصار به آنها اشاره كردم، تقريبا در همه كشورهاي شمال 

ان داشته اند و اين تاريخ و اين آفريقا و خاورميانه بطور همزمان جري
سرنوشت مشترك را شكل داده اند. بحران اخير هم كه ريشه در سيه روزي 
و فالكت اقتصادي مشترك اكثريت مردم اين كشورها دارد نميتوانست 

  زنجيره اي نباشد و به سرعت به همه منطقه گسترش نيابد.
رد آن قلم فرسائي آنچه كه در رسانه هاي غربي در موبر خالف امروز هم  

ميكنند ، بروز خيزش هاي مردمي اخير در كشورهاي خاورميانه و شمال 
نبود حاكم در اين كشورها آفريقا بدليل ليبراليزه نشدن ساختار سياسي 

بلكه آنچه كه اتفاق افتاد و آنچه كه در اين كشورها در جريان است  بازتاب 
كز مالي بين المللي است مستقيم سياستهاي اقتصادي تحميلي از جانب مرا

. بعنوان نمونه، همه اين كشورها به سيستم بانكي بين المللي بدهكار 
هستند . دولتهاي پيشرفته سرمايه داري براي اينكه بتوانند بديهي خود را از 
اين كشورها وصول كنند، دولتها را تحت فشار گذاشتند كه بودجه ساالنه را 

ه نازلترين حد ممكن برسانند. تا كاهش دهند و خدمات اجتماعي را ب
بتوانند از طريق صرفه جوئي تعهدات خود را نسبت به بانك جهاني انجام 

ركود اقتصادي، افزايش بيكاري، عميق شدن شكافهاي طبقاتي ، دهند.  
گسترش فساد مالي و فقر و فالكت توده هاي كارگر و تهيدست اين جوامع 

ليبرالي بودند كه به اين كشورها سياستهاي اقتصادي نئواز نتايج عملي 
شرايطي كه اجراي اين سياستها توان هر گونه رفرم  در تحميل  ميشدند.

دولتهاي حاكم براي حفظ قدرت خود به ،  اقتصادي را از آنها سلب كرده بود
  شدند.تنها راه حل در دسترس كه تشديد بندهاي ديكتاتوري است متوسل 

و ديگر كشورهاي شمال افريقا و كارگران و زحمتكشان تونس و مصر 
خاورميانه كه تحت شرايط غير بحراني نيز از نازلترين سطح معيشت 
برخوردار بودند و به وحشيانه ترين شيوه استثمار مي شدند، در شرايط 
تشديد بحران جهاني سرمايه داري زندگي و معيشت شان مورد تعرض 

ورها كه در اوج رونق . رژيم هاي حاكم در اين كشگرفته بودمضاعف قرار 
سرمايه داري هم تنها با اتكا به سركوب و ديكتاتوري عريان سودآوري 
سرمايه را تأمين كرده اند اينبار با يورش وسيع به سطح معيشت كارگران و 
زحمتكشان و تحميل ابعاد جديد فقر و فالكت بر آنان، كارد را به استخوان 

امع را به مصاف بر سر مرگ و مي رسانند و كارگران و زحمتكشان اين جو

% مردم زير خط فقر 40زندگي مي كشانند. در كشوري مانند مصر بيش از 
ميليون نفر از جمعيت آن با درآمدي برابر دو دالر در روز  20بسر مي برند و 

چهار مليون نفر بي سرپناه شب را در قبرستانها و در  زندگي را مي گذرانند،
  . خرابه ها به روز مي رسانند

اين كشورها حلقه هاي ضعيف سيستم سرمايه داري جهاني هستند، از  
اينرو  پيامدهاي بحران اقتصادي در كشورهاي سرمايه داري پيشرفته براي 
 مردم اين كشور بمراتب مصيبت بارتر بود و چنين شرايطي است كه 

هاي عظيم انقالبي را فراهم  خيزش  موجبات شعله ور شدن خشم توده ها و
و مردم در خيابانها عليرغم شعارهاي مقطعي . واقعيت اين است كه آوردمي 

، در اين خيزش ها ، اين اعتراضاتعليرغم اشكال مختلف بروز اجتماعي 
محتواي واقعي خود ضد سرمايه داري هستند. اما از آنجا كه توده هاي مردم 

محروميت خود را در تداوم حاكميت ديكتاتورهاي  علتدر اين كشورها 
فاسدي مي بينند كه براي چند دهه با اتكا به سركوب خونين به غارت و 
چپاول مردم پرداخته اند، بطور طبيعي و در گام اول به زير كشيدن و 

  . سرنگوني اين ديكتاتورها را در دستور مبارزه خود قرار مي دهند 
بسياري از تحليلگران سياسي حتي در كشورهاي غربي هم ترديدي نداشتند 

اينكه فشارهاي بانك جهاني و ديگر مراكز مالي بين المللي براي تحميل در 
سياستهاي نئوليبراليستي به كشورهاي پيراموني واكنشهاي اعتراضي مردم 
را  بدنبال خواهد داشت. اما آنها با توجه به شناختي كه از موقعيت 
ب اپوزسيون اين كشورها داشتند و با توجه به اعتمادي كه به توان سركو

دولتهاي حاكم داشتند تصور ميكردند كه نهايتا دولتها قادر خواهند بود 
مردم را به پيروي از اين سياستها عادت دهند و به تسليم بكشانند. اما 
تجربه نشان داد كه اگر مردم  متحدتوان واقعي خود را به ميدان بياورند از 

ادي ساخته سيستم ديكتاتوري و سركوب و خفقان رژيم هاي حاكم كار زي
 نيست.

ى اين خيزش ها در جهان عرب، فقط مجموعه اي از چند  آيا زنجيره آرش:
ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر از  حادثه

نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا 
عمومي ناگزيري آغاز روند بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت 

شده است؛ همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با كودتاهاي ضد 
  استعماري ورقي تاريخي برگشت ؟

  
آنچه كه در سطح توده هاي مردم در جريان است به هر  ابراهيم عليزاده:

نتيجه اي منجر شود تا همين جا بيداري اجتماعي باشكوهي است. مردم از 
ر دهها ساله اي كه از سوي ديكتاتورهاي فاسد بر آنها رواداشته زير با با تحقي

ميشد كمر راست كرده اند.ابعاد رويدادها و گستردگي اجتماعي آنها ،  
منطقه زئوپولتيك حساس خاورميانه و شمال آفريقا،  شرايط سياسي جهاني 
خاصي كه كه اين رويدادها در آن جريان دارد، اينها همگي به ما ميگويند 

ه يك نقطه عطف تاريخي در شرف تكوين است. اهميت اين تحوالت ك
بمراتب از تحوالت دوره اي كه طي آن استعمارگران خارجي از اين كشورها 
رانده شدند و از دوره اي كه ناسيوناليستهاي ميليتانت عرب با كودتاهاي پي 

  در پي كنترل سياسي در اين كشورها را بدست گرفتند، بيشتر است.
رب اول مقاومت مذبوحانه ديكتاتورها درهم شكست و درهم شكسته در ض 

خواهد شد.  آنچه كه قابل توجه است رويدادها و تحوالت بعدي است. در 
اين مرحله دو جبهه در برابر هم بسوي صف آرائي سرنوشت سازي ميروند، 
جبهه مردم به پاخاسته اي كه اكثريت قاطع آنها را كارگران و زحمتكشان و 

نان بيكار و مردم تهيدست تشكيل ميدهند و البته فعال  فاقد تشكل و جوا
رهبري منسجمي  هستند و  جبهه امپرياليستها و سرمايه داران محلي و 
نهادها و سيستمهايشان كه دست اندر كار برنامه ريزي براي حفظ موقعيت 

  و تامين منافعشان در شرايط جديد هستند. 
مردمي كه پژواك صداي انقالب خود را در  شواهد تا كنوني نشان ميدهد 

سرتاسر منطقه شنيده اند، به تعويض ساده رئيس و چند مهره رژيم به مثابه 
اگر بپذيريم كه خيزش هاي نتيجه نهايي انقالب شان رضايت نخواهند داد. 

اين بي نه  عليه بي عدالتي اجتماعي بود.  انقالبي مردم در اين كشورها 
پايان يافته است و نه حاكمان جديد راهي براي كتاتورها با سقوط ديعدالتي 
  از آن پيش رو دارند. شواهد حاكي از آن است كه موج دوم  تخفيف
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در اين كشورها در راه و در مسيري قرار گرفته است كه  خيزشهاي انقالبي 

نه توان  ارتش و حمايت هاي نظامي خارجي، ارتش و حكومت هاي متكي به
از اينرو  را دارند و نه قادر به پاسخگويي به نيازهاي آن هستند. سركوب آن

بحران سياسي در اين كشورها نه تنها با سقوط ديكتاتورها فروكش نخواهد 
كرد بلكه اين جوامع در آغاز راهي هستند كه اميد ميرود سرانجام چهره 
 سياسي و اجتماعي اين منطقه را دگرگون كند. پس از سقوط ديكتاتور ها

خيزش هاي مردم جز با سركوب هاي خونين از نوع آنچه كه در سالهاي 
شمسي در ايران اتفاق افتاد نميتوانند فرونشانند و انجام چنين  60دهه 

سركوبي در اين دوره در توان هيچ كدام از جناخهاي بورژوائي مدعي قدرت 
م خواهند نيست.  البته رزيم هاي جديد اصالحات نيم بند و ناپايداري را انجا

داد، اما اصالحات نيم بند كه هيچ ضمانتي هم براي دوام آن وجود ندارد، 
و مردم بپاخاسته در اين كشورها اهداف  مردم را راضي نخواهد كرد و  

   خود را پي خواهند گرفت.خواستهاي برحق 
جاي ديگري در هر دوره و هرهر  مانندكاميابي يا ناكامي مبارزات انقالبي 

رهبري كننده اي خواهد بود كه سرانجام در متن اين  مركز گرو ماهيت
بدين معني نتيجه نهائي اين مبارزات به شكل  مبارزات شكل خواهد گرفت.

گرفتن يك رهبري پيشرو و راديكال و نهايتا تفوق افق سوسياليستي بر 
افقهاي ليبرالي و ليبرال مذهبي در اين مبارزات گره خورده است. اين 

  د در تداوم اين مبارزات شكل بگيرد.رهبري ميتوان
در اين كشورها در  آنچه تاكنون اهميت دارد اين واقعيت است كه مردم  

متن همين دست آوردهاي اوليه اعتماد به نفس خود را باز يافته اند و 
نيروي خود را باور كرده اند. آنان ديگر آن مردمي نيستند كه بار تحقير 

بكشند. بيداري سياسي و اجتماعي و آگاهي حاكمان فاسد خود را بر دوش 
و تجربه اي كه در متن اين مبارزات كسب شده است و مي شود، دستمايه 

نيرو  و از پيروزي هاي قدم به قدم خود  مردمگذار به مراحل بعدي است. 
  درس خواهند گرفت.

و  اگر اين مردم در متن اين مبارزه اي كه در جريان است متشكل شوند 
اگر اپوزسيون ليبرال  ري كننده راديكال خود را بدست بياورند،ستاد رهب

را بگيرد و سر خورده و مايوس به  مردمبورژوائي نتواند ضرب حركت انقالبي 
خانه هايشان بازشان گرداند ، اين مبارزات تا كسب پيروزيهاي بزرگ كه 
سيماي سياسي كل اين منطقه حساس جهان را تغيير خواهد داد، ادامه مي 

  اميدواري در اين زمينه پايه مادي واقعي دارد. يابد.
نيروهاي ها در حاليكه طي سالها حكومت سركوب و خفقان در اين كشور

اتحاديه  در همانحال اسالمي اپوزسيون، اجازه فعاليتهاي معيني را داشته اند
 همواره راديكال و پيشرو نيروهاي  هاي مستقل كارگري ، كمونيستها و

 را الزم آمادگي هنوز دليل همين به و اند بوده تعقيب و يدشد فشار تحت
اگر اين خالء ردم پيدا نكرده اند. م انقالبي مبارزات راس در گرفتن قرار براي

و بعد از  كه مردم به تدريج خسته شوند پر نشود البته اين خطر وجود دارد
 بر متن اينچند سال كشمكش به آنچه كه كسب شده است قناعت كنند و 

به شرايطي كه حاكمان  در نبود يك آلترناتيو راديكال و انقالبي ،و خستگي 
جديد و دولتهاي امپرياليستي تدارك ديده اند رضايت دهند و به خانه 

كار اگاهانه و سازمانگرانه در ميان طبقه كارگر در اين  هايشان برگردند.
  مرحله نقش حياتي در خنثي كردن اين خطر خواهد داشت.

ه مقابل آمريكا و رقباي غربي او ، احزاب و جريانات سياسي هم در جبه
آمريكا و پيمان غرب در اين كشورها و طبقه سرمايه دار صف بسته اند. 

ديگر دولت هاي غربي از همان روزهاي نخست قيام مردم كشورهاي شمال 
آفريقا و خاورميانه در برخورد به قيام هاي مردمي سياست دوگانه اي را در 

گرفتند. در ابتدا بسيار محتاطانه جهت گيري كردند تا هنگامي كه از  پيش
مطمئن نشده بودند، به حمايت از آنها ادامه مي دادند. اما  ديكتاتورهاسقوط 

حتمي است به آنها پشت كردند و  آنهاپس از آنكه دريافتند كه رفتن 
  خود را در جبهه مردم جا زدند. جا خالي دادند و رياكارانه 

رسم هميشگي دولت آمريكاست كه تا وقتي كه ديكتاتورها در خدمتش  اين
. در نمونه هستند و منافعش را تامين مي كنند، از جنايات آنان چشم بپوشد

عراق ديديم كه بمباران شيميائي يك شهر و كشتار جمعي دهها هزار نفر از 
تي كه مردم كرد را كه جلو چشمان آنها جريان داشت كتمان كردند، تنها وق

سركشي هاي صدام منافع آنها را به مخاطره انداخت در برابرش ايستادند. 
امروز هم كه مي بينندبه همت مبارزات انقالبي مردم تاريخ مصرف اين 
ديكتاتورها به سر رسيده است خود را در كنار مردم جا مي زنند و تحت 

يو مورد نظر عنوان دخالتهاي بشردوستانه دست اندر كار آماده سازي آلترنات
خود هستند. مسلما باوجود منافع حياتي امپرياليستها در اين منطقه از 
لحاظ اين دخالتها نيز مخاطراتي آينده انقالب مردم را تهديد ميكند. 
دولتهاي امپرياليستي به آساني از منافع خود در اين منطقه نخواهند گذشت 

ل موقعيت استثنائي . خاورميانه بدليل وجود ذخاير عظيم نفتي ، به دلي
جغرافياي سياسي ، به دليل تداوم ستمگري دولت اسرائيل بر عليه مردم 
فلسطين ، به دليل حضور نظامي وسيع آمريكا، در شرايط قبل از رويدادهاي 

اخير هم بحراني ترين منطقه جهان بوده است. وجود مناطق بحراني نظير  
خاورميانه بر حساسيت انين ايران ، پاكستان و افغانستان در جوار منطقه 

منطقه بازهم افزوده است. از اينرو تنها با يك استراتژي روشن سوسياليستي 
كه مقبوليت اجتماعي يافته باشد ميتوان اين مبارزات را به نتايج مطلوب 

  اكثريت مردم اين كشورها رساند. 
آيا اين جنبش هاي زنجيره اي كه همچون واگن هاي متعدد قطار  آرش:
هاى  مان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافتهمز

اجتماعي كم و بيش متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و 
  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟

    
عليرغم وجود ويژگيهائي در هر كدام از اين كشورها در  ابراهيم عليزاده:

در شرايط اقتصادي و اجتماعي مشابهي قرار دارند و مجموع مردم منطقه 
مضافا مبارزات انقالبي اين دوره اين مردم همسرنوشت را بيش از پيش به 
هم نزديك كرده است. اما اين كشورها را درواقع به سه دسته ميتوان تقسيم 

  كرد:
دسته اول كشورهائي هستند كه دولتهاي غربي از سالها پيش حضور 

ستگاههاي نظامي و سياسي دولتها يشان داشته اند و مستمري  در د
دستشان براي انجام مانورهاي فريبكارانه به منظور آماده كردن جانشين 
براي ديكتاتورهاي مخلوع باز است. نمونه هاي مصر و تونس و مراكش و 
اردن و تا حدودي يمن و عراق از اين دسته هستند. دسته دوم كشورهائي 

هستند كه آمريكا و غرب براي آماده كردن بديل مورد  نظير ليبي و سوريه
نظرشان به ايجاد زمينه و به زمان نياز دارند و با سوق دادن خيزش مردم به 
سمت نبرد هاي مسلحانه زمينه دخالت نظامي خود را فراهم ميكنند.  دسته 
سوم كشورهائي هستند كه نيروي كار خود را اساسا از مردم مهاجر تامين 

و با اتكائ به ثروتهاي كالن نفتي و استثمار نيروي كار ارزان  ميكنند
مهاجرين حكومت ميكنند. عربستان سعودي و امارات متحده عربي هم از 

  اين دسته هستند و فعال خارج از دايره اين شرايط ويژه قرار گرفته اند.
در گام نخست با بركناري ديكتاتورها ، جانشينان مطلوب آمريكا و دولتهاي 
غربي بر سر كار خواهند آمد، اما دولت اينها هم مستعجل خواهد بود، زيرا 
قادر نخواهند بود به نيازهائي كه مردم به خاطر آن قيام كرده اند پاسخ 
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دهند.  دولتهاي امپرياليستي نه قادر هستندا لگوي اقتصادي موفقي پيش 
ليل بحران پاي متحدين جديدخود در اين كشورها قرار دهند و نه خود به د

اقتصادي دامنگيرشان در موقعيتي هستند تا براي انجام رفرم هائي به اين 
حتي هرگز به دنبال  آمريكا و ديگر قدرتهاي بزرگ دولتها كمك كنند. .

نبوده اند و امروز هم هدف آنها به هيچ وجه   در خاورميانه دموكرسي هم
 3ساليانه آمريكا دولت  دموكراتيزه كردن فضاي سياسي اين كشورها نيست.

ميليارد دالر كمك نظامي مستقيم جهت بقاي رژيم حسني مبارك هزينه 
 ،هم پيمان رژيم عربستان سعودي است كه جالدان رسمي ميكرد، هنوز

   انسانها را با شمشير گردن مي زنند و به زنان حتي اجازه رانندگي نميدهند. 
ين منطقه بر تغيير تحوالت سياسي بعدي در هر كدام از كشورهاي اگرچه 

حوالت توازن قوا  به نفع جبهه مردم تاثير خواهد داشت اما در اين ميان  ت
نقشي به مراتب تعيين كننده اي در تغيير معادالت  آتي در كشور مصر

ميليون  80با حدود است شوري ك سياسي منطقه خواهد داشت. مصر
معموال و  موقعيت ويژه اي در ميان كشورهاي عربي دارد، جمعيت 

پيشقراول تغييرات عمده در منطقه بوده است. مصر در واقع الهام بخش و 
قبله گاه ناسيوناليسم عرب بوده است، جريانات اسالمي اساسا در اين كشور 
پا گرفته اند. رهبران حركتهاي اسالمي بيشترشان تحصيل كردگان دانشگاه 

و راديكال در اين  طبقه كارگر و نيروهاي چپاالزهر قاهره هستند. بعالوه 
ضدكارگري و ضدكمونيستي  ديكتاتوريطي سال هاي طوالني كه كشور 

مجال رشد و تحكيم صفوف خود را نداشته اند  اكنون و در شرايط جديد 
اعتماد به نفس خود را باز يافته اند و در سقوط ديكتاتور نقش تعيين كننده 

  اي ايفا كردند. 
سوي سرنوشت مشترك سوق ميدهد فصل مشتركي كه اين كشورها را به 

هيچكدام از گرايش ها و جريانات بورژوايي موجود در اين  اين است كه 
جامعه ، هيچ برنامه اي عليه فقر و نابرابري هاي حاد اقتصادي و اجتماعي 

پاسخ درست به اين نياز  تنها در نزد  كه مردم را به جان آورده است ندارند.
د است كه چشم به تغيير روابط مالكانه گرايشهاي چپ و راديكال موجو

با   پاسخ سرمايه دارانه ندارد. اين كشورهافالكت اقتصادي در  موجود دارند.
توجه به همه اينها شواهد نشان ميدهد كه ادامه انقالب در مصر الگوي مردم 
در كشورهاي ديگر قرار خواهد گرفت و هر تحولي در مصر به فاصله اندكي 

  نطقه اي خواهد داشت.بازتاب گسترده م
  

دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت كنونى كه   آرش:
مردمان عرب اسالمگرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به 
بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها را ساخته 

ها، به اين  سته ديگر از آنكنند و د و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد مي
اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده و رهبري آن ها را 

بيداري "به دست بياورند، ادعا مي كنند  كه آن ها در پي چيزي جز 
در منطقه و رسيدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و  "اسالمي

جموعه شرائط حاكم بر اين جنبش خاكي اين كشورها نيستند. با توجه به م
ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبش 

اقتصادي  –ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي 
دمكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي و يا حتا 

  چشم انداز تكوين رژيم اسالمي چقدر است؟ 
  
اينكه اسالمگرايي انگيزه اين خيزشها نيست يك واقعيت  اهيم عليزاده:ابر

قابل مشاهده است. آنچه در اين منطقه جريان دارد، حركتي اصيل، عدالت 
خواهانه و توده گير است . بازتاب شرايط دشوار زندگي اقتصادي و اجتماعي 
 و فوران خشم فروخفته مردمي است كه عزم خود را جزم كرده اند كه

شرايط زندگي خود را دگرگون كنند. آنها بدنبال وعده بهشت موعود خيالي 
نيستند، بلكه بدنبال دست يافتن به زندگي بهتري در همين جهان مادي 
هستند.  اين حركتها ساخته و پرداخته هيچ دست بيگانه اي نيست ، بلكه 
 يك انفجار اجتماعي است كه هنوز رهبري منسجمي هم ندارد. گرايشهاي
سياسي موجود در اين كشورها هركدام در تالش هستند جاي پائي در آن 
پيداكنند. دولت آمريكا و ديگر دولتهاي امپرياليستي تالش ميكنند جلو 
  تداوم اين انقالبات و شكل گيري رهبري راديكال و پيشرو در آنرا بگيرند.اما 

  
  

  
  

د،نهايتا در برابر اين آنها با دخالتهاي خود هر رژيمي را هم بر سركار بياورن
پرسش قرار خواهند گرفت كه براي بهبود شرايط اقتصادي زندگي كارگران 
و اقشار تهيدست و محروم جامعه چه خواهند كرد؟ در اين زمينه بورژوازي 
حاكم قادر به هيچ معجزه اي نيست. آنها در بهترين حالت ميتوانند آنهم 

هند و يا از بين ببرند. نه براي مدتي فساد مالي و اداري را تخفيف د
ليبرالهاي سكوالر داخلي و نه گروههاي اسالمي براي اداره اقتصاد اين 

  كشورها پاسخ روشني ندارند.
نيز چه به مثابه اپوزيسيون و چه به مثابه نيروي در  هاي اسالميجريان 

قدرت نه تنها نتوانستند به نيازهاي واقعي مردم اين كشورها پاسخ بدهند 
ند و ه ااين جوامع را به قهقرا بردهر جا دستي در قدرت داشته اند بلكه 

و اكثريت مردم اين را دريافته اند  پاسخي نيز براي حل بحران كنوني ندارند
و به همين دليل است كه كسي حركتهاي اخير را جرياني اسالمي حصلت 

 نه راه حل مورد نظر امريكا و غرب، نه آلترناتيو هاي نمائي نميكند. 
جريانات ناسيوناليست و ليبرال طرفدار غرب و نه راهكارهاي جريان اسالم 

هيچكدام به دليل پايبندي آنان به حفظ مناسبات اقتصادي موجود  ميانه رو
از امكان و پايه مادي براي حل بحران كنوني برخوردار نيستند. در شرايط 
كنوني اين روند ها در خالء نبود يك جنبش متشكل كارگري و 

   بپاخاسته مردم هاي توده  سوسياليستي تنها با اتكا به عقب راندن مبارزات
 نيروهاي با همدستي در آنها، تمام نيمه انقالب كشاندن شكست به و

  .كنند تحميل مردم  به را خود هاي آلترناتيو توانند مي سركوبگر
ورژوا با توجه به ريشه هاي تحوالت انقالبي در اين كشورها، نه راه حل هاي ب

امپرياليستي مبني بر ليبراليزه كرده ساختارهاي حاكميت سياسي و 
پيگيري برنامه هاي اقتصادي نئوليبرالي كه هم اكنون دولت امريكا به كمك 
شبه كودتاي ارتش در مصر به دنبال اجراي آن است، نه جريانات 
ي ناسيوناليسم و ليبرال عرب طرفدار غرب كه با تعديالتي در ساختار سياس

كه با  ميانه رودر تالش براي كنترل بحران هستند و نه جريان اسالم 
ليبراليزه كرده اهداف و استراتژي سياسي خود در پي انطباق خود با منافع 

 اي ريشه حل به قادر هيچكدام است، جهاني و اي منطقه  قدرت هاي
  ند. نيست است داري سرمايه اقتصاد مناسبات در تحول ايجاد همانا كه بحران

جريانهاي ميانه رو اسالمي با نگاه به تجربه تركيه در تالش هستند توجه 
غرب و بويژه آمريكا را به طرف خود جلب كنند و نشان دهند كه با به 
قدرت رسيدن آنها نه منافع اقتصادي آمريكا در كشورهايشان به مخاطره 

گرفته  مي افتد و نه سياستهاي تند روانه اي در قبال اسرائيل در پيش
خواهد شد.  دولت آمريكا هم در  مقايسه با ليبرالهاي غير مذهبي كه بي 

كفايتي سياسي آنها را آشكارا مي بيند، در وجود جريانهاي ميانه رو اسالمي  
ظرفيت هاي بيشتري براي كنترل خيزشهاي مردمي را مي بيند و نگران 

جريانات را  اسالمي بودن آنها نيست. از نظر آمريكا دولت محصول اين
  همانقدر ميتوان اسالمي ناميد كه دولت فعلي تركيه را.

از اينرو شواهد نشان ميدهند كه جريانات ميانه رو اسالمي به بهترين هم 
پيمانان آمريكا در منطقه تبديل خواهند شد. آنها نه تنها منافع آمريكا را 
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اقتصادي و زير سوال نخواهند برد، بلكه دقيقا همه راه كارهاي سياسي ، 
ديپلماتيك پيشنهادي آمريكا را در اداره آينده كشور تعقيب خواهند كرد. 
آنها هم چنين باندازه كافي ضد كمونيست نيز هستند و اين خصوصيتشان 

  هم براي روبرو شدن با تحوالت بعدي بشدت مورد نياز خواهد بود.   
م و تعميق اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاي تداو آرش:

سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، به 
مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى 

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن الگوي خامنه  حفظ كردند، به نظر مى
از جنبش هاي  احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان - اي

كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه وبرابري طلب 
ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، چه آموزه هايي 

  براي يكديگر دارند؟ 
  

تجربه ليبي (و احتماال متعاقبا تجربه سوريه) نشان دادند  ابراهيم عليزاده:
ي كه تحت پوشش فريبكارانه دفاع از مردم دخالت نظامي متحدين غربكه  

در واقع هدفي جز خاموش ساختن شعله هاي صورت ميگيرد  قيام كننده 
قيام حق طلبانه مردم ندارد. هدف اين دخالت، تحميل رژيمي به مردم است 
كه بتواند در شرايط جديد مصالح كشورهاي امپرياليستي را حفظ كند. 

، به معني فروكش امي آمريكا و ديگراندخالت نظهرگونه دلخوش كردن به 
كردن شور مبارزاتي و كاهش اعتماد به نفس مردم است. چنين وضعيتي راه 
را براي به قدرت رسيدن استثمارگران و ستمگران جديدي كه خود را با 

  .كرد خواهد هموار اند، ساخته هماهنگ منافع دولت هاي امپرياليستي
توجيهي صورت بگيرد مانند سمي  دخالت نظامي دولت هاي غربي با هر

است كه بر پيكر مبارزه عادالنه مردم اين كشور عليه ديكتاتوري تزريق مي 
اين نخستين و مهمترين درس از نمونه ليبي است. شواهد نشان  شود. 

ميدهد كه در كشور سوريه هم اين بار با محوريت دولت تركيه در تدارك 
ند رژيم حاكم در اين كشور در تداوم اجراي سناريو مشابهي هستند تا نگذار

قيام كنوني مردم سوريه سرنگون شود.  نمونه ليبي نشان داد كه از اين 
  طريق حتي نميتوان جان شهروندان بيشري را هم نجات داد.

درس ديگري كه ميتوان گرفت اين است كه چنانچه در جريان تداوم اين 
اخاسته نتوانند سازمان و مبارزات حق طلبانه كارگران و مردم محروم و بپ

رهبري خود را بوجود بياورند، دولتهاي غربي و دشمنان انقالب در اين 
كشورها بديل خود را تحميل خواهند كرد. ملزومات شكل گرفتن رهبري 
راديكال و سوسياليست در اين جنبشها وجود دارد. اما اين رهبري تنها از 

حضور فعال در متن اين  طريق اتكاء به نيروي اجتماعي طبقه كارگر و
  مبارزات بوجود خواهد آمد.

برخي مي گويند اين جنبش هاي تاكنون مسالمت آميز، وقتي بي  آرش:
رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 

توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  چطور مى
بداهللا صالح غلبه كنند؟  آيا به راستي جز حكومت هاي قذافي و اسد و ع

تسليم به اين حكومت ها و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه ديگري براي 
  پيشرفت اين جنبش ها وجود ندارد؟

  
دستگاهاي تبليغاتي غرب هرگز نخواستند تصويري واقعي  ابراهيم عليزاده:

اي تلويزيوني مدام به از مبارزات و خيزشهاي انقالبي اخير ارائه دهند. كاناله
دنبال صحنه هاي پر تب و تاب جنگ و گريزهاي خياباني هستند و 
چشمشان را بر روي واقعيتهاي تعيين كننده ديگري كه در پشت اين صحنه 
ها در جريان است مي بندند. بعنوان مثال آنچه كه در مصر كمر رژيم 

ره نبود. مبارك را شكست ، تجمع اعتراضي مردم در ميدان تحرير قاه
اعتصابات كارگري در همه عرصه ها طي روزهائي كه بخشهائي از مردم در 
اين ميدان جمع شده بودند، رژيم حاكم را فلج كرده بود: در تونس فراخوان 
اعتصاب عمومي اتحاديه كارگران تونس بود كه رژيم حاكم را در آستانه 

  سقوط قرار داد.
و كم  يك هاي مبارزاتي جديددر جبهه مبارزه مردم هم به تدريج تاكت

هزاران نفر از در نمونه مصر . هستنددر شرف شكل گيري  هزينه تري
كارگران كانال سوئز كه رگ حياتي اقتصاد مصر است دست به اعتصاب زده 

بودند. كارگران شركت هاي هوايي و حمل و نقل شهري، كارگران پااليشگاه 
ي از مراكز ديگر به اعتصاب و بسيار، پنبه و آلمنيوم ها، صنايع فوالد 

عمومي پيوسته بودند. اگر چه رسانه هاي غربي توجه خود را اساسا بر 
رويدادهاي ميدان تحرير متمركز كرده بودند اما دولت و فرماندهان نظامي و 
مشاورين اوباما و ساركوزي و ديگران مي دانستند كه روند تعميق انقالب 

د كه با ادامه انقالب، انبوه مردمي كه مصر آغاز شده است. آنان مي دانستن
در ميدان تحرير و در تيررس نيروهاي امنيتي و نظامي قرار دارند، با گذشت 
زمان متشكل خواهند شد و در مكان هاي كار و زندگي خود قدم به قدم به 
   شرايط قيام همه جانبه و وارد آوردن ضربه نهايي بر پيكر نظام حاكم

 .شوند مي نزديك

 پردازان سناريو و ارتش فرماندهان كه بود شرايطي چنين تكوين از وحشت 
ناچار كرد كنار گذاشتن حسني مبارك را به مردم عرضه كنند  را آنان غربي

تا آنان را از ادامه و تعميق انقالب شان باز بدارند. گرچه آنان به كمك رسانه 
را در  همه انقالب مصر كردنند كههاي جمعي تحت كنترل خود تالش مي 

تجمع ميدان آزادي خالصه كنند و با نمايش حضور تانك هاي ارتش در 
ميان مردم، ماهيت واقعي اين ابزار تداوم سلطه ديكتاتوري و دفاع از نظام 
استثمارگر حاكم را پوشيده بدارند، اما خود در دنياي واقعي مي ديدند كه 

 در نشين زاغه هزاران  چگونه ،"مردم و ارتش وحدت"در گرماگرم نمايش 
اين شهر  در دولت مقر خود براي سرپناهي نداشتن به اعتراض در سوئز بندر

را به آتش كشيدند و دهها هزار كارگر با دست از كار كشيدن هماهنگ خود 
  پايه هاي نظام حاكم را به لرزه در آوردند. 

.طبقه متوسط ناراضي در آكسيون ميدان تحرير نقش چشمگيرتري داشت و 
اي تبليغاتي جهاني بر روي اجتماع مردم در ميدان تحرير متمركز بنگاهه

شده بودند، اما در واقع ستونهاي انقالب در مراكز كارگري و در اعتصاب 
عمومي برپا شده بودند و اين جاهائي كه براي دوربينهاي تلويزيوني زرق و 

  برقي نداشتند.
يكال و پيشرو و واقعيت اين است كه يكي از عوارض عدم حضور رهبري راد

سوسياليست در راس اين جنبشها، سوق پيداكردن خود به خودي آنها در 
مسيرهاي پر تلفات است. اگر يك رهبري داهيانه از اين نوع وجود ميداشت 
، نه اجازه ميداد بهانه اي براي مداخله بدست دولتهاي غربي بيفتد و نه 

اي فرسوده كردن و چنين مسير دردناكي را بپيمايد. راههاي متعددي بر
سرانجام بزانو در آوردن ديكتاتورها وجود دارد. اعتصابات عمومي ، اعتصابات 
كارگري ، نافرماني هاي مدني، كار در ميان سربازان و نيروهاي مسلح و 

به  آنهاتشويق آماده ساختن آنها براي سرپيچي از دستورات فرماندهان و 
شكل دادن به شوراهاي ،  ترك پادگانها و پيوستنشان به صفوف مردم

مردمي بعنوان نهادهاي حاكميت مردم از پائين در مكانهاي كار و زندگي و 
نمونه هائي از تاكتيك هاي مبارزاتي  كنترل عملي امور زندگي روزمره

هستند كه دست و بال نيروهاي سركوب در مقابل آنها تا حدود زيادي بسته 
  است. 

*  

            .....  

  نمردن در مرگ خويش

  ، وار سر بدر آوردن وز خون خويش فواره

  آئين توست بي شك

  كه ما راهيانِ عشق                 

  آن را هزار باره

  . ايم به ميراث برده              

  حسين اقدامي (صدرايي)               
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 از: آرش شش پرسش

  )سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت

  

ه اي ضد حكومتي در كشورهاي عربي چرا زنجيره خيزش هاي تود :آرش
اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم 
اين كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه 
عواملي همزماني خيزش ها را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند 

  كشور معين؟
  

ديدن صحنه خود سوزي محمد بو  :شوراي رهبريعضو  علي مختاري
فقير تونسي دل هر انسان آزاده اي را به درد  دستفروش دوره گرد عزيزي،

مي آورد. او سمبل فرودستان جامعه تونس بود. انساني در اسارت فقر و 
هاي آن جان بوعزيزي  نظام حاكم جبار. آتشي كه در شعلهدرمانده در برابر 

حس درد طاقت سوز خشم فرو خورده ساليان دراز  درمانده خاكستر شد،
سركوب را در جهان عرب همگاني كرد. اين همگاني بودن درد فقر و 

كشور جهان عرب  17اي  در  بود كه به زنجيره خيزش هاي توده درماندگي
و نه آساني و سرعت پيروزي مردم  تونس. در تونس  و مصر  منجر شد

هايي را كه جزيره ثبات در جهان عرب  يمردم در فاصله سه هفته ديكتاتور
تحير همه را برانگيخت  خوانده مي شدند بر انداختند. تحولي با اين سرعت،

توان  ده كرد ولي نميو اميد به امكان تغيير را دردل مردم  جهان عرب زن
گفت تجربه تونس و مصر به حركت مردم ساير كشورهاي عربي دامن زد. 

روزي عامل و انگيزه خيزش مردم در جهان اگر آساني و تندي سرعت پي
عرب بود، بايد در سوريه، يمن و ليبي مردم خيلي زودتر از اينها دست از 
تظاهرات بر      مي داشتند و خيابان ها را خلوت مي كردند. عبداهللا صالح 
،بشاراسد و قذافي هم فكر مي كردند تظاهر كنندگان با اولين دشواري و 

خانه هايشان برمي گردند ولي ما شاهد هستيم كه در مواجه با سركوب به 
اين كشورها مردم عليرغم تحمل سنگين ترين ضربات به راهي كه پيش 

  گرفته اند، ادامه مي دهند.

تجربه تونس، تبادل اطالعات از طريق رسانه هاي جديد، بهره گيري از 
كه  "الجزيره"و به ويژه وجود رسانه اي از نوع  "فيس بوك"و  "توتيتر"

تمامي كشورهاي عربي را زير پوشش خود دارد و  خود را به عنوان  رسانه 
ي فراملي و صداي مردم  جهان عرب جا انداخته است در روان شدن سيل 

تظاهرات و پيوستن يكي به ديگري بي تاثير نيستند؛ اما عامل اصلي 
خيزش مردم براي عدالت خواهي و دمكراسي خواهي از اعماق درون اين 

وامع سرچشمه مي گيرد. فساد اقتصادي و اداري، بيماري مزمن تورم، ج
گراني و بيكاري، وجود انواع تبعيض ها و جمعيت عظيم زير خط فقر، 
اختالف فاحش بين مقربان حكومت و ساير اقشار در برخورداري از ثروت ، 
امكانات و رفاه جامعه عوامل كم و بيش مشابه در عمده كشورهاي عربي 

  كه  زندگي را براي مردم طاقت فرسا و غير قابل تحمل كرده اند.هستند 
مصر نمونه گويا از شرايط حاكم برعمده كشورهاي جهان عرب است. اين 
كشور از منابع و شرايط غني كشاورزي، نفت، گاز، انرژي خورشيدي، 
توريستي ، جمعيتي و موقعيت استراتژيك برخوردار است. ساالنه بيش از 

 4يارد دالر كمك نظامي و غير نظامي مي گيرد، نزديك به يك ونيم ميل
ميليارد دالر از محل توريسم و بيش از پنج ميليارد دالر از محل تردد 
كشتي ها از كانال سوئز  وارد خزانه دولت مي شود و... اما همه درآمدها را 
ارتش، بوروكراسي اداري و قشر محدودي كه اقتصاد ، امكانات و منابع 

كشور را در انحصار دارد، مي بلعند و بدهي خارجي را سال به سال تجاري 
 16ميليارد دالر بدهي  خارجي و  150باال مبرند. در سال گذشته مصر 
  ميليارد دالر كسري بودجه داشت.

 28درصد از 8/2درمصر در فاصله پنج دهه آمار جمعيت با رشد باالي 
درصد جمعيت در سن  60ميليون نفر رسيده است. بيش از  84ميليون به 

درصد آنان در ماه  40اشتغال هستند و از مجموع جمعيت كشور، بيش از 
دالر درآمد دارند. با توجه به تورم دو رقمي، درآمد باالي پنجاه  60زير 

درصد مردم چنان نازل است كه قادرنيستند مايحتاج اساسي را تهيه كنند. 
ار تحصيل كردگان افزايش اگرچه به دليل جواني جمعيت سال به سال شم

يافته است، اما فارغ اتحصيالن به دليل كيفيت نازل آموزشي و فقدان 
بخش توليدي بزرگ اشتغال زا، قابليت جذب به بازار كار و توليد را ندارند. 

سال كه بيش از نيمي از جمعيت  25فارغ التحصيالن و ساير جوانان زير 
ندازي جز خدمت در ارتش و كشور را تشكيل مي دهند در جامعه چشم ا

بخش اداري ندارند. همين دو بخش با بيش از سه ميليون نفر پرسنل 
چنان اشباع شده اند كه ديگر امكان جذب نيروي جديد ندارند و حكومت 
با توجه به محدويت انتخاب شغل در جامعه،  با به كارگيري جوانان در 

مردم مي سازد. نظام ارتش و بخش دولتي از آنان اهرم اعمال فشار  بر 
اقتصادي كشور فاقد برنامه  توسعه و رشد اقتصادي با ثبات مي باشد و 
بوروكراسي و فساد اداري كارد را به استخوان گلوي مردم رسانده است. 
براي گرفتن يك تكه زمين بايرجهت ساختن خانه، مردم بايد با پرداخت 

 14تا  6ند. راهي كه اداره دولتي دريافت كن 31نوع جواز از  77هزينه، 
سال طول مي كشد. براي پرهيز از اين گذرگاه بي سرانجام فقط يك راه در 
مصر، تونس، سوريه و... وجود دارد: رشوه كالن. در همه كشورهاي جهان 

سركوب عريان مخالفان و فقدان فضايي كه حداقل منتقدان بتوانند از      عرب
ردم بسته است و اگر اين وضع موجود شكوه كنند راه تنفس را بر م

اعتراضات و قيام ها نبودند، بايد مي پرسيديم چرا مردم جهان عرب اين 
  همه ظلم و نابرابري را تحمل مي كنند و دم نمي زنند.

حركات اعتراضي مردم به چند كشور عربي معين محدود نيست. از زمان 
ي از قيام كشور عرب زبان مردم در پشتيبان 18رويداد تونس تا به حال در 

تونس،مصر، يمن و در اعتراض به حكومت هاي خود كامه تظاهرات كرده 
اند. در استمرار تظاهرات و كيفيت پيشروي حركات اعتراضي در هريك از 
اين كشورها عوامل متفاوتي تاثير دارند. وضعيت كلي اقتصاد يكي از اين 

دالر،  1200عوامل است. در يمن درآمد سرانه از توليد ناخالص اجتماعي 
هزار دالر  74هزار دالر، قطر  16دالر، عربستان سعودي  2700در مصر 

است. بي آن كه ميزان بهره مندي از اقشار متفاوت جامعه را از درآمد 
عمومي ناديده بگيريم، ثروت عمومي نمي توان تاثير آن را در رفتار 

وزسيون اجتماعي نفي كرد. از لحاظ سياسي در كشوري مانند سوريه كه اپ
عليرغم سركوب ها از تجربه تاريخي برخوردار است و فرهنگ سياسي 
جامعه غني تر از عربستان سعودي مي باشد،  سازماندهي مبارزه هم در 
برابر سركوبگران از امكانات معيني براي تداوم حركت برخوردار است. در 

منيتي سوريه اپوزسيون قادر است با توجه به استقرار و  آرايش نيروهاي ا
يگر تغيير دهد . نمي توان محل تظاهرات را از شهري به شهر د
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داشت مبارزه در عربستان سعودي كه بر روي درياي نفت نشسته انتظار
است و رهبري سركوب در يمن و بحرين را به دست گرفته تا از سرايت 
موج خيزش به درون خاك خود جلوگيري كند، به همان كيفيت سوريه 

  باشد.       
ى اين خيزش ها در جهان عرب، فقط مجموعه اي از  آيا زنجيره :رشآ

ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر  چند حادثه
از نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا 
روند بازگشت ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري 

ز شده است؛ همچنان كه پنجاه سال پيش در همين كشورها با آغا
  كودتاهاي ضد استعماري ورقي تاريخي برگشت؟

  
در جهان روزانه ده ها حادثه سياسي روي مي دهد كه هريك در  مختاري:

نوع خود كم اهميت نيستند ولي رسانه هاي خبري معتبر جهان  و 
ادثي كه اهميت تاريخي تحليگران سياسي از اين رويدادها به عنوان حو

داشته باشند ياد نمي كنند. خيزش مردم در كشورهاي عرب زبان بنا به 
مضمون و شكل آنها  يكي از آن رويدادهايي  است كه آيندگان وقتي تاريخ 
تحوالت سياسي را بررسي مي كنند از اين خيزش ها كه بعضي ها آن را 

ريخ منطقه و جهان مي خوانند به عنوان نقطه عطف در تا "بهار عرب"
عرب ياد خواهند كرد. شكست و يا پيروزي مردم در سوريه و يا مصر 
تاثيري در اين كه ما رويداهاي جاري را نقطه عطف بدانيم و  در آينده از 

  سخن بگوييم ندارد. "قيام جهان عرب"زمان پيش و پس 
ي در فاصله سه دهه و به ويژه پايان جنگ سرد تحوالت بزرگي در جهان رو

داده است. ده ها كشور به جمع كشورهاي موجود جهان پيوسته اند و در 
بسياري از كشورها، در آسيا و آمريكاي التين مردم ديكتاتورهاي حاكم را 
يا بركنار كرده اند و يا با اعمال فشار نظام هاي مستبد را عقب نشانده و 

كرده   بخشي از مطالبات دمكراتيك خود را به رژيم هاي حاكم  تحميل
اند. در چهار دهه اخير در جهان عرب عكس اين روند پيش رفته و دست 
مردم سال به سال از قدرت كوتاهتر شده است. حكومت ها از مردم بيشتر 
فاصله گرفته و براي دوام عمر خود بيش از پيش بر حمايت خارجي و 

به نيروهاي امنيتي و نظامي متكي شده اند. در اين كشورها ساختار قدرت 
گونه اي است كه حتي مجالس دولت ساخته، محلي  از اعراب ندارند و 
نظام ها يا سلطنتي و سلطاني مشابه سده هاي پيشين هستند و يا 
جمهوري هاي موروثي كه قدرت در محدوده خانواده رئيس جمهور حاكم 

سال  41تا پيروزي كودتاي نظامي بعدي دست به دست مي شود. قذافي از 
به دست گرفته و ثروت كشور ليبي در اختيار خانواده و  پيش قدرت را

قبيله او است. مبارك اگر وادار به بركناري نمي شد، در سي امين سال 
و تكميل  "قانوني"رياست جمهوري خود تدارك انتقال قدرت به پسرش را 

مي كرد. بشار اسد كه مردم سوريه را با اعزام  كاروان تانك و شليك توپ 
به خاك و خون مي نشاند، قدرت را از پدرش حافظ اسد به  دسته ، دسته

ارث برده است. در يمن ، اردن ، مراكش ، عربستان سعودي و...وضع همين 
است. اين وضع با توجه به روند تحوالت جهان و منطقه ديگر قابل تحمل و 
قابل دوام نبود. منطقه اي كه دهه ها در حال غليان بود به نقطه جوش 

و دير يا زود نمود تحول كيفي آن ظاهر مي شد. قيام تونس  رسيده بود
  سراغاز اين تحول است.   

نقض خشن و عريان حقوق اساسي  و حقوق بشر در اين كشورها چنان 
فاحش است كه دولت هاي غربي ادامه وضع را به زيان منافع استراتژيك 

روهاي خود ارزيابي مي كنند و ترجيح مي دهند براي حفظ منافع خود ني
به ظاهر دمكرات و سازگار با گردش آزاد سرمايه را جايگزين ديكتاتورهاي 

  مستبد و منزوي سازند.
همين كه رهبران فرانسه، آمريكا، بريتانيا، آلمان، ايتاليا و...كه دوستان بن 
علي و مبارك بودند، در فاصله سه هفته ترجيح ميدهند از اين ديكتاتورها 

جبهه جنگ داخلي عليه قذافي را تقويت مي  فاصله بگيرند و در ليبي
كنند، نشان مي دهد اوضاع در جهان عرب در حال تغيير مي باشد و چشم 
انداز اين تحول، بازگشت به ديكتاتورهاي نيست كه دولت هاي 

بخواهند براي حفظ منافع خود به سرمايه گذاري روي آنها ادامه "غرب"
  دهند.

با آنچه در دهه پنجاه اتفاق افتاد يك تحول جاري در كشورهاي عرب زبان 
تفاوت اساسي دارد.  در آن زمان هم كودتاهاي ضد استعماري، 
ناسيوناليسم ناصري، سوسياليسم بومي عربي در كشورهاي عرب زبان 
همزمان اتفاق نيافتد، اما خلع قدرت از خانواده سلطنتي فاروق در مصر 

عرب آغاز شده و اين روند حكايت از آن داشت كه روند تازه اي در جهان 
آينده  كشورهاي عرب زبان را  به نوعي رقم خواهد زد. تفاوت تحول كنوني 
با پنجاه سال گذشته عمدتا در اين است كه امروز بر خالف گذشته تغيير از 
درون جامعه و با مشاركت همگاني با تكيه بر گفتمان دمكراسي و عدالت 

جتماعي هستند كه حكومت و ارتش خواهي آغاز مي شود و اين نيروهاي ا
را وادار به واكنش مي كنند. بن علي در تونس و مبارك در مصر تحت فشار 
مردم از صحنه سياسي حذف شدند و پادشاه اردن كه تا دو ماه پيش وجود 
مخالفان را به رسميت نمي شناخت ، امروز جهت كنترل نارضايتي مردم  و 

نشود به محدويت اختيارات خود تن براي آن كه به سرنوشت مبارك دچار 
مي دهد. در سوريه بعد از پنج ماه تظاهرات، تحمل صدها كشته و آواره 
شدن هزاران تن مخالفان قادر شدند به ديكتاتور بفهمانند كه وضع تغيير 
كرده و مردم ديگر به تك صدايي تن نمي دهند.  فرهنگ ، دين ، زبان، و 

شرايط عيني حاكم بر كشورهاي عربي حوزه جغرافيايي مشترك بر زمينه 
با و جود رسانه هاي تازه و مبادله سريع اطالعات شكل گيري  اين روند 

  تاريخي را تسريع كرده است.
اشاره به بازگشت ناپذيري روند جاري به اين معني نيست كه همين حاال 
مردم به ساختار سياسي دمكراتيك و مطلوب كه بتواند مطالبات آنان را 

كند دست يافته اند. در تونس و مصر جنبش هنوز خاكريز نخست را  تامين
  فتح كرده است و تا رسيدن به هدف راه دشواري در پيش دارد.

آيا اين جنبش هاي زنجيره اي كه همچون واگن هاي متعدد قطار  :آرش
هاى  همزمان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت

متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و اجتماعي كم و بيش 
  سرنوشت يكساني (اعم از پيروزي يا شكست) بيابند؟

  
كشوري كه از ژانويه سال جاري تا كنون حركات  18و  17بين  مختاري:

اعتراضي انجام گرفته است، صرف نظر از تفاوت بافت جمعيتي ،ساختار 
ا ديگري، يك تفاوت اجتماعي، سياسي و رشد اقتصادي هريك آنها ب

اساسي بين اين مجموعه وجود دارد. كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به 
دليل برخورداري از منابع نفت از امكانات عظيم مالي برخوردارند و 
نيروهاي انتظامي و ارتش با بهره مندي از امتيازها با مطالبات و نيازهاي 

، مصر، مراكش، اردن، مردم بيگانه است. امكانات اين كشور ها با تونس
سوريه، يمن و...فرق دارد. كشورهاي نفت خيز عرب از پشتيباني خارجي 

محكم تر و  امكان مانور بيشتر  براي سمت دادن به نارضايتي مردم  
برخوردارند. عربستان سعودي به پشتگرمي دوستانش در غرب، به بحرين 

ر تونس و مصر لشكركشي كرد و در يمن جانب عبداهللا صالح را گرفت. د
مردم سريعتر از آن كه انتظار مي رفت خاكريز نخست را پشت سر 
گذاشتند و وارد برزخ سياسي شدند. خواست مردم مصر روشن است ولي 
آينده تحوالت مبني بر اين كه مردم تا چه اندازه بتوانند از برگزاري يك 

معكوس انتخابات آزاد فراتر بروند ناروشن است. در ليبي اگرچه شمارش 
براي رفتن قذافي آغاز شده است اما معلوم نيست كه با پيروزي جبهه 
مخالفان تا چه اندازه مردم در اداره آينده اين كشور سهيم خواهند بود. در 
سوريه شرايط براي هر دو طرف درگيري روز به روز دشوارتر مي شود و 

به اين  توازن نيروي طرفين به شدت در نوسان است. به نظر نمي رسد كه
زودي ها بشار اسد بتواند مردم را از حركت اعتراضي بازدارد و يا با اولين 
فشار خارجي تن به اصالحات عميق و گشايش فضاي باز سياسي در كشور 
بدهد. فعال مردم با مقاومت شجاعانه توانسته اند به رژيم دمشق عدم توسل 

تحاديه اروپا مبني بر به تانك و توپ را تحميل كنند. موضع اخير آمريكا و ا
طرح بركناري بشاراسد اگرچه با تاخير و با در نظر داشت منافع 

و امنيت آينده اسرائيل انجام گرفته اما ديكتاتور سوريه  "غرب"استراتژيك
را در تنگناي تازه اي قرار داده و موقعيت مخالفان نسبتا تقويت شده است 

ر اسد، تالش خواهد كرد خود . بدون پيوستن فعال تركيه به اين جبهه، بشا
  را با شرايط جديد انطباق دهد. 
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در برخي از كشورها ي جهان عرب زيرساخت هاي اوليه استقرار دمكراسي  
براي مردم شناخته شده اند؛ كانون ها، نهادهاي صنفي، نهادهاي مدني و 
احزاب سياسي يا شكل گرفته اند و يا نيروي آزموده براي پايه ريزي اين 

ا را دارند. در برخي ديگر براي متشكل كردن مردم و آموزش فرهنگ نهاده
سياسي، تازه بايد از پايه شروع كرد . ايجاد نهادهاي مدني، جلب مشاركت 
كارگران و زحمتكشان به حضور در نهادهاي صنفي و سياسي مستلزم زمان 
است. تصور پيروزي هم زمان مردم بحرين، سوريه و تونس واقعي نيست. 

ربستان سعودي بر خالف مصر نيروهاي آزاديخواه هنوز راه دشواري در در ع
  پيش رو دارند. جايي كه سنگر سالطين منطقه است.  

عليرغم تفاوت ها و افت و خيز مبارزه مردم در اين و آن كشور عربي يك 
حس عمومي و فرا ملي در منطقه نسبت به سرنوشت مبارزه جاري شكل 

ازه اين امكان را فراهم ساخته اند كه مردم در گرفته است.  رسانه هاي ت
تونس، قاهره، اردن، سوريه هريك گام پيش روي در برابر مستبدان حاكم 
را پيروزي خود حس مي كنند، باهم خشنود مي شوند و خود را در 
شكست و پيروزي همديگر سهيم مي دانند. احساسي به دور از رنگ و بوي 

  شورهاي عربي حضور پر رنگ داشت.پان عربيسم كه زماني در اكثرك
دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين واقعيت كنونى كه  ::آرش

مردمان عرب اسالمگرا و خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به 
بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري دولت هاي غربي، آن ها را 

ها، به  كنند و دسته ديگر از آن ساخته و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد مي
اين اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده و رهبري آن 

بيداري "ها را به دست بياورند، ادعا مي كنند  كه آن ها در پي چيزي جز 
در منطقه و رسيدن امواج انقالب اسالمي ايران به سواحل آبي و  "اسالمي

توجه به مجموعه شرائط حاكم بر اين جنبش خاكي اين كشورها نيستند. با 
ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري اين جنبش 

اقتصادي  –ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي 
دمكراتيك و يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي و يا حتا 

دولت هاي غربي با حكومت ست؟ داز تكوين رژيم اسالمي چقدر اچشم ان
هاي ليبي و سوريه مخالفت مي كنند و جمهوري اسالمي با حكومت 

  بحرين و يمن. واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد باشد؟
  

با پشتيباني نيروي خارجي و خرج پول مي توان عده اي را براي  مختاري:
رد اما هيچ آدم عاقلي يكي و دو روز تشويق به تظاهرات در خيابان ها ك

بخاطر جلب خاطر آمريكا، اسرائيل و حتي جمهوري اسالمي به استقبال 
گلوله گرم نمي رود. حركت مردم در همه كشورهاي عربي بر زمينه شرايط 
عيني و از اعماق درون اين جوامع برخاسته است. گرايش هاي فكري 

ين حركات موجود در اين جوامع هريك مي كوشند هژموني خود را برا
اعمال كنند و مطالبات مردم را به سمت مطلوب خود هدايت كنند. 
ناسيوناليست ها، اخوان المسلمين، بعثي ها و...نيروهاي شناخته شده در 
اين جوامع هستند و براي تاثيرگذاري بر انديشه و عمل مردم چند دهه 

خواهند تالش كرده اند و از اين پس نيز با فراغ بال به تالش خود ادامه 
داد. خطر قدرت گرفتن نيروهاي راديكال اسالمي در برخي از كشورهاي 
عربي واقعي است. برخي زمينه هاي عيني شرايط نفوذ آنان را مساعدتر مي 
كند. حسني مبارك سال ها به بهانه جلوگيري از نفوذ اخوان المسلمين راه 

. او با ايجاد را براي حضور دگرانديشان بست و همه مخالفان را سركوب كرد
فضاي بسته و امنيتي در مصر عمال براي نفوذ راديكاليسم اسالمي بستر 
سازي كرد. در تونس تشكيالت راشي الغنوشي از چنين وضعي برخوردار 
است. در اين كشورها راه براي قدرت گرفتن نيروهاي اسالمي بسته نيست 

بان در افغانستان، اما به نظر نمي ايد كه اين نيروها با توجه به تجربه طال
جمهوري اسالمي در ايران و حزب توسعه و عدالت اردوغان در تركيه ، 
نمونه جمهوري اسالمي را بر مدل تركيه كه از مزاياي بيشتري برخوردار 
است ،ترجيح دهند. اردوغان هم صفت اسالمي را دارد و هم در جمع 

  ند. با اخوان اعضاي ناتو نقش برادر بزرگ كشورهاي منطقه را بازي مي ك
المسلمين كپي حزب توسعه و عدالت اردوغان ، آمريكا بهتر مي تواند كنار 

  بيايد تا نوع جمهوري اسالمي آن. 
  

  
  

  
  

اما روي كار آمدن اخوان المسلمين در مصر و سوريه  مطلوب آمريكا 
نيست. مطلوب آمريكا در شرايط كنوني همان است كه فعال در تونس و 

حسني مبارك منفور مردم از صحنه حذف شده،  مصر جريان دارد.
فرماندهاني كه منصوب مبارك هستند، در يك پروسه ميانجي گري به 
نيروي مورد اعتماد جامعه تبديل شده اند. فرودستاني كه هرشب در ميدان 
تحرير تظاهرات مي كردند، جايشان را نمايندگان كانون وكال، اصناف و 

ل بازگشت آرامش و پايان تظاهرات هستند، ساير اقشار مياني كه به دنبا
گرفته اند. اقشاري كه عدالت خواهي و اهميت تضمين معيشت مردم و 
اشتغال جمعيت عظيم بيكاران در ميان انان كم رنگ تر از آزاديخواهي و 

  ليبراليسم سياسي است.
كم توجهي به خواسته هاي مردمي كه به خاطر نان، داشتن سرپناه و  

حكومت بن علي و مبارك قيام كردند، خطر جدي عليه آينده  اشتغال عليه
دمكراسي در مصر و تونس و بستر مساعد براي رشد راديكاليسم اسالمي 

  است.
برخورد دوگانه آمريكا و جمهوري اسالمي با دولت هاي ليبي، سوريه، 
بحرين و يمن از عدم باور آنان به ارزش هاي جهانشمول انساني و برخورد 

ا اين ارزش ها و پيروي از منافع خود ناشي مي شود. از نظر آمريكا دوگانه ب
كه در ماجراي لشكر كشي عربستان سعودي به بحرين و سركوب مردم اين 
كشور درجانب عربستان ايستاد، حقوق بشر را مي توان پايمال كرد و در 
ليبي به نام حقوق بشر جنگ داخلي به راه انداخت. جمهوري اسالمي هم با 

ين نگاه دوگانه به حقوق بشر در بحرين جانب تظاهرات كنندگان را مي هم
گيرد و در سوريه خطر سقوط بشاراسد پررنگ تر از حقوق سركوب شدگان 
مي شود. آمريكا در بحرين نگران متحدان خود و سرايت تظاهرات به خاك 
عربستان است و جمهوري اسالمي نگران آينده متحد استراتژيك خود در 

مي باشد. نيروهاي چپ، دمكرات و آزاديخواه دفاع از حقوق بشر و  سوريه
حقوق اساسي مردم را نمي توانند به سياست حكومت ها و ميزان دوري و 
نزديكي آنان با انديشه خود مشروط سازند. سياست اصولي در هر 
چهاركشور دفاع بدون قيد و شرط از  رعايت اكيد حقوق بشر، دفاع از حق 

نه مردم و بسيج پشتيباني بين المللي براي تحقق اين دو اصل انتخاب آزاد
بدون توسل به اقدام نظامي و كاربرد سالح است. در ليبي، بدون دامن زدن 
به جنگ داخلي هم مي شد كمك سازنده و راهگشايي براي مخالفان 

  قذافي كرد.  
 اگر در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاي تداوم و تعميق :آرش

سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، 
به مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى 

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن و بحرين  حفظ كردند، به نظر مى
از احمدي نژاد را سرمشق قرار داده اند. اين كه حاكمان  -الگوي خامنه اي

جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي آزادي خواه 
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وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 
  چه آموزه هايي براي يكديگر دارند؟

  
سركوبگران در ليبي ، سوريه، يمن و بحرين نيازي به الگوي  مختاري:

ركوبگران تازه كار هستند. دهه خودشان الگو براي ساير س خارجي ندارند.
ها حكومت آنان بر سركوب، زندان و اعدام مخالفان بنا گذاشته شده است. 
بشار اسد در جمهوري موروثي سوريه فقط قدرت را به ارث نبرده، سركوب 
آزاديخواهان را هم زيردست پدرش حافظ اسد آموخته است. حما و ساير 

نيروهاي امنيتي و  82دد، در سال شهرهايي را كه او امروز به توپ مي بن
نظامي حافظ اسد با خاك يكسان كردند و صدها تن را به قتل رساندند. 
همه ديكتاتورها در ايران، سوريه، ليبي، بحرين، يمن جز سركوب زبان 
ديگري را براي حل مسئله قدرت سياسي و برخورد با دگرانديشان جامعه 

استه ها و شعارها از زبان چه نمي شناسند. براي آنان مهم نيست كه خو
كسي و چه نيرويي بيان مي شود، هر خواسته و شعاري كه مضمون آن 
دعوت به ساختارشكني باشد و قدرت استبدادگران را مورد سوال قرار دهد، 

  پاسخ ديكتاتورها به آن زندان، شكنجه و اعدام است.
و موثر و  جنبش ها در مورد شكل مبارزه، انتخاب روش هاي برآمد فراگير

حتي مبارزه رواني با نيروهاي استبداد مي توانند تجربيات خود را باهم 
مبادله كنند و  ضعف هاي خود را در اين عرصه ها برطرف سازند، اما نمي 
توان به نيرويي كه هدف و انتخاب او اصالح ساختار نظام است، توصيه كرد 

توجه كند و در به روش ها و شعارهاي ساختار شكنانه ساير جنبش ها 
جريان مبارزه از آموزه هاي آن بهره بگيرد. انتخاب شعاري كه مضمون و  
هدف آن اصالح طلبانه و يا ساختار شكنانه مي باشد، يك تصميم سياسي 
و انتخاب هدف است و نه آموزه اي كه نيرويي بخواهد از اين و آن بياموزد. 

ب مشي سياسي خود به همين دليل نيروهاي سياسي ايران برحسب انتخا
بر اين و آن تجربه مبارزه مردم جهان عرب تاكيد ويژه اي دارند. براي 
بخشي از نيرو هاي ايراني خصلت مسالمت آميز مبارزه مردم جهان عرب 
ارزش آموختن دارد، براي نيروهاي ديگر كه اتفاقا مبارزه مسالمت آميز 

شكني و سازش جزوي از ارزش هاي آنان به شمار مي رود خصلت ساختار
ناپذيري جنبش جهان عرب آموزه قابل اهميت است. يكي فقدان رهبري 
اين قيام ها را نقطه قوت آنان براي اتحاد همگاني و پيروزي عليه مستبدان 
مي داند و ديگري فقدان رهبري را عامل منفي و عنصر اصلي در انحراف 

  مبارزه از مطالبات مردم و هدف قيام ارزيابي مي كند.
ربه خيزش هاي جهان عرب اين آموزه را تائيد مي كند كه بين مبارزه تج

مردم براي رفرم و تحول بنيادي ديوار غير قابل عبوري وجود ندارد و هر 
لحظه ممكن است يك جنبش مردمي كه با شعارهاي اصالح طلبانه آغاز 
شده در روند چالش با حكومت، راه تحول بنيادي و راديكال در ساختار 

و اقتصادي را پيش بگيرد. مبارزه مردم اين كشورها در همان  سياسي
ابتداي حركت بر سرانتخاب بين رفرم و يا تحول راديكال منجمد نشد و 
نيروهاي موثر در بسيج مردم به مشاركت در مبارزه ، دايره عمل حركت 
اعتراضي را به گزينش شكل معيني محدود نكردند. براي مردم در 

كه مانند جنبش ما گفتمان دمكراسي محور قيام كشورهاي جهان عرب 
آنان مي باشد ، شكل حركت از همان آغاز خيزش باز بود و در تونس، مصر، 
يمن، سوريه، ليبي با مقاومت حكومت ها و مخالفت آنان با رفرم و انجام 
اصالحات دمكراتيك، مبارزه مردم به اشكال راديكالترو مطالبه تحول 

د. سوريه نمونه روشني از سيال بودن شكل مبارزه بين بنيادي ارتقا پيدا كر
رفرم و تحول بنيادي  است. در اين كشور سه ماه پيش اپوزسيون عليرغم 
تجربه طوالني شعار ساختارشكنانه نمي داد. در روند چالش مردم با 
حكومت و مشاركت نيروهاي بيشتر در اين چالش، پايان دادن به حاكميت 

درصد جامعه  15بعث كه پايه اجتماعي آن بيشتر از كالن بشاراسد و حزب 
سوريه نمي باشد به مطالبه عمده جنبش تبديل شد. بر خالف جهان عرب، 
در ايران انتخاب مشي سياسي در قبال حكومت به يكي از عوامل بازدارنده 
در يكپارچگي حركت مردم تبديل شده است. بخشي از نيروهاي اپوزسيون 

عليرغم  "اصالح طلبان حكومتي "وهاي معروف بهجمهوري اسالمي و نير
تجربه دولت نئوليبرال مذهبي در زمان رياست جمهوري هاشمي 

، و ناكامي در برنامه و عمل 84-76رفسنجاني و  اصالح طلب در سال هاي 

نه تنها آمادگي بازبيني درمشي خود را ندارند، بلكه با پافشاري بر راه حل 
يي را كه شكست رفرم را تجربه كرده اند و به خود، عمال فشار روي نيروها

ضرورت گرايش به سمت انتخاب مشي راديكال و تحول بنيادي  رسيده 
اند، بيشتر مي كنند. درايران نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي اگرچه به 
درستي برپيامد هاي منفي انقالب و روي كار آمدن يك نظام ديكتاتوري از 

تا  57، اما دركاربست آموزه هاي انقالب بهمن دل خيزش مردم تاكيد دارند
حد خلع سالح خود دربرابرديكتاتورحاكم زياده روي مي كنند. مردم جهان 
عرب فارغ از نگراني پيامد هاي منفي تحول انقالبي به مبارزه با ديكتاتورها 
برخاسته اند. جنبش اعتراضي و آزاديخواهانه مردم ما از اين مزيت بازمانده 

انباشته مردم در دوره انسداد كه مي تواند در مسير تحول واقعي  و انرژي
  هدايت شود، در گفتگوها و خيزش هاي بي سرانجام فرسوده مي شود.

جنبش اعتراضي مردم ايران و قيام اعراب بيانگر آن است كه توجه به  
گفتمان غالب و مطالبات شركت كنندگان در جنبش اهميت تعيين كننده 

اه و تحقق هدف دارد. جنبش مردم در تونس و مصر با عصيان براي  ادامه ر
جوانان عليه فقر، بيكاري، اختالف عظيم طبقاتي،تبعيض، فساد اداري و 
سياسي آغاز شد. خواسته هاي عدالت خواهانه به سرعت با مطالبه 
آزاديخواهي و دمكراسي ساير اقشار پيوند خورد و نيروي متنوع و عظيمي 

همه اقشار و گروه ها حضور  "روز خشم"رد.در تظاهراترا به حركت در آو
داشتند. تنوع اقشار و كثرت جمعيت و قاطعيت آنان در دفاع از مطالبات 
خود نقش موثري در تغيير توازن قوا عليه مبارك ايجاد كرد و ارتش را در 
برابر انتخاب تاريخي قرار داد. مبارك رفت، ولي آينده مصر بستگي به آن 

نبش تا چه اندازه بخواهد مطالبه مردمي را كه براي عدالت و دارد كه ج
دمكراسي به ميدان آمدند، تامين كند. تنزل مطالبه دمكراسي به برگزاري 
انتخابات و بي توجهي به خواست فرودستان جامعه مي تواند بخش عظيم 
قيام كنندگان را سرخورده كند. جنبش در تونس و مصر از اين مزيت 

ه همه اقشار در صحنه هستند و بايد مراقب باشند كه نيرويي برخوردارند ك
را سرخورده نكنند. اما جنبش سبز در اين عرصه كمبود اساسي دارد. اين 
جنبش نه تنها در آغاز راه نتوانست اقشار متنوع و به ويژه زحمتكشان را با 
ل خود همراه كند بلكه تالش هايي را هم كه در نيمه راه انجام داد به دلي

محدوديت ظرفيت هدف سياسي اعالم شده آن نتوانست به سرانجام 
برساند. جنبش اعتراضي ما در عمل نتوانسته از گفتار پيوسته بر ضرورت 

  جلب پشتيباني زحمتكشان فراتر برود و اعتماد اقشار اجتماعي را برانگيزد.
گفتمان جنبش ما و جنبش جهان عرب  آزادي و دمكراسي است. مبارزه 

اعي از مبارزه براي آزادي و دمكراسي قابل تفكيك نيست. در گفتمان اجتم
دمكراتيك توجه به حقوق فردي و اجتماعي، حقوق اقليت، حق شهروندي، 
حق راي و دمكراسي محور مبارزه سياسي و چالش نيروهاي جامعه است. 
هر جنبشي درچارچوب سطح فرهنگ سياسي جامعه با عناصر سازنده 

آشنا مي شود و در راه تحقق آن مبارزه مي كند.جنبش  گفتمان دمكراتيك
در جهت گفتمان  "راي من كو"سبز و يا جنبش اعتراضي در ايران با شعار 

دمكراتيك برآمد كرد و وقتي با مانع تحقق اين مطالبه روبرو شد به صورت 
طبيعي وارد فاز ساختارشكني گرديد و كليت نظام جمهوري اسالمي را با 

  به چالش كشيد. "ي ايرانيجمهور"شعار 
به دليل تنوع شركت كنندگان در جنبش اعتراضي، نيرويي كه اتفاقا نقش 
تعيين كننده را در رهبري ايفا مي كند درك محدود و نيم بندي از 
گفتمان دمكراتيك دارد. اين نيرو دمكراسي را تا سطح مشاركت 

نزل مي دهد و درانتخابات در چارچوب آزادي هاي مقيد در قانون اساسي ت
در عمل به سرخورده شدن آن بخش از نيروهاي جنبش كه خواستار 
تعميق و گسترش گفتمان دمكراتيك در جامعه هستند، دامن مي زند و به 
جاي بسيج نيروي بيشتر به تضعيف و كند شدن روند پيشروي جنبش مي 
پردازد. در تونس و مصر نيز كه گفتمان دمكراسي محور مبارزه مردم مي 
باشد چالش بر سر پيشروي در جهت تعميق و يا توقف گفتمان دمكراتيك 
كانوني شده است. منظور من از برزخ سياسي كه به آن اشاره كردم همين 
موضوع است. ارتش كه به عنوان ناجي ظهور كرده با وعده برگزاري 
انتخابات مردم را به خانه هايشان فرستاده است. نيروهاي چپ، دمكرات و 

خواه نگران رفتار فرماندهان ارتش هستند و مي دانند كه دمكراسي آزادي
  فقط برگزاري انتخابات آزاد نيست. قانون اساسي، پارلمان و انتخابات را 
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مبارك هم داشت، جمهوري اسالمي هم دارد. مهم محتواي قانون اساسي، 
روند دمكراتيك انتخابات، قدرت واقعي پارلمان و آزادي عمل نمايندگان 

  انتخابي مردم است. مهم اين است كه ساختار بر آمده از راي مردم تا چه 
اندازه مي تواند در راه پيشرفت، توسعه اقتصادي و اجتماعي و بهبود زندگي 
مردم آزادانه تصميم بگيرد و عمل كند. عبور موفق جنبش تونس و مصر از 

  اين مرحله براي همه ما آموزنده خواهد بود.
م جنبش اعراب و آشنا براي همه ما اين است كه ازآموزه هاي مه

سركوبگران در برابر حركت متحد توده ها سرانجام شكست مي خورند. 
ديكتاتورها زماني به اين حقيقت ساده تن مي دهند كه توده ها در عمل به 

  حقيقت توانايي خود رسيده اند. 
بي برخي ميگويند اين جنبش هاي تاكنون مسالمت آميز، وقتي  :آرش

رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 
توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  چطور مى

حكومت هاي قذافي و اسد و عبداهللا صالح يا رژيم بحرين كه از پشتيباني 
ه عربستان و غرب برخوردار است، غلبه كنند؟  آيا به راستي جز تسليم ب

اين حكومت ها و يا طلب مداخله نظامي خارجي، راه ديگري براي پيشرفت 
  .اين جنبش ها وجود ندارد

  
يك نيروي با تجربه در عمل سياسي هرگز تالش نمي كند خود  مختاري:

را بر سر دوراهي انتخاب بين تسليم در بربر استبداد و يا طلب مداخله 
  ل و يا غيرممكن تعبير كند.نظامي خارجي قرار دهد و راه سوم را انفعا

كسي كه براي آزادي و سعادت بشر و عليه ظلم و ستم مبارزه مي كند، 
نمي تواند مشاركت داوطلبانه سايرين را براي كوتاه كردن دست سركوبگر 
از سر مردم رد كند.كدام نيروي آزاديخواهي است كه بگويد بگذاريد 

نجه كنند و كسي براي ديكتاتورها مردم كشور مرا به بند بكشند و شك
عمر ديكتاتورها و شدن رهايي از اين شرايط به ما كمك نكند. طوالني 

نافرجامي تالش ها براي رهايي از حاكميت استبداد در برخي از نيروها 
تمايل به كمك نظامي خارجي را تقويت مي كند.اين نيروها تمايل خود را 

ايت حقوق بشر توجيه مي با استناد به استبداد حاكم و ضرورت دفاع از رع
كنند. اين نيرو ها فكر مي كنند نيروي مداخله گر بدون مالحظه منافع 
خود و صرفا براي رعايت حقوق بشر عمل مي كند و يا آن كه به دليل 
همپوشي هدف مشترك حاضر است براي موفقيت مخالفان حكومت حاكم 

برابر ديدگان كمك لجستيكي و نظامي بكند. واقعيت زنده اي كه هم اينك 
ما جريان دارد نشان مي دهد دخالت نيروي خارجي در درگيري داخلي 
يك كشور با اهداف استراتژيك و منافع نيروي مداخله گر در پيوند است و 
دفاع از رعايت حقوق بشر صرفا پوششي براي استتار هدف نيروي خارجي 

مريكا در است. در بحرين و يمن نيروهاي عربستان سعودي با چراغ سبز آ
حمايت از حكومت آل خليفه به سركوب خونين مخالفان پرداختند. در 
ليبي نيروهاي ناتو خالف اين روش را پيش گرفتند و به پشتيباني از 
مخالفان قذافي وارد جبهه جنگ داخلي شدند. تناقض در رفتار نيروهاي 

اين مداخله گر آشكارتر از آن است كه نياز به تفسير داشته باشد. آنچه 
رفتار را بدون تناقض نشان مي دهد منافع مداخله گران است. درليبي 
منافعشان ايجاب مي كند عليه قذافي جنايتكار باشند و در بحرين در كنار 

  آل خليفه جنايتكار.
جنبش جهان عرب تجربه زنده ديگري هم براي ما دارد. تجربه تونس، 

در مبارزه موفق عليه مصر، اردن، سوريه. تجربه  اتكا به نيروي مردم 
ديكتاتورها. اگر در اين كشورها سنبه مردم پر زور نبود ديكتاتورها در 
سوريه، اردن عقب نمي نشستند و فرانسوي ها و آمريكايي ها به آساني به 

  رفتن بن علي و مبارك تن نمي دادند.
* 

  

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  شش پرسش آرش از:

  حزب كمونيست كارگري

  

چرا زنجيره  ضد حكومتي در كشورهاي عربي خيزش هاي توده اي :آرش
اي شد؟ آيا توهم تكرار پذيري سناريوي آسان و تند آهنگ تونس، مردم 

كشورها را به شوق آورد؟ اگر نه، كدام زمينه هاي مشترك و چه  اين
را اجتناب ناپذير ساخت و چرا فقط در چند  عواملي همزماني خيزش ها

  كشور معين؟
  

  فتر سياسي حزب كمونيست كارگري:كاظم نيكخواه عضو د

روشن است كه چيزي كه در كشورهاي مورد اشاره شما به وفور يافت  
ميشود دليل براي انقالب كردن است. سلطه حكام خودكامه و 
ديكتاتورهاي مادام العمر جنايتكار و منفور، و طبقه حاكم سرمايه دار بي 

ريص، مدام دارد مردم خاصيت و تا خرخره از ثروت اشباع شده و فاسد و ح
را به انقالب كردن فرا ميخواند. مردم براي به زير كشيدن اينها دليل و 
انگيزه كم ندارند. اما انقالب يعني حركت هماهنگ و همزمان ميليونها و 
دهها ميليون نفر براي در هم كوبيدن ماشين حاكم و نظم موجود. 

امل و اتفاق و پيچيدگي مساله هميشه بر سر اين هماهنگي است و ع
رويداد يا رويدادهايي بايد باعث شود كه اين ميليونها نفر يك روز و ساعت 
معين به خيابان بيايند. انقالب تونس و بدنبال آن انقالب مصر اين سوت 
آغاز را در همه كشورها زد. همه مردم و بويژه بخش فعال و پر انرژي و 

را به آنها گفت و به  طلبكار مردم يعني جوانان را تهييج كرد. زمان
خيابانشان آورد. نميدانم چقدر اسم اين اميدي را كه براي به زير كشيدن 
حاكمين ستمكار و مفتخور در كشورهايي مثل سوريه و ليبي و يمن و 

گذاشت. باالخره انقالبات يك جايي  "توهم"بحرين گسترش يافته، ميشود 
. و نهايتا هم كار شروع ميشود. هميشه با افت و خيزهايي پيش ميرود

خودرا ميكند. نشنيده ام و نخوانده ام كه در يك جايي اكثريت مردم 
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خواهان سرنگوني حكومت بوده باشند و نهايتا موفق نشده باشند. من بطور 
جدي اميدوار هستم و فكر ميكنم كه با فضاي پر از اميد و ملتهبي كه در 

تمام اين دولتهاي  اين كشورها ايجاد شده، در آينده نه چندان دوري
خودكامه در كشورهايي مثل ليبي و سوريه و يمن و بحرين و حتي برخي 
جاهاي ديگر مثل عربستان كه هنوز خيزش گسترده اي شروع نشده كنار 
زده خواهند شد. ممكن است به داليل مختلفي كه مهمترينش ضعف 
 رهبري و فرموله نشدن خواستها و كامل نبودن صف بندي هاي طبقاتي

است، كارگران و مردم در قدم اول به همه آمال و آرزوهايشان نرسند و 
اوضاع به روال تونس و مصر كه هنوز نظم سياسي و اقتصادي و اجتماعي 
تكان اساسي نخورده پيش برود، اما ترديدي ندارم كه بشار اسد و عبداهللا 

ت و صالح و قذافي و ملك عبداهللا و ملوك ديگر بايد بروند و خواهند رف
رفتن آنها تازه شروع كار است. دوره اينها تمام شده. همين روزها در خبرها 
خواندم كه در سفارت جمهوري اسالمي در سوريه ولوله افتاده و دارند گروه 
گروه از سوريه فرار ميكنند و حتي به جناب سفير هم گفته شده كه 

او خواسته اند تا  چمدانش را ببندد و در برود اما رژيم سوريه مانع شده و از
آخر ماه رمضان يكي دو هفته بيشتر بماند كه اوضاع خيلي قمر در عقرب 
تلقي نشود. انقالبات منطقه پايان دوره خلفا و ملوك و شاهان را حداقل در 
اين منطقه اعالم كرده است. حلقه محاصره بر همه حكومتهاي خودكامه 

كنند. سوريه قرار بود  بشدت تنگ شده و كم كم جايي هم ندارند كه فرار
فرارگاه امن آيت اهللا هاي جمهوري اسالمي باشد اما اكنون بشار اسد خود 

  مانده است كه به كجا پناهنده شود.
مي پرسيد چرا در چند كشور معين. هيچوقت در تاريخ، همه دنيا همزمان 
به حركت در نيامده كه اين بار دومش باشد. تحوالت اجتماعي به داليل 

از جايي شروع ميشود و بصورت موج وار و طيف گونه پيش ميروند معيني 
و بعد فضاي اطراف خودرا تحت تاثير قرار ميدهند. اينكه چرا در اين 
كشورهاي معين شروع شده در يك نگاه ميتوان به پيوندهاي تاريخي و 
ژئوپوليتيك و حتي جغرافيايي اي اشاره كرد كه اين را توضيح ميدهد كه 

ورها بيش از بقيه كشورهاي ديگر دنيا و پيش از بقيه، از اين چرا اين كش
انقالبات تاثير گرفتند و پشت سر هم دارند به انقالب روي مي آورند. حتي 
در كشورهايي كه هنوز انقالبي شروع نشده ما فضاي متفاوتي نسبت به 
 قبل را شاهديم. براي نمونه براي اول بار ما خبر از تجمع و اعتراض زنان و

كارگران را در عربستان و اردن ميشنويم. در اردن ملك عبداهللا فورا دست 
دارد بخشي از قدرتش را به پارلمان ميدهد. در  "داوطلبانه"پاچه شده و 

عربستان دارند از حقوق زنان و برخي حقوق ديگر براي مردم صحبت 
ميكنند. و كويت هم كه قبال زير فشار بود به تحركات رفرميستي اش 

عت بخشيده است. اما تاثير اين انقالبات بطور قطع به كشورهاي به سر
اصطالح عربي محدود نخواهد ماند و به جاهاي ديگر دنيا هم خواهد كشيد. 

در كشورهاي ديگر جهان هم احساس  "بهار عربي"ژواك همين االن پ
 ميشود و در اسپانيا و ويسكانسن آمريكا و پاريس و ايتاليا و يونان از ميدان

التحرير صحبت ميشود. ايران هم كه جاي خود دارد و در واقع الهام بخش 
انقالبات اين منطقه بحساب مي آيد و در عين حال مردم بشدت از اين 

شايد هنوز زود باشد كه از انقالبات در  انقالبات روحيه و اميد گرفته اند. 
ان ديگر كشورهاي دنيا صحبت كنيم، اما هيچ ترديدي ندارم كه گفتم

انقالب كه برخالف چند دهه گذشته، اكنون ميتوان گفت به گفتمان 
جهاني تبديل شده، تاثيرات زيادي در فضاي مبارزات كارگران و مردم در 
كشورهاي ديگر هم خواهد گذاشت و فضاي كل مبارزات را سياسي تر و 

  راديكال تر و انساني تر خواهد كرد. 
مجموعه اي از  هان عرب، فقطى اين خيزش ها در ج آيا زنجيره :آرش

ى سياسي است يا يك رخداد تاريخي؟ به عبارت ديگر صرفنظر  چند حادثه
نتايج سياسي و اجتماعي كوتاه مدت آن ها در هريك از اين كشورها، آيا  از

ناپذيري در منطقه اتفاق افتاده و حركت عمومي ناگزيري  روند بازگشت
ش در همين كشورها با سال پي آغاز شده است؛ همچنان كه پنجاه

  كودتاهاي ضد استعماري ورقي تاريخي برگشت؟
  

بنظر من انقالبات اخير، عليرغم همه كم و كاستي هايشان،  نيكخواه:
تحوالت تاريخي بسيار مهم و برگشت ناپذير و بسيار اميد بخشي هستند.  

بعد از حدود سي سال كه اين احساس را به اكثريت مردم جهان داده بودند 
بسازند و يعني بي اختياري و فقر و بي افقي مطلق بايد با وضع موجود  كه

بسوزند و شاهد يكه تازي دستجات مختلف جنايتكار بورژوايي باشند، 
صداي انسان و آزاديخواهي، صحنه جهان را تحت الشعاع خود قرار داده 
است. اگر كسي بخواهد اهميت تاريخي اين رويدادها را در جهان بهتر 

شود بايد دوره كنوني را با مهمترين رويدادهاي دو دهه گذشته  متوجه
مقايسه كند. دوره هياهوي كر كننده بورژوازي بر سر مرگ كمونيسم و 

و اعالم پايان تاريخ، و بعد قتل عامها و پاكسازيهاي فجيع  "نظم نوين"
مذهبي و ناسيوناليستي در اروپاي شرقي، و بعد يازده سپتامبر و جنگ 

ها در اقصا نقاط جهان و جنايات و كشتارهاي هرروزه تروريسم تروريست
اسالمي و تروريسم نظم نويني و كل ارتجاع هار بورژوايي كه بر جهان در 
اين دوره حاكم بود. اينها بودند كه در دو سه دهه گذشته دنيا را مسحور 
خود ساخته بودند. انقالبات خاورميانه دارد بر اين فصل سياه و ننگين و 
خونين در تاريخ مهر پايان ميگذارد. در خود منطقه خاورميانه و شمال 
آفريقا تصورم اينست كه پيامدهاي فوري اين انقالبات اينگونه خواهد بود 
كه اين كشورها دستخوش يك مبارزه طبقاتي فعال و بعضا حاد خواهند 
شد و در هركشوري بسته به خيلي فاكتورهاي سياسي و اجتماعي اتفاقات 

ختلف و غير قابل پيش بيني اي خواهد افتاد. اما  اين مناطق ديگر م
بهيچوجه به اوضاع سابق يعني كشورهايي با ديكتاتوري هاي فردي و 
خودكامه و يكه تازي مذهب و بي اختياري و فقر مطلق توده عظيم مردم، 
باز نخواهد گشت. اين بدان مفهوم نيست كه ما ديكتاتور نخواهيم داشت و 

حتما به حقوق و آزاديهاي سياسي همه جانبه دست پيدا ميكنند و مردم 
رنج و محروميتشان تمام ميشود. مدرن ترين كشورهاي دنيا را االن نگاه 
كنيد يك نوع ديكتاتوري اقليت سرمايه دار را داريم. اما من بر اين باورم 

بسر رسيده است. اين را قبال مشروحتر كال كه دوره حكومتهاي خودكامه 
در جايي نوشته ام. حتما ارتجاع بورژوايي تالش ميكند كه در خيلي از اين 
كشورها دوباره اوضاع را بدست بگيرد و نطام و ديكتاتوري خودش را به 
شكلي تا مدتي ادامه بدهد اما ديكتاتوري هاي سرمايه حتي آنجا هم كه 
 بتوانند دوباره مستقر شوند، شكل كالسيك تر و طبقاتي تري خواهند

گرفت و حكومتهاي هاي عهد عتيقي و فردي و فراقانوني بساطشان جارو 
خواهد شد. اينها بعنوان كهنه ترين و منفورترين نمادهاي ارتجاع و توحش 
و ستمگري اقليت، در آينده نزديكي براي هميشه در زباله دان تاريخ دفن 

ق را خواهند شد. عالوه بر اين، مذهب آن نقش تعيين كننده و سياسي ساب
ديگر نخواهد داشت و از بازي كن اصلي صحنه سياسي اين كشورها كنار 
زده خواهد شد. (همينجا اضافه كنم كه در كوتاه مدت احتمال جلو پريدن 
جريانات اسالمي در برخي كشورهاي انقالب كرده هست. اما يكه تازي اينها 

ند و به دوره اش تمام شده. مي آيند جلو تا آخرين ضربه را نوش جان كن
حاشيه رانده شوند). و باالخره: برخالف تمام دوره هاي تاكنوني، راي و نظر 
اكثريت مردم وزن و اهميت جدي اي در اين كشورها پيدا ميكند. اما 
همانطور كه گفتم و روشن است هنوز تكليف اوضاع در هيچكدام از 

هاي كشورهاي انقالب كرده روشن نيست و بنابرين بسته به خيلي فاكتور
بين المللي و داخلي، روند و نتيجه كشاكش هاي موجود ميتواند اشكال 
مختلفي بخود بگيرد. يك نتيجه بسيار بارز و شاخص اين تحوالت در همه 
اين كشورها در جه زيادي از آزادي زنان و خالص شدن آنها از قرنها 

 ستمگري و تبعيض و بي حقوقي خواهد بود.  

متعدد قطار  جيره اي كه همچون واگن هايآيا اين جنبش هاي زن :آرش
 هاى همزمان به راه افتاده اند، در ساختارهاي سياسي و نظامي و بافت

اجتماعي كم و بيش متفاوت، مي توانند به حركت با هم ادامه دهند و 
   از پيروزي يا شكست) بيابند؟ سرنوشت يكساني (اعم

  
پيش خواهد رفت و  نه فكر نميكنم اوضاع در همه جا يكسان نيكخواه:

سرنوشت انقالبات يكي خواهد بود. بستگي به نقش جنشبهاي اجتماعي 
مختلف در هركشور اين نتايج فرق ميكند. در كوتاه مدت حداقل اين 
وضعيت ميتواند خيلي متفاوت باشد. اما ارتباط و پيوند اين كشورها، باعث 

يك كشور، تاثيرات  ميشود كه از هم تاثير بپذيرند و پيروزيها و شكستها در
معيني بر ساير كشورها داشته باشد. بنظر ميرسد كه در مصر جريانات 

http://dialogt.de/



  عربها در جهان  ي شورش ي زنجيره درباره

١١٠  107ي  آرش شماره

و دستجات ديگر اسالمي با كمك ارتش و  "اخوان المسلمين"اسالمي مثل 
ديگر بازماندگان نظم سابق، دارند تالش ميكنند كه انقالب را خاتمه يافته 

بيندازند و مردم را به  اعالم كنند، يك انتخابات و يك مجلس موسسان راه
خانه بفرستند و اوضاع را به دست بگيرند. در مقابل آنها بخشهاي زيادي از 
جوانان و زنان و كارگران قرار دارند كه تا كنون جلوي آنها ايستاده اند و 
تالش ميكنند انقالب را ادامه دهند. محاكمه مبارك و پسرانش يك نمونه 

شود پيش بيني كرد نتيجه دقيقا چه خواهد از نتايج فشار انقالب بود. نمي
شد اما يك احتمال قوي اينست كه ارتجاع اسالمي و بورژوايي موفق شود 
موقتا دست باالتري پيدا كند و اين خود نيروهاي جبهه انقالب را وادار 
ميكند كه سريع تر متحد شوند، نقشه عمل روشن ارائه دهند و خواستهاي 

انسان صحبتهاي فعالين جوان انقالب مصر را  جامعه را جلو بكشند. وقتي
ميشنود بسيار اميدوار ميشود كه بتوانند سريع خودرا فرموله كنند و يك 
بار ديگر با يك قدرتنمايي معجزه آسا، همه را سورپرايز نمايند. در تونس 
هم بدرجه اي اوضاع بر همين منوال است. در ليبي بعد از سقوط قذافي كه 

ر ميرسد، وضع بسيار پيچيده تر خواهد بود. ارتش و بسيار محتمل بنظ
دستگاه حكومتي ليبي شانس چنداني براي بازيهايي نظير مصر را ندارند. 
زيرا وحشيانه جلوي انقالب ايستاده اند. البته افرادي از وزراي قذافي كه از 

شوراي "همان ابتدا به كمپ مخالفين پيوستند االن از چهره هاي اصلي 
هستند. نيروهاي ناتو و دولتهاي غربي هم در اين كشور تالش  "انتقالي

ميكنند سناريوي خودرا پياده كنند و دنبال چهره و شخصيت ميگردند و 
سعي شان اينست كه اوضاع به سمت چپ نچرخد. ظاهرا يك سري 
نيروهاي اسالمي هم هستند كه حتي گفته ميشود بعضا با جريان القاعده 

و آنها هم تالششان اينست كه قوانين اسالمي را پياده ارتباط و پيوند دارند 
كنند. نقطه قوت انقالب ليبي اينست كه مردم در بيشتر شهرها درگير 
انقالب و جنگ و گريز با نيروهاي حكومت بوده اند و در نتيجه حضور 
فعالي در صحنه سياسي دارند و اين بدرجه اي جلوي توطئه ها را ميگيرد. 

اينكه رژيم بشار اسد متحد نزديك جمهوري اسالمي  در سوريه به دليل
است، انقالب مستقيما عليه جمهوري اسالمي هم هست و در نتيجه شايد 
همين يك نقطه قوت اين انقالب است كه ميتواند باعث شود مردم 
بيشتري از جنبش اسالمي فاصله بگيرند. در كل احساس من اينست كه 

فته است كه بخش اعظم جوانان را يك چپ جديد در اين كشورها شكل گر
در بر ميگيرد. اين چپ آينده را از منظر انساني و كارگري مي بيند، با 
مذهب و ناسيوناليسم فاصله دارد و به سوسياليسم با ديده مثبت نگاه 
ميكند، اما در عين حال غالبا هنوز ماركس و كمونيسم را بخوبي 

شد حضور فعال طبقه كارگر و نميشناسد. اميدي براي بهبود اوضاع اگر با
  عروج بيشتر اين چپ در راس جنبش مردمي است. 

كنونى كه  واقعيت دسته اي از حكومتيان ايران ناخشنود از اين :آرش
خواستار حكومت اسالمي نيستند و هم چنين به  مردمان عرب اسالمگرا و

دولت هاي غربي، آن ها را  بهانه هاي كوناگون از جمله مداخله گري
ها، به  از آن كنند و دسته ديگر خته و پرداخته غرب و اسرائيل قلمداد ميسا

و رهبري آن  اين اميد كه جريانات اسالمگرا در اين جنبش ها تقويت شده
بيداري " در پي چيزي جز ها آن كه  ها را به دست بياورند، ادعا مي كنند

احل آبي و امواج انقالب اسالمي ايران به سو در منطقه و رسيدن "اسالمي
مجموعه شرائط حاكم بر اين  خاكي اين كشورها نيستند. با توجه به

اين  جنبش ها و ظرفيت هاي متناقض موجود، به خصوص وضعيت رهبري
 – جنبش ها و مداخله گري خارجي، شانس استقرار يك رژيم سياسي

يا ريسك عقيم شدن آن ها با مداخالت امپرياليستي  اقتصادي دمكراتيك و
اسالمي چقدر است؟ دولت هاي غربي با  تا چشم انداز تكوين رژيمو يا ح

اسالمي با  حكومت هاي ليبي و سوريه مخالفت مي كنند و جمهوري
حكومت بحرين و يمن. واكنش اصولي به جنبش هاي گوناگون چگونه بايد 

  باشد؟

  
ساده ترين قسمت سوال شما براي من اين قسمت است كه  نيكخواه:

وي كار آمدن حكومتهاي اسالمي چقدر است! من اين ميگوييد شانس ر
شانس را تقريبا صفر ميدانم. تجربه حكومت اسالمي در ايران و نفرت 
عمومي مردم از آن، اينكه جريانات اسالمي نقش چنداني در اين انقالبات 

نداشته اند و كال شكست و افول اسالم سياسي در جهان در دوره كنوني، 
ايين مي آورد. همانگونه كه قبال اشاره كردم احتمال اين شانس را بسيار پ

اينكه اسالمي ها در مقاطعي در دولت و مجلس هاي آينده برخي از اين 
كشورها دست باال پيدا كنند، هست. اما اين اوال براي يك دوره است. و 
ثانيا دست باال پيدا كردن احتمالي اينها به معناي خطر يك حكومت 

فوقش ميوانند در حد تركيه و آنهم بطور موقت جامعه  اسالمي نيست. اينها
را اسالميزه كنند. يعني تالش ميكنند قوانين و سنتهاي اسالمي را به حوزه 
قانون قاچاق كنند اما نميتوانند و نخواهند توانست حكومت اسالمي سركار 
بياورند. فكر ميكنم دوره روي كار آمدن حكومتهاي اسالمي و كال مذهبي 

  ده است. بسر آم
اما اينكه واكنش اصولي به موقعيتهاي مختلفي كه ميتواند پيش آيد چه 
بايد باشد، فكر نميكنم فرمول واحد و از پيش آماده اي در اين مورد 
ميتوان ارائه داد. با كنار زده شدن ديكتاتورهاي سركوبگر، تازه فضاي به 

نبه، تا حد جريان افتادن يك مبارزه طبقاتي و سياسي آشكار و همه جا
زيادي ايجاد ميشود. تالش كمونيستها و همه كارگران آگاه بايد اين باشد 
كه سياست سوسياليستي را در اين مبارزه تقويت كنند، خواستهاي طبقه 
كارگر و اكثريت توده مردم را فرموله كنند و تالش كنند اين جوامع هرچه 

رچه فضا آزاد تر بيشتر به سمت يك فضاي آزاد و باز سوق پيدا كنند. ه
باشد، هرچه بيشتر بتوان جلوي ايجاد فضاي اختناق و سركوب را گرفت، 
شانس چپ و كارگر و نمايندگي شدن كل انسانيت بيشتر است. شانس 
اينكه بشود جلوي روي كار آمدن ارتجاع و اقليتهاي مفت خور را گرفت 

تالش براي  بيشتر است. بنابرين هر برخورد و واكنش اصولي تنها بر مبناي
عملي شدن هرچه بشتر آزادي تشكل و آزادي بيان و تجمع و تحزب، و 
همچنين دفاع از حق زندگي انساني و رفاه براي همه افراد جامعه معني 
پيدا ميكند. با توجه به اينكه ديكتاتوري هاي اين مناطق با قدرت انقالب 

بتوان شاهد  مردم سرنگون شده اند، بنظر من شانس اينكه در اين كشورها
روي كار آمدن حكومتهاي مردمي و چپگرا و بدرجه زيادي آزاديهاي 
سياسي بود، كم نيست. اين بسيار مهم است كه قدرتهاي غربي نتوانستند 

 57سناريوها  و توطئه هايي نظير تحميل دارودسته خميني به انقالب 
ه ناتو ايران را در هيچكدام از اين كشورها پياده كنند. حتي در ليبي ك

مستقيما وارد عمل شد، وضع به اين گونه پيش نرفته كه نمايندگان 
بورژوازي غرب توانسته باشند انقالب را كنترل و محدود كنند و بر آن 
سيطره داشته باشند. بلكه تركيبي از نيروهاي انقالبي و غير انقالبي در 

  اوضاع دخيل هستند و شانس مردم در آنجا هم كم نيست.
تداوم و تعميق  در تونس و مصر نيروهاي امنيتي و ارتش بجاياگر  :آرش

سركوب، با اتخاذ تاكتيك تحبيب مردم و قرباني كردن بن علي و مبارك، 
مهار جنبش برآمدند و نظام را از گزند گسترش و تعميق حركت مردمى  به

رسد كه حاكمان ليبي و سوريه و يمن و بحرين  مى حفظ كردند، به نظر
قرار داده اند. اين كه حاكمان از  احمدي نژاد را سرمشق -اي الگوي خامنه

آزادي خواه  جنبش هاي كشورهاي ديگر درس مي گيرند، جنبش هاي
وبرابري طلب ايران و عرب در همين مسيري كه تا به حال طي كرده اند، 

  آموزه هايي براي يكديگر دارند؟ چه

بش و انقالب در مصر و اول بگذاريد بگويم كه از نظر من نه جن نيكخواه:
تونس مهار شده است و نه در ليبي و سوريه با توپ و تانك و لشكر كشي، 
حكومتهايشان مصون مانده اند. در مصر و تونس آشكارا كشاكش انقالب و 
ضد انقالب ادامه دارد و همين روزها هم در مصر و هم در تونس شاهد 

رنگوني مبارك و بن علي بزرگترين تظاهراتها بوديم كه با دوره قبل از س
قابل مقايسه بود. از آن طرف در ليبي االن كه من دارم اين سوال را جواب 
ميدهم بنظر ميرسد به سرنگوني قذافي چند روزي بيشتر باقي نمانده است 
و بشار اسد هم عليرغم جنايات بسيار بيرحمانه كه با جنايات حكومت 

است دامنه انقالب را محدودتر اسالمي ايران قابل مقايسه است، نتوانسته 
  كند و برعكس تظاهراتها هرروز ابعاد گسترده تري به خود ميگيرد. 

اما بهرحال اين سوال مهمي است كه جنبش هاي آزاديخواه و برابري طلب 
چه آموزه هايي براي يكديگر دارند. اوال نفس  "عربي"ايران و كشورهاي 

ديكتاتور خودكامه در اين انقالب در كشورهاي منطقه و سرنگوني چند 
كشورها، تاثيرات روحي و رواني بسيارمثبتي در فضاي مبارزه در ايران 
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گذاشته است و اميدواري زيادي براي سرنگوني جمهوري اسالمي ايجاد 
نموده است كه فكر ميكنم در خيزشهاي بعدي در ايران تاثير زيادي خواهد 

ه يكي از شعارهاي انقالب االن ب "مبارك بني علي نوبت سيد علي"داشت. 
ايران تبديل شده است. عالوه بر اين ميشود از تجربه جوانان در اين 
كشورها در استفاده از فيس بوك و تويتر و بسيج مردم و ارتباطات جهاني 

ايران نيز شاهد نمونه هاي  88استفاده كرد. كه البته از اين نظر در انقالب 
بارزه در ايران هنوز موفق به سرنگون بسيار خوبي بوديم. ثانيا جنبش و م

كردن جمهوري اسالمي نشده است اما به دليل جريان داشتن طوالني 
مدت يك جنبش فعال سياسي و اجتماعي و ضد حكومتي در ايران، 
انقالبيون منطقه درسهاي زيادي از ايران ميتوانند بياموزند و بايد بياموزند. 

زي برگشت ناپذير برسند بايد از اين اگر انقالبات منطقه بخواهند به پيرو
دستاوردها استفاده كنند. در ايران چپ و راديكاليسم و جنبش كارگري 
قدرتمند و با تجربه اي داريم. جنبش هاي اجتماعي متحزب و فرموله 
هستند و برنامه و پالتفرم دارند و خود اين كمك ميكنند كه مردم با چشم 

اگر مقايسه كنيد متوجه ميشويد كه در  بازتري بتوانند انتخاب كنند. شما
مصر و تونس و ليبي انقالب شد اما كمتر شنيديم كه خواستهاي سياسي و 
رفاهي روشني فرياد زده شود. و اين يك نقطه ضعف جدي است. اما در 

ين خواست شركت كنندگان براي مثال ايران در هر تجمع سياسي اول
شكل و لغو اعدام و جدايي آزادي زندانيان سياسي و آزادي تجمع و ت

مذهب از ذولت و برابري حقوق زن و مرد و امثال اينهاست. همه اينها در 
كنار سنت گسترده اول مه و هشت مارس و امثال اينها، يعني دست باال 
پيدا كردن راديكاليسم و چپ در جامعه. اينها باعث ميشود كه كسي به 

د و به بيراهه بكشاند. اين سادگي نتواند انقالب بعدي ايران را خفه كن
پيشرويها و دستاوردها به اندازه خود سرنگوني مهم است. آينده جامعه به 
جايگاه احزاب سياسي و فرموله كردن خواستها و بسيج نيرو حول آنها گره 
خورده است. اينكه كدام طبقه  و كدام جنبش بتواند خواستها و اهداف 

يين ميكند كه جامعه آينده چه خودرا به خواست جامعه تبديل كند، تع
خصوصياتي داشته باشد و در خدمت همه مردم قرار گيرد يا فقط يك 
اقليت بر آن حاكم باشد. كارگران و انقالبيون در جوامع انقالبي بسيار نياز 
دارند كه اين دستاوردها را بياموزند و به دست بگيرند. طبعا اگر در ايران 

موفق شود حكومت اسالمي را به زير كشد،  انقالب هرچه زودتر پا بگيرد و
بيشترين و فوري ترين تاثير را بر جوامع انقالبي ميگذارد اما قبل از آن هم 
بايد تالش كرد كه اين پيوند و ارتباط و تاثير گذاري ها از حد خودبخودي 

  فراتر رود و نقشه مند و با برنامه انجام شود.   
آميز، وقتي بي  تاكنون مسالمتبرخي مي گويند اين جنبش هاي  :آرش

رحمانه به خاك و خون كشيده مي شوند، بدون دخالتگري نظامي خارجي 
توانند بر حكومت هاي تا دندان مسلح و انعطاف ناپذيري مثل  مى چطور

و عبداهللا صالح يا رژيم بحرين كه از پشتيباني  حكومت هاي قذافي و اسد
 به تسليم جز راستي به آيا  كنند؟ عربستان و غرب برخوردار است، غلبه

ديگري براي پيشرفت  راه خارجي، نظامي مداخله طلب يا و ها حكومت اين
 اين جنبش ها وجود ندارد؟

  
اگر بدون دخالت نظامي دولتها، راهي جز تسليم براي مردم  :نيكخواه

وجود نداشت حرفي از انقالب هم در ميان نبود. دخالت نظامي قدرتهاي 
ئي از انقالب نبوده است. خاصيت اصلي انقالب اينست خارجي هيچوقت جز

كه به قدرت نيروي اكثريتي مردم، همين دژهاي مسلح و تادندان مسلح را 
در هم ميشكند. انقالب مكانيسمش اينست كه اكثريت جامعه اي عليه 
حاكمين دست به شورش و اعتراض ميزند و همين باعث ميشود كه 

زيرپايشان خالي شود و افرادش روحيه نيروهاي مسلح حاكمين هم زمين 
شان را از دست بدهند و دچار تشتت شوند و دست به فرار بزنند، و نهايتا 
با يك قيام كل دم و دستگاه سركوب در هم كوبيده شود. حقيقت اينست 
كه هيچ انقالبي سرراست و خطي پيش نرفته است. عقب نشيني ها و 

ه اكثريت جامعه اي فعاالنه دست پيشروي هايي صورت ميگيرد. اما وقتي ك
به كار به زير كشيدن حكومت ميشود، دير ياز زود ميتواند به هدف خود 
برسد. اگر قرار بود شيوه تانك به خيابان آوردن و لشكر مزدوران مسلح را 
عليه مردم بسيج كردن شبيه آنچه در ليبي يا سوريه يا ايران صورت 

بكشاند، هيچ ديكتاتوري ترديدي در گرفت، بطور قطع انقالب را به شكست 
لشكر كشي عليه مردم نميكرد. روشن است كه اشاره شما به وضعيت ليبي 
است كه نيروهاي قذافي دست به حمالت گسترده اي عليه مردم زده بودند 
و در حال پيشروي به سوي بن غازي بودند و دخالت نظامي ناتو تاثير 

هايتا حاميان قذافي عقب رانده زيادي داشت كه توازن قوا عوض شود و ن
شوند. اما اين سرنوشت محتوم انقالب در ليبي نبود. من فكر نميكنم اگر 
ناتو در ليبي دخالت نميكرد حتما و قطعا انقالب شكست ميخورد و تمام 
ميشد. به احتمال زياد بن غازي سقوط ميكرد، به احتمال زياد براي مدتي 

از جايي سر بلند ميكرد. مخصوصا در  اوضاع به محاق ميرفت. اما دوباره
شرايط انقالبي منطقه بعيد بنظر ميرسد كه اين سركوبها مدت زيادي 
جامعه را آرام نگه دارد. همين االن به سوريه نگاه كنيد. نيروهاي بشار اسد 

را كه سنگر انقالب بود به محاصره در آوردند و نهايتا تسخير  "درعا"شهر 
سخير كردند و دست به جنايات زيادي زدند. اما كردند بعد شهر حمص را ت

تظاهراتها و جنگ مردم عليه حكومت بهيچ وجه فروكش نكرده است. 
برعكس به شهرهاي بيشتري گسترش پيدا كرده است. االن چندين شهر 
در حال تظاهرات هرروزه عليه حكومت هستند. حتي شهرهاي تسخير شده 

در اين مرحله چه ميشود روشن نيست دارند تظاهرات ميكنند. اينكه نهايتا 
اما شواهد بسياري دارد اين را ميگويد كه رژيم بشار اسد راه ديگري جز 

  سقوط پيش رو ندارد. 
كال در مورد دخالت نظامي دولتها بايد يك مقدار زيادي مظنون و محتاط 
بود. بايد مردم بدانند كه دولتها و نيروهاي بورژوايي بخاطر انقالب و رهايي 

ردم وارد جنگ و كشاكش نميشوند. يا زير فشار افكار عمومي دست به م
اين كار ميزنند كه بدرجه اي در مورد ليبي اينگونه بود. و يا ميخواهند از 
طريق دخالت نظامي بر عليه ديكتاتورها، جا پايي پيدا كنند كه بتوانند 

يبي انقالب را كنترل كنند. بنظر من در مورد دخالت نظامي ناتو در ل
هردوي اين ها دخيل است. و نتيجه كار به هوشياري مردم و جبهه انقالب 
بستگي دارد كه تا چه حد بتواند توطئه ها را ببيند و بشناسد و خنثي كند. 
ناتو هيچگاه در تمام طول حياتش نقشي به نفع هيچ انقالبي نداشته است. 

داشته. اين هيچگاه به نفع مردم كاري نكرده است. هميشه نقش بر عكس 
سازمان رسما ابزاري در خدمت پيشبرد سياستها و اهداف دولتهاي غربي 
است. هيچ ترديدي در اين مورد نبايد داشت. همين دولتهايي كه سرنگون 
شدند يا دارند سرنگون ميشوند بال استثنا مورد حمايت و احترام همه 

مقداري با غرب دولتهاي غربي و ناتو بوده اند. ميدانم كه قذافي و اسد يك 
مشكل داشته اند. اما در سالهاي اخير بطور جدي و همه جانبه از جانب 
آمريكا و دولتهاي اروپايي حمايت شده اند. اينكه كار به اينجايي كشيده 
است كه كشيده، اين را انقالب تحميل كرده است. ماهيت ناتو عوض نشده 

  است.  
ان جهاني تبديل شده و اينكه بهرحال اينكه امروز گفتمان انقالب به گفتم

امروز اين دولتها هستند كه حداقل در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا 
بايد سياستهايشان را در قبال حركت مردم تعيين كنند و نه برعكس، اينها 
نشانه هاي مثبت و بسيار اميد بخشي است. اما نه بايد دچار اين ترديد و 

بدون دخالت نظامي به جايي نميرسد، و تزلزل شد كه فكر كنيم انقالبات 
نه بايد دچار اين خوش بيني شد كه ارگانهاي نظامي اي مثل ناتو و امثال 
آنها، بعنوان نيروي ذخيره انقالب عمل خواهند كرد. انقالب كار مردم است. 
و طبقات در كوران انقالب نيز نقش طبقاتي خودرا ايفا ميكنند. بورژوازي 

ت و انقالب اساسا بر دوش طبقه كارگر پيش خواهد اساسا ضد انقالب اس
رفت. و ما بعنوان نيروهايي كه امر رهايي كل جامعه را بر اساس اهداف 
طبقاتي طبقه كارگر دنبال ميكنيم، بايد اين هوشياري را مدام به كارگران 

  و مردم بدهيم.
   2011اوت  24

  

*  
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  از فعاالن كارگري دوازده پرسش

  

  

  

  

  

ايم كه اصلي ترين ابزار پيروزي طبقه كارگر   هميشه شنيده، ديده و خوانده
  طبقه است. اين اي و مردمي  هاي توده دار، همانا سازمان سرمايه هبر طبق

ها انساني است كه نيروي كار  ميليوناز  متشكلبه گواه تاريخ، طبقه كارگر  
فروشد. و  دار مي كند به سرمايه ا اندك مزدي كه كارفرما تعيين ميخود را ب

ا هاي كارگران ب ترين درگيري ن دستمزد، يكي از مهميهمين تعي
  است. داران در طول تاريخ سرمايه

است   هتها مبارزه توانس داري طي سال طبقه كارگر كشورهاي سرمايه
حامي نظام  يها هاي خود را به دولت هاي زيادي از خواسته بخش
  .ندداري، تحميل ك سرمايه

جمهوريِ سياه اسالمي ايران، كارگران ما با دستمزد بسيار پائين، امروز در 
و  بيكاري با زير خط فقر،كار قراردادي و با درآمدي  عدم امنيت شغلي،

  .نددست به گريبان اخراج

 ي وترين وظيفه طبقه كارگر، اتحاد و همبستگ در چنين شرايطي، مبرمآيا 

   نيست؟ هاي مستقل كارگري تشكل ايجاد

الن كارگري در داخل و خارج هاي فعا به مباحث و بحث گذرا با نگاهي
رو پيشانداز روشني  ، چشمچگونگي سازمانيابي طبقه كارگرحول  ايران
  .بينيم نمي

كشان ايران،  به راستي وظيفه فعاالن و روشنفكران طبقه كارگر و زحمت 
سياسي موجود كه مدافعان اصلي اين طبقه هستند، هاي  چيست؟ سازمان

آن  ما را بر كه دارند؟ و ..... سئواالتي از اين دست مواردچه نظراتي در اين 
حاضر ي  نامه ، ويژهاندركاران ده سئوال براي اين دستداشت تا با طرح دواز

نامه بدون همياري محمد  م. الزم به گفتن است كه اين ويژهرا تدارك ببيني
و دوستان داخل ... حتماٌ با ر پايدار شناس، ناص ا شالگوني، تراب حقرض

  كمبودهاي بيشتري روبرو بود.

  پرسش ها:

پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه عواملي  -1
هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل مستقل را  ها رژيم است؟ بعضي
ها رفرميسم و سازشكاري و  د و بعضيدانن كنند، علت اصلي مي سركوب مي

هاي فعاالن كارگري و چپ را؛ شما چه نظري  هاي ديگر چپ روي بعضي
خوار نفتي را  هاي اقتصادي ايران و مخصوصاٌ نقش دولت رانت داريد؟ ويژگي

كنيد؟ براي بيرون آمدن از اين پراكندگي  در اين ميان چگونه ارزيابي مي
 و از چه نوع سازماندهي بايد بهره جست؟ چه بايد كرد و از چه راهكارها

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و مقابله با  -2
كنيد؟  تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي

ها و جمع شدن هايشان در مقابل مراكز و  ها، راهپيمايي اعتصابات، تحصن
  ر چشمگير و اثرگذار اند؟نهادهاي مختلف دولتي چقد

در سال هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ، يعني شركت واحد اتوبوس  -3
اند سنديكاي مستقل خودشان را  راني تهران و ني شكر هفت تپه، توانسته

به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو حركت با سركوب و اخراج از كار 
ل مستقل عمالً هويت كامالً اند، ولي اين دو تشك و زندان روبرو شده

  كنيد؟ آيا  ها را چگونه ارزيابي مي اند. اين حركت اي پيدا كرده شناخته شده

  

  تواند از طريق مذاكره تواند پا بگيرد و آيا مي سنديكاي مستقل در ايران مي

 با دولت مشكلي از مشكالت كارگران را حل كند؟

عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را در  -4
  اي نيز شوراها را نهادهاي قيام  كشند و عده مقابل سنديكا سازي پيش مي

توانند پا بگيرند و در  دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي كارگري مي
  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي

هاي چشم گيري براي  هاي اخير در خارج از كشور، فعاليت سال در - 5
المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است، اين  جلب حمايت بين

دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه كارآمد  ها را تا چه حد موفق مي فعاليت
نهادي  المللي از جنبش كارگري ايران، چه پيش براي جلب حمايت بين

  المللي در كجا بايد جست؟ يد؟ به نظرتان اين حمايت بيندار

روي زندگي كارگران و  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح  -6
گويند قشري از  كنيد؟ بعضي ها مي زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي

كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح وضع 
ها معتقدند كه اين طرح فشار  ، خيلي اند و برعكس دهبهتري پيدا كر

سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات اين 
  بينيد؟ طرح را به ويژه در آينده چگونه مي

دهند و  كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي -7
بخش قابل توجهي از آنها  88هاي گسترده سال  در تظاهرات و راه پيمايي

هاي اخص  شركت داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات خواست
خود را پيش نكشيدند، در حالي كه مثالً كارگران تونس و مصر با گرفتن 

اي پيوستند، فرق  نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات توده
  ه مي بينيدشرايط ايران را با شرايط اين كشورها در چ

ايم،  هاي بزرگي از طرف كارگران نبوده هاي اخير شاهد پيروزي در سال -8
چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و قهر پليسي، وضعيت كنوني جهان 

  سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟

كنند، براي  هاي كوچك كار مي بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه -9
ا چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره گرفت؟ ه سازماندهي اين
ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در محيط  سازماندهي اين

  و محالت زندگي شان؟ 

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  - 10
دشوار كار  بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار

  بينيد؟  كنند، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي مي

هاي مختلف بخش خدمات  بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه -11 
كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه مبارزات  كار مي

  كنيد؟ طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي

آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام به نظر شما،  -12
توان جزو طبقه  دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي مي

كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 
  توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟ هستند) مي

  خاني پرويز قليچ
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  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١١٣  107ي  آرش شماره

  
  

  شرايط كار و زيست كارگران
  هاي آرش هاي محمود صالحي به پرسش پاسخ    

  

  

پراكندگي و تشتت و نبود تشكل هاي كارگري در ايران داليل  :پاسخ اول
اين مسئله بايد به سراغ  تر مختلف و متعددي دارد. براي بررسي دقيق

شرايط معين تاريخي، اجتماعي و سياسي جامعه رفت و موقعيت طبقه 
كارگر در اين مبارزه طبقاتي را مورد ارزيابي قرار داد. بدون شك براي 
رسيدن به تحليل جامعي در اين زمينه، بايد وقت بيشتري گذاشت و جاي 

  كنم. آن در اين مصاحبه نيست. من در پاسخ شما به نكاتي اشاره مي
در نظام سرمايه داري، كارگر به عنوان يك طبقه، در برابر صاحب سرمايه 

يابي و تشكل سازي نيز  اي جز مبارزه ندارد و تالش براي سازمان چاره
ي  جزئي از اين مبارزه بوده است. ضعف و يا قدرت طبقه كارگر در زمينه

تشكل يابي را نيز بايد در بطن مبارزه و رويارويي كارگران با سرمايه داران 
  و توازن قواي طبقاتي جستجو كرد.

اكندگي جنبش كارگري، عوامل مختلفي را براي بررسي داليل ضعف و پر
توان به شرايط كار و زيست كارگران  توان در نظر گرفت. براي نمونه مي مي

و وجود رقابت و تفرقه در بين آنها اشاره كرد. امروز طبقه كارگر با انواع و 
اقسام قراردادهاي موقت، روز مزدي، پيماني و به ميزان كمتري قرارداد 

هاي مختلف كارگران  عالوه بر اين، سرمايه داران به شكل دائم مواجه است.
را در محيط كار، به عنوان زن و مرد، فارس، كرد، بلوچ و يا افغاني و ايراني 

هايي از  پردازند و اليه تقسيم كرده و حتي دستمزدهاي متفاوت به آنها مي
 عٌاكنند. قط كارگران متخصص و فني نيز با حقوق و مزاياي بااليي كار مي

اين وضعيت عيني نيز در تشتت و تشكل گريزي طبقه كارگر نقش دارد، 
يابي طبقه كارگر، سركوب و  ترين عامل و مانع سازمان اما به نظر من، مهم

اختناق است. اين عامل اصلي پراكنده گي جنبش طبقاتي كارگران است. 
در كشوري كه تنها چند تشكل كه آن هم توسط دولت و كارفرمايان، 

خص و تعيين شده، مي توانند فعاليت كنند و هر تشكل ديگري كه مش
شود  گيرد، چگونه مي ايجاد شود، مورد خشم و غضب حاكميت قرار مي

  گفت كه سركوب پليسي تاثيرگذار نيست؟
در ايران هرگونه تشكل  خود ساخته از جمله سنديكا، شورا، كميته، انجمن 

كنند و از جان خود مايه  مي هايي كه امروز فعاليت ممنوع است و تشكل
گذاشتند، همواره مورد حمله قرار مي گيرند. حتي كارگران بسياري از 

هاي كوچك، حق تشكيل شوراي اسالمي هم ندارند. با  ها و كارگاه كارخانه
توجه به اينكه بر اساس قانون كار تشكيل شوراهاي اسالمي و انجمن 

ها كارگر،  ال حاضر ميليونصنفي و نماينده كارگر مجاز است، اما در ح
در هاي رسمي هم نيستند.  باشند و حتي داراي تشكل بدون تشكل مي

شود و  كشور ما حتي ارتباط با فعاالن كارگري و سياسي جرم محسوب مي
افراد زيادي بارها به اين دليل توسط نيروهاي امنيتي احضار و از آنان 

هاي مختلف  ه به شكلهاي كساني ك بازجويي شده است. اگر ما به صحبت
اند، توجه  در چند سال گذشته به مراكز امنيتي و انتظامي احضار شده

چرا با فالن آقا "اند كه  كنيم، در تمام موارد بازجوها به كارگران گفته
ارتباط داريد، آن شخص ضد انقالب بوده و از خارج كشور پول دريافت 

اين صحبت ها روي  "د و...كند و با يكي از احزاب غير قانوني تماس دار مي
روحيه كارگر هم تأثير منفي دارد، مگر اينكه آن كارگر با منافع طبقاتي 

  خود آشنا باشد.
كارانه نيز  هاي سازش البته نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه نگرش

ها وجود دارد كه كارگران را به مماشات با  در بين كارگران و نمايندگان آن
ها به شكست  هاي كارگري را به زيان آن كشاند و اعتراض ان ميسرمايه دار

ها رغبتي به ايجاد تشكل نداشته باشند.  شود كه آن كشاند و باعث مي مي
اما در باره تاثير چپ روي فعالين كارگري هم بايد بگويم كه چنين مواردي 

كه نيز در امر سازمان يابي كارگران وجود دارد. هنوز كساني  وجود دارند 
نگاهي ابزاري و قيم مĤبانه و ايدئولوژيك به طبقه كارگر دارند. براي مثال ما 

(در يك ز ها پيش، با هزار و يك مشكل، انجمن صنفي كارگران خبا سال
شهر) را ايجاد كرديم و كارگران در يك مجمع عمومي آزاد و به دور از هر 

ود را انتخاب دسيسه و دخالت نيروهاي دولتي يا كارفرما، نمايندگان خ
بعد از چند روز كه آن انجمن فعاليت خود را شروع كرد يكي  كردند.

رود و با نگاهي به در و ديوار  از فعالين كارگري به محل انجمن مي
توانيد  شما نمي "گويد: آن، بعد از چند لحظه، به رئيس انجمن مي

 !رئيس انجمن هم در جواب مي گويد: چرا؟ "نماينده كارگر باشيد!

شود و اگر شما يك  چون در اين مركز عكس ماركس ديده نمي "
آن فعال  "تشكل كارگري هستيد بايد عكس ماركس را نصب كنيد!

كارگري بعد از چند ساعت مذاكره با نماينده كارگران، محل انجمن را ترك 
مي كند و مي رود. بعد از خروج فرد مذكور، مسئول انجمن با من تماس 

آقاي صالحي، اگرنماينده  "ن فعال كارگري گفت كه گرفت و به نقل از آ
 "تواند نماينده كارگر باشد!؟ كارگر عكس ماركس را به سينه خود نزند، نمي

پاسخ دادم كه نه دوست من، اينطور نيست. مسئول انجمن گفت  پس چرا 
هاي  آقاي ... مي گويد كسي مي تواند نماينده كارگر باشد، بايد با تئوري

گويد؟! با نقل  باشد، در غير اين صورت به كارگران دروغ ميماركس مسلط 
اين ماجرا مي خواهم بگويم كه وجود چنين رويكردهايي، يك واقعيت 
است. ما بايد اين حقيت روشن و آشكار را بپذيريم كه در نظام سرمايه 

ها و باورهاي هر كسي  اي نيست كه بر اساس ذهنيت داري، كارگر مهره
اند كه داراي اعتقادات  هاي زنده و واقعي ان انسانچيده شود. كارگر

ها براي اتحاد  ايدئولوژيك، مذهبي و يا نژادي متفاوتي هستند، اما معيار آن
  ها و منافع مشترك آنهاست. و همبستگي و مبارزه طبقاتي، خواسته
هايي در جنبش كارگري، باز هم مانع  اما به نظر من با وجود چنين نگرش

شكل كارگري، فشار و سركوب و جلوگيري و منع كارگران اساسي ايجاد ت
شان توسط حاكميت سرمايه  هاي خود ساخته از تالش براي ايجاد تشكل

اين فشارها هم داري است. در صورت كاهش فشارهاي امنيتي و پليسي، (
) كارگران گيرد. خود كارگران صورت مي يرذتوسط مبارزه تعطيل ناپ
د كه با سرعت بيشتري، تشكل نادگي اين را دارو پيشروان طبقه كارگر، آم

  .شوندهاي خود را ايجاد كرده و از پراكندگي خالص 
تان در باره نقش دولت رانت خوار در  در رابطه با بخش ديگر پرسش

هاي مستقل كارگري بايد بگويم كه كامال درست  ممانعت از ايجاد تشكل
ن است، بيشترين فشار است. دولت كنوني و ساختار اقتصاديي كه مدافع آ

شان تالش براي ايجاد تشكل  را بر جنبش كارگري و پيشرواني كه هدف
كارگري بوده، آورده است. دليل اصلي آن نيز اين است كه تشكيل و سپس 

شان،  حضور تشكل كارگري در مبارزه كارگران براي دستيابي به مطالبات
سرمايه را به تواند روند سودآوري هنگفت و سرسام آور صاحبان  مي

هاي  مخاطره اندازد. امروز هزاران كارگر در مناطق مختلف ايران و در پروژه
بزرگي مانند نفت و گاز و پتروشيمي، در بدترين شرايط و در مقايسه با 

ترين دستمزد، به شدت استثمار  كشورهاي همسايه با دريافت نازل
به درستي شرايط اند،  كار كرده "عسلويه"شوند. كساني كه در منطقه  مي

  نام گذاري كرده اند. "برده داري نوين"كار در آنجا را 
اما الزم است اين نكته مهم را نيز اضافه كنم كه اين شرايط سخت و فشار 

هاي اخير  و ممانعت از ايجاد تشكل توسط خود كارگران، كه در سال
 ي"اقتدار گرا"جنبش كارگري به آن روبرو بود، صرفا اختصاص به دولت 

كنوني نبوده است. همه كارگران و فعالين كارگري به ياد دارند كه دولت 
نيز در زمينه سركوب جنبش  "اصالحات"و  "سازندگي"هاي موسوم به 

سازي كارگران، از هيچ اقدامي  كارگري و به خصوص مقابله با تشكل
 12اند. حمله به صفوف كارگران شهر سقز در تاريخ  فروگذار نبوده

نفر از آنها، تنها به جرم شركت در  24و دستگيري تعداد  83ارديبهشت 
برگزاري اول ماه مه روز جهاني كارگر، فقط يكي از موارد نقض حقوق 

  كارگري در دولت اصالحات خاتمي است. 
گي چه  هدر باره بخش آخر سئوال شما كه براي بيرون آمدن از اين پراكند

زه نيست. پيش از هر چيز بايد اي جز مبار بايد كرد، بايد بگويم كه چاره
كارگران پيشرو در محيط كار، تالش و كوشش بيشتري براي بوجود آوردن 
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هاي مختلف كارگران، انجام دهند. به نظر من،  روحيه همبستگي بين بخش
ما كارگران نياز به خودباوري و اعتماد بيشتر به يكديگر داريم و بايد در هر 

د را به عنوان حق مسلم خود دانسته و ها و مطالبات خو شرايطي خواسته
براي رسيدن به آنها، از يكديگر حمايت كنيم. كارگران در مراكز توليدي، 

اي بايد به اين باور برسند كه ايجاد تشكل كارگري در  خدماتي و پروژه
تر است. فقط از اين طريق و اعتماد  محيط كار، از نان شب براي آنها واجب

هاي موثري  توانند گام ن و پشتيباني از آنها، ميشا به نمايندگان منتخب
  براي رسيدن به حقوق پايمال شده خود بردارند.  

ها و جمع شدن هايشان در مقابل مراكز و نهادهاي مختلف  راهپيمايي
  گير و اثرگذاراند؟ دولتي چقدر چشم

به نظر من مبارزه كارگران ايران خود انگيخته نيست. امروز  :پاسخ دوم
هاي مختلف مبارزاتي، به  ارگر پس از پشت سر گذاشتن دورهطبقه ك
ي زيادي به خودآگاهي رسيده  هاي بزرگي دست يافته و به درجه تجربه

هاي كارگري، از تجربه و دانشي كه  است. كارگران و پيشروانش در اعتراض
اند، مبارزه خود را به پيش مي برند. طبقه كارگر ايران  در اين زمينه آموخته

گويند خود  وقت بدون هويت نبوده و اگر كساني كه به اين مبارزه مي هيچ
انگيخته، الزم است به تاريخ مبارزاتي كارگران ايران چه در زمان شاه و چه 

ها حتي براي حقوق  ها و تحصن در اين زمان نگاه كنند. به باور من، اعتصاب
كه سازماندهي گويم  معوقه، نه تنها خود انگيخته نيست، بلكه به يقين مي

باشد. به اين دليل اگر خود انگيخته است، چرا آن كارگران  شده، نيز مي
تهران  -معترض مي روند و در جلوي مجلس تجمع كرده و يا اتوبان كرج 

روند تا صداي خود  كنند؟ چرا كارگران به محوطه كارخانه نمي رامسدود مي
ر از يك نماينده كارگر را به گوش كارفرما يا دولت حامي آنان برسانند؟ اگ

كنيد؟ او  رويد و در آنجا تحصن مي سئوال شود كه چرا به اماكن عمومي مي
با صراحت به شما جواب خواهد داد كه براي اينكه مردم از خواست و 
مطالبات ما آگاه باشند و... در كشور ما هر حركت كارگري كه صورت مي 

صله نيروهاي امنيتي اطالع گيرد (چه در محل كار و يا محل زيست )، بالفا
پيدا مي كنند و كارفرما در اين رابطه يك لحظه هم كوتاهي نمي كند. 
براي يك تجمع كارگري در انظار عمومي، بارها  رهبران و فعالين كارگري 
احضار و آنها را تهديد كرده و زير فشار قرار مي دهند كه از مطالبات 

  كارگران حمايت نكنند.
ي اخير يكي از ابزارهايي كه در دست داشته، اين بوده حاكميت در سال ها

كه افرادي را در بين كارگران آموزش دهد و با ترفندهاي مختلف، تالش 
مي كنند تا اعتراضات كارگران را به داخل كارخانه و يا محل هاي بسته 
هدايت كنند و مانع گسترش آن به خارج از محل كار شوند. ما بارها با 

و كارفرما در يك محل مذاكره كرديم و آنان روي آن تاكيد نماينده دولت 
نبايد كسي متوجه اعتراض شما كارگران شود، آن وقت ما  "داشته اند كه 

اما بايد گفت كه كارگران علي  "به خواست شما رسيدگي خواهيم كرد و...
رغم فشارهاي مختلف و بازداشت، بارها در برابر نيروهاي امنيتي و انتظامي 

اده گي كرده و در موارد زيادي به خيابان آمده و به تحصن و تجمع در ايست
مراكز دولتي اقدام كرده اند. آنها به تجربه آموخته اند كه از طريق تجمع و 
اعتراض در خارج از محيط كار مي توانند به خواسته هاي خود برسند. در 

بقه كارگر اين جا ميخواهم يك نمونه از واهمه حاكميت سرمايه داري از ط
در شهر ساري اتفاق  1389براي شما و خواننده گان بيان كنم كه در سال 

 افتاد. اين خبر توسط سايت خبر آنالين درج شد: 
 روز آخر يك مانور در ساري به نحوه برخورد با كارگران معترض"

  اختصاص يافت. فرضي

به گزارش پايگاه خبري سفير از ساري در اين مانور صدها كارگر 
ايشي در اعتراض به عدم دريافت مطالبات خود يكي از بزرگراه نم

هاي شهر را مسدود كردند و با آتش زدن الستيك خودرو و چوب 
  خواستار دريافت حقوق خود شدند.

در اين مانور، مذاكرات ماموران انتظامي و امنيتي با معترضان بي 
وي نتيجه ماند و اين تجمع به درگيري انجاميد كه ماموران نير

انتظامي توانستند ضمن سركوب اعتراضات، تمامي آشوب گران 
را بازداشت كردند [كنند] و موفق شدند كه جاده مسدود  فرضي

  شده را باز كنند.

شود در خيال خودتان، تصور كنيد كه كارگران  در ادامه اين خبر مي
ه اند كه سر چهاررا ، احتماالً گروهي از كارگران روزمزد بودهنمايشي جعلي

ايستند به اميد اين كه شغلي در يك كار ساختماني يا جاي ديگر پيدا  مي
كنند؛ و يا شايد در مانورهاي بعدي پليس، در چنين موقعيتي قرار بگيرند. 

ها پول داده تا نقش كارگر معترض را بازي كنند، اين مي شود  پليس به اين
  "!نمايشيمانور مشترك پليس و كارگران 

خواهد به ما بگويد كه در ايران طبقه كارگر در حال  مي اجراي اين مانور،
كند كه مانور فرضي  پيشروي است كه اين طور حافظان سرمايه را وادار مي

  اجرا كنند و نيروهاي خود را براي سركوب ما آماده سازند. 
در باره ارزيابي از نقش اعتراض هاي جاري كارگري در زمينه تشكل يابي 

ظر من كارگران در بطن همين مبارزه براي مطالبات بايد بگويم كه به ن
خود، مي توانند خواست ايجاد تشكل را نيز طرح و آن را به كرسي 
بنشانند. اگر بخواهم به طور مشخص مثال بزنم، همان طوري كه مي دانيد 
بيشترين اعتراض هاي كارگري براي دريافت حقوق هاي معوقه است و 

وع بايد نماينده انتخاب كنند. همين كارگران براي پيگيري اين موض
نماينده گان مي توانند تالشي را آغاز كنند تا سنگ بناي تشكل كارگري را 
بنيان گذارند. سال گذشته در شركت ايران خودرو، سانحه اي دلخراش 
منجر به جان باختن تعدادي از كارگران گرديد. در روزرهاي بعد، كارگران 

هم چنين معترض به شرايط كار، تجمع  خشمگين نسبت به اين واقعه و
هايي ترتيب دادند و خواسته هاي خود را طرح كردند كه يكي از آنها ايجاد 
تشكل بود. اما مديريت براي آرام كردن كارگران، با وعده و وعيد، آنها را 
فريب داد و اين خواسته را به تعويق انداخت. در حالي كه به نظر من 

اتحاد و همبستگي بيشتري، اين توان را داشتند كه  كارگران ايران خودرو با
در همان روزهاي اوليه اعتراض، براي محقق كردن خواست ايجاد تشكل، 

  گام هاي محكم تري بردارند.
  

تواند منكر وجود اين دو تشكل باشد و براي  هيچ كسي نمي :پاسخ سوم
تهران  اين كار بزرگ نيزهزينه زيادي پرداخت شده است. سنديكاهاي واحد

و نيشكر هفت تپه از ميان خود كارگران و با اراده خود آنها و بدون دخالت 
دولت و كارفرمايان ايجاد گرديد و از اين لحاظ، به نظر من اين حركت 
ستودني است، اما تشكلي كه در مركز اسناد، ثبت نشده باشد، براي توده 

تواند  ان نميكارگران زياد به صرفه نيست. وقتي نماينده منتخب كارگر
حتي براي گرفتن حقوق معوقه همكاران خود، اقدام كند و يا براي گرفتن 
اضافه كاري و پيگيري ديگر مشكالت كارگران، با ادارات دولتي مكاتبه كند 
و نامه آن تشكل رسميت نداشته باشد، چه دردي از دردهاي كارگران آن 

  صنف درمان مي شود؟
شكل نشان داد كه تشكل هاي مستقل در بله، به نظر من ايجاد اين دو ت

ايران مي تواند شكل بگيرد، اما كارگران آن دو تشكل، بايد تالش كنند كه 
فعاليت هاي اينترنتي، هيچ ناني  "تشكل هاي خود را به ثبت برسانند. صرفا

را به سفره كارگران اضافه نخواهد كرد. فعالين و پيشروان كارگري در سال 
وان و با هزينه هاي زيادي كه متحمل شدند، با اراده هاي اخير با تمام ت

خود تشكل ساختند و يا به ايجاد تشكل هاي خودساخته كارگران كمك 
كردند؛ اكنون ديگر بايد وارد يك فاز ديگر از مبارزه شد و آن تالش شبانه 
روزي براي ثبت تشكل هاي خود ساخته كارگران است. بايد كارگران به 

تشكل ها مورد بازخواست، بازجويي و يا محاكمه  جرم عضويت در اين
نشوند. بر اساس قوانين موجود و قوانين بين المللي كار، دولت ايران نيز 
موظف به ثبت و به رسميت شناختن تشكل هاي خود ساخته كارگران 

  است.
دانم كه ما پيش از اين اقداماتي را براي ثبت  ذكر اين نكته را نيز الزم مي

گي براي كمك به ايجاد تشكل هاي كارگري آغاز كرديم. اين كميته هماهن
برگزار شد، به تصويب  88تصميم در مجمع عمومي چهارم كه در سال 

رسيد و مجمع اين اختيار را به ما داد تا آن را پيگيري كنيم و در مجمع 
عمومي پنجم كه فروردين سال جاري برگزار گرديد، گزارش چگونگي آن 

  كه در اطالعيه پاياني مجمع نيز منتشر گرديد. به اعضا ارائه شد
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به نظر من اين اختيارات را بايد به كارگران آن بخش  :پاسخ چهارم
خواهند تشكل ايجاد كنند، نه  اي داد كه مي توليدي و يا خدماتي و پروژه

اينكه من از راه دور براي كارگران تصميم گيري كنم كه كدام تشكل خوب 
تشكلي كه زير هر نام و نشاني كه باشد، با جهت و كدام بد است. هر 

شود كه در كدام صف قرار دارد.  هايش در ميدان مبارزه مشخص مي گيري
دهد كه كدام  خوشبختانه امروزه به هر كارگري مراجعه كنيد تشخيص مي

تشكل سازشكار و كدام يك راديكال است. هر تشكلي كه توسط خود 
شورا، انجمن و... براي من قابل احترام و كارگران ايجاد شود چه سنديكا، 

خود  تدر كمال صداقت با آنها همكاري خواهم كرد، مگر خالف تعهداد
عمل كنند. بنابراين هيچ وقت به تشكلي كه با اراده خود كارگران و در 
دفاع از مطالبات آنها، ساخته مي شود، اتهام سازشكاري نخواهم زد، مگر در 

مشاهده كنيم. اين هم يك واقعيت است كه هر  عرصه پراتيك خالف آن را
تشكلي، نمايندگي يك رويكرد و تفكر خاص را در جنبش كارگري را با 

  كند. خود حمل مي
هاي كارگري، داشتن  ترين نكته در بحث ساختار تشكل اما به نطر من مهم

رويكرد شورايي و مراجعه به توده كارگراني است كه عضو آن هستند. اينكه 
باشد يا شورا، انجمن و يا اتحاديه مهم نيست. البته اين نگرش و  سنديكا

نگاه شورايي، ساخته ذهنيت من نيست، بلكه واقعيتي عيني است كه شما 
 "خودآگاهي"توانيد اين  با مرور تجربه اعتراض هاي كارگري، به راحتي مي

كارگري كه باالتر اشاره كردم را در اين زمينه هم مشاهده نماييد. من 
ام كه چگونه  ها و اعتراض هاي كارگري فراواني شاهد بوده خودم در اعتصاب

اند و  كارگران در باره هر اقدامي، به شكلي جمعي و شورايي تصميم گرفته
شان با هماهنگي تمامي كارگران بوده است.  هاي آنها نيز اقدامات نماينده

دت يك سال، به م 87براي نمونه كارگران فرش بيستون كرمانشاه از سال 
بالتكليف بودند و كارخانه تعطيل بود. آنها هر هفته روزهاي دوشنبه در 

هاي انجام شده،  دادند و در باره اقدام محل كارخانه، جلسه  تشكيل مي
بحث و گفتگو مي كردند. در همين جلسات هفتگي بود كه آنها نماينده 

يافت كرده و انتخاب كردند، توانستند حقوق و مزاياي معوقه خود را در
تر اينكه بعد از يازده ماه، كارخانه به دولت باز پس داده شد و آنها به  مهم

ها  سر كار بازگشتند. اما نكته جالب براي من اين مسئله بود كه نماينده
كردند و هيچ اقدام  براي اتخاذ هر تصميمي به خود كارگران مراجعه مي

ها در  گفتم اين تجربه دادند. همان طوري كه اي انجام نمي خودسرانه
جنبش كارگري فراوان است و برخي از آنها، از جمله تجربه اعتصاب 

توسط نماينده آنها، بهزاد سهرابي منتشر شده  85پرريس سنندج در سال 
توان نمود عيني رويكرد شورايي و جمعي را در جنبش  و با مطالعه آن، مي

  كارگري كامال مشاهده كرد.
  

ها خيلي مثبت بوده و من در اينجا از  من اين فعاليتبه نظر  :پاسخ پنجم
اند،  تمامي كساني كه به هر شكلي به جنبش كارگري ايران كمك كرده

دهند. اما  كنم، حتي كساني كه ما را مورد نقد قرار مي سپاس گذاري مي
ها را بايد بين طبقه كارگر كشورهاي مختلف يافت.  كنم اين حمايت فكر مي

بايد وارد يك فاز ديگر از مبارزه شود. وقتي ما كلمه ها  اين فعاليت
بريم ديگر منطقه، كشور، شهر براي ما مفهومي  انترناسيونال به كار مي

ندارد و هر فعال كارگري بايد در محل كار خود فعاليت كند تا بتواند طبقه 
ها قبل از هر چيز، در  تر كند. اين فعاليت اش نزديك كارگر را به اهداف

  شود. كار و يا زيست خود افراد شروع ميمحيط 
المللي به ما حكم  ما در هر كجاي دنيا كه باشيم وظيفه همبستگي بين

كند كه فعال آن عرصه باشيم و كارگران همان منطقه را سازماندهي  مي
كنيم. به باور من، هر دولتي كه حقوق كارگران خود را پايمال مي كند، 

ر كشورها قرار گيرد. براي مثال اگر تنها يك بايد مورد اعتراض كارگران ديگ
كند، در بنادر  ساعت، كاالهاي آن كشوري كه حقوق كارگران را پايمال مي

هاي ديگر بارگيري و يا تخليه نگردد، صاحب سرمايه كشور خود را ركشو
كنند. عالوه  دهد و از دولت خود درخواست خسارات مي زير سئوال قرار مي

متوجه نقض حقوق كارگران در كشور مورد نظر بر اين افكار عمومي 
 وقتي كه كارگران سوئد به دستگيري كارگران در ايران  شود، مثالٌ مي
 

 
 

 
 

اعتراض كنند و اعالم كنند كه به اين دليل امروز كاالهاي ايراني بارگيري 
  نخواهد شد، تاثير بيشتري بر روي همبستگي بين المللي كارگري دارد. 

  

ثير اجراي طرح  هدفمند كردن يارانه ها در بين بخش تا :پاسخ ششم
 هاي مختلف جامعه را بايد به سه گروه تقسيم كرد: 

، اقشار كم درآمدي هستند كه تا امروز با حداقل امكانات زندگي دسته اول
اند. پول نقدي براي آن دسته خوب است و از اجراي آن راضي  كرده

  هستند.
داران هستند كه براي آنان هيچ فرقي ندارد  ، بازاريان و كارخانهدسته دوم

و حتي سود بيشتر هم عايدشان مي شود. اگر امروز شير در كارخانه گران 
شده ، مغازه دار هم آن را گران تحويل خريدار مي دهد و همان سود قبلي 

يك كارگاه خبازي را در نظر  "خودش را از مصرف كننده مي گيرد. مثال
ها اگر دستمزد كارگران خود  از هدفمند كردن يارانه بگيرد، اين كارگاه قبل

را برابر پيمان دسته جمعي كه فيمابين نماينده كارگر و كارفرما منعقد 
ها مقدار ناچيزي  كردند، شايد بعد از پرداخت كل هزينه شده پرداخت مي

هزار تومان)؛ اما با اجراي هدفمند  20 "(مثال ماند براي صاحب كار مي
هاي جاري كارگاه، حاال با  ها و گران شدن نان، آرد و هزينه كردن يارانه

برابر  4ها مبلغ سود صاحب كار،  همان پخت قبلي و پرداخت كل هزينه
هزار تومان در روز رسيده  80هزار تومان به 20اضافه شده يعني همان 

  است. پس كارفرمايان با اين طرح موافق هستند. 
ارگر، كارمند، معلم، پرستار و ... كه از ، حقوق بگيران هستند. كدسته سوم

ابتداي فروردين دستمزد آنها چند در صدي افزايش پيدا كرده و تا پايان 
 "سال ثابت است. در چنين شرايطي، تورم نيز به روز و ساعت است. مثال

 19كيلويي 17قبل از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها يك حلب روغن 
هزار تومان افزايش پيدا كرده است. يا يك  32ه هزار تومان بود و اكنون ب

هزار تومان، قند هر  22هزار تومان بود و بعد 13كيلويي  10كيسه برنج 
 100تومان بود حاال  25تومان، نان  1700تومان بود حال  800كيلو 

تومان، اجاره خانه، دكتر و درمان، مهماني رفتن و مهماني دادن، مسافرت، 
نامه، انترنت وكتاب، دانشگاه و ازدواج فرزندان و... ده ها تنقالت و ميوه، روز

مورد ديگر هم پيشكش به دولت كه ما محرومان نبايد از آنان استفاده 
ها براي ما كارگران به  گيريم كه هدفمند كردن يارانه كنيم! پس نتيجه مي

ايم. اين مشكالت را بايد  صرفه نيست و ما با هزار مشكل روبرو مواجه شده
ها تنها پول  هاي زندگي جستجو كرد. با هدفمند كردن يارانه ر تمام عرصهد

گيرند آن را بابت  آب، برق، گاز افزايش پيدا نكرده تا كساني كه يارانه مي
هاي انرژي پرداخت نمايند، بلكه تمام اجناسي كه براي مردم تهيه و  هزينه

درصد پيدا كرده  50ها افزايش  يا توليد شده، بعد از هدفمند كردن يارانه
 6است. اين در حالي است كه در سال جاري دستمزد كارگر و يا كارمند از 

درصد افزايش يافته است. كارگر بازنشسته، و يا كسي كه بيمه  10تا 
هزار تومان چگونه زندگي كند؟ در  350كند، با ماهي  بيكاري دريافت مي

شهرهاي كوچكي  ن كارگردرآحالي كه تنها اجاره بهاي منزل مسكوني 
  هزار تومان نيست.  170مانند سقز كمتر از 

بنابراين در پاسخ به بخش آخر پرسش شما بايد بگويم كه در شرايط تداوم 
و اجرايي شدن اين طرح و با رشد روزافزون تورم و انجماد دستمزدها و 
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جلوگيري از افزايش آن براي تمامي حقوق بگيران و به خصوص كارگران، 
شار معيشتي بيشتري بر روي طبقات كم درآمد جامعه خواهيم ما شاهد ف

بود. البته اين صاحبان سرمايه هستند كه از طريق مختلف و با وارد شدن 
ها  به اين مكانيسم جديد سودآوري، از طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه

  منفعت خويش را مي برند.   
  

يك  88هاي سال  تراضابتدا بايد بگويم كه به نظر من اع :پاسخ هفتم
حركت خود انگيخته بود كه يك بخش از حاكميت در برابر بخش ديگر، 
هواداران خود را به خيابان ها آوردند تا براي به كرسي نشاندن خودشان از 
آنان بهره برداري كنند. اين اعتراضات به اصل نظام كاري نداشت و تنها 

رات و راهپيمايي كه خود خواستار پس گرفتن راي خود بودند. در هر تظاه
هاي راديكال هم در  يك تظاهرات راديكال با شعار "انگيخته باشد، تبعتا

اي بودند تا  آيد . مردمي كه به دنبال بهانه بين مردم عاصي به وجود مي
مطالبات خود را طرح كنند، به اين حركت پيوستند. كارگران نيز به صورت 

واقع بدون هويت طبقاتي، در آن  هاي مستقل و در انفرادي و بدون تشكل
اعتراضات شركت كردند. به نظر من ضعف اساسي طبقه كارگر در همين 
نداشتن تشكل خود بود كه نتوانستند خواسته هاي خود را رو به سوي 
جامعه مطرح كنند. اما كارگران در تونس و مصر از حداقل سازمان يابي 

اين كشورها وارد انقالبي شده برخوردار بودند. عالوه بر اين، كارگران در 
بودند كه اكثريت مردم خواستار تغيير دولت شده و براي پايان دادن به فقر 
و فالكت به ميدان آمده بودند و حاضر نشدند ميدان مبارزه را ترك كنند. 
طبقه كارگر اين كشورها در درون همين مبارزه، توانست به درجه باالتري 

و گام هاي محكمي بردارد. كارگران  ايران نيز از تشكل يابي و اتحاد برسد 
، چنين  تجربه تاريخي را دارند و با ايجاد شوراها و سنديكاها 57در انقالب 

  و ديگر نهادهاي كارگري، خواسته هاي خود را مطرح كردند. 
  

در سال هاي اخير اعتراضات كارگري زيادي در دنياي  اتفاقاٌ :پاسخ هشتم
هاي كه در  جاست كه تشكل يوسته، اما مشكل اينسرمايه داري به وقوع پ

حال حاضر سكاندار رهبري كارگران هستند، توان رهبري كردن آنان را 
هاي بزرگ را ندارند و هميشه با حاكمان، در حال  براي دستيابي به پيروزي

مماشات هستند. به چه دليل اعتراض ميليوني كارگران فرانسه در برابر 
نشستگي، به موفقيت نرسيد و عاقبت دولت خواست قانون افزايش سن باز

خود را به كرسي نشاند؟ ميليون ها كارگر به خيابان ها آمدند، اما بعد 
همين تشكل هاي رفرميستي، آنها را به خانه هاي خود فرستادند. مي 
خواهم نتيجه بگيرم كه اين تشكل هاي سنتي، نماينده واقعي كارگران 

كارگر را ندارند و سازشكاري جاي خود را به  نيستند و توان رهبري طبقه
مبارزه طبقاتي  راديكال مي دهد. امروز كارگران نياز به تشكل هايي دارند 
كه نماينده واقعي آنها باشد و براي پايان دادن به مصائب سيستم سرمايه 

  داري مبارزه كند.
ي هم چنين حاكميت سرمايه داري با سيطره اقتصادي و سياسي نئوليبرال

هاي كارگري در سطح جهان را براي بهبود  خود بر جهان، توانسته جنبش
شرايط زندگي و تالش براي رسيدن به دنيايي عاري از ستم و استثمار را 
تا حدي ضعيف كند، اما اين دوران زودگذر است. چرا كه اين مناسبات 

رد: گذا ي دنيا روز به روز بيشتر به نمايش مي چهره خود را در چهار گوشه
ي زمين با روزانه يك دالر امرار  بيش از يك ميليارد نفر از ساكنين كره

هاي خانمان سوز و تروريسم  معاش مي كنند؛ فقر و گرسنگي، اعتياد، جنگ
هاست. طبقه كارگر  و انواع نابساماني هاي ديگر، حاصل اقتصاد بازار ليبرال

هاي درخشاني در  يتواند با اتكا به نيروي آگاهي خود به پيروز جهاني مي
تري را نيز براي  هاي بلند مقابل فجايع نظام سرمايه داري دست يابد و قدم

  داشتن دنيايي عاري از بهره كشي بردارد. 
شان  من به اين باور ندارم كه كارگران را درمحالت زندگي :پاسخ نهم

هايي كه شبانه روز كارگران  سازماندهي كرد. چون ديگر آن قهوه خانه
كردند و يا مراكزي كه آنها بعد از پايان كار، چند  در آن اجتماع مي زيادي

شدند، وجود ندارد. به دليل مشكالت مختلف، اين  ساعتي دور هم جمع مي
امكان نيز كم شده كه بعد از بازگشت به محل سكونت كارگر، بتوان او را 

گري در محل زندگي، سازماندهي كرد و موانع زيادي در برابر فعالين كار
  مي باشد. بنابراين به نظر من بايد كارگران را در محيط كار سازماندهي كرد.

ترين آن، فروش  هاي كوچك مشكالت خاص خود را دارد و مهم كارگاه
ها وجود دارد. كارگراني كه در رنيروي كار ارزان است كه در همه شه

مال هاي كوچك از سوي كارفرمايان استثمار شده و حقوق شان پاي كارگاه
شود، بايد بتوانند با ديگر كارگراني كه در اين مراكز كار مي كنند،  مي

تماس دائم داشته  و براي متشكل شدن خود، اقدام كنند. البته در مواردي 
فعالين كارگري كه در اين عرصه شاغل بودند، توسط كارفرمايان تهديد 

به كار  شدند كه كارگر نبايد عضو هيچ تشكلي باشد و به اين دليل مي
گرفته نمي شدند. كارگر هم از ترس بيكاري، ناچار بود به چنين تعهدي 
تن در دهد. اما تمام اين فشارها نتوانسته كارگران را از ايده  تشكل دور 

  نگاه دارد و به اشكال مختلف، در فكر سازماندهي خود هستند.
  

مراكز درست است امروز كارگران زن بيشماري در  بله كامالٌ :پاسخ دهم
كنند. در كشور ما  تعداد دختران  توليدي و خدماتي با حقوق ناچيز كار مي

التحصيل شدن،  يابد كه بعد از فارغ تحصيل كرده روز بروز افزايش مي
نشين شده و از وجود خودشان ناراحت هستند. بر اين اساس  خانه

به كار كارفرمايان اين موقعيت را غنيمت شمرده و آنها را با حقوقي ناچيز 
گيرند. دختران هم براي برون رفت از اين شرايط، ناچارند تن به چنين  مي

كاري بدهند. به هر حال اين زنان كارگر نيز جزئي از طبقه كارگر هستند و 
ما در هيچ شرايطي نبايد آنان را تفكيك كنيم. به عبارتي در موارد زيادي 

ي دارند، اما اين به هاي مشترك كارگران زن و مرد در محيط كار، خواسته
معناي اين نيست كه آنها مطالبات خاص خود را ندارند و تبعيض و 
نابرابري اجتماعي و حقوقي زنان كارگر نيز كامال مشهود است و آنها بايد 
دوشادش مردان براي رفع آن مبارزه كنند. اگر امروز دستمزد ناچيزي به 

كه بايد از آن دفاع و يا دهند، اين جنبش طبقه كارگر است  زنان كارگر مي
آنان را به حقوق خود آشنا كند. متاسفانه وجود قوانين مردساالرنه و 

كند، نقش منفي  اي  كه حقوق زنان را كمرنگ مي فرهنگ حاكم بر جامعه
  در جنبش كارگري و طرح مطالبات آنها دارد.

اما در باره نقش جنبش زنان در سازماندهي زنان كارگر، ما تاكنون 
هاي مشخصي در اين زمينه مشاهده نكرده ايم. اميدوارم جنبش زنان نمود

در باره زنان كارگر و مطالبات آنها تالش بيشتري از خود نشان دهد. اگر 
اقدامي هم در جهت آگاهگري و سازمان يابي زنان كارگر انجام شده از 
سوي خود جنبش كارگري و فعالين آن بوده است. اگر چه به نظر من 

و پيشروان كارگري در زمينه حقوق زنان كارگر ضعيف عمل كرده و فعالين 
نياز به فعاليت جدي تري در امر آگاهگري و سازماندهي اين بخش از 

  كارگران است. 
  

بله همين طور است، كارگران زيادي هستند كه در بخش  :پاسخ يازدهم
در كنند. اين كارگران به شكل هاي مختلف و  هاي مختلف خدماتي كار مي

كنند كه در موارد زيادي حتي از حقوق و  مراكز كوچك و بزرگي كار مي
مزايايي قانوني محروم هستند. كارگران خدماتي كه در مراكز دولتي و 

برند.  خصوصي به كار اشتغال دارند، در شرايط نامناسب شغلي بسر مي
بخش زيادي از آنها به شكل قراردادهاي موقت و يا روزمزد توسط 

ترين مشكالت اين كارگران  ي پيماني  به كار اشتغال دارند. مهمها شركت
هاي خود، دستمزد ناچيز و عدم پرداخت به موقع  اي مانند بيشتر هم طبقه

هاي پيماني و استخدام دائم كارگران خدماتي،  آن است. برچيدن شركت
كمترين خواسته كارگران است كه بايد توسط جنبش كارگري دنبال شود. 

هاي كارگران در  از كارگران بايد ارتباط خود را با ديگر بخش اين بخش
اي مستحكم كرده تا با همبستگي بيشتر براي  هاي توليدي، پروژه قسمت

  متحقق كردن خواسته هاي شان مبارزه كنند.
  

داري اكثريت آحاد جامعه كارگر محسوب  در نظام سرمايه :پاسخ دوازدهم
ر معاش نيروي كار خود را بر مبناي تقسيم شوند، زيرا كه آنها براي امرا مي

فروشند و بابت آن، دستمزد  كاري كه صاحب سرمايه تعيين كرده، مي
كنند. آنها مزدبگيراني هستند كه از طريق فروش نيروي كار  دريافت مي
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گذرانند و در نتيجه، كارگر  يدي و يا فكري امورات زندگي خود را مي
صفوف جنبش طبقه كارگر پيدا كنند.  شوند و بايد خود را در محسوب مي

هاي مختلف از فروشندگان  هر چند فرهنگ رايج و رسمي، اين بخش
نيروي كار را از هم جدا كرده و آنها را از نظر شغلي به معلم، كارمند، 

ها و  اما بسياري از خواسته پرستار، مهندس و ... تقسيم بندي كرده،
جزئي از كليت طبقه كارگر مطالبات آنها مشترك بوده و به نظر من 

  هستند. 
* 

  

  

  عدم تشكل يابي كارگران
  توهم به ساختار سياسي دولت وعدم خودباوري

  

  
  

  هاي آرش هاي عمر مينايي به پرسش پاسخ

 

بگذارهمچنان كه سوال چند گزينه اي است ما هم با تفكيك  پاسخ اول:
ارعاب وارد بحث و جواب شويم. شكي نيست كه درشرايط خفقان فشار و 

حكومت هاي بسته ودرعدم وجود آزادي هاي فردي واجتماعي، حتي به 
  صورت نسبي امكان متشكل شدن براي هرصنفي بسيارمشكل است.

رفرميسم وسازش كاري، مقوله اي است كه احتياج به تفسيردارد. اول بايد  
ديد كه اساساٌ دولت سرسازش با رفرم واصالحات دارد، دوم آيا شرايط 

اقتصادي ايران مناسب شكل گيري تشكالت رفرميستي هست؟ سياسي و 
به نظر من جواب منفي است. چرا كه دولت هاي سرمايه داري وقتي تن به 
رفرم و پذيرش آن مي دهند كه يا در توازن قواي طبقاتي در موضع ضعف 
باشند و يا توليد سرمايه داري واشتغال فراگير باشد. هم چنين اقتصاد 

ازده مناسب براي ارضاي كسب سود در تمام مراحل سرمايه شكوفا بوده و ب
گذاري(مالي.تجاري.توليد) وجودداشته باشد و براي تسليم و تمكين 
اعتراضات كارگري و مزدبگيران بخشي ازخواسته هاي آنان را برآورده كنند. 
مانند دولتهاي پيشرفته سرمايه داري كه رفرم را نه به خاطر ترحم به 

راي پيش گيري ازمبارزه عليه بردگي مزدي و به چالش كارگر، بلكه ب
كشيدن مبارزه طبقاتي آنان پذيرفته اند. ما در ايران داراي چنين شرايطي 
نيستيم و رفرم دراين شرايط، هيچ گزينه مناسبي براي دولت و كارفرما 

  نيست تا طبقه كارگر در مقابلش سرتسليم فرود آورده باشد. 
ه تاثير نبوده، امامشكل اصلي نيست. رانت چپ روي فعالين چپ هم ب

خواري و درآمد نفت بهترين گزينه براي كسب سود سرمايه گذار ايراني 
بوده كه ديگر مراكز توليد را به پاي آن قرباني كرده اند. سرمايه داران 
حاكم ايران از اين طريق به سرمايه هاي كالن رسيدند. توجه كنيد كه چرا 

ان شركت نفت چند برابر ديگر مراكز كار در ايران حقوق و مزاياي كاركن
است، چون نقطه ي حساس وآسيب پذير درآمد كسب سود سرمايه داري 
درايران است. در نبود توليد، بيكاري، فقر و فالكت هرروزه بيشتر مي شود. 
عالوه بر اين ارتش ذخيره  كار، سد و مانع اتحاد طبقاتي كارگران است و 

منافع خود است. خطر از دست دادن كار و مخارج هركس به فكر حفظ 
سرسام آور زندگي توان مبارزاتي توده مزدبگيررا مي گيرد. بنابراين علت 

اصلي عدم تشكل يابي كارگران توهم به ساختار سياسي دولت وعدم 
  خودباوري آنان بوده است. 

م اما براي برون رفت از اين وضعيت، ابتدا خودباوري و درك طبقاتي الز
است. بايد رابطه كارگران فراتر ازمراكز كار و توليد گسترش يابد. بحث 
ايجاد تشكل در محل كار و زيست درهمين راستا مطرح است، چراكه اگر 
رابطه كاري و طبقاتي با هم گره بخورد، قدرت و توان مبارزاتي كارگران 

وي افزايش مي يابد و سازماندهي در شكل و فرم آن هم بسته گي به نير
  مبارزاتي آنان دارد نه ايده ها و پيش فرض هايي كه توصيه مي شوند.

  
با توجه به فشار زياد سياسي بر فعاالن و كارگران معترض  پاسخ دوم:

داران و شكستن فضاي رعب و  وعدم تسليم آنان در مقابل دولت و سرمايه
وحشت و مرغوب نشدن شان، نويد رشد فكري و عملي مبارزه را شاهد 

يم. اين كه چرا تشكل به وجود نمي آيد، هنوز مكانيزم اجرايي آن از هست
طرف كارگران در دستور كار قرار نگرفته است. بايد براي خودسازمان يابي 
كارگري تالش و كمك  كرد. تاوقتي كه خود كارگران متشكل نشوند و 
ما داراي ابزار مبارزه طبقاتي خودشان نباشند، در مبارزه با دولت و كارفر

شكست مي خورند. جمع شدن  در مقابل ارگان هاي دولتي نويد درك 
طبقاتي كارگري است و  وحشت و نگراني دولت از اين است كه مبادا اين 
حركت وارد فازسازمان يابي طبقاتي شود. هرحركت اعتراضي حتي بدون 
دست آورد جدي، براي كارگر قدمي به سوي تشكل و براي سرمايه دار 

  درمقابل قدرت اتحاد طبقاتي كارگر است.عقب نشيني 
  

سنديكاي مستقل نيشكر هفت تپه و شركت واحد شكل  پاسخ سوم:
گرفت و اين بيان گر اين است كه در هر شرايطي كه طبقه كارگر وارد فاز 
مبارزه عملي و رو در رو با كارفرما و دولت گردد، توانمندي ايجاد تشكل را 

ي كساني كه گويا عدم سازمان يابي كارگري دارد. برخالف ادعاي پوچ و واه
از عملكرد نادرست اين  يا آن دسته از فعالين كارگري است كه درعرصه 
مبارزه طبقاتي درگير و فعالند، من بر اين باورم كه كارگران تحت 
هرشرايطي بنا به ظرفيت وتوانمندي درك ضرورت و نياز مبارزاتي 

ودساخته منوط به اراده ي اين خودشان متشكل مي شوند. ايجاد تشكل خ
و يا آن شخص وگروه نيست، ايجاد تشكل نماد خودباوري كارگري است. 
اما در صورتي اين تشكالت وارد فاز مبارزه و كارزار طبقاتي مي شوند كه 
بردگي مزدي را در پروسه عملي و نظري مبارزه به چالش بكشند. 

و سازش بين كارفرما و كارفرمايان و دولت سعي مي كنند كه دريچه صلح 
دولت را باز نگه دارند، ولي در ايران امروزي كه فقر و فالكت و بيكاري و 
سير سقوط  توليد، زمينه سازش و مصالحه را نه از طرف كارگر و مزدبگير، 

  بلكه دولت و كارفرما را غير عملي كرده است. 
ي را در عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شوراي آرش:

اي نيز شوراها را نهادهاي قيام  كشند و عده مقابل سنديكا سازي پيش مي
توانند پا بگيرند و در  كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي

  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي
  

ي مزدي من نيز بر اين باورم كه رويكرد شورا، عليه بردگ پاسخ چهارم:
است و سنديكا و اتحاديه، عمال ثابت كرده اند كه تشكالت ضدسرمايه 
داري نيستند؛ اما بحث درك سوساليستي كارگري از مبارزه طبقاتي با نگاه 
به تشكل مستقل و خودساخته كارگري متفاوت است. از نگاه من هر 
تشكلي كه كارگران به نيروي خودشان تشكيل دهند، تشكل كارگري است. 
اما اگراين تشكالت درمبارزه گام به گام و رو در رو با كارفرما و دولت براي 
دست يابي به خواسته هاي هم طبقه اي هاي شان تالش نكنند وعليه 
بردگي مزدي نجنگد، در بهترين حالت سد نابودي مناسبات سرمايه داري 

ه شود. هستند. اما شرايط و زمان و مكان مبارزه نيز بايد مد نظر قرار داد
كارگري كه براي حقوق معوقه، بيمه بيكاري، اشتغال و امنيت محيط كار، 
آزادي ايجاد تشكل، برگزاري مراسم هاي كارگري و... تالش مي كند، در 
چنين شرايطي و با اين توازن قوا، امكان ايجاد شوراهاي كارگري به معنا و 

ه سوسياليستي مفهوم طبقاتي اش محتمل به نظر نمي رسد. اما اگر ديدگا
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و طبقاتي بر آنها غالب باشد، مي تواند در پروسه مبارزاتي اش، زمينه ساز 
  ايجاد شوراهاي كارگري گردد.

همگامي وهم سويي مبارزاتي كارگران هرچه بيشتر جهاني  پاسخ پنجم:
شود، نويدبخش انترناسيونال طبقاتي است. بايد تالش كرد تا جنبش 

سط و توسعه داد و بايد كوشش كرد تا در كارگري را در مقياس جهاني ب
  ميان تشكالت كارگري ارتباط به وجودآيد.

  
ها، فعالٌ در قالب رشوه به مردم  طرح هدفمند كردن يارانه پاسخ ششم:

معترض و براي مهار آتش زير خاكستر رنج ديده گان و محرومان جامعه 
زينه زندگي، است. اما با باال رفتن قيمت ها و محاسبه پول دريافتي و ه

اجراي اين طرح وارد فاز ديگري شده است. اماهنوز شاهد واكنش عملي 
توده اي به آن نيستيم. بايد گفت هنوز درك عواقب زيان بار خذف 
سوبسيدها براي اكثريت مردم وكارگر و مزدبگير زود است. دولت با خذف 

جهاني، سوبسيدها در نظر  داشت زمينه ايجاد سرمايه گذاري براي سرمايه 
صندوق بين المللي پول و تجارت جهاني را فراهم كند. اما مردم آن را 
بخشي از سرمايه ملي قلم داد مي كنند و دريافت اش را حق طبيعي خود 
مي دانند. اين دو برداشت از اين طرح براي دولت مخرب وزيان بار است. 
ن پيش بيني مي شود اگر هزينه مصرف فيش هاي آب، برق، گاز و تلف

بيش از پول دريافتي (يارانه ) باشد، مردم از پرداخت آن خودداري كنند. 
در اين صورت و چنين شرايطي، بحران سياسي جامعه عميق تر مي شود. 
البته اين به معناي آن نيست كه دولت ازعواقب چنين موقعيتي، بي 
خبرباشد، ولي گزينه مناسبي كه بتواند بر بحران موجود سرپوش گذارد 

را در دراز مدت مهار كند، وجود ندارد. ساختار سياسي و اقتصادي  وآن
  ايران با خواسته ها و مطالبات جامعه ايران هم خواني ندارد.

  
از ريسمان  57كارگران وزحمت كشان ايران بعد از انقالب  پاسخ هفتم:

ترسند. نه تنها داراي تشكلي خودساخته ومورد اعتماد  سياه و سفيد مي
اند كه رهبري  كه هم چنين، نه جرياني قابل اعتماد، يافتهنيستند، بل

چنان پا  مبارزاتي آنان را در دست گيرد. از طرف ديگرسركوب خشن، هم
برجاست. در مصر و تونس، بن علي و مبارك نشانه رفته بودند، اما در ايران 

تر است. به همين دليل  اي با وجود جريانات پيشرو، خواست تغير ريشه
يابي و هماهنگي در  اي در ايران احتياج به سازمان مبارزاتي تودهكارزار 

محل كار و زيست دارد. موانع جنبش كارگران و محرومان ايران، فقط 
حاكميت نيست. در تونس و مصر، قشرهاي متفاوت با هم در يك صف 
مبارزاتي قرارگرفتند و به تغيير از باال اكتفا كردند، ولي در ايران هيچ 

دون رسيدن به خواست و مطالبات كارگري وآزادي خواهي، ميسر تغييري ب
نيست. به همين خاطر كروبي و موسوي و ديگر جريانات ليبرال دست به 

  زانو شدند و در ابتداي راه ناكام ماندند.
  

.بهتراست پيروزي اقصادي و سياسي كارگري را ازهم  پاسخ هشتم:
دست آورد كارگري تفكيك كنيم. درست است به لحاظ اقصادي شاهد 

نبوديم، ولي به لحاظ سياسي شكستن جو خفقان و كشتار و قدم گذاشتن 
به عرصه ي اعتراضات عملي در حاكميتي كه هر گونه دفاع از خواست و 
مطالبات انساني جرم است و هم چنين ايجاد چند تشكل كارگري و فعاالن 

ران بيكاري كارگري حركت روبه جلو در امر مبارزه طبقاتي است. در اي
بيداد مي كند و خطر از دست دادن شغل وعدم تامين مايحتاج خانواده 
مشكالت بسياري را به وجود مي آورد و تنها در صورتي انسان مبارز بدون 
شك و ترديد، وارد كارزار طبقاتي مي شود كه شناخت و درك كافي از 

  منافع خود و الزمه  گذار از زندگي نكبت بار را دارا باشد.
  

قاعدتا هرچه محيط كار بزرگ تر باشد، شرايط و زمينه ايجاد  پاسخ نهم:
تشكل مناسب تر است و از توازن قواي بهتري برخورداراست. در كارگاه 
هاي كوچك حداقل در اين شرايط، ايجاد تشكل در محيط كار مشكل به 
نظر مي رسد، اما متشكل شدن كارگران محدود به شرايط محيط كار 

كه مبارزه هم محدود به كارگاه و كارخانه نيست. هرجا كه فقر  نيست، چرا
و ستمي باشد، هرجا كه آزادي هاي فردي واجتماعي وجود نداشته باشد، 

زمينه براي متشكل شدن و مبارزه وجود دارد. اگر دركارگاه بنا به داليلي 
نتوانستيم متشكل شويم، درمحالت تالش كنيم باهم طبقاتي هاي خود در 

اط باشيم تا در شرايط مناسب تشكالت توده اي راعلم كنيم و آن را ارتب
  زمينه ساز ساختار شوراهاي محالت كنيم.

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  آرش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار 

  بينيد؟  ازماندهي زنان كارگر چگونه ميكنند، نقش جنبش زنان را در س مي
فشار بر زنان در ايران مضاعف است. زنان خانه دار و زنان بي   پاسخ دهم:

سرپرست، كارگران كشاورزي زن، بدون اميد زندگي را رقم مي زنند. آنها با 
تحمل فشار كار زياد، زود فرسوده مي شوند و از هيچ حقوق و مزاياي 

وردار نيستند. عدم اعتماد به نفس وفشار زياد دوران بازنشسته گي برخ
جامعه مردساالر، توان هرحركتي را از آنها سلب كرده است. تشكالت 
پيشرو طبقاتي كوچك و ضعيف هستند، اما هم گامي و همسوي مبارزاتي 
زنان و مردان كارگر محدود است. تا زماني هماهنگي كارگري فراجنسيتي 

قاتي با هم گره نخورند، متشكل شدن زنان به وجود نيايد و جنبش هاي طب
كارگر مشكل است. جنبش زنان بايد در مسير اتحاد طبقاتي كارگري، خود 
را باز يابد و گرنه جريانات رفرميستي سرمايه داري مبارزات انان را به 

  چالش مي كشاند.
  

بيشتر كارگران بخش خدمات، شركتي و خصوصي هستند.  پاسخ يازدهم:
برخوردار نيستند و داراي قراردادهاي موقت هستند و بعد از  آنها از بيمه

بيكاران، ضعيف ترين بخش آسيب پذير جامعه هستند. آنها جزء جمعيت 
معترض و محروم جامعه هستند كه در هر حركت اعتراضي حضور دارند. 
در صورتي كه كارگران مراكز توليد وارد مبارزه سرنوشت ساز و طبقاتي 

  ز كارگران نيز در مبارزه حضور خواهند داشت. شوند، اين بخش ا
  

تمام كساني كه از طريق فروش نيروي كار(يدي  پاسخ دوازدهم:
وفكري)امرار معاش مي كنند، كارگرند. معلمان، پرستاران و هركسي كه 
براي گذران زندگي اش، از مالكيت بر ابزار كار محروم است و از طريق 

در مالكيت فردي است به كارمزدي مكان و بنگاه و ماشين خصوصي كه 
مشغول بوده، كارگر است. فرهنگي مزد دريافت مي كند تا فرهنگ و 
ادبيات سرمايه داري را در جامعه ترويج كند و تا دانش آموزان هم، دانش 
خود را در مراكز كار و توليد براي كسب سود سرمايه دارن بكارگيرند. آنها 

كه جامعه پسند و در خدمت رفاه هيچ نقشي در طرح و برنامه دولتي 
 عمومي باشد، ندارند.   

*  
  

  "ي كريه فقر چهرهگسترش "
  رشآ هاي پرسشبه  هاي آيت نيافر پاسخ     

 
ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران، ابتدا به ساكن از  اول:  پاسخ

گيرد. اين مسئله با مناسبات توليد در نظام  شرايط سياسي جامعه تاثير مي
چنان كه  .اي مستقيم دارد اري در جوامعي  با شرايط خاص رابطهد سرمايه

اي براي  داريِ  تحت سلطه،  سرمايه ميدان عمل گسترده در جوامع سرمايه
اي بايد سطح معيشت  آورد، و براي كسب سودهاي افسانه ميخود به وجود 

ترين حد حفظ و نگهداري نمايد. تضمين اجرايي  طبقه كارگر را در پايين
ي سياسي، ديكتاتوري عريان است كه توسط كارگزاران  امر در عرصه اين

 .گيرد سرمايه صورت مي
 57تا  55ي ايران در سالهاي  اي مانند جامعه بهمين دليل در جامعه

اي جهت تغيير نظام سياسي به وقوع پيوست. متاسفانه  اعتراضات گسترده
ميد. حاصل اين ها  به شكست انجا مبارزات مردم و كارگران در آن سال

ي كنوني است كه ديكتاتوري عريان از شكل كالسيك   شكست، شرايط ويژه
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. حاصل هايدئولوژيك منجر شد -آن نيز عبور كرده و به ديكتاتوري سياسي
اين نوع رژيم سياسي در ايران، اينك به وضوح و روشني ديده مي شود. 

ت سلطه كه داري تح هاي كارگري نوع جوامع سرمايه مثال ايجاد تشكل
 ..... هاست رايج گرديده؛  مانند پاكستان، بنگالدش، تركيه و سال

سازمان جهاني كار بيش از چند دهه نيست كه پا به عرصه وجود گذاشته، 
اين خود نيز حاصل پيشروي طبقه كارگر در كشورهاي متروپل است. البته 

ا بهره برداري هايي به عنوان ابزار خود از آنه ي جهاني نيز در فرصت سرمايه
 .كند مي

به ايران توجه كنيم: ايران به مثابه عضو اين سازمان يكي از امضاكنندگان 
باشد. اما جالب توجه است كه خود نيز از اجراي  هاي آن مي مقاوله نامه

 .زند آنچه به امضاء رسانده به راحتي سر باز مي
كومت هاي فعاالن كارگري در قياس با عملكرد ح رفرميسم و چپ روي

يت حاكميت سياسي چنين كّل حاكم در ايران، كارآيي چنداني ندارد. هم
ايران، باالتر از آن است كه عدم وجود تشكيالت كارگري را به رانت خواري، 

هاي اين حكومت است، منتسب كنيم. بايد پذيرفت كه  گي كه يكي از ويژه
 .اين حكومت، يك حكومت غير متعارف سرمايه جهاني است

 
ي برون رفت از وضعيت موجود، طبقه كارگر ايران كه مدتهاست بين برا* 

خيلي از كارگران، حركت و فعاليت كارگري بوجود آورده، بي مناسبت 
 .نيست كه در اينجا مختصري به آن بپردازيم

اي طبقاتي است و از بدو پيدايش آن، تضاد در  مبارزة طبقة كارگر، مبارزه
 .ود داشته استرابطة كار و سرمايه همواره وج

مبارزات جاري  اند. طبعاً كارگران به مثابه يك طبقه بزرگ اجتماعي
كارگران نيز بايد  به فراخور يك طبقه اجتماعي ابراز وجود نمايد. شعار 

مصداق بارز شرايط  "ي كارگران وحدت و تشكيالت است چاره"معروف
عملكرد يك  كنوني كارگران ايران است. البته اين شعار  طبقه كارگر، با

سري از تشكلهاي موجود و فعاالن كارگري مغايرت شديدي دارد، زيرا 
سكتاريسم، بيماري شايعي است كه بين فعاالن كارگري شيوع پيدا كرده 
است. اما طبقه كارگر از اين معضل  بورژوايي نيز عبور خواهد كرد. و 

 .خواهد توانست مهر و نشان خود را، بكوبد
اي سراسري دير يا زود  اي و يا غيرحرفه الت حرفهخالصه كنم: يك تشكي

سر بلند خواهد كرد. اين نياز شرايط عيني و واقعي طبقه كارگر است. از 
 .توان اجتناب كرد آن هم نمي

هاي زيادي  مبارزات موجود كارگران در اشكال مختلف كه هر سال شباهت
ناپذير و موجود  اي طبقاتي است كه تعطيل كنند، مبارزه با همديگر پيدا مي

و جاري است و هميشه  ادامه خواهد داشت. اين جاي  بسي اميدواري 
است. زيرا اگر به آمار و ارقام و اشكال  اعتراضات كارگري در اين دهه 

بينيم. بيرون آمدن از  هاي زيادي در آن مي گذشته نگاه كنيم، شباهت
ل ارتقاء كارخانه و محلِ كار و راهپيمايي در سطح شهر، همچنين شك

ي آن، پيشروي به مقابل مراكز سياسي جامعه (اركان نظام)،  يافته
 .روند كاركردهاي قابل توجه اعتراضات كارگري به شمار  مي

اي  هاي موجود، بيماري سكتاريسم موجود بين فعاالن كارگري و تشكل
 .كند هاي آخرش را طي مي است كه با درماندگي گام

هاي  كارگران، اكنون بسيار جلوتر از تشكل جنبش اجتماعيِ خود به خوديِ
هاي اعتراضي موجود كارگري هر روز  كارگري موجود است، زيرا روش

ي اعتراضيِ  گريخته-هاي جسته شوند. روش تر و يك شكل تر مي يكرنگ
مبليران،  هاي كارگران جامكو، عالءالدين،  يك دهه قبل، مانند حركت

هاي كاشان و  كارگران نساجي  هاي گروه كفش ملي و كفش بال، مجتمع
هاي اعتراضي  بارش اصفهان و چيت ري، گروه صنعتي بهشهر  تا روش

كارگران كيان تاير (الستيك البرز) در مقابل  رياست جمهوري، اينك به 
ها پاسخ مثبت  يك روش رايجِ اعتراضي تبديل شده است. اين روش

  .اند تر كرده شان نزديكيابي مطالبات اند. يعني كارگران را به دست گرفته
هاي كارگري در اين دو  بايد گفت كه ايجاد تشكل پاسخ سوال سومدر * 

روان و  پيش.هاي كارگران بوده است واحد بزرگ كارگري، از ديگر پيروزي
  هاي طبقه كارگر، در  فعاالن كارگري اين دو مركز به عنوان شخصيت

  

  

 
  

گان طبقه كارگر، به  ايندهپيشاپيش صف اعتراضات جاري به عنوان  نم
البته اين اعتراضات موجود كارگران است  .گفتند "نه "شرايط موجود خود 

آورد. تا زماني  ها و پيشروان و رهبران عملي خود را بوجود مي كه شخصيت
ها به عنوان شخصيت برجسته و نمايندگان طبقه كارگر  اين شخصيت
يد نمايند. تا وقتي كه اين ها را تاي شوند كه كارگران آن محسوب مي

ها همراه اعتراضات موجود، پيشرو طبقه كارگر باشند، جايگاه  شخصيت
مانند.  كنند، در غير اين صورت از طبقه كارگر باز مي خود را حفظ مي

اشخاصي مانند ابراهيم مددي و اسانلو و رضا شهابي و علي نجاتي ، تا 
 .گردند ب ميكنون از نماينگان ماندگار طبقه كارگر محسو

هايي در پروسه كاركرد اين دو سنديكا  نيز وجود داشته است.  البته كاستي
سركوب سرسختانه اين دو تشكل، تجربه  تلخي را به طبقه كارگر تحميل 

توانند پا بگيرند كه شرايط آن  نمود. تشكيالت كارگري در صورتي مي
ن روبرو هستند، اما وضعيت اقتصادي موجود كه كارگران با آ .موجود باشد

سازي  ي مراكز توليد، اخراج و بيكاري رويه يعني از يك طرف تعطيلي بي
هزاران كارگر، و از طرف ديگر مراكزي كه در حال توليد هستند 

 .افتاده درگيرند هاي عقب كارگرانشان با حقوق
هاي  اعتراضات كارگري و مطالباتشان سمت و سويي غير از تشكيل تشكل

ده است. متاسفانه كارگران شرايط عينيِ سختي را در پيش كارگري پيدا كر
دارند. در جايي كه مبارزات طبقاتي به صراحت و عرياني جاري است، 

اي بيش نيست. توهمي كه خود كارگران اصال  سخن از مذاكره حرف بيهوده
ليسان و دالالن  به آن اعتقادي ندارند. اين اعتقاد بيشتر در بين كاسه

ي سرمايه رواج دارد. وقتي كارگري را بدون هيچ سندي كه  متعلق به طبقه
سال  20ثابت كند او فعاليت ضددولتي (البته طبق اتهاماتي) داشته را به 

ها به زندان و  كنند. نمايندگان تشكيل سنديكاها را سال زندان محكوم مي
 ماند؟ كنند آيا جايي براي مذاكره باقي مي تعقيب و دستگيري تهديد مي

 
بايد گفت كه در مورد شيوه و چگونگي مبارزه  پاسخ سوال چهارمر د* 

هاي اجتماعي كه جنبش كارگري نيز جداي از آن نيست هيچ  جنبش
ي قابل اعمال نيست. جايي گفته شده است: شوراها فقط "بايد"قاعده و 

براي شرايط اعتالي انقالبيِ دوران انقالب است. اما ديديم كه خالف اين 
 .بش كارگري در شرايط فعلي اتفاق افتادنظريه در جن

 يهآتاير كه تا كنون نيز موفق بودند، با التماس و  ايجاد شوراياري در كيان
 !!!!!رسيده كارساز نشد هاي تازه به دوران وقصم سنديكاليست

هاي چپ كارگري نيز غافل نماندند و  در اين ميان از فحاشي به گرايش
اما  "ديكا و اتحاديه تشكيل دهيد.بياييد سن"گفتند و خواهش كردند

 .كارگران آنچه مصلحت خويش ديدند، همان كردند
ي كارگران  در عين حال در جاهايي كه حرف از شوراهاي انقالبي برگزيده

ها را  شد، كارگران تجربه تلخي از (نام) شوراهاي اسالمي موجود در كارخانه
 .پيش كشيدند

شد، كارگران  طومار جمع مي در جايي براي ايجاد و تشكيل سنديكا 
مگر خودمان سنديكا نداشتيم، و يا مگر نديديم فالن جا  دفتر «گفتند:  مي

 ».داشتند، كارگر را آب مي برد هيئت مديره را خواب
توان كارگران را به سمت داشتن فالن تشكل سوق داد.  خالصه اين كه نمي
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از دولت و  قلاما آنچه مهم است اينست كه بايد در ايجاد تشكل مست
 .ها را تشويق كرد و ياري رساند آن ،كارفرما

اي خود را  دارند، آنچه را كه كاربردي  كارگران، پيشروان و فعاالن حرفه
گيرند. ايجاد هرگونه تشكل كارگري   تشخيص دهند، همان را  به كار مي

مستقل (از دولت و كارفرما)، تشكلي حقيقي با اختيار خودشان و در اختيار 
 .ودشان براي آنان در اولويت استخ
 

بايد گفت آنچه عيان است، اين است كه جايي  پاسخ سوال پنچمدر * 
 "ها عمال پاسخ گرفت، روز جهاني حمايت از كارگران ايران  كه اين فعاليت

بود.  تامين پوشش خبري و تبليغي دادن به اعتراضات كارگران  "فوريه15
اي دست يافت كه  تايج قابل مالحظهالمللي، باالخره به ن در سطح بين

 .توان آن را ناديده گرفت نمي
معرفي دولت ايران  به عنوان  دولت عدم تعهد نا مسئول نسبت به مقاوله 

ترين حقوق كارگران  هاي سازمان جهاني كار و ناديده گرفتن ابتدايي نامه
 .ايران در اذهان عمومي جهان قابل مالحظه است

شان بين  يابي به حداقل مطالبات جهت دست ،پرچم جنبش كارگران را
به اهتزاز  درآوردند. از معرفي كارگران زنداني تا تحت فشار  ،كارگران جهان

ها و دفاع  گذاشتن دولت ايران براي آزادي كارگران زنداني تا تمامي حمايت
ي همان اعتراضات كارگران  همه و همه ادامه از مطالبات كارگران ايران، 

كه در ديگر مناطق جهان تداوم يافته است. فعاليت كارگري در  ايران است
ناپذير جنبش اجتماعي كارگران ايران   هر منطقه از كره زمين، جزء جدايي

 .رود به شمار مي
  

ي دوم پرسش شما  بايد بگويم كه من جزء دسته پاسخ سوال ششمدر * 
 .هستم

كمتر كسي پيدا  كنندگان دسته اول (البته در ميان كارگران از  حمايت
حمايت كند، مگر اينكه از   ها شود كه از طرح هدفمندي يارانه مي

نانخورهاي دولتي باشد و يا نان به نرخ روزخورهايي كه با نرخ دستمزدهاي 
خوابند و در گروه فريبندگان مردم  به شمار  ها مي زياد زير ماشين رييس

شود. اينها به جنبش  روند. در ميان كارگران از اين نوع هم پيدا مي مي
فروشانِ اجيرشده  م نبايد به اين فضلهبهايي  كارگري ربطي ندارند و اساساً
 .ي نظراتشان سخن گفت داد چه رسد به اين كه درباره

 شد با اجراي اين طرح هاي ما كارگران پيدا مي بايد گفت آنچه در سفره
% در صد 500برابر رسيد. اين يعني  5نيز قيمتش به » آن نان خالي«

% . اين 6ها، دستمزد ما كارگران چند درصد افزايش داشت؟  افزايش قيمت
ترين قياس است. كجاي اين طرح به نفع ما كارگران شد؟ جايي كه  ساده

% 900% الي700يابد معادل  برابر افزايش مي 9الي  7قيمت گاز مصرفي به 
يابند،  ش مي% افزاي40ها به باالي و ديگر اقالم و كاالها با جهش قيمت

كجاي اين طرح به نفع كارگران است؟ بايد گفت كه اينها نيز واقعيت را 
گويي اربابانشان  خواهند به پاداش و احسنت بينند، اما چون مي خوب مي

فروشي  شان اين چنين به ميدان فضل استفاده از نام كارگري برسند با سوء
ما كارگران و فعاالن  آيند، كه خوشبختانه ماهيت اين افراد نزد الاقل مي

 .كارگري روشن بود
در جايي كه از رئيس مجلس و نمايندگان گرفته تا ديگر مسئولين ريز و 

ليسان  درشت به افزايش تورم و گراني اعتراف كردند ديگر جايي براي كاسه
 !!!!ماند كه از طرح هدفمند دفاع كنند باقي نمي

حداقل سطح معيشت بايد به صراحت گفت كه اين طرح همان يورش به 
هاست در ايران  كارگران است و بس. در شرايط بحران اقتصادي كه سال

شود، تنها هدف اجراي اين  تر مي يابد و ضد انساني روز به روز افزايش مي
ي سنگين بحران  بردوش ما كارگران و  طرح، سرازير كردن بار و هزينه

 .ديگر مردم زحمتكش است
ها تا زير خط بقا پيش رفته  تمام حداقل مان به علت سطح معيشت فعلي

هاست كه جايش را به سويا داده، برنج به نيم دانه  است. يعني گوشت سال
هاي هورمونيِ شيميايي كاهش يافته است، تامين درمان به خط  و به برنج

 .مرگ رسيده است
در اشكال مختلف مانند افزايش دختران  "ي كريه فقر گسترش چهره"

دهد، براي  ي اعتياد خود را نشان مي گسيخته روش، شيوع عنانف خيابانيِ تن
دقيقه در جنوب شهر و حاشيه شهرهاي  5نمونه مواد مخدر در كمتر از 

 .بزرگ قابل دسترسي است
طبق آمار رسمي يك ميليون ودويست هزار معتاد درايران وجود دارد. ايران 

رود. ميزان  مي ي مواد مخدر  درجهان به شمار كننده دومين كشور مصرف
خوابها و افراد رهاشده و گسسته از خانواده، تعداد روبه افزايش  باالي كارتن

ي  گري و همچنين آمار روبه فزوني سرقت و دزدي، همه و همه تكدي
ي حداقل سطح معيشت  رويه است كه از كاهش  بي "ي كريه فقر چهره"

يگر گردد. از سويي د طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان ناشي مي
ها، بيكاراني كه  هاي دسته جمعي كارگران، تعطيلي كارخانه سازي بيكار

ي بيمه بيكاري  % شان از دريافت همان حداقل دستمزد ماهانه80باالي 
 .برخوردار نيستند

هزار   800شود حدود  پيش بيني مي«خود مسئولين مربوطه اعالم كردند: 
 ».اري بيكار شوندنفر فقط به دليل افزايش بهاي انرژي، در سال ج

ها و بخصوص  % كارگاه30ها اجرا شده، از زماني كه طرح هدفمندي يارانه
ي اين  ها بستند، همه ها در شهرستان % نانوايي20ها تعطيل شدند، مرغداري

كشان مربوط مي  آمار و ارقام مستقيم به زندگي طبقه كارگر و ديگر زحمت
دي جامعه است كه در آن شود. اين طرح جزئي از طرح بزرگ تحول اقتصا

ها و دستمزدها صحبت شده است. در همين  به صراحت از انجماد حقوق
% 9% و 6% تورم در جامعه دستمزدها  تنها 40بينيم كه با افزايش  زمان مي

ي نسل كٌشي در ايران،  در  افزايش  يافته است. اين پروسه، يعني پروسه
 . حال طي شدن است

 
رفته است و عدم  88ز جنبش اعتراضي سال ، صحبت اپرسش هفتمدر * 

مطالبات كارگري و عدم حضور كارگران كه در انتها، ايران با تونس و مصر 
 .مقايسه مي شود

نشان از  88هاي سال  ي ميليوني در راهپيمايي اوال، شركت گسترده
 15گستردگي جنبش دارد و تعداد بسيار باالي جمعيت در پايتخت كه به 

بيانگر اين موضوع است. اگر اين آمار و ارقام به گونه رسد  ميليون مي
جمعيت  4/1توان گفت كه حدود  اي تجزيه و تحليل گردند، مي حرفه

 .موجود در پايتخت در اين اعتراض حضور داشتند
سال. .اين تحليل آماري اگر به  45الي  18يعني همان گروه سني  4/1اين 

رسد كه جمعيت  به جايي ميگيري شود،  اش دنبال و پي صورت حرفه اي
ي فرودست جامعه، كارگران و  حاضر در اين اعتراضات، همان طبقه

 .اند زحمتكشان و حقوق بگيران (مزدبگيران) بوده
يكي ديگر از داليل اين مدعا اين است كه روزهاي اعتراضي ديگر، فراخوان 

، گرفت. براي اين كه مزدبگيران، كارمندان در ساعات آخر روز صورت مي
كارگران و ديگر زحمتكشان پس از پايان ساعت كارشان بتوانند حضور پيدا 

كشد. با شواهد شمرده  كنند، و البته مالحظاتي ديگر، كه سخن به درازا مي
به اين نتيجه رسيد كه شالوده اصلي اين جمعيت  "شده در باال، بايد قطعا

 . سهاشان و ديگر مزدبگيران بوده اند و ب كارگران و خانواده
پس اينكه گفته شده و تحليل شده از جانب اشخاصِ ميكروفون به دست 

اين جنبش خياباني سبز به «و  "اين جنبش اعتراض كارگران نبوده"كه 
تحليلي اغراقي و كژراهه رفتن و توجيه پاسيفيسم » كارگران ربطي ندارد

 .آنهاست
 چرا مطالبات كارگري پرچم نشد ؟ "دوما

بجاست. چون اوال رهبري اوليه فراخوان در دست اين پرسش بسيارخوب و 
اي و  مخالفين درون حكومتي بود، علت ديگر عدم وجود تشكيالت حرفه

 .حتا آماتور و مبتدي در جنبش اعتراضي مردم بود
زماني كه تشكيالت مردمي جدا از حكومت وجود خارجي نداشته باشد 

كند. چنانكه  ا ميميدان تاخت و تاز طيف درون حكومتي دست باال را پيد
اي بود كه فضاي خودسانسوري را در  سازماندهي ازجانب اين طيف به گونه

 .جنبش حاكم كرد
شعار سكوت، و پرچم به دست مردم دادن و عكس موسوي و كروبي را 

 شود اوضاع فعلي جامعه و الي آخر اش مي باالي سر مردم نگه داشتن نتيجه
... !!! 
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هاي اخير عالوه بر  كارگران را در سال. پيروزي بزرگ هشتم پاسخ* 

سازد، (در  وجود فضاي پليسي ياد شده كه اساس وضعيت موجود را مي
پاسخ پرسش اول به توضيح اين وضعيت پرداخته شد،) وجود چند فاكتور 

 .دهد توضيح مي
اول اينكه از دهه دوم، يعني دهه هفتاد، با كاركرد سازمان يافته سياسي 

ها، ابتداء به ساكن طي طرحهاي مختلف، كارگران  انهحاكم بر فضاي كارخ
باسابقه كه دوران انقالب را از سر گذرانده بودند، را از كارخانه ها خارج 
كردند و طرح به كارگيري، قراردادهاي موقت را به جاي قراردادهاي دائم 
حاكم ساختند! يعني خارج سازي بخش چشمگير كارگران پيشرو و رهبران 

ها، كارگران جوان و خام و بي تجربه كه امنيت شغلي آنها  رخانهعملي از كا
 .را پيشاپيش به گرو گرفتند

اي حاكم شد كه آن  دوم اينكه درميان فعالين كارگري، سكتاريسم به گونه
فرصت ناچيز در طبقه كارگر را بيهوده ازدست دادند و به جاي همكاري 

رگيري بين خودشان مشغول رساني، كارگران به د گسترده، تبليغي و اطالع
 .شدند

سوم اينكه، پيروزي بزرگ در زمان طوالني و با انجام كارهاي كوچك مداوم 
شود و اين سومي با وجود فاكتور اول و دومي عالوه بر فضاي  توليد مي

عمومي پليسي حاكم برطبقه كارگر و كل جامعه، حاصل شده است. 
نمايد  غيرمنطقي مي چشمداشت پيروزي بزرگي كه مدنظر پرسشگر است

ولي وجود پيروزيهاي كوچك نيز غنيمتي است كه بايد آنرا تبلور شرايط 
عيني جامعه دانست. و اين شرايط عيني را در كنار شرايط ذهني حاكم بر 

ي ما خودش به تنهايي،  جامعه بايد قضاوت كرد. وضعيت خاص جامعه
 .دهد نمودار الزم و كافي را بدست مي

توان در بخشي از جهان  داري را نمي رايط جهاني سرمايهالبته كاركرد ش
ناديده گرفت. زيرا حركت و پروسه انباشت سرمايه در عصر كنوني غيرقابل 

، هم چنين اوضاع حاكم   60اجتناب است.  عملكرد سرمايه جهاني در دهه 
 ... توان ناديده گرفت بر ايران را نمي

 
هاي  ران ايران در كارگاهبخشي از كارگ« اوالً: پاسخ پرسش نهم* 

البته آماري از آن دردست نيست زيرا مجتمع » كنند. كوچك كار مي
 22تا  17شود كه بين  اي مانند خودروسازان كه تخمين زده مي صنعتي

هاي صنعتي توليد كفش، مانند گروه صنعتي ملي  هزاركارگر دارد و يا گروه
مقايسه با كارگاههاي كوچك قابل  و بال و يا گروه كارخانجات نساجي، اصالٌ

 .نفره نيستند 10الي  5

براي هر دوبخش كارخانه  اوضاع جامعه ، شرايط اقتصادي و سياسي حدوداٌ
ها، يكسان است. درهرصورت، مضمون پرسش اين نيست كه  و كارگاه

اما از . هاي كوچك بيشتر متمركزند و يا در كارخانجات كارگران در كارگاه
ها،  ر واحدهاي توليدي كه بگذريم، كارگران كارگاهكميت تمركز كارگري د

نبايد طبقه كارگر را از طريق  بخشي از طبقه كارگر جامعه هستند و اساساٌ
 .صنوف توليدي و فعاليت ويژه شان، دچار انشقاق كرد

پوشي نيست. تا آنجايي كه  ها در واقع قابل چشم اما شرايط ويژه اين كارگاه
ها، حضور دارند و فعال هستند  در اين كارگاهپيشرو و رهبران عملي كه 

 "فراخور حال خودشان رفتار خواهند نمود. من در اين پرسش و پاسخ قبال
توان به كارگران تجويز كرد و هيچ  هم تأكيد كردم كه تشكل خاصي را نمي

توان غيرانقالبي و غيركارگري مستقل از دولت محسوب  تشكلي هم نمي
ارگران است كه تمايل به هر تشكل واقعي و كرد. زيرا اين حق خود ك

مستقل از دولت و كارفرمايشان را نشان بدهند.. وظيفه ما فعاالن كارگري و 
هرجا كارگران براي ايجاد تشكل آجري بنا  طبقه كارگر، آن است كه عموماٌ

مي نهند آنان را كمك و تقويت كنيم نه اينكه دست كارگران را براي ايجاد 
 .حقيقي خود ببنديمتشكل مستقل و 

ها موفق شوند با يكديگر تشكل سراسري بنياد گذارند  اگر نمايندگان كارگاه
چنين سازماندهي و كمك به  تر است. هم تر و بنيادي بدون شك عيني

يابي  سازماندهي اين نمايندگان براي ايجاد تشكل سراسري قابل دست
ن جهان متحد كارگرا"كه اين شعار ديرينه كارگران است. چنان است.
 ".شويد

ايجاد يك شبكه خبررساني و پوشش خبري دادن به اخبار اعتراضاتشان 
امري ضروري و غير قابل اجتناب است. اما شرط مهم آن پس راندن 

 .انشقاق  توسط سكتاريسم در جنبش كارگري و فعاالن كارگري است
 

 :مي رسيم پرسش دهمبه * 
را تحمل مي كنند. زنان كارگر  كارگران زن در جامعه ايران ظلم مضاعفي

هايي كه به  شان است. انسان تر از آن زن بودن عالوه بر آن كه كارگرند، مهم
به همين دليل در قانون   اند. اما قابل شمارشند. پشت صف مردان رانده شده

گير است  آنچه چشم .شود كار نيز  اين ظلم مضاعف به وضوح ديده مي
اند. كار در  و باالجبار به آن تن داده اند فعاليتي است كه به آن مشغول

  .هاي خاص خودش را دارد گي خانه است، كه ويژه سايه، كار سياه و كار در
هر چقدر  بيشتر توليد   - كار مزد هستند. استثمار در اين نوع كار اوالٌ 

 .بسيار زياد است -گردند كنند، از دستمزد بيشتري  برخوردار مي
ود كارگران زن  تعلق دارد و كارگر زن بابت مكانِ دوم، مكان توليد به خ

 .كند از صاحبكار دريافت نمي  كارش مبلغي اضافه بابت اجاره
شود به عهده خود كارگر گذاشته  اي كه براي توليد صرف مي سوم، انرژي

دوزي روي لباس و از اين  دوزي يا كارهاي تكه شود. مثل كارهاي سري مي
 ....... نوع كارها
  شده است به اين  اختيار تام براي كارفرما در قبول كاالي توليد چهارم،

  

  
  

معني كه پس از تحويل كار به كارفرما، اين كارفرما است كه يكطرفه به 
پردازد و حتا كارگران  اش مي شمارش كاالهاي توليد شده مورد قبول

 .ناچارند بابت خرابي كار غرامت و جريمه به كافرما بپردازند
ي مزايا از جمله حق مسكن، حق اوالد،  كه از همه همه مهمتر آن پنجم ،از

(حمل كاال از بازار به خانه و بر عكس) حق بيمه تامين  حق اياب و ذهاب
ها حق استراحت بين كار و  اجتماعي اجباري محروم هستند. عالوه بر اين

  عدم برخورداري از يك وعده غذاي گرم و تامين ابزار كار توسط خود كارگر
زن هستند  از جمله آن ظلم مضاعفي است كه به كارگر خانگي كه عمدتاٌ

 .گردد تحميل مي
دار و نظام  ششم، زنان كارگر كه مورد استثمار چند جانبه از طرف سرمايه

موجود قرار مي گيرند همان بردگان اين قرن به شمار مي روند. عالوه بر 
 .گيرند ري نيز قرار ميهاي ديگ شاغل بودنشان در محل زندگي  مورد ظلم

صرف  - مردان خانواده - نيروي كار رايگاني كه براي تامين نيروي كار - الف
كنند. ساعات رايگان كه جهت ارايه به تامين نيروي كار در خدمات  مي
 كنند.؛ شان صرف مي دهي
 روند؛ ولد فرزندان كه به مثابه نيروي كار آينده به شمار مي و زاد -ب
پروسه از خود بيگانگي كه در مناسبات توليد نظام  قرار گرفتن در -ج

به لحاظ اركان زندگي يك كارگر زن كه تنها به خاطر  زن  -سرمايداري
 . بايد تحمل كند  -بودنش

باشد.  متاسفانه فمينيسم، جنبشي در خود است كه در جامعه موجود مي
ساكن  جنبشي كه نه براي رهايي از مناسبات توليد اجتماعي كه ابتدا به 

اختيار را از آنان سلب كرده است، بلكه رهايي از ستم مردان موجوديت 
كنند،  مردان كارگر برحسب   يافته است. مرداني كه در كنار آنها زندگي مي

اند از سوي فمينيسم  داري به يك كاال تبديل شده مناسبات نظام سرمايه
ه با مردان  ناديده گرفته شده است. افق رهايي خود را تنها در مبارز

بنند و در نتيجه جنبش زنان با اين همه پتانسيل مسير اشتباهي را طي  مي
 .كند مي

از آن در  فمينيسم افكار حاكم بر جنبش زنان است كه خود زنان عموماٌ
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رنج هستند. اين جنبش با اين تفكر نه تنها خود  را به جنبش اجتماعي 
دهد، بلكه جنبش  ند نميكارگران كه خود بخش بزرگي از آن هستند، پيو

ها نيز  دچار سكتاريسم   نمايند. چنانكه آن كارگري را دچار انشقاق مي
 .شده و نسبت به مبارزه طبقاتي به انحراف مي روند

اما در اوضاع جاري جامعه به عنوان يك جنبش اجتماعي واقعي موجود 
فشارند، كه با شعارهاي  است و بر مطالبات به حق خود نيز پاي مي

تر  هاي ديگر موجود در جامعه فعال فمينيستي فاصله دارند. شايد از جنبش
و چشمگير و قابل  تر عمل كنند. اين از مشخصات بارز و سازمان يافته
 .ستايش آن است

البته جنبش زنان از مسائل ملموس و واقعي موجود در جامعه كه دچار 
يط كنوني ظلم مضاعفي هستند، تغذيه مي شوند. در هر صورت در شرا

 .جامعه جنبش فوق العاده فعالي هستند
متاسفانه با جنبش كارگري فاصله دارند و در جاي خودش ممكن است از 
عواقب  ناهحنجاري برخوردار شوند. اين امر به توازن قوا در جنبشهاي 
اجتماعي موجود بستگي دارد. جنبش كارگري بايد به ان اهميت بدهد 

خود، بايد پا را فراتر  بگذارد و در  چنانكه از مطالبات صرف صنفي
 .سازماندهي دست باال را داشته باشد

كارگرانِ بخش خدمات متاسفانه از پراكندگي خاص خود برخوردارند در 
عين حال كه دامنه فعاليت اين بخش گسترده است. متاسفانه هيچ ارتقايي 

 اند. در عين حال اين بخش كار وسيعي را شان نكرده در جهت منافع
 .طلبد مي

اي نيز برخوردارند. كارگراني كه از حداقل  اين مشاغل از نوع استثمار ويژه
شان رايج است، و در عين حال  حقوقشان نااگاهند، تفرقه و جدايي بين

حتي از مزايايي كه در قانون كار ذكر شده بر خوردار نيستند. متاسفانه 
متفرق هستند بسياركنند چون  هم تالش نمي  ها وردن حداقلآبراي بدست 

 .و اجتماع شغلي مناسبي نيز ندارند
اگر تشكيالت سراسري كارگري پاي بگيرد، ميدان بسيار خوبي براي 

 .رود هاي كارگري به شمار مي عضوگيري و فعاليت
 

اي هستند كه نيروي كار  ، كارگران طبقهپاسخ آخرين سوالباالخره * 
اي كه داراي ابزار توليد و  ني طبقهدار، يع خودرا به مثابه يك كاال به سرمايه

نمايند  مي سرمايه هستند و با به كارگيري نيروي كار توليد ارزش اضافه 
اي است كه  حاصل اين توليد اجتماعي سود هاي افسانه  ؛فروشند مي

 .آورند داران آن را به تصاحب خود در مي سرمايه
اند در  گرفته اقشاري كه پيرامون پروسه مناسبات توليد اجتماعي قرار

كنند. معلمان ابتدا به ساكن،  حقيقت به يكي از اين دو طبقه تعلق پيدا مي
خود ، امرار معاش  فكري قشري هستند كه در قبال  فروش نيروي كار

گونه ابزار توليد در اختيار ندارند و خود به عنوان ابزار  ها هيچ كنند. آن مي
كارفرماي مستقيم آنان  گردند. تعريف مي كارگران آينده توليد نيروي كار

سازي نيروي كار آينده براي طبقه  دولت است، آنان در قبال آموزش و آماده
نمايند. آموزش در حقيقت آماده سازي نيروي  دار  امرار معاش مي سرمايه

گي نيروي كار عصر كنوني  كارگران كه ويژه كار آينده با سواد و تحصيلكرده
با داشتن معلومات دست پايين كارگران  باشد چرا كه محصالن است مي
آيند. داشتن  معلومات اوليه از ملزومات آن  اي آينده از كار درمي غيرحرفه

است چنانچه اين معلومات به سطح باالتر ارتقاءيابد آنان به كارگران 
اي تبديل مي شوند. مانند مهندسين، كارشناسان، حسابداران و  حرفه
 .......غيره

ي نيروي كار، از نيازهاي ديگري است كه  ديده ش عاليحضور بخش آموز
نها در بوروكراسي آاما بخشي از  گيرد. در اختيار كارفرمايان قرار مي نهايتاٌ

به دولت و  فكري اداري اين طبقه قرار گرفته و در قبال فروش نيروي كار
ي نمايند. چنانكه در اوضاع فعل داران امرار معاش مي يا بخش  اداري سرمايه

% آنها داراي قرارداد موقت و 80كارگران ايران بخش عمده آنها، حدود 
سفيد امضا هستند. مهندسين و كارشناسان امور مالي و اين نوع شاغلين 

ها نيز قراردادهاي ساعتي دارند.  اند. آن نيز از اين  وضعيت مستثني نشده
 .گيرند در قبال ساعات مشخص و ارايه خدمات مشخص مزد مي

هاي مالي و بانكي  ها و موسسه الي سرمايه جهاني از طريق بنگاهبخش م

هزاران كارگر فكري را در اختيار خود دارند. كارگران فكري نياز ضروري 
ها در پروسه  پروسه انباشت سرمايه و كاركرد اجتماعي آن است. جاي اين

 .هاي مالي هستند ها و موسسه توليد اجتماعي همان بانك
    90ماه سال نيمه اول مرداد 

*  

  

          

  پاسخ هيئت اجرائي
  سازمان كارگران انقالبي ايران(راه كارگر) 

  آرش  هاي پرسشبه 

  
پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران واقعيتي  پاسخ اول:

است كه نمي توان انكار كرد. اما نه سركوب هار و لجام گسيخته، نه عواملي 
با اين كه نقش غيرقابل انكاري در شكل  چون رفرميسم يا فرقه گرايي

دادن به وضع موجود دارند هيچ يك به تنهايي قادر نيستند اين ضعف را به 
شكل كامل توضيح دهند. عالوه بر آنها ضعف تشكيالتي جنبش كارگري 
ايران با ساختار نيروي كار ايران، با تحريم اقتصادي،  با برچيدن يارانه ها، 

دولت و با ويژگي هاي تاريك انديشانه حاكميت نيز  با خصلت رانتير نفتي
مربوط است. اين مجموعه عوامل در تركيب با هم مي تواند تصوير دقيق 
تري از پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ما ارائه كند. مثال در 
تشريح اهميت ساختار نيروي كار ايران همين بس كه بر اساس محافظه 

درصد كل نيروي كار كشور در كارگاههاي  60يش از كارانه ترين آمارها ب
كوچك زير ده نفر كار مي كنند. سازماندهي مقاومت جمعي كارگران كه 
يك پايه تشكل يابي صنفي / طبقاتي و از اين طريق موقعيت تشكيالتي 
جنبش كارگري است، در كارگاههايي چنين كوچك به مراتب دشوارتر 

شتري كارگر. عامل ديگري كه سازمان يابي است تا كارگاههايي با تعداد بي
كارگري را در ايران دشوار مي كند و به نوبه خود بخشي از بستر ضعف 
تشكيالتي جنبش كارگري است، بحران بخش صنعت و فروپاشي پي در پي 
واحدهاي توليدي است كه تحريم اقتصادي، قاچاق كاال و برچيدن يارانه ها 

تصادي كه گلوي اقتصاد ايران را در چنگال آن را شدت داده است. تحريم اق
مبادالت تجاري و كاالهاي خود گرفته از طريق افزايش هزينه هاي كارمزد 

، جلوگيري از واردات قطعات يدكي مورد نياز صنايع، مانع مهم واسطه اي
تراشي بر سر انتقال ارز و دشوارتركردن سرمايه گذاري خارجي در پروژه 

صنايع شتاب مي دهد. سيل قاچاق كاالهاي ارزان  هاي داخلي، به فروپاشي
قيمت خارجي (كه براساس آمار رييس پليس آگاهي نيروي انتظامي، مورخ 

ميليارد دالر در سال برآورد شد)، با نابود  19حجم كل آن  89شهريور  28
كردن قدرت رقابت كاالهاي داخلي، كاهش توليد، افزايش ورشكستگي 

يكاري، كارگران را هر چه بيشتر در منگنه واحدهاي صنعتي و گسترش ب
قرار داده است. برچيدن يارانه ها با حذف مزيت سنتي برخورداري بخش 
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صنعت ايران از انرژي ارزان در توليد، و افزودن بر هزينه نهايي توليد به 
عامل مهمي در فروپاشي توليد، گسترش بحران صنايع و فشار بر طبقه 

يع انرژي بر نظير كوره پزخانه ها، سنگ بري كارگر تبديل شده است. صنا
ها، مرغداري ها، دامداري هاي صنعتي، بخش حمل و نقل، چاپخانه ها، 

هدفمند "بخش صيد و صيادي، توليدات گلخانه اي و صنايع لبني، پس از 
قيمت هاي حامل هاي انرژي و شير و نان يكي پس از ديگري فرو  "شدن

صنايع كشوربا حدود اف مي كنند كه مي ريزند. نمايندگان مجلس اعتر
هاي  درصد از واحد 50حداكثر تا "و  "كنند،  درصد ظرفيت خود كار مي40

  . "هاي صنعتي فعال هستند موجود در شهرك
عالوه بر آنچه گفته شد توجه به خصلت رانتير نفتي دولت در درك 
 موقعيت كنوني جنبش كارگري ايران مهم است. رانت نفتي، كه از تفاضل

باال ميان هزينه استخراج آن با قيمت بازار به دست مي آيد، اوال بخش 
مهمي از بودجه دولت را از توليد صنعتي و به طور كلي فعاليت هاي 

مي كند وفرصت مي دهد كه دولت بتواند برنامه هاي  بي نياز اقتصادي
طبقات اجتماعي پيش ببرد، ثانيا، با اتكا به خود را كمابيش مستقل از 

ين رانت عوارض ويرانگر اين برنامه ها را مهار كند. مثال حفره ناشي از هم
ضعف شديد بخش صنعت و ناتواني آن در تامين نيازهاي مصرفي اكثريت 
مردم به اين دليل به قحطي نمي انجامد كه عموما از طريق اهرم واردات 

هش انبوه به اتكا درآمدهاي نفتي پر مي شود. اين وضعيت از يك سو با كا
اشتغال پايدار موقعيت عمومي طبقه كارگر را تضعيف مي كند و از سوي 
ديگر حجم مصرف نسبت به حجم سرمايه گذاري در كل توليد ناخالص 
داخلي را بشدت باال مي برد و از اين طريق به تقويت سوداگري و بخش 

  انگلي در اقتصاد، منجر مي شود. 
بزار موثري در دست دولت است رانت نفتي و نحوه توزيع آن در عين حال ا

كه از آن طريق براي جذب حمايت اليه نازكي از جامعه هزينه كند، مخارج 
عظيم دستگاه گسترده سركوب را تامين نمايد، يا  برخي حوزه هاي 
حساس را براساس سيستم ترجيحي و پلكاني نظام امتيازات از ساير حوزه 

اف كنوني ميان بخشي از اليه ها متمايز نگاه دارد. در اين مورد اخير شك
برنشسته طبقه كارگر بخصوص در بخش صنعت نفت و خودروسازي با 
ساير اليه ها كه از موقعيت استخدامي وحداقل امنيت شغلي هم برخوردار 
نيستند نمونه اي از اين شكاف هاست كه خصلت رانتي دولت در طول دهه 

  هاي اخير در آن بي تاثير نبوده است. 
افزايش تدريجي هزينه هاي سرمايه گذاري زيربنايي براي تامين  البته با 

سطح جاري استخراج نفت، افزايش هزينه هاي پرداخت سوبسيد در شرايط 
رشد جمعيت، و ادامه تحريم هاي اقتصادي تاثير خصلت رانتي دولت به 
تدريج رو به كاهش نهاده و همين واقعيت دولت را ناگزير كرده است در 

هاي نفتي به سمت منابع جديد درآمدي رو كند. ماليات بر كنار درآمد
ارزش افزوده ي اصناف بازار يكي از اين منابع است. حذف يارانه ها نيز 
صرف نظر از نتايج تاكنوني آن اساسا با هدف تامين درآمد جديد براي 

  دولت و كاهش هزينه هاي اجتماعي آن توجيه شده است. 
دولت كاهش يابد، از ميزان استقالل در مجموع هر چه خصلت رانتي 

  اقتصادي آن نسبت به طبقات و اليه هاي اجتماعي كاسته مي شود. 
عامل ديگري كه برساختار طبقه كارگر و از اين طريق بر موقعيت جنبش 
كارگري تاثير مي گذارد تبعيت اقتصاد ايران از الزامات نظام ايدئولوژيك 

است. تقريبا در همه جا برنامه  مذهبي حاكم و تاريك انديشي ذاتي آن
برچيدن يارانه ها و حذف يا كاهش شديد خدمات و وظايف اجتماعي 
دولت، هسته طرح انطباق ساختاري صندوق بين المللي پول است. و 
انطباق اساسا يعني انطباق با نيازهاي بازار جهاني و تقسيم كار ناعادالنه 

ين برنامه را اجرا مي كند اما موجود در آن. ولي رژيم اسالمي با آن كه هم
نمي تواند  و حاضر نيست همه عواقب آن را تماما پذيرا باشد. هر جا كه 

با تاريك انديشي آن برخورد كند يا موجوديت دستگاه واليي  "انطباق"اين 
را به چالش بگيرد و آن را به سمت استحاله به سمت يك نظام متعارف 

ند. مثال عدم رشد يديده هايي مثل سرمايه داري براند، آن را پس مي ز
تجارت الكترونيك در ايران بي دليل نيست. گسترش تجارت الكترونيك يا 
حتي خدمات الكترونيك نظير خريد كاال از طريق آنالين، ثبت نام در 
ادارات، دريافت برخي اسناد از طريق اينترنت كه الزمه آن رشد پهناي باند، 

اك براي عموم مردم و سرمايه گذاري افزايش سرعت و كاهش قيمت اشتر
زيربنايي بر آموزش است، فضاي انحصار خبري رژيم را درهم مي شكند و 
به همين دليل به شيوه هاي مختلف با آن مقابله مي شود. حتي در حوزه 
تجارت جهاني نيز كه خطر شبكه سازي و نقل و انتقال اطالعات سياسي 

تب كمتر است آمار مركز اطالعات در خارج از مجاري كنترل رژيم به مرا
علمي تخصصي مديريت به نقل از ري واكر رييس سابق كميته مركز 
تسهيالت بازرگاني الكترونيك سازمان ملل (سيفكت) نشان مي دهد كه 

كشور جهان در رتبه پنجاه قرار دارد. در مجموع  147ايران در ميان 
جمهوري اسالمي  خصلت ايدئولوژيك مذهبي و تاريك انديشي ذاتي نظام

مانع اشتغال مولد و رشد الزم در برخي حوزه هاي خدماتي است. نظام 
اولويت هاي بودجه وجه ديگري از تاثير مخرب اين خصلت بر موقعيت 
عمومي طبقه كارگر را بازمي تاباند. مثال در حالي كه مطابق اعتراف 

درصد ظرفيت خود كار 40صنايع كشوربا حدود نمايندگان مجلس 
كنند، به جاي افزايش ظرفيت توليد و تمركز بر حل بحران آن و مقابله  مي

با ورشكستگي كارخانه ها و بيكاري كارگران، بودجه مساجد را در سال 
ميليارد تومان به دويست ميليارد تومان  40جاري پنج برابر مي كنند و از 

ايران  افزايش مي دهند. در حالي كه مي شد با اتكا به موقعيت جغرافيايي
با بودجه اي معقول در چهارچوب طرح هاي شناخته شده اي چون احداث 
پارك هاي بزرگ انرژي خورشيدي در مناطق گرم و خشك و كويري، 
هزاران شغل ايجاد كرد، يا با سرمايه گذاري بر بازسازي شبكه هاي برق 
حداقل تلفات سي و پنج تا چهل درصدي صنعت برق  ايران از نيروگاهها تا 

قصد را كاهش داد، به قيمت هزينه هاي گزاف، پذيرش خطر انفجار م
هسته اي و تحريم مرگبار اقتصادي، برنامه هسته اي به بهانه توليد انرژي 

  پيگيري شده است. 
ساختار نيروي كار ايران، تحريم اقتصادي،  در مجموع اگر بپذيريم كه 

هاي تاريك انديشانه برچيدن يارانه ها، خصلت رانتير نفتي دولت، و ويژگي 
حاكميت همراه با سركوب لجام گسيخته و خطاهاي بينشي و نگرشي رايج 
در جنبش كارگري ايران عوامل اصلي پراكندگي اين جنبش در موقعيت 
فعلي است، تصوير بهتري از مختصات اصلي خروج جنبش كارگري از 
ر وضعيت كنوني خواهيم داشت. اوال: به شكل عام، كارگران ايران د

سرنگوني استبداد حاكم عميقا ذينفع اند. هر چه نظام جمهوري اسالمي 
ضعيف تر شود به همان ميزان امكانات بيشتري براي رهايي كارگران و 
زحمتكشان فراهم خواهد شد. بنابراين مشاركت هر چه گسترده تر 
كارگران و زحمتكشان در مبارزات ضد ديكتاتوري، مشاركتي است براي 

  از شر نظام فعلي. رهايي آنان 
ثانيا: براي بيرون آمدن از پراكندگي فعلي مبرم ترين وظيفه عبارت است از 
عزيمت از مطالبات جاري و بي واسطه كارگران و سازماندهي نيروي كار بر 
محور همين مطالبات در راستاي ايجاد تشكل هاي مستقل پايه اي 

  كارگري. 
يروي كار مطالبات واحدي ندارند، ثالثا: نظر به اين كه بخش هاي مختلف ن 

شرايط و امكانات مبارزه آنها براي مطالبات شان يكسان نيست، و عملي 
شدن مطالبات كارگري بخش هاي مختلف نيروي كار تاثيرات يكسان، 
پيش شرط هاي واحد و بنابراين واكنش و مقاومت يكساني برنمي انگيزد، 

شناخت دقيق و موقعيت هر سازماندهي كارگري تنها مي تواند بر اساس 
سازماندهي توده كارگران اسير بخش از نيروي كار كشور بنا شود. مثال 

روزه يا سه ماهه يا كارگران پيماني كه به طرز بسيار  29قراردادهاي موقت 
وحشيانه اي مورد بهره كشي قرار دارند, الزاما همان شكل سازماندهي 

مناسب ترين شيوه سازماندهي بخش برنشسته طبقه كارگر نيست. يا مثال 
كارگران زن خانگي سازماندهي براساس محل زندگي است، يا تجربه نشان 
مي دهد كه براي سازماندهي بخشي از نيروي كار كه مشاغل ثابت و محل 
كار واحد ندارد، پاتوق هاي تقريبا ثابت نقطه عزيمت خوبي است. در حالي 

زماندهي بر اساس محيط كار كه در برخي از واحدهاي توليدي متوسط سا
  همچنان مي تواند نتايج موثرتري داشته باشد. 

  
مبارزات خودانگيخته كارگران ما قبل از هر چيز موقعيت  پاسخ دوم:

دشوار طبقه كارگر در مقابل تهاجم سازمان يافته دولت و كارفرمايان و 
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وضعيت تدافعي جنبش كارگري را بازتاب مي دهد. واقعيت اين است كه 
مجموعه اعتراضات كارگري تاكنون نتوانسته است اين وضعيت را دگرگون 
كند. رواج بيش از پيش مشاغل موقت، قراردادهاي سفيد امضا و پيماني كه 
سند بي حقي وحشتناك بخش بزرگي از كارگران ايران به شمار مي رود 
گوشه اي از اين وضعيت را بازتاب مي دهد. ابعاد فاجعه در حدي است كه 

 85در حال حاضر"ه كارگران قراردادي و پيماني يراساس آمار رييس اتحادب
اين  "برند.  درصد از كارگران كشور در حالت قراردادي و پيماني به سر مي 

واقعيت نيز كه بخش اصلي اعتراضات كارگري سال گذشته بر محور 
گوشه اي ديگر از موقعيت دشوار طبقه  دريافت حقوق معوقه استوار بوده

با اين همه در حركات كارگري يك سال  ارگر ايران را نشان مي دهد.ك
اخير دو پديده اميدبخش به چشم مي خورد كه عبارت است از الگوبرداري 
در حركت به سمت سازمان يابي مستقل كارگري و همبستگي رشته اي با 
اعتراضات كارگري. مثال حمايت كارگران پتروشيمي هاي تبريز و شيراز از 

اضات يازده روزه كارگران پتروشيمي بندر ماهشهر اگر به سرمشقي اعتر
براي رشته هاي ديگر كار تبديل شود مي تواند پايه حركت هاي حمايتي 
رشته اي و اعتراضات فراكارخانه اي قرار گيرد. فراتر رفتن اعتراضات از 
سطح واحدهاي منفرد توليدي بويژه بر اساس پيوندهاي دروني رشته هاي 

كار، گام مهمي در شكل گيري حركت جمعي تر و عامل مهمي در  واحد
  اثرگذارترشدن اعتراضات كارگري است.

  
دو سنديكاي شركت واحد تهران و ني شكر هفت تپه با وجود  پاسخ سوم:

سركوب بيرحمانه رژيم و با وجود هزينه هاي گزافي كه پايه گذاران اين 
پردازند، توانسته اند نمونه  سنديكاها تاكنون پرداخته اند و همچنان مي

هاي درخشاني در اثبات اين واقعيت باشند كه حتي در سخت ترين شرايط 
و زير سركوب مداوم رژيمي هار و وحشي با مشخصات جمهوري اسالمي 
نيز مي توان به صورتي مستقل متشكل شد و براي حقوق پايه اي كارگران 

براي ايجاد سنديكاي  مبارزه كرد. اعالم موجوديت دو هيات موسس يكي
كيف و كفش زنانه مهرانه شوشتر، ديگري براي تاسيس سنديكاي كارگران 

تشكيل سنديكا در شركت مخابرات شهرستان انديمشك نشان مي دهد كه 
درون محيط كار به عنوان يك راهكار موثر براي رسيدن به خواسته هاي 

اه سركوب رژيم جمعي كارگران به تدريج و با وجود فشار بيرحمانه دستگ
در ميان كارگران جا باز مي كند و به الگويي براي سازمان يابي مستقل در 

  مبارزه موثر در جهت مطالبات پايه اي صنفي و طبقاتي تبديل مي شود. 
  

شوراها و جنبش شورايي نمي توانند بديل سنديكاها و  پاسخ چهارم:
كه اين دو، سطوح  اتحاديه ها و جايگزين آنها باشند. اوال به اين خاطر

متفاوتي از سازماندهي كارگران در شرايطي متفاوت هستند. بطور كلي 
تفاوت موقعيت بخش هاي مختلف طبقه كارگر، از نظر رشته و ساختار كار، 
تفاوت درجه حساسيت در ارتباط با كاركرد نظام سرمايه داري و يكسان 

ابي كارگران را نبودن درجه آگاهي همه كارگران سطوح متفاوت سازمان ي
اجتناب ناپذير مي سازد. بطور مشخص نيز سنديكاها براي مبارزه جمعي 

  كارگران بر محور مطالبات بي واسطه شان شكل مي گيرد. 
ثانيا: شوراها زماني ممكن است شكل بگيرند كه مساله تعيين تكليف با 
قدرت حاكمه به شكل بالفصل در دستور قرار بگيرد و يا حداقل قدرت 

گانه شكل گرفته باشد. به خاطر فقدان همين شرايط است كه بيش از دو
دو دهه حمايت  نظري و تالش عملي عده اي از فعاالن كارگري براي 
برپايي شوراهاي انقالبي نتوانسته است عمال شوراهايي كه بتوانند ارگان 
هاي اقتدار كارگري و معطوف به كسب قدرت باشند در جامعه ما ايجاد 

حالي كه تالش هاي بخشي ديگر از فعالين كارگري براي  كند؛ در
سازماندهي كارگران بر محور مطالبات پايه اي و صنفي / طبقاتي آنان 
پاسخ داده و توانسته است حداقل موجوديت مستقل دو سنديكاي شركت 
واحد و ني شكر هفت تپه را به رژيم اسالمي تحميل كند. تنها شوراهاي 

داراي كاركرد در شرايط حاضر در كشور ما شناخته شده موجود و 
شوراهاي سازش با رژيم يا همان شوراهاي اسالمي كار هستند. تالش براي 
شكل دادن به شوراهاي انقالبي در غياب قدرت دوگانه، آن هم به ضرب 

اراده يا صرفا بر پايه مالحظات ايدئولوژيك و آرماني، شوراها را به ارگان 
  سازش تبديل مي كند. 

الثا: اگر منشا شكل گيري شوراها به مثابه ارگان هاي اقتدار كارگري، ث
شرايط ويژه انقالبي است، منشا شكل گيري تشكل هاي مستقل پايه اي 
طبقاتي مزد و حقوق بگيران، منافع اخص طبقاتي اين طبقه به عنوان 
فروشنده نيروي كار در هر شرايطي است.  به همين دليل تقليل گرايي 

ميزي است اگر شكل گيري آنها صرفا به شرايط عادي فروكاسته ابهام آ
شود. سنديكاها تا زماني كه منافع فروشندگان نيروي كار مبارزه جمعي 
آنها را در برابر كارفرمايان و دولت الزامي مي سازد، بستر و زمينه شكل 
گيري دارند. و اتفاقا سست تر شدن فشار سركوب در نظامي چون 

كه تشكل مستقل طبقاتي را اصوال برنمي تابد مي تواند  جمهوري اسالمي
به شكل گيري سنديكاها شتاب بدهد. بنابراين حتي شكل گيري قدرت 
دوگانه هم به معناي پايان دوره تالش براي تشكيل سنديكاها نيست و 
مغايرتي با تشكل شوراها در اين دوره خاص ندارد. كارگران در همه دوره 

مطالباتي اساسي و پايدار دارند و بايد بتوانند تشكل ها و در هر شرايطي 
  هاي پايه اي خود را هم براي مبارزه در راه تحقق آنها داشته باشند.

حل پيشاپيش و ذهني فاصله اي كه احيانا ميان منافع عمومي كل طبقه  
كارگر در دوره خيز براي قدرت با منافع صنفي بخش هاي مختلف اين 

تواند بوجود بيايد، آن هم در قالب انتخاب شورا به  طبقه درهمين دوره مي
جاي سنديكا، هم مبارزه براي شوراها و هم مبارزه براي سنديكاها را 
تضعيف مي كند. زيرا شوراها به صرف شكل گيري در شرايط قدرت دوگانه 
و به صرف معطوف بودن به حل مساله قدرت سياسي، خود به خود معادل 

عمومي كل طبقه كارگر نيستند. سنديكاها هم به نمايندگي درست منافع 
صرف شكل گيري بر بستر منافع اخص فروشندگان نيروي كار، خود به 
خود معادل بخشي نگري و مقيدات صنفي نيستند. اين نه شوراها و نه 
سنديكاها، بلكه معموال احزاب كارگري هستند كه حمايت از منافع عمومي 

را در صدر وظايف خود قرار مي دهند. از كل طبقه كارگر در هر موقعيتي 
اين رو گرايشاتي در جنبش كارگري ما كه نقدا از شوراها و جنبش شورايي 
به عنوان بديل سنديكاها جانبداري مي كنند در واقع آرزوهاي حزبي خود 
و انتخاب مجرد ايدئولوژيك خويش را جايگزين عزيمت از هستي اجتماعي 

روي كار مي سازند و به همين دليل غالبا در كارگر به عنوان فروشنده ني
  حمايت از منافع عمومي طبقه كارگر نيز ناكام مي مانند. 

  
فعاليت هايي كه در خارج از كشور براي حمايت از مبارزات  پاسخ پنجم:

كارگران ايران صورت گرفته  در مجموع تاثيرات مثبتي داشته است. 
شدن پرونده هاي فعالين  جمهوري اسالمي مخصوصا نسبت به رسانه اي

كارگري و قرار گرفتن آنها در كانون توجه رسانه هاي برون مرزي و سازمان 
هاي بزرگ و نيرومند كارگري در سطح جهان حساس است و تجربه 
كارزارها نشان مي دهد كه در مواردي در برابر اعتراض به سركوب ها به 

چه فشار سازمان  عقب نشيني هايي دست زده است. ترديدي نيست كه هر
يافته تر و گسترده تر باشد بازتاب هاي وسيع تري نيز خواهد داشت. اين 
امر نيازمند آن است كه اوال و در گام نخست اتحاد عمل همه نيروهاي 
حامي مبارزات كارگري در خارج از كشور گسترش يابد. حمايت و 

اهرم نزديكي و پشتيباني از مبارزات كارگري در ايران مي تواند اصلي ترين 
اتحاد عمل نيروهاي چپ و سوسياليست در خارج از كشور و يك معيار 
عملي در طرد فرقه گرايي باشد.  ثانيا، سركوب اعتراضات كارگران، 
بازداشت وصدور احكام سنگين براي فعالين كارگري از مظاهر آشكار و 

چپ فاحش نقض حقوق بشر است و بنابراين فقط امري مربوط به نيروهاي 
نيست. هر چند چپ بايد پيشتاز جا افتادن اين حقيقت انكار ناپذير باشد 
كه بدون دفاع از حقوق كارگران نمي توان مدافع واقعي حقوق بشر بود. 
زيرا دفاع واقعي از حقوق بشر جز دفاع بي قيد و شرط از حقوق انساني 

قوق همه و مطلقاً همه افراد بشر چيز ديگري نيست. نمي توان مدافع ح
بشر بود و به رنج ها و بي حقي بخش بزرگي از افراد بشر بي اعتنا بود. اين 
پيشتازي از يك سو بستر شكل گيري يك جنبش راديكال دمكراتيك را در 
دفاع از حقوق انساني و الجرم حقوق كارگران و زحمتكشان فراهم مي 

وري يا سازد و از سوي ديگر ميدان مانورهاي رياكارانه قدرت هاي ديكتات
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امپرياليستي را كه حقوق بشر را به ابزار معامله و اهرم امتيازگيري از 
يكديگر تبديل كرده اند محدود مي كند. همين رويكرد است كه در جلب 

  حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران بايد لحاظ شود.
  

هدفمند كردن يارانه ها وضع كارگران و زحمتكشان را بي  پاسخ ششم:
رديد وخيم تر كرده است. اوال: با رها شدن حامل هاي انرژي و آب، ت

همچنين حذف يارانه نان و شير، هزينه توليد افزايش يافته است. در نتيجه 
ورشكستگي صنايع ايران كه بدون افزايش هزينه توليد نيز در اثر تحريم 
اقتصادي و قاچاق كاال در وضعيت بحراني دست و پا مي زد با هدفمند 
شدن يارانه ها شتاب يافته است. حاال تقريبا روزي نيست كه خبر تعطيلي 

هدفمند شدن "واحدهاي توليدي و اخراج كارگران انتشار نيابد. ثانيا: با 
انرژي ارزان كه از مزيت هاي اقتصاد بحران زده ايران بود از  "يارانه ها

از نيروي دست رفته است. جاي خالي اين مزيت عمال با تشديد بهره كشي 
كار و ارزان تر كردن قيمت فروش نيروي كار پر مي شود. اصالحيه قانون 
كار كه اكنون با شتاب در دست بررسي است، نمونه اي از تالش براي 
قانونيت دادن به بردگي و بي حقي بيشتر كارگران است. در اين اصالحيه 

ر كردن تشديد رقابت بين كارگران شاغل و ارتش ذخيره بيكاران، باز ت
دست دولت و كارفرمايان در اخراج كارگران، قانونيت دادن به اخراج 
كارگران معترض و حذف بخشي ديگر از بازمانده هاي حقوق قانوني 
كارگران به نام افزايش بهره وري مطرح شده است. بنابراين از اين جنبه نيز 

ازكي از وضعيت نيروي كار كشور بدتر شده است. ثالثا: اگر چه وضع اليه ن
فقيرترين مردم محروم از هر گونه درآمدي، با دريافت يارانه نقدي به 
مصداق باالتر از سياهي رنگي نيست اصوال نمي توانسته است بدتر شود، 
اكثريت كارگران و زحمتكشان بار اصلي گراني و تورم ناشي از هدفمندي 

يان كه مي يارانه ها را به دوش مي كشند. زيرا برخالف بازار و كارفرما
توانند افزايش قيمت ها را با كشيدن روي قيمت هاي محصوالتشان جبران 
كنند هيچ ابزاري براي مقابله با افزايش قيمت ها جز گران تر كردن نرخ 
فروش نيروي كارشان ندارند. اما در شرايط بيكاري ميليوني، رقابت شديد و 

كه حمله تازه اي  بيرحمانه موجود بر سر به دست آوردن كار، و در حالي
براي بدتر كردن همين شرايط موجود به نام اصالح قانون كار نيز آغاز شده 
است، عمال قدرت چانه زني موثري براي افزايش نرخ فروش نيروي كار 
خود ندارند. بنابراين از اين جنبه نيز آنها قربانيان اصلي هدفمندي يارانه ها 

هدفمندي يارانه ها تاكنون به شيوه  هستند. عالوه بر اين بايد توجه كرد كه
مرحله اي به اجرا گذاشته شده و رژيم از ترس شعله ور شدن اعتراضات 
توده اي در اين زمينه به شيوه مصلحت جويانه پيشروي كرده است. 
درآمدهاي پيش بيني شده از محل برچيدن يارانه ها نيز به اعتراف 

ين ناچار شده اند از منابع خودشان تاكنون به دست نيامده است و بنابرا
ديگري برداشت كنند كه بي ترديد پيامدهاي دامنه داري به همراه خواهد 
داشت. بي دوام بودن اين وضعيت باعث شده است كه كاهش شديد ميزان 
يارانه هاي نقدي پرداختي يا افزايش دوباره قيمت ها يا تركيبي از اين دو 

ي مي توان گفت كه گسترش شكاف راه را تدارك ببينند. بدون هيچ ترديد
طبقاتي، افزايش بيكاري، تشديد فقر و تهيدستي مردم پيامدهاي اجتناب 
ناپذير ادامه اجراي اين طرح در آينده است. بنابراين اگر اعتراضات وسيعي 
با هدف واداشتن رژيم به عقب نشيني از اين طرح و كنار گذاشتن آن 

هست بدتر خواهد شد. نافرماني صورت نگيرد، وضع مردم از اين هم كه 
مدني گسترده بر سر نپرداختن قبض هاي گاز و آب و برق كه سازمان ما 
در آستانه آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بر آن تاكيد كرد، نشان داده 
است كه نارضايتي بزرگي در ميان مردم نسبت به اين طرح وجود دارد. از 

ت براي مقابله با تهاجم لجام گسيخته رژيم اين رو بهره برداري از اين ظرفي
  به سطح معيشت مردم  همچنان از اهميت حياتي برخوردار است.

  
افزايش نسبي وزن مطالبات و خواست هاي كارگري در  پاسخ هفتم:

در ايران محصول  88انقالب هاي تونس و مصر نسبت به اعتراضات سال 
در ايران از  88ي سال شرايط متفاوت آنهاست. اوال جنبش ضد ديكتاتور

درون شكافي در درون حاكميت در جريان تقلب انتخاباتي با شعار راي من 
كو بيرون زد. اين جنبش البته به سرعت راديكال شد و بر محور شعار مرگ 

بر اصل واليت فقيه هسته اصلي قدرت را نشانه گرفت، ولي راديكال شدن 
و از اين رو زير فشار  آن نتوانست با گسترش دامنه جنبش همراه شود

سركوب شديد و بيرحمانه فروكش كرد، در حالي كه در تونس و مصر 
اعتراضات اساسا عليه بيكاري و تورم بود كه آغاز شد و با سرعتي حيرت 
انگيز كه در عين حال پوسيدگي ديكتاتورهاي اين كشورها را عيان مي 

انجاميد.  ساخت به شكل گيري موقعيت انقالبي و سقوط ديكتاتورها
روز طول كشيد.  18فراموش نبايد كرد كه در مصر كار سقوط مبارك فقط 

ثانيا در ايران خصلت تاريك انديشي مذهبي رژيم،  و سركوب دامنه دار و 
مداوم اصلي ترين مظاهر زندگي مدني، وزن مخصوص مطالبات مدني اليه 

 88ي سال هاي مياني جديد را افزايش داده و اين در جنبش ضد ديكتاتور
نيز بازتاب يافت، در حالي كه در مصر و تونس اصوال سركوب سياسي با 
سركوب دامنه دار مدني همراه نبوده است. ثالثا: جمهوري اسالمي رژيم 

  يكپارچه اي نيست. نابهنگامي اش در حوزه فرهنگي، ضديت دائمي اش با 
  

  
  

عه اقتصادي و تجليات زندگي مدني، ناتواني اش در پاسخ به نيازهاي توس
اجتماعي دائما به شكل اختالفات و تشكيل باندها و دسته بندي هاي تازه 
رقيب و حتي متخاصم در درون آن بازتوليد مي شود و اين وضعيت عليرغم 
سركوب شديد و بي وقفه  در مقياس توده اي، شكاف در ميان بااليي ها را 

ئين تبديل مي كند، به مجرايي و فرصتي براي بيرون زدن اعتراضات در پا
در حالي كه ديكتاتوري هاي تونس و مصر ديكتاتوري هاي يكپارچه وابسته 
اي بودند كه بدون مشاجرات دامنه دار ميان بااليي ها و شكاف هاي 
برجسته قابل بهره برداري در پائين، از طريق تحميل اختناق بر مردم 

غاز شد، بسرعت و حكومت مي كردند، در نتيجه وقتي اعتراضات از پائين آ
به شيوه انقالبات كالسيك در برابر كليت ديكتاتوري قرار گرفت. در جنبش 

اين انسجام و يك دستي وجود نداشت. رابعا: رژيم  88ضد ديكتاتوري سال 
هاي تونس و مصر رژيم هايي وابسته به امپرياليسم بودند و اين وابستگي 

پرياليسم همسو مي ساخت، در مبارزه عليه ديكتاتوري را با مبارزه عليه ام
عليه رژيم تاريك انديش و  88ايران، جنبش ضد ديكتاتوري سال 

سركوبگري بود كه با امپرياليسم و متحدان آن بر سر برنامه هسته اي، 
سياست منطقه اي، نفوذ در خاورميانه و نقش اسرائيل درگير بود و بنابراين 

د نقش و جايگاه قدرت هاي نه تنها همسويي انقالبات مصر و تونس در مور
خارجي در حمايت از ديكتاتوري در آن وجود نداشت كه برعكس 
امپرياليسم و متحدانش خواستار سرنگوني جمهوري اسالمي بوده و در 
نتيجه با بخشي از مخالفان آن همسو بودند. اين همسويي ناخواسته، 

به اين پيامدهاي متناقضي داشته است. وجود توهم ناسيوناليستي نسبت 
كه شايد پيوستن به مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي، استقالل و 
موجوديت كشور را به مخاطره دچار كند از سوي بخشي هر چند محدود از 
مردم، عدم موضع انتقادي نسبت به سياست هاي تجاوزكارانه امپرياليسم 

اف ميان در برابر ايران و منطقه از سوي بخش ديگري از مخالفان رژيم، شك
اين هر دو بخش با گرايش ديگري كه از هر دو فاصله داشت، بخشي از اين 

بازتاب يافتند. خامسا:  88پيامدها بوده كه در جنبش ضد ديكتاتوري سال 
ايران شورشي بود عليه يك ديكتاتوري رانت خوار نفتي كه در  88جنبش 

تگاه هاي آن مواضع كليدي اقتصاد زير كنترل مستقيم و غير مستقيم دس
مختلف دولتي و شبه دولتي قرار دارند و رژيم با استفاده از اهرم هاي 
اقتصادي خود كوشيد از همزماني و همگرايي نارضايي هاي سياسي و 
نارضايي هاي اقتصادي مردم جلوگيري كند. در حالي كه انقالب هاي 
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كه از قدرت مانوور دولت مصر عليه ديكتاتوري هايي برخاستند تونس و 
عدم تحمل هر نوع  عالوه بر همه اين ها بايد هاي نفتي برخوردار نبودند.

تشكل مستقل در محيط كار و زيست كارگران و زحمتكشان از طرف رژيم؛ 
 مختلف هاي شاخه دهندة پيوند اجتماعي –و نبود يك نيروي سياسي 

 مدني و سياسي هاي آزادي به معطوف مبارزات بتواند كه مردم اعتراضات
رهايي از بهره كشي طبقاتي  و اجتماعي برابري به معطوف مبارزات با را

و  88پيوند بزند، در نحوه حضور كارگران و زحمتكشان در جنبش سال 
  عدم طرح مطالبات اخص آنها در نظر داشت. 

  
ترديدي وجود ندارد كه سركوب و قهر پليسي در شرايط،  پاسخ هشتم:

ست يا پيروزي اين اعتراضات كيفيت و كميت اعتراضات كارگري و شك
نقش اساسي دارد. همچنان كه درجه سازمان يابي و قدرت چانه زني 
كارگران، و شدت فشار ناشي از بحران اقتصادي در موقعيت عمومي جنبش 
كارگري در ايران نقش دارد. با اين وجود وضعيت كنوني جهان سرمايه 

رگري ايران نمي داري را نيز در شكل دادن به موقعيت فعلي جنبش كا
توان ناديده گرفت. نبايد فراموش كرد كه ايران در حال حاضر برنامه تعديل 
ساختاري صندوق بين المللي پول را اجرا مي كند كه اجراي آن در همه 
جا عامل گسترش شكاف طبقاتي و حذف تعهدات اجتماعي دولت شده 

نان از است. حمله به سطح معيشت كارگران و زحمتكشان، جوانان و ز
  يك نمود آشكار اين تهاجم در ايران رواج  محورهاي اصلي اين برنامه  است.

بيش از پيش مشاغل پيماني و قراردادهاي موقت است كه امنيت بخش 
بزرگي از كارگران را عمال نابود كرده و دست كارفرمايان و دولت را 

تازه اگر طرح  بازگذاشته است تا با كارگران كشور بدتر از برده رفتار كنند.
هدفمندي يارانه ها متوقف نشود و مراحل بعدي آن نيز به اجرا گذاشته 
شود، ميزان تاثيرپذيري اقتصاد ايران از نوسانات قيمت در بازارهاي جهاني 
نيز با همسطح شدن قيمت هاي حامل هاي انرژي، آب، گندم، شير و 

ت بر عوارض كاالهاي حياتي مصرفي ديگر افزايش مي يابد و اين تاثيرا
  تحريم اقتصادي و قاچاق گسترده كاال افزوده خواهد شد. 

  

اين پرسش كه سازماندهي كارگران در كارگاههاي كوچك  پاسخ نهم:
چگونه مي تواند صورت بگيرد، به خاطر ساختار نيروي كار در ايران از 
اهميت فوق العادي برخوردار است، زيرا سازمان دهي موفقيت آميز اين 

توده طبقه كارگر، بخش مهمي از معضل سازماندهي نيروي كار را بخش از 
برطرف مي كند. هم به اين دليل و هم به خاطر كم توجهي رايج به 

از محيط كار، الزم است همفكري و مشورت در مورد  جسازماندهي در خار
نحوه سازمان يابي كارگاههاي كوچك در كانون توجه همه فعالين كارگري 

همه تجربه هاي موجود گردآوري شده و تعميم يابد. مشكل قرار بگيرد و 
اساسي كه در مورد سازمان دهي كارگري در واحدهاي كوچك وجود دارد 

در شرايطي كه جامعه با لشكري انبوه از بيكاران روبروست اين است كه 
آستانه تحمل استثمار و حق كشي مديران و كارفرمايان در ميان كارگران 

ادن كار و پرتاب شدن به گردونه بيكاران بيشتر است. از ترس از دست د
كوچك بودن كارگاهها در عين حال قدرت چانه زني كارگران را پائين مي 
آورد و باعث مي شود كه صدايشان به جايي نرسد. بي دليل نيست كه 
بخش عمده اعتراضات كارگري كه گزارش مي شود مربوط به واحدهايي 

ارند و اخبار كارگاههاي كوچك تر به ندرت است كه بيش از ده كارگر د
شنيده مي شود. و بي دليل نيست كه شكل عمده حركت در واحدهاي 
متوسط توليدي اعتراض دسته جمعي است اما در واحدهاي كوچك 
شكايت رسمي به مراجع دولتي است. از ديگر مشكالت سازماندهي 

كارخانه اي واحدهاي كوچك اين است كه اين سازماندهي چون خصلت فرا
آن به نقطه شروع سازماندهي نزديك تر است تا نقطه پيشروي بعدي، 
نسبت به سازماندهي در محيط كار كارخانه هاي متوسط و بزرگ به سطح 
باالتري از آگاهي طبقاتي نياز دارد. در حالي كه وسعت روابط اجتماعي 

راي بالقوه كارگران در واحدهاي بزرگ تر توليدي محيط مناسبت تري ب
رشد آگاهي طبقاتي آنان فراهم مي كند تا كارگاههاي كوچك و منزوي با 

  تعدادي انگشت شمار كارگر. 

در اين شرايط يكي از راههاي پيشبرد تشكل يابي كارگران كارگاههاي 
كوچك، تمركز بر سازمان يابي كارگري در سطح محيط زندگي و در 

ط زندگي به چهار محالت است. به طور كلي سازمان دهي براساس محي
دليل اهميت اساسي دارد. الف: تغييرات ناشي از ساختار كار و ويژگي هاي 
تراكم زيستي. ب: سركوب سياسي متمركز و نظام يافته در برخي از محيط 
هاي بزرگ و حساس كارگري ج: وجود رشته هاي كار مرتبط با محيط 

وجود دارد، و  زندگي كه به شكلي تقريبا مستقل از ساختار رسمي اشتغال
به اين زودي از دست آن خالص نخواهيم شد و به سادگي هم رسميت 
نخواهد يافت. د: نقش مطالبات بي واسطه در سطح محيط زندگي 

  زحمتكشان براي تقويت مبارزه كارگري. 
اصلي ترين تغييرات ساختار كار ايجاد مجموعه اي از مشاغل موقت يا پاره  

ساس ساعت كار، ايجاد فضاي كار رايگان به نام  وقت، مشاغل روزمزد يا بر ا
برخورداري از بيمه بيكاري يا تمديد مهلت حق دريافت بيمه بيكاري و 
نظاير آن است كه به طور عمومي در دوره تهاجم نئوليبرالي به 
دستاوردهاي مبارزات كارگري در سرمايه داري هاي پيشرفته گسترش 

ها اكنون به شكل جا افتاده اي در يافته و خطوط و جوانبي از اين طرح 
ايران مورد بهره برداري قرار مي گيرد. يك نمونه آن كار كشيدن از دريافت 
كنندگان كمك هزينه هاي كميته امداد خميني است كه تحت عنوان 
توانمندسازي يا آموزش كار در واحدهاي توليدي آن به صورت دوره اي يا 

نظام استاد شاگردي و طرح دور نيمه وقت صورت مي گيرد. طرح احياي 
كاري دو نمونه ديگر است. اين تغييرات به شكل گيري اليه اي از كارگران 
كمك كرده است كه محروم از حداقل امنيت شغلي مانند توده بزرگ 
سحابي بر محور بخش برنشسته طبقه كارگر و هنوز برخوردار از مزاياي كار 

ده بزرگ كارگري به خاطر فقر و رسمي و استخدامي گرد آمده است. اين تو
تهيدستي از نظر جغرافيايي به شكلي متراكم  در محالت فقير در حاشيه 
شهرهاي بزرگ جمع شده است. اين توده پرشمار كارگري را معموال نمي 
توان در سطح كارگاههاي كوچك يا در سطح محل كار كه غالبا ثابت هم 

ين بخش از نيروي كار كشور نيست سازمان داد. بهترين محل سازماندهي ا
در خارج از محيط كار، در مراكز سنتي تجمع آنان در حاشيه محالت يا 

  مراكز كاريابي يا پاتوق هاست. 
عامل دومي كه سازماندهي در خارج از محيط كار را در كانون توجه قرار 
مي دهد سركوب سياسي متمركز و نظام يافته در بخشي از محيط هاي 

ور ماست. در اين محيط ها به خاطر حساسيتي كه ادامه بزرگ كار در كش
كار اين واحدها براي رژيم دارد، حراست بشدت هر نوع تحرك كارگري را 
كنترل مي كند. درهم شكستن همبستگي دروني نيروي كار اين واحدها 
نيز از طريق نظام چند طبقه اي از تبعيض و رده بندي شاغلين از نظر 

زات كنترل شديد از طريق حراست و با استفاده از حقوق و مزايا  به موا
اهرم تشكل هاي وابسته به رژيم در محيط كار به پيش برده مي شود. اين 
دسته از محدوديت ها را مي توان از طريق سازماندهي در محيط زندگي تا 
حدودي برطرف كرد. مثال پايه هاي اصلي تشكيل يك سنديكاي كارگري 

ها شايد بشود از طريق ارتباط كارگران در محيط در بعضي از خودروسازي 
زندگي شان كم دردسرتر و با مزاحمت كمتري ريخته شود تا در درون 

ايستگاههاي محل سوار خود كارخانه و زير كنترل دوربين هاي مدار بسته. 
شدن كارگران براي رفتن به كار معموال مراكز تشخيص ميزان تراكم 

توليدي در شهرك هاي كارگري هستند و  محيط زندگي كارگران هر واحد
در مواقعي كه سازماندهي در محيط كار با سركوب متمركز روبرو مي شود 
عزيمت گاههايي براي تمركز اراده سازمانگرانه در محيط زندگي و در 

  شهرك هاي كارگري به شمار مي روند.
در  از ديگر تبعات ساختار فعلي نيروي كار كه بحران دامنه دار اقتصادي

ايران آن را تشديد كرده است وجود رشته هاي كار مرتبط با محيط زندگي 
تا حدودي و در بعضي موارد حتي به طور كامل مستقل از  ،است كه

ساختار رسمي اشتغال است. قالي باقان، مشاغل خانگي سفارشي نظير 
بافندگي، خياطي، خدمتكاري، رختشويي، آشپزي در جشن و عزا، بسته 

شركت هاي غذايي و نظاير اين ها از جمله مشاغلي است كه در  بندي براي
آنها محيط كار و زندگي كارگران تقريبا ادغام شده است. اين بخش از 
نيروي كار معموال نه از پوشش بيمه مناسبي برخوردارند، نه دستمزد كافي 
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دريافت مي كنند و نه مشاغل آنها به سادگي رسميت خواهد يافت. اين 
را كه زنان بخش عمده آن را تشكيل مي دهند بر اساس كارگران 

  پيوندهاي محل زندگي مي توان سازمان داد. 
سرانجام اين كه، نقش مطالبات بي واسطه در سطح محيط زندگي 
زحمتكشان را در تقويت مبارزه كارگري نمي توان از قلم انداخت. بخش 

رگران مشاغل عمده كارگران واحدهاي كوچك، زنان سرپرست خانوار و كا
غيررسمي خانگي، در محالت فقيرنشين عالوه بر بهره كشي در كار 
مطالبات بيواسطه اي نيز دارند كه تنها در سطح محالت مي تواند 

در سازماندهي در سطح محالت زحمتكش نشين هيچ  سازماندهي شود.
نسخه از پيش تعيين شده يا طرح هاي طاليي حاضر و آماده اي كه گويا 

د اجرا شود وجود ندارد. آنچه روشن است اين است كه هر طرح فقط باي
سازمان گرانه بايد بر مطالبه فوري؛ اصلي و نياز بالفصل مردم هر منطقه بنا 
شود. سازماندهي در سطح محالت حلقه اي است كه مي تواند به روند 
تشكل يابي مستقل كارگران و زحمتكشان كشور و ايجاد سنگرهاي 

ري در برابر تهاجم دولت و كارفرمايان كمك كند و از اين مقاومت و پايدا
  .رو مهم است تا هر چه بيشتر در كانون توجه فعالين كارگري قرار بگيرد

  
هاي بزرگ جنبش كارگري ايران كم توجهي به ضعف از  پاسخ دهم:

اين ضعف سازماندهي زنان به عنوان بخش مهمي از اين جنبش است. 
ترديد موقعيت فرودست تر زنان در بازار كار نقش داليل روشني دارد و بي 

مهمي در آن ايفا مي كند. از سوي ديگر گسترش و رسوخ هر چه بيشتر 
ايده برابري زنان و مردان در درون جنبش كارگري نيز كه مي تواند بخشي 

نيازمند  از ضعف اين جنبش را  در حوزه سازماندهي زنان برطرف سازد
نبش زنان به سمت اعماق و توجه بيشتر به جهت گيري هر چه بيشتر ج

شرايط زنان كارگر است. در حقيقت بهبود عمومي نقش و جايگاه زنان 
زحمتكش در جنبش كارگري از نقاط اصلي اتحاد پايدار جنبش كارگري و 

جنبش زنان ما نيز از جنبش زنان است و اين شدني نيست مگر اين كه 
خويش فراتر رود و نياز خود ي خواست هاي محدود و آرايش دفاعي كنون

از طريق نفوذ عميق تر در ميان زنان كارگر و زحمتكش را به توده اي تر 
جنبش محدود مانده در ميان زنان واقعيت اين است كه  سازد.عملي 

تحصيل كردة متعلق به طبقات مياني و باال نمي تواند فاعل انقالب بزرگي 
آن نياز داريم. جنبش زنان ايران  باشد كه ما در نظام ارزشي و فرهنگي به

اكنون تثبيت شده تر و رزمنده تر از آن است كه به سرنوشت مصيبت بار 
زنان زحمتكش بي اعتنا بماند. اين جنبش به مرحله اي رسيده است كه 
براي گستراندن و توانمندتر ساختن خود به چرخش قاطع به چپ و به 

زحمتكشان نياز دارد. تمركز درآميختن با پيكارهاي طبقاتي كارگران و 
روي مسائل و شرايط اين چرخش بايد يكي از اولويت هاي اصلي ما باشد. 
جنبش زنان در درآميختگي با پيكارهاي طبقاتي كارگران و زحمتكشان 
اين جنبش را فمينيستي مي كند و خود نيز از رهگذر آن با نيروي وسيع 

حقوق برابر نيرومندتر زنان زحمتكش و حضورش در ميدان مبارزه براي 
  مي شود. 

  
بخش هاي مختلف نيروي كار ايران به علت موقعيت كاري  پاسخ يازدهم:

شان از قدرت تاثيرگذاري يكساني برخوردار نيستند. نقش نيروي كار بخش 
خدمات، بويژه بخش هايي كه كاركرد آنها با چرخش عادي زندگي شهري 

سترش شهرنشيني افزايش گره خورده است به موازات رشد شهرها و گ
يافته است. اين افزايش در آمارهاي مربوط به جايگاه بخش هاي مختلف 
اقتصاد در توليد ناخالص ملي نيز بازتاب يافته است. براساس آمار بانك 

سهم بخش خدمات شامل خدمات دولتي در توليد  2007جهاني در سال 
اين سهم براي درصد رسيده است.  56ناخالص داخلي ايران به بيش از 

درصد و براي بخش كشاورزي به حدود ده درصد  25بخش نفت و گاز به 
رسيده است. البته دامنه تاثيرات بخش خدمات فقط با رشد كمي آن 
تعريف نمي شود، بلكه دامنه تاثيرات اجتماعي است كه عامل تعيين كننده 

وبوس به شمار مي رود. مثال يك اعتصاب مشترك كاركنان بخش مترو و ات
ميليوني را براي ساعت ها فلج كند و  12راني تهران مي تواند پايتخت 

خسارت هنگفت و ضربه سنگيني به دولت وارد سازد، در حالي كه يك 

اعتصاب كارگري در يك واحد توليدي مستقر در حاشيه شهر هر چند به 
متوقف شدن روند توليد در آن واحد بيانجامد اما دامنه تاثيرات آن در 

ح همان واحد محدود مي ماند. معلمان ايران اگر يك روز اعتصاب سط
را و مطالباتي را كه پايه آن شده است سراسري صورت دهند، خبر اعتصاب 

به هيچ وجه نمي توان پنهان كرد، اما اعتصاب كارگران يك كوره پزخانه 
الزاما چنين نيست. رفتگران يك هفته اگر در اعتراض به عدم دريافت 

از خالي كردن زباله ها خودداري كنند، تمام شهر به زباله داني  دستمزد
تبديل خواهد شد و كارفرما و دولت نه فقط با خود كارگران اعتصابي كه با 
نيروي متراكم نارضايتي توده اي و داوري مردم روبرو مي شوند، در حالي 
كه اعتصاب يك واحد سنگبري يا مرغداري يا توليد كاشي چنين دامنه 

اثيرات گسترده اي ندارد.  اهميت بخش خدمات در مجموعه مبارزات ت
طبقه كارگري اكنون در حدي است كه بعيد است بدون تحرك وسيع آن 
جنبش كارگري اصوال بتواند از موقعيت تدافعي كنوني به موقعيت تعرضي 

  در آينده گذر كند. 
   

در مفهوم كار و تغييرات دامنه دار در ساختار نيروي كار،  پاسخ دوازدهم:
پيوند فزاينده كار يدي و فكري در متن پيشرفت هاي تكنولوژي و فن 
آوري در بسياري از رشته هاي خدمات و صنعت در طي دهه هاي اخير، 
مفهوم محدود از طبقه را دگرگون ساخته است. گروههايي نظير معلمان و 

نه تنها جزو پرستاران و بسياري ديگر از گروههاي مزد و حقوق بگير جامعه 
طبقه كارگر محسوب مي شوند بلكه نقش و جايگاه مهمي در مبارزات 

  طبقه كارگر ايفا مي كنند. 
*  

  

  
  

  

 رسالت تاريخي طبقه كارگر
 

  م،نفر از دوستان 5با توجه به مشكالتي كه دارم بخصوص دستگير شدن 
  .نتوانستم به همه سواالت بپردازم 

  محمد اشرفي

  

  

  هاي آرش به پرسش هاي محمد اشرفي پاسخ

  
اول بايد در رابطه با جواب اين سوال تكليف سركوب را روشن  پاسخ اول:

كنيم . اگر انتظار داشته باشيم كه دشمن (مجموعه سرمايه داري) سركوب 
نكند دچار توهم يا به نوعي اعتقاد داريم كه سرمايه داري مي تواند 

رگر است. رسالت ديكتاتوري نباشد كه اين خود انحرافي در طبقه كا
تاريخي طبقه كارگر سرنگوني نظام سرمايه داري است آنهم با روي كرد 
انقالبي، اگر در نظام طبقاتي سرمايه داري (ديكتاتوري سرمايه داري) 

اگر در  .سركوب وجود نداشته باشد ديگر چه نيازي به انقالب خواهد بود
به اين دليل برخي از حكومت هاي سرمايه داري سركوب ديده نمي شود 
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نيست كه آنها سركوبگر نيستند به اين دليل است كه نظام حكومتي آنها 
سركوب را با ابزارهاي ديگر پيش مي برند و نيازي به سركوب علني و 

 تهي از هويت يكي از ابزار هاي سركوب آنها احزاب چپ "شديد ندارند مثال
ا رسالت و تشكل هاي كارگري راست هستند كه با خواب كردن توده ه

سركوب را به انجام مي رسانند. والبته هر وقت به سركوب خشن علني نياز 
نمونه اش را مي توان در يونان ، سياتل ، جنوا  .بوده آنها نيز اقدام كردند

و... ديد دراين كشورها حزبي يا تشكل هاي كه هدفشان تسخير قدرت 
ن انگليش به اگرداشت جوانا .وسرنگوني سرمايه داري باشد وجود ندارد

سرمايه داري درايران وضعيتش فرق دارد  .جاي شورش، انقالب مي كردند
دولت سرمايه  در واقع يكي از نقاط خط مقدم جبهه كار و سرمايه است.

بنابراين هر حركتي را با  ،داري وظيفه دارد وضعيت موجود را حفظ كند
ن مطلب قصد از بيان اي .ابزار متناسب آن حركت ويژه سركوب مي كند

مشروعيت دادن به سركوب نيست، سرمايه داري هر روز نوع جديدي از 
و ابزارهاي سركوب را ايجاد مي كند تا مخالفان را سركوب و  نهاد ها

وضعيت موجود را تداوم بخشد. مي توان نتيجه گرفت سركوب جواب 
سرمايه داري به مبارزه كارگران عليه استثمار كه خود سرچشمه سركوب 

ميزان و نوع سركوب به ميزان و نوع مبارزه جاري همچنين  باشد. است مي
به ويژگي هاي مكاني و زماني بستگي دارد. نتيجه مي گيريم آنهاييكه 
انتظار دارند سرمايه داري سركوب نكند يا سركوب را بهانه عدم تشكل يابي 

  مي دانند در واقع دچار انحراف و توهم هستند.
 ،بايد بي چون و چرا بپذيريم ،بودن نظام هستيماگر ما معتقد به طبقاتي 

دولت خود ابزار سركوب و رسالتش سركوب طبقه محكوم براي حفظ 
حاكميت طبقه حاكم است و تا زماني كه جامعه طبقاتي است اين چنين 
خواهد بود.علي رغم اينكه نوع و شدت سركوب تاثير بسياري در تشكل 

  نيست. عدم تشكل يابي ل اصلياما جزء عوام ،يابي و نوع تشكل دارد
سخن گفتن از متشكل شدن بدون مشخص كردن اهدافي كه به وسيله 
 ،تشكل پي خواهيم گرفت و ميزان انتظار از تشكل مورد نظرباعث مي گردد

نتوانيم جواب دقيقي پبدا كنيم.يعني هر تشكلي متناسب براي هدفي 
كند. اين درست  هيچ تشكلي آچار فرانسه نيست كه جاي همه را پر ،است

است كه داشتن تشكل خود يك مطالبه و حتي در مقطعي يكي از اهداف 
كوتاه مدت است.اما متاسفانه در وضعيت كنوني ايران تشكل يابي آن هم از 
نوع سنتيش تا مقام يك هدف نهايي رشد كرده است در حالي كه بايد 

هدف باعث فقط و فقط يك ابزار محسوب شود. رشد مطالبه تشكل تا مقام 
مي گردد انعطاف پذيري در نوع تشكل از بين برود و نتوانيم ويژگي هاي 
زماني و مكاني خود را با اصول و هدف نهايي طبقه انطباق داده و تشكل 

در بن بست و خاص آن ويژگي ها را ايجاد نماييم. نتيجه اش سرگرداني 
و انعطاف پذيري تشكل يابي بوده و ابتكار عمل ، نوآوري و توانايي هاي ما 

مبارزات طبقاتي ما را از بين مي برد.آنگاه مارا در وادي بي تشكلي در گير 
اثبات حقانيت يك نوع تشكل بر انواع ديگر مي كند اما اگر تشكل را ابزار 
بدانيم آنگاه خود را از محدوديت رها كرده هر نوع تشكلي كه متناسب با 

  . شرايط ويژه و اهداف باشد ايجاد مي كنيم
مي گويند به شكارچي بايد شكاركردن را آموخت نه شكار را نشانش داد. و 

و اغنا كرد كه  من مي گويم بايد به كارگران ابزار بودن تشكل را تفهيم كرد
هايت  اگر ابزار مبارزه (تشكل) نداشته باشي هرگز به هيچ يك از خواسته

ن به هر هدفي بايد به كارگران آموزش داد كه براي رسيد .نخواهي رسيد
بايد به  ،ابزار (تشكل) متناسب با ويژگي مكاني و زماني آن هدف الزم است

كارگران آموخت كه تنها راه نجات تشكيل حكومت كارگري است و در 
اي و بي  مدت مبارزه تا رسيدن به آن، همه مطالبات خود را بي هيچ وقفه

كردن طبقه كارگر . اگر ما رسالت خود كه آماده يمهيچ گذشتي بايد بخواه
براي تسخير قدرت است را انجام بدهيم انگاه كارگران مي توانند نوع و 
شكل تشكل متناسب با شرايط زماني و مكاني را خود تشخيص داده، 
بسازند.بارها ديده شده كارگران در زمان حاد شدن مبارزه خود نوع خاصي 

خته اند . پس از تشكل را پيش كشيده اند يا نوع جديدي از تشكل را سا
نبايد در رهنمود ها و اموزش هاي خود كارگران را به چند نوع از تشكل 
محدود كنيم بلكه بايد دست كارگران با توجه به اگاهي طبقاتي رسانده 

. با توضيح كوتاه اينكه ابتدايي ترين اصل و شودشده به آنها باز گذاشته 

پذيري تسخير قدرت و  ذات آگاهي طبقاتي داشتن اعتقاد و ايمان به امكان
تشكيل حكومت كارگري است . كه سرچشمه جوشان و خط دهنده اصلي 

  آگاهي طبقاتي وروند مبارزه است.
نه يك عامل بلكه مجموعه اي ازعوامل باعث پراكندگي وعدم تشكل يابي 

  طبقه كارگر است.كه به برخي از آنها مي توان اشاره كرد
صوص كارگران پيشرو به قدرت ناباوري گسترده ميان كارگران بخ -1

  .طبقاتي و امكان تشكيل حكومت كارگري
اعتقاد گسترده به خود به خوديسم، و انحرافات گوناگون مانند  -2

 رفرميسم، اكونوميسم، پست مدرنيسم و...
 .دست باال بودن كمونيسم خلقي و غير طبقاتي -3
 ،نند ايرانبا توجه به ويژگي كشور هاي وابسته يك طرفه اقتصادي ما -4

اي كارگران  گردد تشكل توده نبود تشكيالت سياسي كارگري باعث مي
درطول تاريخ مبارزات كارگري درايران بارها  .امكان تشكيل نداشته باشند

اين موضوع اثبات شده است كه اول سازمان سياسي كارگران تشكيل شده 
قراربدهد و بعد به دنبال آن كه توانسته دولت طبقه حاكم را تحت فشار 

اند در صورت نبود  اي كارگران امكان تشكيل شدن يافته تشكل هاي توده
توازون به نفع سرمايه داري بوده  ،سازمان سياسي طبقه كارگرمانند اكنون

و با توجه به ويژگي هاي جمهوري اسالمي كه برعكس ديگر كشورهاي 
نيازي به سرمايه داري براي اعمال قدرت بركارگران و كنترل طبقه كارگر 

تشكل هاي اقتصادي و توده اي كارگران در قالب چانه زني وهدايت آنها به 
زير بيرق سرمايه ندارد. يعني جمهوري اسالمي مانند كشور هاي ديگر 
سرمايه داري احتياج به سنديكا و اتحاديه كارگري جهت تبديل كردن آنها 

مين حال با دره .به مباشران سرمايه داري در درون طبقه كارگر ندارد
توجه به ويژگي سياسي و اقتصادي ايران و حاكميت خاص آن اگر سنديكا 
و اتحاديه تشكيل شود برعكس كشورهاي سرمايه داري رشد يافته نه تنها 
به مباشران سرمايه داري در درون طبقه كارگر تبديل نخواهند شد بلكه از 

هند بود.بنا همان اول محلي براي رشد و اعتاليي طبقاتي كارگران خوا
سرمايه داري ايران با دقت از تشكيل شدن آنها جلو گيري  "براين اصوال

 مي كند.
 .قطع ارتباط بين نسل ها و عدم انتقال تجربه ها*
هشياري سرمايه داري و دقت عمل آن دراستفاده ازتشكيالت هاي *

چنين تصرف و استفاده از تشكل هاي طبقه كارگرعليه  طبقاتي خود و هم
  .ارگرانخود ك

توهم نسبت به سركوب و بهانه قرار دادن آن براي شانه خالي كردن از *
 .وظايف

 .عدم برنامه ريزي در چهار چوب طبقه*
 .جدايي چپ از بستر پايگاه هاي طبقاتي خود*
  .تبليغ و ارجح دانستن استقالل تشكل ها به جاي استقالل طبقاتي*

يل شده است از يك جهت مورد تشكل مستقل كارگري خود به معضلي تبد
اما اين دو كلمه در . بسيار زيباست كه تشكل كارگري آزاد و مستقل باشد

پس يا پيش وند نام تشكل هاي كارگري معنا و مفهوم متضادي نسبت به 
اصل خود ارايه مي دهند مانند كلمه استعماربه معناي ساختن ولي در 

و آزاد بودن تشكل ها به  قرون گذشته درعمل ويراني را به بار آورد. مستقل
در قرن گذشته حاصل شكست و پيش برد  "ظاهر زيبا هستند اما عمال

روند سركوب طبقه كارگر در قالب اين دو نوع شكل بوده است. برخي از 
سازمانها و تشكل ها چنان در اين مورد مجذوب شده اند كه هر گونه نقد 

مامي انقالبي آن باعث ويراني و بي هويت شدنشان مي گردد چون ت
گريشان به حد همين كلمات زيبا محدود و خالصه مي شود و با بيان اين 
بحث شكي نيست كه كام بسياري تلخ خواهد شد. نه به دليل اينكه 
موضوع ضد كارگري بيان مي شود بلكه آنها به جاي تكيه بر استقالل 

خورده و دامن زدن به  نسبت به بقيه طبقه آنطبقاتي به استقالل بخشي از
  تكيه كرده اند و با نقد كردن آن تكيه گاهشان از بين مي رود. كاري

طبقه مقابل نخواهد داشت كه  ييواقع زماني طبقات چشم طمع به دارا در 
يعني تشكل كه ابزار مبارزه است فقط در  .آشتي طبقاتي امكان پذير باشد

وال اين صورتي مي تواند مستقل و آزاد باشد كه فراطبقاتي باشد حال س
  است آيا تشكل كارگري مي تواند فرا طبقاتي باشد؟
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ادامه بحث در رابطه با موضوع تشكل هاي مستقل باعث بسيار طوالني  
 استقاللكنم در اين رابطه به مقاله ( گردد توصيه مي شدن اين بحث مي

  زير مراجعه كنيد.  هاي آدرس در) مستقل تشكل يا طبقاتي
1.pdf-en.com/safhe%20azad/kargar/reza-www.k  

post_07.html-http://kajvk.blogspot.com/2011/06/blog  
اما همه اي افه كرد، به ده مورد اشاره شده اض موارد ديگري نيز مي توان

  اين موارد  را مي توان در يك مورد به صورت زير خالصه كرد :
تئوري مبارزاتي و تشكيالتي كارگران در حوزه سازمان در حال حاضر

سياسي و سازمانهاي توده اي كارگران همه چيز هست غير از انچه كه بايد 
زي است باشد. عمده ترين علت پراكندگي و شكست همين است كه هر چي

 - ماركسيسم انقالبي گرايش بودن ضعيف.  لنينيسم –غير از ماركسيسم 
 سازمان شده باعث كارگري جنبش و سوسياليستي جنبش در لنينيسم
 هاي تشكل نيز آن نبود دليل به و بگيرد شكل نتواند كارگر طبقه سياسي
ود بشدت گرفتار انحراف و رفرم باشند.اوج گيري اعتراضات در سال موج
و در حاشيه ماندن طبقه كارگر و مدعيان تشكيالتي سياسي آن اثبات  88

كننده نبود سازمان سياسي طبقه كارگراست. تنها راه نجات طبقه كارگر از 
 خود انقالبي تئوري عنوان به لنينيست –اين بن بست انتخاب ماركسيست 

ست. اكنون هيچ كدام از  تشكيالت هاي موجود حتي آنهاييكه خود را ا
 دراين. نيستند لنينيست –لنينيست مي دانند، ماركسيست  - ماركسيست

  چند جمله نوشته شود است الزم رابطه
  توضيح چهار مورد در رابطه با لنينيسم ضرورت حياتي دارد 

عوامل سرمايه داري تمام تالش خود را به كار مي برند تا به هر صورت  -1
ا بخصوص به كمونيست ها و ممكن لنينيسم را سركوب كنند و به تمام دني

 رشد و تحوالت  كارگران اثبات كنند كه استالينيست حاصل طبيعي
ها نيز در اين دكترين سرمايه  لنينيسم است.و متاسفانه بسياري از چپ

داري به تله افتاده اند و اول تمام تالش خود را بكار مي برند تا استالينيسم 
حراف خود از لنينيسم را موجه سپس ان ،را با لنينيسم برابر جلوه دهند

جلوه دهند دراين رابطه طيف هاي گوناگوني وجود دارد برخي خود را پيرو 
لنينيسم مي دانند ولي لنينيسم بودن خود را حاضر نيستند مكتوب كنند 
برخي زيرآبي مي روند مي گويند گرايش لنيني داريم ولي لنينيسم نداريم 

ن كرد.برخي از اينها لنينيسم بودن يا بنا براين نمي شود لنينيسم را بيا
نبودن خودرا با شرايط موافق يا نا موافق تعيين مي كنند. و برخي صادقانه 
مخالفت خود را با لنينيسم بيان مي كنند.ولي يكي از مشابهت هاي همه 

سرمايه داري درست  اين طيف ها مخالفت و دشمني با لنينيسم است.
طه از طبقه كارگر حمله كند آنها مي تشخيص داده است كه به كدام نق

دانند تنها گرايشي كه مي تواند طبقه كارگر را به مطالباتش بخصوص 
تسحير قدرت برساند گرايش لنينيستي است پس بايد به هر صورت ممكن 

  .طبقه كارگر را از اين سالح برنده محروم كنند
اشته براي رسيدن به يك مقصد راه هاي مختلفي مي تواند وجود د -2

باشد اما فقط و فقط يكي از آن ها مسير درست و اصولي است كه رسيدن 
براي رفتن از ميدان آزادي به ميدان انقالب "به مقصد را ممكن ميكند مثال

از دهها مسيرمي توان استفاده كرد بطور مثال مي توان به آرياشهر رفت و 
ان آزادي به آذري يا مي توان از ميد،از ميدان توحيد به ميدان انقالب رسيد

اما يك راه  .، ميدان قزوين و سپس ميدان انقالب رفت و راه هاي ديگر
اصولي در ميان همه راه هاي موجود، وجود دارد آن رفتن مستقيم از طريق 
خيابان آزادي است.بنابراين از ميان دهها مسير موجود فقط يكي مسير 

وانند مورد انتخاب واقع البته هر كدام از بقيه راهها نيز مي ت .درست است
شوند ولي همگي آنها در درجات و نسبت هاي مختلف انحرافي از راه 
اصولي هستند.كه خطر نرسيدن به مقصد راهر كدام نسبت به بقيه تا حد 

در رابطه با باز كرد يك قفل از ميان  "بي نهايت افزايش مي دهند.يا مثال
تواند يك قفل ويژه را  هزاران شكل دندانه اي كليد يك شكل است كه مي

 يا در رابطه با انتخاب قسمت دوم كروموزمي كه توسط ار ان آ .باز كند
در سيتوپالسم گردانده مي شود از ميليونها چينش متفاوت اسيد  ناقل

 ،آمينه ها فقط يك چينش ويژه مخصوص ان كرموزم امكان پذير است
ست  حال همين يعني از ميليونها ليست احتمالي فقط يك ليست اصولي ا

روش را در مورد انقالب كارگري نيز مي توان مثال زد البته با توجه به 

اينكه موضوع انقالب و مسائل اجتماعي بسيار پيچيده تر از مورد مثال 
مسير مكاني و ديگر مثال ها  است اما با توجه به اساس، بررسي يكي 

وق باعث درك است.كه با صرف نظر از پيچيدگي موضوع انقالب مثالهاي ف
راحتتربحث مي شوند.در رابطه با انقالب كارگري نيز مي توان از دهها راه 
(گرايش) وارد مبارزه شد اما اينجا نيز فقط و فقط يكي از آنها اصولي است 

كه هرگز نمي توانند  .و بقيه بدون هيچ ترديدي انحراف از اصول هستند
ثبات اين گفته همين قدر انقالب كارگري را به پيروزي برسانند . براي ا

سراغ دارد كه  يكافي است كه سوال شود آيا كسي غير از لنينيسم گرايش
سال گذشته توانسته باشد انقالبي را به پيروزي برساند(با توجه  100طي  

به اينكه زمانها و مكانهاي بوده طي صد سال اخير استعداد انقالب رابسيار 
موضوع نشان مي دهد كه تنها  داشتند)؟ همين 1917بيشتر از روسيه 

 كارگر طبقه كردن آماده توانايي كه است لنينيسم –گرايش ماركسيسم 
 به كه انقالباتي كنيد دقت خوب.غير ال و. دارد را قدرت تسخير براي

  در پياده كردن  حداقل سملنيني اصول از استثنا بال همگي رسيدند پيروزي
  
  

  
  

دند اما آنهائيكه ( جنبش ها و يا پيروي كردند تا پيروز ش عملياصول 
تشكيالت هاي) از گرايشات غير لنيني پيروي كردند نه تنها نتوانستند 
انقالبي را پيروز كنند بلكه قيام هاي را نيز به اضمحالل كشاندند. به 
شهادت تاريخ لنينيسم حد اقل يك قدم اصولي تر از تمامي ديگر گرايشات 

جديد البته به ادعاي پيروانشان جديد است است با توجه به اينكه گرايشات 
آپ ديت شده گرايشات انحرافي دوران ماركس و لنين  "در حالي كه تماما

هستند. در حال حاضر بهترين شرايط انقالب را در هاله خود دارند اما ما 
جناحي  درايران به زائده و دنباله1388در سال  "مي بينيم كه چگونه مثال

ل مي شوند فقط براي اينكه از اصول لنينيسم منحرف تبدي از سرمايه داري
هستند. يا در شورش هاي انگليس و جاهاي ديگر به دليل نبود تشكيالت 

لنينيستي مردم و حتي كارگران به جاي دست زدن به قيام  -ماركسيست 
و انقالب دست به شورش و حتي اغتشاش مي زنند در حالي كه گرايشات 

ر دسترس شان هست.آنچه كه نيست رنگارنگ همگي در جامعه د
 تشكيالت لنينيستي است.

موضوع بسيار مهم ديگر اين است كه پيروزي در تسخير قدرت يك  -3
داري اصولي هقسمت از حاكميت طبقه كارگر است قسمت ديگر حفظ و نگ

ثابت شده است كه  "حاكميت و قدرت طبقه كارگر است تا به اينجا تاريخا
قدرت را دارد كه گرايشات ديگر هيچ كدام ندارند.  لنينيسم توانايي تسخير

اما در نگهداري اصولي قدرت در دست طبقه كارگرلنينسم ضعف داشت كه 
وظيفه انقالبيون بر طرف كردن ضعف ورشد و اعتالي آن است. هيچ كس 
نمي تواند ادعا كند لنينيسم كامل است انتظار كامل و بي نقص بودن يك 

بايد  .ماركسيستي نيز نيست "ست كه اصوالگرايش نگاه غير علمي ا
بهترين و كاملترين گرايش نسبت به بقيه كه اينجا به شهادت تاريخ 
لنينيسم است را انتخاب كرده اقدام به بر طرف كردن نارسايي و نواقص آن 
كرد.دليل ديگر حقانيت لنينيسم اين است كه سرمايه داري با هيچ 

نكرده و نمي كند حتي برخي از گرايشي به اندازه لنينيسم دشمني 
به تشكيالت ها و  "گرايشات را مي پروراندتا لنينسم را بكوبند يا مثال

اشخاصي كه با لنينيسم مخالفت مي كنند تسهيالت در اختيارشا ن مي 
گذارد. لنينيسم متكاملترو اصوليتر از تمامي ديگر گرايشات است  در نتيجه 

يسم وجود ندارد كه بتواند قسمت اول وقتي گرايش بهتر و اصوليتراز لنين
(تسخير قدرت ) را عملي كند تا جواز عبور براي عمل در قسمت دوم را 
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اصولي نيست لنينيسم كه توانايي تسخير قدرت را دارد كنار  .بدست آورد
بگذاريم و آنگاه هاج و واج بمانيم بلكه اصولي و عاقالنه  آن است كه معايب 

م آنچه نتيجه مي شود اين است كه لنينيسم از لنينيسم را بر طرف نمايي
تمامي گرايشات حداقل يك قدم به اصول نزديكتر است با عنايت به اين 
حسن هر كمونيستي ، هر انسان عاقلي و هر كارگر انقالبي گرايشي غير از 

 .لنينيسم بر گزيند بايد به ديده ترديد نگاهش كرد 
ان، و دشمنان لنينيسم روي آن مورد چهارم كه تمامي مخالفين ، نقاد -4

مانور مي دهند و گرد و خاك مي كنند يك خطاي بسيار بزرگي بر عليه 
لنينيسم اتفاق افتاده و هر روزتوسط دوستان بطور سهوي و توسط دشمنان 

 به طور عمدي تكرار و باز توليد مي شود 
سرمايه  ،در اين تبليغات زهر آگين دو مورد در رابطه با استالين است. اين 

داري منافع طبقاتي خود را دنبال مي كند ولي برخي از دوستان كه از 
در  و نهاد ها و تبلغات چي هاي سرمايه داري با سرعت سبقت مي گيرند

سرمايه داري ثابت كنند كه ما د به نخواه مي ،دشمني نسبت به لنينيسم
ز درون نيستيم و در راه اثبات چنين نيستني  ا ،كه تو ميگي يهاي نآاز 

تهي شده و به بازو وبلند گويي سرمايه داري تبديل مي شوند. البته اين 
عملشان از روي نا اگاهي نيست بلكه براي پنهان كردن انحراف گرايشي 
خود ناچارند آيينه(لنينيسم) را بشكند يا كدر كنند چون آيينه لنينيسم 

ي گويند نام يك مورد اين است كه م .زشتي(انحراف) آنها را افشا مي كند
لنينيسم را استالين گذاشته است ، مخالفت با لنينيسم با تكيه به اين 
دليل آيا علمي است؟ چون استالين اين نام را انتخاب كرده است مي توان 

نادرست است؟صدها مورد علمي را مي توان مثال زد كه مورد  "گفت اصوال
علوم را غير علمي  حمايت افراد غير قابل قبول بوده اند آيا مي توان آن

قلمداد كرد؟ نوبل سازده ديناميت براي استخراج از معدن است ولي با آن 
انشتن كاشف واكنش زنجيره اي  ؟ادم مي كشند . ايا نوبل خالف كار است

و ؟ است ديگران با ان بمب اتم مي سازند آيا كسي انشتن را مقصر مي داند
ينكه استالين اين نام را انتخاب ... بنابراين رد كردن لنينيسم با تكيه بر ا

حركت و فكر غير علمي است كه مي خواهند براي فرار از  كرده است
  جوابگوي و پنهان كردن انحراف خود استنفاده كنند. 

مورد دوم اين است كه دشمنان طبقه كارگر تمامي زور خود را بكار مي 
د سپس اقدام برند تا استالنيسم را حاصل روند طبيعي لنينيسم قلمداد كنن

به رد لنينيسم نمايند چون توانايي مبارزه با اصول خود لنينيسم را ندارند 
تمامي تبليغات خود را به كارمي برند آن دو را برابر بدانند سپس هر دو را 

يكي از  "رد كنند استالينيسم نه تنها حاصل لنينيسم نيست بلكه دقيقا
، دانشجويان ، تشكل ها و  انحرافات است. توصيه مي كنم تمامي كارگران

احزاب براي شناختن دو باره لنينيسم اقدام كنند اگر چنين نكنيم هرگز 
  پيروز نخواهيم شد .

و بعدي ها گفته هاي دارد كه دو مورد را بيان  1917لنين در مورد انقالب 
مي كنم تا بخشي از سر فصل هاي ما براي بررسي علل شكست ها و 

  انحرافات باشد.
  غافلگير شد(نقل به مضمون) 1917گويد سرمايه داري در انقالب او مي *
سرمايه داري بسيار هشيار شده  1917لنين مي گويد: بعد از انقالب *

  است (نقل به مضمون)
سرمايه داري به دليل چهار سال جنگ به صورت عمومي  1917در انقالب 

با حمله زمين گير شده بود و امكان سركوب تا نهايت را نداشت هر چند 
كشور مهم جهان و گارد هاي سفيد چندين سال شوروي ويران شده را  14

ويرانتر كرد اما توانايي ادامه سركوب را نداشت.در همين حال قبل از 
سرمايه داري باور نداشت كه كارگران بتوانند حكومت خود  1917پيروزي

شكيل اما خود كارگران ايمان داشتند كه مي توانند ت .را تشكيل بدهند
بدهند.اكنون برعكس شده است ضمن اينكه سرمايه داري بسيار قوي است 
ولي مي داند اگر ذره اي غفلت كند كارگران تسخير قدرت خواهند كرد.اما 
متاسفانه با توجه به رشد و به روز شدن انحرافات درون طبقه كارگر 

كه  رده و اطمينان ندارندكبسياري از كارگران از نظر تئوريك عقب گرد 
تسخير قدرت و تشكيل حكومت كارگري ممكن است.يعني بسياري اصل 
اوليه آگاهي طبقاتي را ندارند . در همين حال سرمايه داري توانسته است 
با استفاده از ابزار هاي مدرن و تكنولوژي هاي جديد شي وارگي ، از خود 

ناي بيگانگي و مصرف گرايي را هر چه بيشتر رشد داده تا عميق ترين ژرف
تربيت انسانها به عنوان بدلي ازاصل رسوخ دهد كه مجموع انها تربيت و 

  عادات بورژوازي را تشكيل مي دهند.
لنين در اين رابطه نيز مي گويد : مبارزه با سرمايه داري و تسخير قدرت 
سخت است اما مبارزه با تربيت و عادات بورژوازي پس از تسخير قدرت 

و همچنين بورژوازي پس از پيروزي انقالب  صدها بار سخت تر خواهد بود
  بسيار هارتر مي شود. (نقل به مضمون)

در ستيز و كشمكش مبارزاتي دو طبقه هر كدام از آنها يكي از كفه هاي 
ترازو را تشكيل مي دهند بنا براين هر كدام آماده تر براي مبارزه باشد 

ل شكلي از طرف مقابل به همان ميزان آمادگيش كم مي شود اين در اص
   .توازن قوا است

پراكندگي و عدم انسجام طبقاتي كنوني حاصل روند تاريخي مبارزه ميان 
  دو طبقه است كه به بخشي ديگر از آن در زير مي پردازيم

سرمايه داري حمله خود به طبقه كارگر را به  1917پس از پيروزي انقالب 
  دو صورت انسجام بخشيده و گسترش داد. 

  ركوب عملي حمله اش را گسترده كرد.به صورت س -1
ذهنيت انقالبي را هر چه بيشتر مورد حمله قرار داد.براي تهي كردن  -2

طبقه كارگر از تئوري و باورهاي انقالبي كه پايه هاي اصلي اتحاد طبقاتي 
هست و با انسجام ايدئولوژيك عمل انقالبي را به تئوري انقالب مجهز مي 

  كند مورد حمله قرار داد.
سرمايه داري براي سركوب عملي از يك طرف شروع به ايجاد تشكل هاي 

به  سرمايه داري در جهت جلوگيري ازآنارشي خود و همچنين جهت حمله
برخي از اين ابزار ها عبارتند از صندوق بين المللي  .متشكل كرد حريف

پول، بانك جهاني ، سازمان تجارت جهاني ، سازمان ملل متحد،شوراي 
ناتو و... كه اكنون از طريق اين نهاد ها عمليات خود را سازماندهي امنيت ، 

مي كند.گروه دوم ابزار هاي آن عبارتند از سازمان آي ال او  و تشكيالت 
هاي ديگر كارگري كه بسياري از انها با پيش يا پس وند مستقل يا آزاد 
ه شناخته ميشوند و همچنين تشكيالت هاي غير كارگري و ان جي او ها ك

مخصوص نفوذ و سركوب و توطئه عليه تشكل هاي سياسي و توده اي 
از جمله مي توان ند را مثال زد. بدين  .ندا كارگران طراحي و ساخته شده

وسيله سرمايه داري از نظر عملي اقدام به جدا كردن تشكل هاي سياسي از 
قبل تشكلهاي توده اي طبقه كارگر از يكديگر كرد البته اين گرايش نيز از 

در درون طبقه كارگر وجود داشت ولي سرمايه داري به شدت آن را دامن 
كه هنوز به شدت ادامه دارد. اين عمل نفاق و پراكندگي در ميان  .زد

سازمانهاي مختلف طبقه كارگر آنقدر گسترش يافت كه تشكل هاي 
و البته  .كارگران به احزاب و سازمانهاي سياسي خود حمله ور مي شدند

اين تشكل هاي حمله كننده تحت نام هاي مستقل و آزاد بودند اين بيشتر 
مقوله تا آنجا پيش رفته است كه بيشتر كارگران امروز بين احزاب 
كمونيست و سوسياليست با احزاب ليبرال تفاوت قائل نمي شوند اين هدف 

به آن رسيده است و اگر بخواهيم به پراكندگي  "سرمايه داري بود كه فعال
نيم يكي از مقوله هاي مبارزاتي ما همين است.چنين شد كه غلبه ك

حاصلش كمونيسم تمام خلقي بوجود آمد كه هنوز مايع دردسر است. و 
اين كمونيسم علي رغم رشادتهاي بسيارهرگز نتوانست به پايه انقالبي خود 
بر گردد.اين كمونيسم چون جدا از پايگاه واقعي انقالب است هميشه 

ت كه بايد با طبقه كارگر همراه شده اقدام به تسخير درست در اوج قدر
طبقه كارگر را به زائده يكي از جناح هاي سرمايه داري تبديل  ،قدرت كند
ازاين نمونه ها مي توان بسيار مثال آورد از جمله حكومت اسد ها  ،مي كند

صدام درعراق ، قذافي در ليبي ، صالح در يمن و ... جمهوري  ،در سوريه
در ايران همه اين ها حاصل شكست چپ هاي خلقي است كه اسالمي 

دراوج انقالبات توده ها را به دنباله روي كشاندند و امروز براين مبنا است 
كه در داخل ايران ليبرال ها در ميان توده هاي نا اگاه اقتصاد احمدي نژاد 
را اقتصاد كمونيستي تبليغ مي كنند و در گذشته چه حماقت آميز بوده كه 
شوروي پايه هاي انقالب را بر شانه هاي صدام ، قذافي ، اسد و... تعريف مي 

و در ايران پيروان انحراف حاكم در شوروي مي گفتند اگر عمامه  .كرد
كمونيسم  .رفسنجاني را برداريد زيرش داس و چكش را خواهيد ديد

منحرف دهه هاي گذشته مي خواست با دست رفسنجاني ، اسد ، قذافي ، 
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و... انقالب كارگري بكند با توجه به اين موارد هيچ جاي تعجب  صدام
نيست كه كارگران به كمونيست ها روي خوش نشان ندهند و ما سالها بايد 

در حالي كه هنوز اين انحرافات يكه  .چنين گندكاري ها را جوابگو باشيم
  است. همين تاز هستند. يكي از مهمترين عوامل پراكندگي

شه تالش كرده است كه حركت هاي اصالحي را به نام سرمايه داري همي
انقالب جا بزند و اگر در نقاطي از جهان كنترل از دستش خارج شده اقدام 

در ليبي ، تونس و مصر ) در ليبي براي  "به رژيم چنج كرده است ( اخيرا
اينكه انقالب واقعي(البته نه كارگري) رخ ندهد و از كنترل خارج نشود 

 تعداديم چنج كردند ولي نامش را انقالب مي گذارند متاسفانه اقدام به رژي
همان گونه كه آزادي را براي عراق با  .از چپ ها نيز آن را انقالب مي نامند

موشك آوردند براي ليبي با بمب انقالب توليد مي كنند و اينكه اگر در 
 كشوري انقالب واقعي رخ بدهد سرمايه داري آن را به رسميت نمي شناسد

و دارايي هاي آن را بلوكه مي كند اما در مورد ليبي دارايي هاي بلوكه اش 
را آزاد  مي كند در حالي كه براي جلو گيري از انقالب مي خواهند جاي 

جنايت كار ديگري بگذارند. اين ها همگي نشان دهنده  ،يك جنايت كار
ني اين است كه طبقه كارگر در تمامي دنيا علي رغم آمادگي شرايط عي

 .انقالب حتي به اندازه جلو گيري از رژيم چنج هم انسجام و اگاهي ندارد
در  57حال در ايران اين مقوله عميق تر است. سرمايه داري در ايران سال 

اوج انقالب توانستند ضد انقالب را به نام انقالب مسلط كند و انقالب را 
ها و  شكست داده به حد رژيم چنج عقب بكشاند در واقع كمونيست

سوسياليست ها دراخرين پيچ انقالب ، انقالب را واگذار كردند و چون از 
 ،پس يكي ديگر از وظايف .پايگاه انقالبي خود(طبقه كارگر) جدا بودند

مبارزه تئوريك عميق و گسترده در ميان توده ها است. پس بايد قبل 
جنبش كارگري علل شكست و پراكندگي را در جنبش سوسياليستي و 

  نيستي جستجو كرد.كمو
مورد بعدي حمله و سركوب ايدئولوژيك طبقه كارگر بود كه هنوز ادامه 
دارد. سر فصل اين حمله تهي كردن انديشه و فكر طبقه كارگر از 
ايدئولوژي است . سرمايه داري تالش مي كند اثبات كند كه تابع هيچ 

وژي ها است. ايدئولوژي نيست و تمامي بدبختي هاي انسانها از وجود ايدئول
درحالي كه همين بحث را با ايدئولوژي پيش مي برد.سرمايه داري با 
ابزارهاي چون تلويزيون ، راديو ، روزنامه ، اينترنت، دانشگاه ها و ان جي او 
ها و ... با تهي كردن كارگران از ايدئولوژي آنها را از سالح برنده خود خلع 

به وسيله ايدئولوژي سرمايه  "اسالح مي كند . با تبليغات گسترده و دقيق
داري توانسته است نداشتن ايدئولوژي را حسن و مدرن بودن و داشتن آن 
را عامل عقب ماندگي قلمداد كند و متاسفانه بسياري از مدعيان سازمان 

به دليل رد  "و دقيقا هستندسياسي طبقه كارگر دراين حيطه گرفتار
و مسير انقالب كارگري حركت  ايدئولوژي طبقه كارگر نمي توانند در جهت

بنابراين هر روز بيشتر از روز قبل به سمت سرمايه داري كشيده مي ،كنند
شوند تا آن حدي براي توجيه انحراف خود خلط در حاكميت طبقه كارگر 

  مي كنند .
 است، آگاهي طبقاتي اعتقاد به تسخير قدرت و بر قراري حكومت كارگري

بقاتي هرگز امكان پذير نيست بنابراين اين بدون وجود يك ايدئولوژي ط
معلوم مي شود كه چرا سرمايه داري ايدئولوژي طبقه كارگر را هدف قرار 
داده است. مخالفت با ايدئولوژي طبقه كارگر خود عامل مهم ديگري براي 

  گسترش پراكندگي است.
جنبش كارگري ايران تا آن حدي كه الزم است نياز به تشكل را درك نمي 

بنا براين تشكل را در حد چانه  ،ون اعتقاد به تسخير قدرت نداردچ ،كند
تشكل  وجود ولي براي جمهوري اسالمي ،زني براي دستمزد مي خواهد

كارگري يعني مرگ جمهوري اسالمي پس به هر ترتيبي شده نمي گذارد 
وچون براي كارگران چانه زني براي افزايش دستمزد يا دستمزد هاي معوقه 

تاآن حدي كه  ندزندگي تعريف نمي شود پس حاضر نيست در حد مرگ و
 .ندنبراي چانه زني هزينه ك ،جمهوري اسالمي هزينه تعيين كرده است
تعيين كننده ميزان مبارزه و  ،نتيجه مي گيريم كه ميزان اهميت هدف

. وظيفه انقالبيون است ديگري استهزينه براي تشكل يا هر هدفي 
به خوديسم را نقد كرده و از ميان كارگران گرايشات انحرافي بخصوص خود 

محو كنند و در همين حال اقدام به باز سازي ايدئولوژي طبقاتي كارگران 

نمايند در غير اين صورت رشد مبارزه از جهت شرايط ذهني امكان پذير 
  نخواهد بود.

در طي تاريخ انقالبيون با نام هاي مختلفي بيان شده اند كه از جمله مي  
موارد زير اشاره كرد پيشروان كارگري، كارگر پيشرو، پيشگامان  توان به

طبقه، انقالبيون حرفه اي ، فعال كارگري ، كمونيست ها، سوسياليست ها 
و... كه همه اينها را مي توان در قالب جنبش سوسياليستي و جنبش 
كمونيستي معرفي كرد كه بايد خود را تحت رهبري طبقه كارگر قرارداده و 

ند با جنبش كارگري ، طبقه كارگر رابراي اجرايي رسالت تاريخيش در پيو
  آماده نمايند.

ويژگي هاي اقتصادي ايران نه تنها در رابطه با طبقه كارگر بلكه در رابطه با 
جناح هاي مختلف طبقه سرمايه داري نيز تاثير منفي دارد و وجود نفت 

ه سرمايه داري را باعث بوجود آمدن طبقه به نام دولت كه جناحي از طبق
  بيشتر از ديگر جناح ها نمايندگي مي كند وشبيهه شركت سهامي مي شود 

نام گذاري مي  1848كه ماركس در رابطه با دولت فرانسه در سال 
يكي نفت و  ،كند.شكل دولت در ايران كه اين شكل را مديون دوعامل است

هوري اين دو ويژگي باعث شده ضمن اينكه جم ،ديگري اسالمي بودن
يك نظام سرمايه داري است درهمين حين هم داراي شكل "اسالمي كامال

  مشخص و واضح باشد وهم "و ويژگي هاي فاشيستي با پايه هاي كامال
  

  
  

همه اين اشكال مخلوط شده  .شكل و ويژگي هاي بنا پارتي داشته باشد
 پيچيدگي بسيار زيادي ايجاد كرده اند كه همين ميزان پيچيدگي به درون

بنابراين براي تحليل و يافتن راه حل  .جنبش كارگري نيز رسوخ كرده است
جهت بر طرف كردن پراكندگي ضمن داخل كردن همه اين پارامترها در 

از زاويه هاي گوناگون و همه جانبه بررسي شود اين است  بايد تحليل خود
  آن پيچيدگي بسيار غامض.

متعارف آنها  "تي در مثالعلي رغم اينكه در حكومت هاي سرمايه داري ح
ديكتاتوري اقليت بر عليه اكثريت است يعني ديكتاتوري سرمايه داري 
(طبقه اقليت ) بر عليه طبقه كارگر كه اكثريت است. در دولت هاي مانند 
ايران در واقع حاكميت اقليتي از طبقه سرمايه داري است كه نه تنها بر 

جناح هاي سرمايه داري نيز  اكثريت جامعه (طبقه كارگر) بلكه بر بقيه
اعمال مي شود يعني وجود نفت باعث غير الزم بودن دمكراسي سرمايه 

داري حتي در درون طبقه خودي شده است . اين روش دربيشتر  
كشورهاي نفت خيز مانند عربستان ، كويت ، عراق و... به نوعي ديده مي 

  شود.
  :حل كند عبارت است از آن را نيز معضل ديگري كه بايد طبقه كارگر ايران

جمهوري اسالمي مي دانست  حاكميتش به نفت بستگي دارد وشركت 
نفت ،گاز و پتروشيمي محل اصلي تجمع كارگران انقالبي است بنابراين با 

  چهار حركت مشكل را تا به اين روز به نفع خود حل كرده است .
  كارگران انقالبي را به شدت سركوب كرد * 
 ن باقي مانده را اخراج يا باز خريد كردو بيشتر كارگرا* 
دستمزد و حقوق بقيه كه باقي مانده بودند را نسبت به بقيه كارگران * 

 ايران باالتر قرار داد 
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مهره هاي خود را به وفور وارد اين شركتها كرد كه آنها از طرف مساجد * 
بسيار ، بسيج ، سپاه و نهادهاي ديگر تائيد و معرفي مي شدند كه اعتقادات 

زيادي به جمهوري اسالمي داشتند و قسمت ها و پست هاي كليدي را با 
آنها پر كرد. بنا براين صنعت نفت را براي سالها ساكت كرد و انها كه بخش 

كارگران ايران را تشكيل مي دهند نيازي به ايجاد تشكل نمي ديدند تا موثر
رمحيط كارگري اينكه اكنون آنها نيز بر اثر گذشت زمان و عمري بودن د

اري ازمهره هاي گزينش يكارگر شده اند.همچنين با گذشت زمان بس "واقعا
ت شده اند يا فوت كرده اند وطبق عرف اين صنايع سشده اش بازنش

آنهاييكه باز نشست شده يا فوت كرده اند يكي از اعضاي خانوادشان جاي 
جديد  آنها وارد شده است كه تعهد قبلي را ندارد وهمچنين نسل هاي

بيشتر اعتراض دارند اين مورد ها باعث شده صدا هاي از آنجا نيز به گوش 
برسد و البته پس از اين جمهوري اسالمي ديگر نمي تواند گزينش سالهاي 

  قبلي را پيش ببرد دراينده بايد نسبت به اين صنعت حساس تر باشيم 
 از سه شكل تشكيالتي مخفي، نيمه مخفي و علني كه مكمل يكديگر

هستند بايد سود جست الزم به توضيح است كه هر كدام از اين سه نباشد 
امكان موجوديت دو تا ديگر نمي توانند ادامه اصولي داشته باشند.بار و 
بارها در طول تاريخ ثابت شده است كه حكومت ها علي رغم تبليغات 
دروغين خود از ترس تشكل هاي مخفي انقالبي تن به قبول تشكل هاي 

داده اند اما هر وقت فشار مبارزات تشكل هاي مخفي نبود حكومت علني 
ها تشكل هاي علني را بشدت سر كوب و متالشي كرده اند . در واقع 
تعضمين ادامه فعاليت يك تشكل علني را فشار و فعاليت تشكل مخفي 

  امكان پذير مي كند 
همچنين بايد سازمان سياسي طبقه كارگر به ان حدي رشد كند كه 

ومت از ترس آن نتواند تشكل هاي كارگري را سركوب نمايد در ان حك
 .صورت با سرعت فوق العاده اي تشكل هاي كارگري شكل خواهند گرفت

يعني بايد سازمان سياسي كارگران تشكيل شود و انگاه توازون قوا را به ان 
حدي برساند كه موجوديت تشكل كارگري تضمين شود ضمن اينكه 

ن سياسي طبقه كارگر خود بخشي از روند مبارزه تشكيل شدن سازما
طبقاتي است اما قرار نيست تا تشكيل شدن آن مبارزه تعطيل شود بلكه 
بايد دراولين فرصت كارگران و انقالبيون هر كدام فراخور اهداف وميزان 

مبارزه را  ،آگاهي خود در محل كار و زندگي اقدام به متشكل شدن كنند
ريك در حين كشمكش براي چانه زني با افق تسخير در دو بعد عملي و تئو

قدرت  و اماده شدن براي انقالب پيش ببرند و بدون هيچ گزينشي در 
رابطه با نوع تشكل هر شكلي از تشكل الزم بود دست به تشكيل آن بزنند 
البته اين روند با حركت به سمت تشكيل حزب طبقه كارگر كه فقط با 

مي كند مي تواند كامل شود درغير اين صورت گرايش لنينيستي معنا پيدا 
به نتيجه نخواهد رسيد.كارگران و دانشجويان انقالبي در حال حاضر رسالت 
خاصي بر دوش دارند آنها بايد در دو حوزه با دهها مانع كه برخي از آنها را 
در باال شمرديم مبارزه عملي و تئوريك كنند. اگر براي ما سرنوشت طبقه 

ت بايد سواالت زير را در جلو چشمان خود بگذاريم و كارگر مهم اس
جوابهاي آنها را پيدا كنيم آنگاه مي توانيم بدون انحراف راه مقابله با 

  پراكندگي و عدم متشكل شدن كارگران را پيدا كنيم.
  طبقه كارگر چه مي خواهد وچه ابزار هاي براي رسيدن الزم دارد؟ -1
 زم را دارد ؟آيا در حال حاضر ابزار هاي ال -2
اگر ابزارهاي فوق جوابگوي نيازهاي مبارزاتي طبقه كارگر هستند پس  -3

 هيچ تاثير و عملكردي نداشتند؟ 1388چرا در اعتراضات 
اگر ابزار هاي موجود جوابگوي نياز هاي طبقه كارگر نيستند چگونه مي  -4

 توان ابزار هاي جوابگو را بدست آورد؟ 
  ي براي بدست آوردن ابزار هاي الزم چيست؟وظيفه ما در مقطع كنون -5
  

مبارزه خود به خودي يا خود انگيخته هميشه و بي وقفه وجود  پاسخ دوم:
داشته ، دارد و خواهد داشت اما هرگز بدون برنامه جهت دارد و بدون 
رهبري سازمان هاي طبقه كارگر به خواسته مهمي دست نيافته و خواسته 

اين مبارزات هميشه  .هرگز ماندگار نبودندهاي بدست امده غير مهم هم 
نقطه شروع يك تشكل بودند ولي بدليل اينكه هيچ پشتيباني براي حفظ 
حاصل بدست آمده وجود ندارد نطفه ايجاد شده در اين مبارزات نمي 

توانند به تشكل ماندگار تيديل شوند از اين جهت دور باطل را مي 
مي شود اعتصابات و تجمع ها و گذرانند.ولي چون مبارزه هرگز تعطيل ن

راهپيمايي ها آنقدر ادامه خواهند داشت تا كه شرايط براي متشكل شدن و 
ماندگاري حاصل از آن امكان پذير شود اين در صورتي ممكن مي شود كه 
توازون قوا ميان دو طبقه بر اثر مقابله و فشار هاي سازمان سياسي طبقه 

ه ممكن است بدون شكل گيري كارگر بر طبقه حاكم ممكن شود.البت
سازمان سياسي طبقه كارگر نيز توازون قدرت ايجاد شود نه توازوني كه 

انارشي است  نقدرت طبقه كارگراست بلكه يك توازو "يك طرفش مشخصا
كه باعث مي شود طبقه حاكم توان اعمال قدرت نداشته باشد ولي جهت 

ين شرايطي نيز بر رشد آن نيز به سمت حاكميت طبقه كارگر نيست در چن
ات خودانگيخته تشكل كارگري ساخته مي شود و ماندهگاري نيز ضاثر اعترا

زائده اي از جناح هاي سرمايه داري تبديل مي  به پيدا مي كند ولي
را به چنين توازوني مي توان  57شود.موقعيت طبقه كارگر ايران در سال 
  تشبيه كرد، كه مي تواند بازهم تكرار شود.

  

فعاليت اين دو سنديكا بسيار بارز و چشمگير بوده و هست ،  م:پاسخ سو
آز انها فقط نامي باقي مانده است اما  "هرچند كه در حال حاضر ظاهرا

آنچنان بذري كاشته اند كه به محض باز شدن اندك فضا به سرعت رشد 
د كه آيا انها در آن زمان نباعث طرح اين سوال مي شو اكنونخواهند كرد .

با توجه به اينكه تجربه  ؟امكان سازماندهي توده ها را خواهند داشتتوان و 
كافي و به صورت طي زمان كسب نكردند . هجوم توده ها و رشد ناگهاني 

  در يك تشكيالت مي تواند باعث مشكالت بسياري شود .
اما اينكه اكنون اين دو سنديكا مستقل بمانند و در مقابل نظام اسالمي 

را نمايندگي كنند ممكن نيست چون كوچكترين مطالبات كارگران 
خواسته اقتصادي و صنفي كارگران نيز بر پايه هاي موجوديت جمهوري 
اسالمي سوار هستند كه كسب انها مساوي با نبود جمهوري اسالمي 
است.حتي بدون اينكه سنديكا ها خود آگاهانه چنين خواستي داشته باشند 

كارگر امكان رشد و تثبيت مبارزات  . به دليل نبود سازمان سياسي طبقه
اين دو سنديكا و ديگر تشكل ها در وضعيت كنوني (با وجود جمهوري 
اسالمي ) شرايط بدون توازون امكان پذير نيست . در بهترين حالت تا نقطه 

  عطف بعدي مي توانند به همين صورت با توان بالقوه باقي بمانند.
مستقل خود يك انحراف و  تذكر اين موضوع الزم است كه بحث تشكل
  معضل است كه بايد در آينده به آن پرداخت.

  
انتخاب اجتماعي يك يا چند نوع تشكل در پروسه مبارزه  پاسخ چهارم:

تكليف ارجح بودن يك تشكل بر تشكل ديگر را در سر بزنگاه تاريخي كه با 
 داشته بيشتري انطباق خود زمان اقتصادي – اجتماعي –ويژه گي تاريخي 

احي شده يا تحميل طر پيش از هاي قالب وسيله به نه.شود مي روشن باشد
از جانب كسي يا كساني. با توجه به اين موضوع وجود تمامي اشكال 

 - مختلف تشكل هاي كه كارگران با توجه به ميزان آگاهي اجتماعي 
طبقاتي فردي و جمعي در شرايط هاي متفاوت مي سازند الزم است تا 

اب اجتماعي كه مي تواند بيش از يك نوع باشد روي آنها اينكه با انتخ
اعمال شده وارجحيت برخي انواع را بر برخي ديگر نسبت به شرايط مكاني 
 .و زماني با توجه به اهداف مبارزه و ميزان آگاهي طبقاتي انتخاب شوند

يكي از اصول پايه كه در انتخاب شدن تا حد شكست يا پيروزي تاثير بي 
دارد انجام وظيفه و رسالت تاريخي انقالبيون كمونيست در چون و چرا 

رساندن اگاهي طبقاتي به كارگران و سازماندهي سازمان سياسي طبقه 
  كارگر است.

بنا به اين مورد است كه لنين مي گويد: ساختن تشكل (هر تشكلي) حتي 
توسط رئيس پليس نيز به نفع ماست بايد به اين گفته افزود در صورتي كه 

ينيست در مبارزات دست باال را لن –وري انقالبي مانند ماركسيست تئ
داشته باشد تا سازمانيافتگان آن تشكل ساخته شده به وسيله رئيس پليس 
را به مسير انقالبي هدايت كنند. نه اينكه خودشان به زائده از آن يا هر 
نه تشكل توده اي ديگري تبديل شوند. فرار از سنديكا يا اتحاديه به بها

اينكه آنها نمي توانند راديكال باشند در واقع شانه خالي كردن از وظايف 
سازماندهي و آگاهي رساني است . در زماني كه انديشه مسلط سرمايه 
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داري است بدون جانفشاني و فداكاري در جهت آگاهي رساندن و 
سازماندهي به سبك كمونيستي داشتن توقع تشكل هاي انقالبي يا 

است.حتي اگر به فرض محال شورا  ي خيال پردازانه راديكال توقع
باشد.تشكل ابزاري است كه بستگي به انديشه و تئوريهاي استفاده 

)  لنينيستي –كنندگان دارد اگر ما بتوانيم درست عمل كنيم ( ماركسيتي 
لكه ب ندارند مغايرت ها شورا موجوديت با ها اتحاديه و ها سنديكا تنها نه

ثابت شده  "پرتوان شوراها باشند . حداقل تا كنون عمال مي توانند بازوان
پس تا  .است كه شورا سازمان اعمال قدرت طبقه است نه ابزار چانه زني

زماني كه جامعه دچار قدرت دوگانه يا اعتال و يا بحران انقالبي نشده باشد 
سخن راندن از تشكيل شورا خود و ديگر فريبي است. و بنام دفاع از شورا 

خالفت با سنديكا و اتحاديه يا به عكس در واقع خاك پاشيدن به چشم ها م
  كارگران و خلع سالح كردن انها ست.

با توجه به رسالت و زمان خاص بودن شورا سنديكا و اتحاديه در هر زمان  
و هر مكاني حتي همزمان با شورا ها براي چانه زني و كشمكش الزم 

ي صنفي و اقتصادي كارگران در هستند. سنديكا و اتحاديه ها تشكل ها
دوران تسلط ائدولوژي بورژوازي هستند بايد پذيرفت كه بدون آنها نمي 
توان روند راه رشد وارتقاع و رسيدن به مرحله امكان پذير شدن موجوديت 
شورا ها را طي كرد يعني شورا ها خلق الساعه وبي ريشه بوجود نمي ايند 

اها در درون سنديكا ها و اتحاديه ها بلكه كارگران قبل از رسيدن به شور
آموزش هاي مبارزات عملي و كسب تجربيات مختلف الزم را مي بينند و 
در كنار اين اموزش ها از طريق سازمان سياسي طبقه آگاهي هاي سياسي 
و طبقاتي و تئوري هاي انقالبي را كسب مي كنند . چون تمامي اليه ها و 

قه كارگر نمي توانند به صورت فابريكي قشر ها و حتي افراد تك به تك طب
به يك اندازه مساوي و با يك سرعت كسب آگاهي طبقاتي نمايند پس 
حتي در زمان بحران انقالبي نيز اليه ها و كساني بسيار يافت خواهند شد 
كه هنوز در حد شوراها رشد نكرده باشند شكي نيست كه انها در سنديكا 

و نبود سنديكا و اتحاديه يعني  هند شد.ها و اتحاديه ها و... متشكل خوا
  آوارگي تعدادي از كارگراني كه تا حد شورا رشد نكرده اند.

اگر هدف گذاري و تعيين استراتژي طبقاتي و انتخاب تاكتيك هاي 
مبارزاتي توسط سازمان سياسي طبقه تحت پالتفرم دقيق و اصولي انجام 

البي قرار مي گيرند و هيچ شوند تمامي انواع تشكل ها در جهت و كانال انق
كدام مانع ديگري نخواهند شد و اگر جاي يكي خالي باشد يك جاي از 
مبارزه نقص خواهد داشت.هدايت تئوريك وسياسي انواع تشكل هاي توده 
اي كارگران فقط و فقط از طريق سازمان سياسي كه گرايش ماركسيست 

 مي سادگي به تنيس چنين امروز اگر.شد خواهد ممكن باشد لنينيستي –
كارگر وجود ندارد. تشكل ابزار  طبقه سياسي سازمان كه كرد درك توان

مبارزه طبقه كارگر است پس همزمان مي توان انواع مختلف ابزار را داشته 
و به كاربردو هر كدام بيشتر به كار آيد بيشتر بايد رشد ش داد اما هيچ 

امكان موجوديت  كدام بي مصرف نيستند .وقتي شورا ها از نظر عملي
ندارند در چنين شرايطي هر گونه مخالفت با انواع ديگر تشكل ها عملي 
غير انقالبي است. ما يك تجربه تلخ تاريخي در رابطه با تشكل هاي 

و  هابرخي از سنديكا 60و اول دهه  50كارگري داريم در سالهاي آخر دهه 
ه دفاع از يكي و برخي از شورا ها دفاع كردند كه دفاع ايراد نداشت بلك

اين  مجددمخالفت با ديگري ضربه مهلكي به جنبش كارگري زد تكرار
  تجربه تلخ هر گز قابل گذشت نيست.

نتيجه ميگيريم به هيچ عنوان شورا بديل سنديكا نيست ودرهمين حال 
بسيارفراتراز سنديكا ست كه مي تواند ضمن به رسميت شناختن سنديكا 

گرفته به ابزار خود براي اعمال قدرت طبقه ها آنها را در چهارچوب خود 
تبديل نمايد ولي برعكس اين امكان پذير نيست . درعين حال موجوديت 

  آنها در يك زمان يا زمانهاي مختلف مغايرتي با هم ندارد.
  

طرح هدفمند كردن يارانه ها (شما بخوانيد طرح حذف  پاسخ ششم:
سم است كه در هر كدام از يارانه ها) يكي از طرحهاي جهاني نئو ليبرالي

كشور ها با نام و شكل متفاوتي به اجرا گذاشته مي شود. سرمايه داري 
براي حفظ وضعيت موجود و افزايش سود از ابزارو نهاد هاي جهاني و 
داخلي كشورها با دقت استفاده مي كند. سرمايه داري جهاني و داخلي 

ي رغم اختالفات جناحي داراي ابزار هاي بسيار زياد و متنوع است، كه عل
بين بخش ها و گرايشات مختلف آن با دقت از تمامي ابزار ها همه جناح ها 
استفاده مي كنند، يعني در اجراي طرح هاي نئو ليبراليسم از جمله همين 
طرح حذف يارانه ها بين هيچ كدام از جناح ها اختالفي وجود ندارد بلكه 

قه دارند. درست مانند دو جناح درروش اجرايي كردن آن شايد اختالف سلي
سرمايه داري در ايران يعني اصالح طلبان و اصول گرايان كه در مورد 
اجراي حذف يارانه ها با هم مشكلي ندارند حتي خود طرح به وسيله اصالح 
طلبان ارايه و تصويب شده و اكنون توسط اصول گرايان اجرا مي شود 

هان به اجرا گذاشته مي همين طريق عمل كرد در تمامي كشور هاي ج
شود. به هر صورت سرمايه داري از تمامي ابزارهاي جهاني و داخلي خود 
براي پيش برد اهداف و كسب فوق سود استفاده مي كند كه حتي در 
مقابل سرمايه جهاني و در حد امپرياليستي دولت هاي تمامي كشورها خود 

محسوب مي شوند ابزاري در دست شركت هاي چند مليتي و امپرياليستي 
يعني همين االن جمهوري اسالمي و دولت آمريكا و ...همگي به عنوان 
مباشر و ابزاري و نيروي اعمال قدرت طبقه حاكم  براي سرمايه جهاني و 

  داخلي هستند.بخشي از ابزارهاي ديگر سرمايه داري عبارتند از:
سازمان صندوق بين المللي پول ، بانك جهاني ، سازمان تجارت جهاني ، 

ملل متحد و تمامي سازمانهاي اقماري آن ، شوراي امنيت ، دادگاه الهه ، 
انجمن هاي مختلف ، ان جي او ها ، البي هاي مختلف  همچنين تمامي 
دولت ها و ارتشها ، نيرو هاي نظامي و پليسي و قضايي. از همه مهمتر خود 

كارگر  جنگ ابزار حفظ سرمايه داري است بطوري كه معلم بزرگ طبقه
  ابزارهاي  ديگر سرمايه "جنگ ادامه سياست با ابزار ديگراست "گفته است

  
  
  

  
  
  

داري عبارتند از نهادهاي تبليغي دعوت به سكون از جمله مذاهب ، راديو، 
  تلويزيون، روزنامه ها و...

همه ي اين ابزارها مورد استفاده قرار مي گيرند تا طبقه حاكم يعني  
ضمن حفظ وضعيت موجود طرحهاي مانند حذف  سرمايه داري بتواند

يارانه ها را اجرا كند تا از اين طريق سود بيشتري كسب نمايد (درصد 
بيشتري از ارزش اضافي را تصاحب كند)با توجه به بحث باال اگر بپذيريم 
اليه هاي از طبقه كارگر از اجرايي شدن طرح حذف يارانه ها سهم بيشتري 

اورد در واقع گرفتارتوهم و نا اگاهي هستيم . از ارزش اضافي بدست مي 
مثل اين است كه بگويم بخشي از طبقه كارگر در سهم تصاحب شده 
توسط سرمايه داري شريك است.يا بگويم سرمايه داري مي تواند بر خالف 
ذات سرمايه با بخش از طبقه كارگر به صلح و اشتي دست يابد يا اينكه 

است يا اينكه مي خواهيم بگويم اين همه  طرح حذف يارانه ها فرا طبقاتي
طراح و نهاد هاي جور واجور سرمايه داري در قالب جهاني و داخلي طرحي 
را پي ريزي كردند كه بخشي از طبقه كارگرسود هم سو با سرمايه داري 
دارند.در كشمكش طبقاتي هيچ طبقه ازچيزي كه مي تواند تصاحب كند 

م قوي باشد بر اثر فشار دو طرف نمي گذرد مگر اينكه طرف مقابل ه
توازون قوا تا مدتي بر قرار باشد كه ما مي دانيم در مورد كشمكش ميان 
سرمايه داران با كارگران ايران چنين وضعيتي بر قرار نيست پس امكان 
ندارد سرمايه داري از سودي كه مي تواند تصاحب كند دست به كشد. باز 

شته باشيم اين طرح فرا طبقاتي است كه تكرار مي كنم مگر اينكه اعتقاد دا
در اين رابطه لنين مي گويد حتي علوم محض هم وقتي از فيلتر طبقات 
عبور مي كند به شدت طبقاتي مي شود.پس چگونه مي توان پذيرفت كه 
موضوع اصلي مبارزه طبقاتي (تصاحب ارزش اضافي ) مي تواند جواب بر 

داشتن زور و توازون قوا از عكس بدهد كه بخشي از طبقه محكوم بدون 
طرح شاه بيت سياست هاي اقتصادي كنوني سرمايه داري سهم بيشتري 
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كسب كند. در اين مورد تنها مي توان گفت چون اليه هاي پايين به خاطر 
نوع توزيع هرچه نا عادالنه در زمان بر قراري طرح يارانه ها كمترين سود را 

ا كمترين زيان را متحمل مي شود مي برده است و اكنون با حذف يارانه ه
نه اينكه سودي مي برد بلكه به تناسب برخورداريش از بر قراري حاال باز به 
تناسب حذف كمتري نسيبش مي شود. همين و بس.يعني چون قشر 
پايين در گذشته از توان خريد كمتري بر خوردار بوده است و نمي توانست 

ن نيز نمي خرد بنابراين تورم و كاال هاي مورد نياز خود را بخرد و اكنو
گران شدن كاالهاي مصرفي به دليل حذف يارانه ها تاثير كمتري در سبد 

مي زنيم . فرض بگيرم يك خانواده  هزينه هاي اين قشر مي گذارد مثالي
كيلو گرم گوشت قرمز مصرف مي كرده است حال كه  5كارگري در سال 

ني هركيلو گرم گوشت ده هزار يارانه ها حذف شده است بر اثر تورم و گرا
هزار تومان بيشتر  50تومان گرانتر شده باشد كه در سال اين خانواده بايد 

كيلو در سال مصرف مي كرد  30پرداخت كند و در مقابل خانواده ي كه 
برابر خانواده  6هزارتومان زيان تورم و گراني را بدهد يعني 300اكنون بايد 

مسكن ، كرايه ، كفش و مدرسه و... اين  قبلي، در مورد لباس ، ميوه ،
موضوع دخيل است.و البته كم بودن فشار روي اليه هاي پايين در كوتاه 
مدت است ولي در بلند مدت چون اين اليه ها موقعيت وتوان همگن شدن 
با شرايط  جديد را ندارندو تورم و گراني به همه كاالها خواهد رسيد به 

ر كم نيز به فالكت گرفتار شده به سطوح ناچار براي جبران همان تاثي
پايين تر سقوط كرده و به دورترين حاشيه ها پرتاب خواهند شد چون 
طبقه كارگر وقتي دچار اقتصاد متورم و گراني مي شود و توان باال بردن 
دستمزد خود را متناسب با گراني و تورم ندارد. از ميزان مصرف يابا حذف 

كيلو گوشت در  5ادامه مي دهد يعني به جاي  برخي از كاالهاي مورد نياز
  سال سه كيلو مصرف مي كند.

همان طور كه گفتيم اين يك طرح سرمايه داري براي كسب فوق سود  
است بنابراين اجراي ان در شرايط زما ني و مكاني متفاوت نواساناتي با 
شدت زياد و كم خواهد داشت اما هرگز سودي براي هيچ بخشي از طبقه 

ر نخواهد داشت . ممكن است در مقطعي از زمان اجرايي شدن طرح كارك
فوق فشار كمتري و در مقطع ديگر فشار بيشتري وارد كند ولي هرگز بر 

  عكس نخواهد بود.شايد اندكي به حاشيه بزنم موضوع بهتر تفهيم شود.
روند نزولي كاالهاي مصرفي  "طي سي تا چهل سال گذشته  شخصا

د غذايي ، پوشاك ، ميوه و...و حتي مسكن را به وضوح خانواده از جمله موا
سالگي كه در تريكو  14ديده و با پوست و استخوان خود لمس كردم از 

تكسلند واقع در خيابان شيخ هادي بعد از ظهر ها كارمي كردم و صبح 
درس مي خواندم چون در امد كفاف خرج را نمي داد مجبور شدم روز ها 

در شركت ساختماني ايران  57و  56وانم در سال كار كنم و شبها درس بخ
پي كه محل كارش قصر فيروزه نيروي هواي بود شاگرد بنا بودم باز كفاف 
نمي داد مجبور شدم ترك تحصيل كنم تا زمان كار را بيشتر نمايم بعد از 
انقالب به روزنامه ، مجله و دست فروشي پرداختم، نشد، سپس در محالت 

ساختمان و سيم كشي پرداختم. هر چه بر اثر باال مختلف به لوله كشي 
رفتن تخصص من در امدم بيشتر مي شد و زمان كاركرد را بيشتر مي 
كردم باز مشكل حل نمي شد چون سرعت گرانشدن و تورم بيشتر از 
سرعت افزايش در امد من بود حال به ناچار افراد ديگر از خانواده براي 

مي شدند و از طرف ديگر از داخل شهر به  جبران كمبود ها وارد بازار كار
سمت حاشيه نقل مكان مي كرديم و همين طور مصرف خود و خانواده را 

در هفته بيش از ده كيلو  57و  56كمتر مي كرديم از جمله در سالهاي 
ميوه مصرف مي كرديم و در سال حداقل براي هر فردي از خانواده سه 

ده كيلو  60رديم اما در سالهاي دست لباس با كيفيت متوسط تهيه مي ك
ديگر به  70به نصف تقيل يافت و لباس نيز كمتر شد و حتي در دهه 

تاناكورا رسيديم. در حالي كه تخصص هاي بسياري كسب كرده بودم و 
افراد ديگر از اعضاي خانواده هم وارد بازار كار شده بودند هميشه از خود 

سرعت رشد چپاول طبقه  مي پرسيدم پس چرا؟ جواب بسيار ساده است
سرمايه دار بسيار بيشتر از سرعت افزايش در آمد ما بودو براي جبران 
كسري سرعت رشد خود مجبور به واگذاري سهم بيشتر از ارزش اضافي به 
سر مايه داري بوديم و براي جبران ارزش اضافي واگذارشده مجبور بوديم 

حث ماركس است كه بيشتر كاركنيم و بيشتر دوندگي كنيم.اين همان ب
  مي گويد انباشت هرچه بيشتر شود استثمار بيشتر و خشن تر مي شود.

حال همين بحث را با بررسي موضوع تعيين حداقل دستمزدها بيان مي 
  كنيم 

همه ساله در پايان سال نمايش تعيين حداقل دستمزدها را اجرا مي كنند 
عروسكهاي  اما اين هميشه يك نمايش بوده و هست كه سرمايه داري

خيمه شب بازي خود را روي صحنه مي اورد تا كارگران را فريب بدهد كه 
بحث و مذاكرات انجام شد ودر مورد فالن مبلغ به توافق رسيديم، بدين 
طريق كسر كردن ارزش كاالي دستمزد كارگران را همه ساله توجيه مي 

ران است به دست كارگ "افزايش"كند و هنوز اولين دستمزدي كه شامل 
نرسيده به بهانه افزايش دستمزدها حداقل دو برابر مقدار افزايش يافته 
كاالهاي ضروري كارگران گرانتر شده اند پس خود اين افزايش در واقع 
كاهش است و كارگران و فعالين نيز چندين ماه با اين نمايش  سر كار 
گذاشته مي شوند.حال ميزان افزايش را بررسي كنيم كه اگر به فرض 

افزايش خواهد  "گراني به بهانه افزايش دستمزدها اتفاق نافتد افزايش واقعا
  بود؟

  البته كه جواب صد در صد منفي است. چرا؟
در صد بوده است و همه  24هر ساله تورم در ايران روي هم رفته بيش از 

در صد نبوده است .  12ساله روي هم رفته افزايش دستمزد ها باالتر از 
درصد از ارزش كااليي و قدرت  12همه ساله سرمايه داري يعني در واقع 

خريد دستمزد كارگران كم كرده اما نمايش را طوري برگزار مي كنند كه 
كارگران و فعالين فريب خورده فكر مي كنند افزوده شده است همين دليل 
اصلي است كه باعث مي گردد كارگران هرچه ساعات كار خود را افزايش 

كار مي كنند) و هرچه تخصص شان بيشتر مي شود و مي دهند(اضافه 
همچنين به اجبار در دو يا سه محل كار مي كنند و همين طور افراد 
ديگري از خانواده وارد بازار كار مي شوند و از طرف ديگر هرچه كميت و 
كيفيت مصرف را پايين مي آورد و حتي برخي از اقالم را از سبد مصرفي 

افزايش كمي دستمزدها امكان جبران كاهش  خود حذف مي كنند بازهم
فرض مي  57كيفي آن را ندارد.مبدا تاريخي اين نمايش در ايران را سال 

كنيم يعني سي و سه سال است كه هر ساله دستمزد كارگران روي هم 
در صد كسر مي شود كه كارگران از سرمايه داري طلبكار هستند  12رفته 

نياز واقعي ضرورت زندگي معمولي  تا به مبدآ كه خود مبدا كمتر از
در نظر  100كارگران بوده برسند.حال اگرمبلغ اوليه را در مبدا محاسبات 

در صد افزايش مي داشت تا  97659بگيريم بايد امروز دستمزد كارگران 
ارزش كاالي و قدرت خريد ان با مبلغ مبدا محاسبات برابري مي كرد. در 

در صدي همه ساله دستمزد كارگران  12حالي كه  بطور واقعي با محاسبه 
در صد افزوده شده  4246مبدا محاسباتي فقط  57امروز نسبت به سال 
در صد از ارزش كيفي آن كاسته شده است و  93413است. يعني در واقع 

اين تفاوت، فوق سود است كه سرمايه داري با مباشرت  نظام 
ت واكنون سعي دارد اسالمي(دولت طبقاتي خودش) از كارگران دزديده اس

يارانه ها را كه اندكي اين چپاول را نرمتر مي كرد و دليل بر قراري ان در 
تمامي دنيا ترس سرمايه داري از انقالبات كارگري، كه در واقع يكي از 
دستĤوردهاي غير مستقيم طبقه كارگر بوده، حذف كند تا فوق سود 

مي توان پذيرفت كه ديگري بر سود هاي قبلي خود بيافزايد.حال چگونه 
  برخي از اليه هاي طبقه كارگر از طرح حذف يارانه ها سود خواهند برد؟

شايد برخي بحثشان موضوع پرداخت نقدي به جاي يارانه ها باشد كه اين 
ارزش بحث ندارد چون دولت ايران براي هموار كردن مسير اجرايي  "اصال

ز فشار و اعتراضات احتمالي حذف يارانه ها پرادخت نقدي را بر قرار كرد تا ا
به كاهد و تبعيت از اين طرح را مشمول مرورزمان كند و اين پرداخت ها 
ضمن اينكه با افزايش شوك وار قيمت ها ارزش وجودي خود را از دست 
داده اند در همين حال به زودي وقتي پذيرش حذف يارانه ها موجه جلوه 

ست كه اين پرداخت را به كرد پرداخت نقدي حذف خواهد شد.كوته بيني ا
عنوان پارامتر محاسبات وتحليل به كار به بريم.آن يك هويچ پوسيده در 
مقابل هزاران چماق است كه مي خواهد ايجاد توهم و فريب كند كه 

  متاسفانه برخي از دوستان چراغ سبز به فريب و توهم را دادند.
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ارزه باقي بماند و اگر طبقه كارگر به همين صورت پراكنده و بدون ابزار مب
نتواند خود را از بن بست خارج كند تا سالهاي متمادي مجبور است ضمن 
از دست دادن آخرين دستاوردهاي مبارزاتيش هر روز بيشتر به قعر فالكت 
فرو رود. اومجبور است هر روز بيشتراز قبل امكان تحصيل فرزندان خود در 

اجتماعي را از دست مدارس و دانشگاهها ،بهداشت و درمان و خدمات 
بدهد. مجبور است بيشتر كار كند كمتر بگيرد ،لشگر بيكاري و گرسنگي  
بيشتر خواهد شد، پراكندگي ، رقابت و حتي دشمني در درون طبقه 
گسترده تر خواهد شد.افزايش فساد و فحشا، اعتياد ، روانپرشي ، از هم 

خود حاصل  پاشيدگي خانواده ها و ... حاصل شكست هاي خواهد بود كه
  نبود سازمان سياسي طبقه است.

طبقه كارگر براي مقابله با چنين وضعيتي جز يك راه چاره اي ديگر 
نداردآنهم متشكل شدن در سازمانهاي اقتصادي و صنفي و سازمان سياسي 
خودش به صورت استقالل طبقاتي است . لنين مي گويد چاره رنجبران 

نوشت طبقه كارگر حساس وحدت و تشكيالت است. اگر نسبت به سر
هستيم بايد بدانيم . امروز براي مقابله با نتيجه حمالت سرمايه داري در 
فردا، كارگران آگاه ، سوسياليست هاي انقالبي و كمونيستها وظيفه و 
رسالت تاريخي دارند حتي براي مقابله با تاثيرات همين طرح حذف يارانه 

مين حال توده هاي اطراف ها به سه طريق خود را متشكل كنند و در ه
  خود را نيز سازمان بدهند .

طرح حذف يارانه ها يك طرح ملي يا داخلي نيست كه اگر جمهوري 
اسالمي دچار رژيم چنچ شد كنار گذاشته شود.بلكه يك طرح جهاني است 
و جمهوري اسالمي در قالب يك دولت سرمايه داري مباشر سرمايه جهاني 

واقع مخالفت با اين طرح مبارزه با سرمايه  براي اجراي اين طرح است.در
داري است كه در اصل به عهده طبقه كارگر مي باشد. پس اگر بخواهيم 
اين طرح براي هميشه كنار گذاشته شود و داراي يك توزيع انساني باشيم 
و دهها طرح ديگر نئو ليبرالي كه طبقه كارگررا هر روز بيشتر از قبل به 

خته شوند تنها راه انقالب كارگري است با توجه زنجير مي كشند  دور ري
به اينكه انقالب كارگري خود به خود اتفاق نمي افتد، بايد هسته هاي 
انقالبي در ميان كارگران ، توده هاي مردم ، دانشجويان ، معلمان ، زنان و 
جوانان در محل كار و زندگي به عنوان نطفه هاي اوليه سازمان سياسي 

ه شوند تا پتانسيل انقالبي توده ها را به سمت متشكل طبقه كارگر ساخت
شدن و قيام و انقالب سوق بدهند كه سازمان سياسي طبقه در درون اين 

  پروسه شكل خواهد گرفت.
انرژي انباشت و پتانسيل بالقوه به عينه وجود دارد آنچه كه براي شروع و 

نباشت و پتانسيل پيروزي انقالب موجود نيست ابزار استفاده از اين انرژي ا
   بالقوه انقالبي است

  
در مصر و تونس تشكل هاي كارگري در حد اتحاديه و  :پاسخ هفتم

سنديكا حتي شكلي از كنفدراسيون تا حدودي وجود داشتند همچنين 
كساني كه به صورت رهبران ظاهر شده بودند به عنوان بخشي از دشمنان 

  .طبقه كارگر مانند ايران شناخته شده نبودند
علي رغم وجود مطالبات زمين مانده كارگران در ايران با گستردگي كمي  

و كيفي زياد به دليل نبود ذهنيت انقالبي در درون توده ها، كارگر آن به 
اين آگاهي و باور نرسيده اند كه مي شود از هر فرصتي براي مطالبات 

هاي معوقه استفاده كرد توده هاي كارگر در ايران هنوز در قيد وبند حقوق 
و اخراج نشدن و امنيت شغلي هستند در خيابان مقابل چه كسي اخراج 
نشدن و حقوق معوقه را بخواهند چون هنوز نمي داند دولت بي طرف 
نيست بلكه دولت طبقه حاكم است پس مي شود براي مبارزه با كار فرما 

ه هاي با دولت آن نيز مبارزه كرد. و حتي اگر با دولت مبارزه كرد و خواست
خود را خواست كه مي داند اين دولت نخواهد داد پس بايد از بين برود اگر 
از بين برد چه چيزي مي خواهند به جاي آن بگذارد . به ياد داشته باشيم 
كه كارگران علي رغم پايين بودن سطح آگاهي طبقاتي شان ولي 
آنارشيست نيستند. هر چند كه در موقعيت هاي خاص خيلي سريع سطوح 
رشد آگاهي را طي مي كنند چون شرايط عيني انقالب حاضر است آنچه 
حاضر نيست آگاهي طبقاتي به مفهوم اعتقاد به امكان پذير بودن حكومت 
كارگري است.كارگران هميشه بر مبناي يك مطالبه عيني و قابل لمس 

حركت مي كنند خواسته هاي آنها در شكل طبقاتي كه لزوم اعتراض با نام 
ضرورت مي دهد نمي تواند چيزي به نام راي باشد بلكه راي را  نشان را

يك كارفردي مي دانند كه بود و نبودش دردي از مشكالت طبقه و حتي 
فردي كارگران را حل نمي كند طيف مطالبات كارگران تفاوت هاي 
بسياري فاحشي با طيف مطالبات روشنفكران و خرده بورژواها داردكارگران 

روشنفكران و خرده بورژواها روي انتخابات حساب باز نمي هرگز به اندازه 
در مراحل اوليه براي كارگران اهميت  88كنند بنا براين اعتراضات سال 

چنداني نداشت و اگر دقت كرده باشيد خواهيد ديد كه در روز هاي قبل و 
بعد از انتخاباتها ان جنب و جوشي كه در مدارس و دانشگاها و خيابانها 

همش در كارخانه جات نيست. آزاديخواهي اصلي است كه است يك د
كارگران در آن ذره اي غل و غش ندارند اما براي مطالبات خيلي قبل تر از 
آن  هنوز درگيرند و البته كه براي بدست آوردن آزادي نيز بسيار مشتاق و 
داراي رسالت تاريخي هستند ولي هنوز به سطحي به نام سراسري نرسيده 

ز مبارزه واقعي را در درون كارخانه همان محل كار مي دانند كه اند و هنو
مطالبات قابل دركشان با محدوده محل كار تعريف مي شود. موضوع مهمتر 
در اين رابطه به صورت زير است . در مصر و تونس اپوزيسيون از درون 
نظام بيرون نيامده بود كه قابل شك و ترديد باشد.در حالي كه در ايران 

بسيار گسترده از اصالح طلبان بخشي از وزارت اطالعات بودند و طيف 
سال قبل  16البته طراحان اصلي آن نيز از اطالعات بودند . همچنين طي 

اثبات شده بود كه اين اصالح طلبان مرد اين ميدان نيستند. واز طرفي 
اعتراضات در يك مقطع به صورت يك چيزي بسيار چيپ شروع شده بود ، 

ي من چي شد. با توچه به مشكالت طبقه كارگر كه در حد بود ن را "مثال
و نبودن (مرگ و زنگي ) تعريف مي شود در چنين ميداني راي من چي 

ارزش گويش ندارد.طبقه كارگر بر مبناي نياز هاي عيني كه با  "شد اصال
آنها در حال دست به گريبان است به درون گود مبارزه كشيده مي شود و 

هنمود ها و اگاه سازيهاي سازمان سياسي خودش امكان درك البته تحت ر
  الزم براي ورود متشكل و با نام نشان به مبارزات سياسي گسترده و 

  
  

  
دليل  88سراسري را كسب مي كند عدم ورود متشكلش به اعتراضات 

ديگري است بر اينكه سازمان سياسي خود را ندارد.كارگران و خانواده هاي 
در  80توده بي شكل در اعتراضات حضور گسترده داشتند  انها به صورت

صد جوانان شركت كننده در اعتراضات از پايين شهر و متعلق به خانواده 
كارگري بودند كه طبق سنت تاريخي ايران از جنوب شهر به مركز شهر مي 
روند و كارشان را مي كنند. در همين حال افرادي كه سوار موج اعتراضات 

گسترده رهبران اصالحات بدون ذره اي شك و شبهه  بودندطيف 88
دشمنان شناخته شده كارگران بودند و كارگران آنها را با تجربه عيني 

  شناخته بودند. 
سال  گذشته با تجربه عيني در  20الي  16كارگران مي دانستند و در طي 

يافته بودند كه تمامي اصالح طلبان نه تنها طرفدار و دوست آنها نيستند 
بلكه دشمنان بالقوه فعلي و بالفعل قبلي هستند.از جمله كارگران با پوست 
و استخوان خود در دوران رفسنجاني و خاتمي قوانيني را لمس كرده 
بودند، مانند حذف استخدام رسمي و بر قراري قرار دادهاي موقت و سفيد 

ول امضا ، تصويب و تحميل قوانين مربوط به شركت هاي پيمانكاري يا به ق
خود كارگران شركت هاي برده فروشي، قوانين ديگري كه كارگاه هاي 

نفر را از مشموليت قانون كار و بيمه خارج ميكرد . يا  20و  10، 5كمتر از 
قوانيني كه به كارفرما اجازه مي داد بدون هيچ دليلي و بدون هيچ گونه 

ران با پرداختي كارگران را تكي يا دسته جمعي اخراج كند.همچنين كارگ
قانون ديگري در دوره اصالح طلبان رو برو شدند تحت عنوان طرح دوره 
آموزشي كار طبق اين قانون كارفرما حق دارد بدون پرداخت حقوق و 

ماه به كار گمارد به عنوان  3دستمزد كارگران تازه وارد را از يك روز تا 
، بعد از  اينكه ازمايش مي كند كه ايا كارگر بدرد كارش مي خورد يا خير
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سه ماه تكليف آن كارگر روشن مي شود كه ايا كار فرما به او كار مي دهد 
يا خير و كارگر حق ندارد اگر كارفرما بعد از سه ماه كار به او نداد و هيچ 
پولي بابت سه ماه كار پرداخت نكرد اعتراض كند. از دولتي، سر اصالح 

مجاني در اختيار  "، كامالطلبان اين قانون با وجود لشگر بيكاران كارگري 
كارفرما ها مي گذارد. كارفرما ها در اغلب اوقات بعد از سه ماه بيگاري 
كشيدن از كارگر مجبور به اطاعت، مي گويند شما در آزمايش قبول 
نشديد.و دها قانون ضد كارگري كه در دروه اي رفسنجاني و خاتمي 

ران شدن بنزين و تصويب و اجرايي شدند. همه اين قوانين و باضافه گ
هدفمند كردن يارانه ها در دوره رفسنجاني و خاتمي طراحي و تصويب 
شده اند.حال حماقت آميز خواهد بود كه كارگران با وجود چنين شناخت 
عيني روي خوش به اين جنايت كاران بدهند.البته اينجا اين سوال مطرح 

رد عمل مي مي شود كه آيا بهتر نبود براي شكست دادن هر دو جناح وا
شدند و همچنين خواسته هاي خود را مطرح مي كردند؟ اين يعني داشتن 
استقالل طبقاتي ، كه براي طبقه كارگر كه تحت تسلط گسترده انديشه 
سرمايه دارانه است بدون وجود سازمان سياسي طبقه كارگر هر گز امكان 

دو با هدف شكست دادن هر  88ندارد.همچنين شركت كردن در اعتراضات 
جناح يعني به كار بردن تاكتيك . لنين مي گويد حرف زدن از تاكتيك 
بدون وجود تشكيالت  سفاهت محض است.يعني تاكتيك را فقط تشكيالت 
مي تواند پيش ببرد نه توده  بي شكل . بنا براين كارگران و خانواده 
هايشان به صورت گسترده در اعتراضات شركت بيشكل و توده وار  داشتند. 

  ي تاكتيك نداشتند چون سازمان سياسي ندارند.ول
براي اينكه طبقه كارگر در خيز ش هاي بعدي بتواند به صورت طبقه 
مستقل وارد مبارزه شود و از دنباله روي و زائده شدن خارج شود الزم است 

  با استفاده از راه هاي زير خود را از بن بست نجات بدهد.
، زنان ، معلمان و جوانان انقالبي بدون  بايد كارگران پيشرو، دانشجويان= 1

توجه به تشكيالت هاي موجود مدعي اقدام به تشكيل هسته ها و كميته 
هاي انقالبي در محل كار و زندگي خود كنند.تا با به هم پيوستن انها دست 

  به تشكيل حزب طبقه كارگر بزنند.
به هم  بدنه احزاب و سازمانهاي موجود بدون دخالت دادن سران خود -2

نزديك شوند و نياز هاي طبقه را با شرايط عيني موجود بررسي و تحليل 
كنند تا با به هم پيوستن بتوانند از درون و مجموعه تشكيالت هاي موجود 

 سازمان سياسي طبقه كارگر را بيرون بياورند.

در حال حاضر محافل ريز و درشت بسياري وجود دارند اگر آنها نيز = 3
بپيوندند كه متاسفانه احتمالش كم است چون همين ها نيز  بتوانند به هم

رسوبات فكري كه در سازمانها و احزاب وجود دارد بخشي از ان را باخود 
يدك مي كشند همين رسوبات باعث شده نتوانند به هم نزديك شوند . كه 

  هر كدام حول يك نشريه گرد آمدند و توان خروج از پيله را ندارند.
خلوطي از سه مورد باال بوجود بيايد كه البته ضمن داشتن مي تواند م -4

كميت و كيفيت باال به خاطر وجود تسهيالت گسترده مي تواند بسيار پر 
  قدرت ظاهر شود.

در مجموع هيچ راهي براي خروج از بن بست و حركت اگاهانه كارگران جز 
تواند شروع از صفر منتها با استفاده از تجربيات و تسهيالت موجود نمي 

 باشد.

  
درست است كه كارگاه هاي كوچك نمي توانند هر كدام به  :پاسخ نهم

تنهايي يك تشكل داشته باشند و البته در اعمال قدرت طبقه نيز نمي 
توانند به صورت جز به جز تاثير گذار باشند ولي آنها مي توانند به 

ك كه صورتهاي مختلف از جمله سنديكا مانند سنديكاي فلز كار و مكاني
همان كارگاه هاي كوچك هستند يا سنديكاي نقاشان ، كارگران  "دقيقا

ساختماني ، خياط ها و كفاش ها و... متشكل شوند هر چند كه در حال 
حاضر هيچ كدام امكان تشكيل سنديكا به شكل سنتي و تعريف شده در 

ري نمي توانند كا "قوانين بورژوازي را ندارند يا اگر هم تشكيل بدهند فعال
به پيش ببرند همچنين در دوره اي هم كه زمان اعمال قدرت سياسي 
طبقه كارگر توسط شوراها خواهد بود براي كار گاه هاي كوچك امكان 
تشكيل شورا وجود نخواهد داشت . اما براي فعليت اين كارگاه ها و زمان 
تشكيل شورا ها راهكار هاي تاريخي وجود دارد و حتي ممكن است خود 

ن در روند و پروسه شكوفاي انقالبي با ابتكار و نوآوري خود در زمان كارگرا
  مورد نياز شكلي از تشكل را ابداع كنند كه امروز وجود خارجي ندارد.

اما در حال حاضر و دست به نقد براي كارگاه هاي كوچك تشكيل هسته 
هاي انقالبي بهترين نوع تشكل است و با به هم پيوستن هسته يك كارگاه 

هسته كارگاه هاي ديگر كميته هاي كارگري تشكيل مي گردد كه مي  با
توانند تشكيل سنديكا و اتحاديه هاي همرشته را امكان پذير و تسريع كنند 
.در همين حال كميته ها مي توانند وظايف بسيار گسترده و انقالبي را به 

  عهده گرفته مبارزات را هرچه بيشتر رشد بدهند.
ضمن پيش بردمبارزات كارگران در كارگاه هاي هسته ها مي توانند 

كوچك اخبار و تبليغات سياسي را گسترش داده باعث رشد سطح آگاهي 
كارگران در كارگاه هاي كوچك شوند .اين هسته ها و كميته ها بايد داراي 
نشريه يا خبر نامه باشند كه در ميان افراد خود و كارگران و خانواده هاي 

واقعي توزيع شود تا از اين طريق ضمن گسترش  آنها به صورت عيني و
همبستگي محلي و خبر رساني بروز و ارايه رهنمود هاي به موقع وسيله 
ارتباط بين هسته ها و كميته ها باشند تا زمان ارايه شدن يك نشريه و 

  مركز سراسري.
پس در ابتداي كار و فعليت امكان تشكيل هسته هاي انقالبي بهترين شكل 

پذير ترين صورت متشكل شدن و راه گشا براي انواع ديگر تشكل و امكان 
براي كارگاه هاي كوچك است. الزم به توضيح است كه اين هسته ها و 
كميته ها ي حاصل از انها بايد مخفي باشند تا زحمات آنها به صورت 

  تشكيل حزب ، سنديكا و كميته هاي گسترده به بار به نشيند.
طبقه ، زمان تشكيل شورا ها نيز اين كارگاه هاي براي دوران اعمال قدرت 
مي توانند اعمال قدرت كنند ولي مي توانند  "كوچك هر كدام مستقال

يا بيشتر و كمتري  100يا  10كميته هاي گسترده اي با شركت  "مثال
كارگاه يك شورا تشكيل داد ه نماينده خود را به شوراي مركزي خاص 

الزم به بيان است كه اينها رابايد آينده نشان  خود بفرستند . البته در نهايت
  به دهد . ولي تجربه هاي تاريخي در اين رابطه ها داريم.

*  
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به نظر مي آيد كه در اينجا بحث بر سر تشكل هاي صنفي  :اول پاسخ

ي پردازيم. طبقه كاركر است كه ما نيز در بحث خود به اين موضوع م
بيشك عوامل مختلفي در پراكندگي تشكيالتي اي كه امروز كارگران ما با 
آن مواجهند نقش داشته اند، اما اساس مساله همانا سلطه ديكتاتوري لجام 

سال پيش تا كنون شكل حكومتي در  90گسيخته اي است كه از حدود 
يخته و اساسا ايران بوده است. اين ديكتاتوري با سلطه امپرياليستي در آم

باشد. بنابراين، درعين حال كه در يك بحث همه شكل اعمال آن سلطه مي
جانبه بايد همه اثراتي كه وابستگي اقتصاد ايران به سيستم جهاني 
امپرياليستي در جامعه ايران و مشخصاً در ارتباط با طبقه كارگر بوجود 

ح تكامل آورده است در نظر گرفته شود، و حتي ضروري است كه به سط
تاريخي اقتصاد سرمايه داري حاكم بر كشور و اقتصاد تك محصولي متكي 
بر صدور نفت كه به دولت در اقتصاد نقش فائقه داده و عمال آنرا به 
بزرگترين كارفرماي كشور تبديل كرده نيز توجه نمود، اما در هر حال الزم 

اصلي ممانعت است، همواره روي سلطه ديكتاتوري در ايران به مثابه عامل 
  از هر گونه تشكل و مشخصاً تشكل كارگري تاكيد شود. 
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ديكتاتوري حاكم بر ايران كه با كودتاي انگليسي سيد ضياء و رضا خان 
سال گذشته به هر وسيله اي متوسل 90آغاز شده در حدود  1299در سال 

در هر سطحي  - البته نه تنها كارگران -گشته است تا از تشكل طبقه كارگر
از زمان سركوبهاي ددمنشانه رضا شاه و  ه هر شكلي جلوگيري نمايد.و ب

اش كه نه تنها هر تالش آزاديخواهانه بلكه هر نداي حق  1310قانون سياه 
طلبانه صنفي را نيز اقدام عليه امنيت كشور قلمداد مي كرد تا به امروز كه 

ان جمهوري اسالمي با وقاحت تمام در جلو چشم همگان مي كوشد تا زب
فعالين كارگري را ببرد، كارگران ما همواره با استبدادي خونين و خفقاني 
سنگين مواجه بوده اند. در اين فاصله همواره سلطه ديكتاتوري در جامعه 
ايران بوده است كه با سركوب خونين تالشهاي كارگران براي سازمان يابي 

مميزه و تشكل هاي كارگري، فقدان سازمان و پراكندگي را به صفت 
مبارزات كارگري تبديل نموده است. چه رضا شاه و چه پسرش محمد رضا 

در طي حاكميت خود با  شاه و چه فرزند خلفشان جمهوري اسالمي
پيشبرد يك سياست واحد كه همانا سركوب توده هاي مردم بوده، امكان 
متشكل شدن را از كارگران ما سلب كرده اند. جالب است كه در اين فاصله 

مان كه در سلطه اين ديكتاتوري ها شكاف ايجاد شده، ما شاهد شكل هر ز
گيري تشكلهاي مختلف كارگري بوده ايم. مثال هاي برجسته اين امر را 

نشان داد. با دگرگوني بزرگي  1320مي توان در فرار رضا شاه در شهريور 
كه اين امر در فضاي سياسي كشور ايجاد نمود، سنديكا ها و اتحاديه هاي 

 28سال تا كودتاي  12ارگري و احزاب سياسي شكل گرفتند. درطي ك
اعالم  "مركزي اتحاديه هاي كارگري  شوراي متحده"مرداد، حتي 

موجوديت نمود و گسترش مبارزات كارگري به آنجا رسيد كه در اول ماه 
، هزاران كارگر در تظاهرات روز جهاني كارگر شركت 1325مه سال 
  نمودند.  

مرداد، اختناق دوباره بر جامعه حاكم شد و به تدريج هر  28با كودتاي 
ادامه  57و  1356صدائي در گلو خفه گشت، وضعي كه  تا انقالب سالهاي 

داشت.  سد ديكتاتوري با انقالب توده ها يك بار ديگر شكسته شد، و تالش 
هاي كارگران براي متشكل شدن به طورجهش وار شدت يافت. در اين 

ي تحت عنوان شوراهاي كارگري (كه بيشتر نهاد هائي دوره تشكل هائ
صنفي بودند) شكل گرفتند. آنها البته عمر كوتاهي داشتند، چرا كه 
جمهوري اسالمي كه اساساً براي سركوب انقالب توده ها توسط 
امپرياليست ها بر سر كار آورده شده بود، وقتي خود را به حد كافي 

گري نيز در جريان حمله سراسري اين سازماندهي كرد، اين شورا هاي كار
رژيم به مردم ايران، سركوب و نابود شدند. جمهوري اسالمي كارگران 
پيشروعضو آن تشكل هاي صنفي را تا جائي كه توانست بيكار كرد، به 

  زندان انداخت و يا به قتل رساند.
بنابراين تجربه سالهاي طوالني مبارزات كارگران در كشور ما نشان مي 

كه  عامل اصلي پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران دهد 
در كجا قرار دارد. كساني كه اين عامل اصلي را ناديده گرفته و عوامل فرعي 
مثالً كم تجربگي كارگران ما در زمينه ايجاد تشكل هاي صنفي خود را 
عمده مي كنند متوجه نيستند كه حتي خود اين عامل فرعي محصول 

ي ديكتاتوري در جامعه ماست. در حالي كه  وقتي كه بپذيريم سلطه طوالن
كه ديكتاتوري عامل اصلي پراكندگي صفوف كارگران مي باشد، قادر 
خواهيم شد انرژي هاي انقالبي را در جهت درستي بكار گرفته و راه غلبه 
بر اين معضل را كه تنها در جريان مبارزه آگاهانه با سلطه ديكتاتوري حاكم 

گيري از بين بردن سيستم سرمايه داري وابسته در ايران امكان  با جهت
  پذير است، هموار سازيم.

در بخش ديگري از اين سوال مطرح گشته كه برخي افراد و يا جريانات 
رفرميسم و سازشكاري و "مشكل اصلي عدم سازمان يابي كارگران را در 

مايند. با قلمداد مي ن "بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري
توجه به توضيحات باال روشن است كه چنين جرياناتي اساسا دركي از 
واقعيت مبارزه طبقه كارگر در ايران ندارند. چون  اوال اين پراكندگي 
مشكل صرفا امروز و يا يك مقطع نبوده و نيست كه آن را به عواملي نظير 

نشان داده سازشكاري و چپ روي و غيره نسبت داد. اين امر همانطور كه 
شد، يك معضل تاريخي است كه با پروسه تحكيم سلطه امپرياليسم بعد از 

  روي كار آورده شدن رضا خان و تبديل ايران به يك جامعه نومستعمره، 

  
  

  
  

اخير  دهه 9همزاد مي باشد، به همين دليل هم اين معضل با تاريخ 
رجنبش تنيده شده است. ثانيا اگر منظور نفوذ سازمانهاي سياسي د

كارگري است، اين فاكتور نيز در طول ساليان طوالني، به عنوان امري 
مقطعي و غير دائم بوده و همواره با سركوب آن سازمانها نفوذ آنها هم عمال 

رنگ باخته، در حالي كه معضل پراكندگي همچنان باقي مانده است. ثالثا  
و نه هيچ  "اچپ ه"در دوران سياه و طوالني سلطه جمهوري اسالمي، نه 

نيروي سياسي مردمي ديگر سالهاست كه از آن حد از نفوذ در صفوف 
ها و  "چپ روي"كارگران برخوردار نبوده و نيستند كه سياستهاي آنها و 

هايشان باعث چنين درد مزمني شده باشد. البته در يك  "راست روي"
بررسي مشخص به خصوص در رابطه با يك دوره مشخص كه سازمانهاي 

سي از نفوذ قابل توجهي در سطح جامعه برخوردار بوده اند و تا حدي سيا
بر مبارزات طبقه كارگر تاثير داشتند، بايد تاثيرات سياستهاي آنها و بويژه 
تاثيرات مخرب روشهاي اپورتونيستي پيشنهادي برخي ار آنها را مورد توجه 

 "بعضي"ن كه قرار داد. اما توجه به اين امر و بررسي آن يك چيز است و اي
ها بودن توجه به شرايط واقعي مبارزه طبقه كارگر در ايران چنين عواملي 
را باعث پراكندگي حاكم بر صفوف كارگران قلمداد كرده و آب تطهير بر 

  دنائت هاي سركوبگرانه ديكتاتوري حاكم مي ريزند، چيز ديگري. 
ح شده كه در همين يك سوال طر هايي پرسشاز آنجا كه پاسخ به بقيه 

اين جواب را طوالني تر از آنچه كه بايد باشد ميكند، به بقيه موارد اين 
سوال بطور خالصه مي پردازيم. اوال همانطور كه در باال توضيح داديم يكي 
از ويژگي هاي اقتصاد ايران نقشي است كه توليد و صدور نفت به اقتصاد 

دست  قتصاد دركشورداده است. امري كه باعث شده تا  بخش بزرگي از ا
دولت متمركز گشته و دولت خود به عنوان بزرگترين سرمايه دار و كار فرما 
در مقابل كارگران قرار گيرد. واضح است كه اين كارفرما خود بخشي از 
ماشين سركوب بوده ومخالف هر گونه سازمان يابي كارگران مي باشد و 

ي تشكيالت مانده و منافع خود را در آن مي بيند كه كارگران پراكنده و ب
گوش به فرمان باشند. به طور كلي، در شرايط زمامداري حكومتي كه هر 
گونه مبارزه كارگران حتي براي دستمزد و بهبود شرايط كارشان را رسما به 

براي كل نظامش تلقي و با اين بهانه آن را  "خطر امنيتي"مثابه يك 
  ع بسيار بزرگي روبروست. سركوب مي كند، امر سازمان يابي كارگران با موان

براي بيرون آمدن از اين پراكندگي چه  "بخش آخر سئوال اين است كه 
  "بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي بايد بهره جست؟

اگر بپذيريم كه مانع اصلي سازمان يابي كارگران سلطه ديكتاتوري است، 
ن بر اين معضل شكاف پس بطور طبيعي مبرم ترين كار براي فائق آمد

انداختن در سد اين ديكتاتوري مي باشد. مسلم است كه چنين كاري با 
رشد و گسترش مبارزات توده اي  امكان پذير است. اما جائي كه بحث بر 
سر وظيفه نيروهاي روشنفكر( طبيعتاً روشنفكران انقالبي) است، همه بحث 
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ن خود چگونه مي بايد روي اين موضوع متمركز شود كه اين روشنفكرا
توانند متشكل شوند تا بتوانند در جريان عمل انقالبي در تضعيف 
ديكتاتوري، در هر چه بيشتر جاري كردن مبارزات طبقه كارگر و ديگر 
توده هاي ستمديده ايران و به عبارت ديگر در شكاف انداختن در سد 

نشان  ديكتاتوري موجود نقش آگاهانه اي ايفاء كنند. تجربيات تا كنوني
داده اند كه در شرايط سلطه ديكتاتوري خشن حاكم بر جامعه ايران، 
روشنفكران انقالبي تنها وتنها در جريان پيشبرد يك مبارزه مسلحانه بر 
عليه رژيم است كه مي توانند تشكيالتي انقالبي بوجود آورده و خود را به 

زه اي مي عنوان مدافع طبقه كارگر به اين طبقه بشناسانند. چنين مبار
تواند با درس گيري از تجارب گذشته در اقصي نقاط ايران در جهت آزاد 
سازي مناطق برپا شود. در حال حاضر توازن قوا بين كارگران و سرمايه 
داران و رژيم حامي آنها شديداً به نفع دومي ها ست. تنها با قدرت گيري 

ن و كوشش در نيروهاي انقالبي و در جريان بردن آگاهي به ميان كارگرا
ايجاد رابطه سازماني با آنان است كه توازن قوا مي تواند به تدريج به نفع 

  كارگران تغيير يافته و شرايط براي متشكل شدن كارگران فراهم گردد.
  

اين مبارزات، پاسخ كارگران به شرايط بسيار دشوار و سختي  :دوم پاسخ
براي طبقه كارگر  است كه بورژوازي ايران و رژيم جمهوري اسالمي اش 

ايجاد نموده است. اعتصابات و مبارزاتي كه در سالهاي اخير با گستردگي 
تمام در سطح جامعه جاري بوده اند، اساسا يكي از مشخصه هاي سيماي 
سياسي كشور را شكل داده اند. با اين وجود بايد اذعان كرد كه عليرغم 

ن آنها، خصلت گستردگي اين مبارزات در سطح كشور و رشد روز افزو
اساسي مبارزات كارگران ما بي سازماني و پراكندگي آنها مي باشد، امري 
كه امكان نمي دهد نيروي اعتراض كارگران به مثابه نيروئي واحد عرض 
اندام كرده و به تحقق مطالبات كارگران شتاب بخشد. درست همين 
ر، پراكندگي، عليرغم كثرت اعتصابات كارگري به خصوص در دهه اخي

باعث شده كه اين اعتصابات آن طور كه بايد با برجستگي الزم مورد توجه 
همگان قرار نگيرد. البته كارگران در بطن مبارزات خود به ضعف پراكندگي 
صفوف خود پي برده و بر ضرورت و اهميت تشكل تاكيد مي كنند. بيهوده 

 "دنيست كه در سال هاي اخير در مبارزات كارگري، مطالبه حق ايجا
با برجستگي هر چه بيشتري مطرح مي شود. اين  "تشكل مستقل كارگري

واقعيت، يعني تاكيد كارگران در مبارزات روزمره خود بر ضرورت شكل 
گيري تشكل هاي مستقل كارگري، از سوي ديگرخود بروشني از فقدان 
چنين تشكل هائي خبر داده و رسوائي تشكل هاي رژيم ساخته در محيط 

را آشكار مي سازد و نشان مي دهد كه كارگران در حد هاي كارگري 
گسترده اي به ماهيت ضد كارگري چنين تشكل هائي واقف هستند. 
صرفنظر از اين كه تا كنون اين مبارزات چه نتايج فوري و بالفاصله اي 
براي كارگران داشته اند، اشاعه يافتن ضرورت ايجاد تشكيالت در صفوف 

سترده تري يكي از نتايج غير قابل انكار اين كارگران به صورت هر چه گ
اعتراضات و مبارزات مي باشد؛ و دستاورد اصلي آنها درك گسترده ضرورت 
اتحاد در مقابل سرمايه داران و رژيم حامي آنهاست. در ضمن، اين يك امر 
غير قابل انكاري است كه در شرايط سلطه ديكتاتوري در كشور، اعتراضات 

رگران خيلي زود با ماشين سركوب جمهوري اسالمي و مبارزات صنفي كا
مواجه شده و كارگران تنيدگي سركوب دولتي با منافع سرمايه داران را  
فورا مشاهده مي كنند، واقعيتي كه چهره سركوبگر جمهوري اسالمي را در 

دفاع از منافع سرمايه داران وسيعا در مقابل چشم كارگران قرار داده و به  
سريعا رنگ و لعاب سياسي مي دهد. از سوي ديگرمي دانيم  مبارزات آنها

خوانده شده است، پس وسعت چشمگير  "اعتصاب مدرسه انقالب"كه 
اعتصابات كارگري در اين سالها را بايد از اين زاويه هم مورد توجه قرار داد 
و دانست كه بيشك اين اعتصابات و مبارزات، در بطن خود به امر پرورش و 

  هاي انقالب در پيش كمك مي كند.آموزش كادر
  

اتفاقا تجربه كارگران شركت واحد و نيشكر هفت تپه جهت  :سوم پاسخ
ايجاد سنديكاي مستقل كارگري تاكيد ديگري بر درستي اين نظر است كه 
ديكتاتوري لجام گسيخته حاكم بر ايران مانع اصلي سازمان يابي كارگران 

تالشهاي طبقه كارگر ما براي  بوده و به طور مستمر با وحشيگري تمام

متشكل شدن را سركوب مي نمايد. واقعيت اين است كه در اين دو تجربه، 
جنبش كارگري ما با دو سنديكاي شكل گرفته و تا حدي برسميت 
شناخته شده روبرو نمي باشد، سنديكاهائي كه واقعاً عملكرد اجتماعي يك 

بتوانند كارگران را  قعيدر زندگي واسنديكاي كارگري را داشته باشند و 
در چهارچوب خود متشكل كرده وعمال با كارفرما جهت مطالبات كارگران 
چك و چانه بزنند. سركوب وحشيانه  رهبران اين دو حركت و اخراج و 

هويت كامالً "زنداني كردن فعالين اين دو تالش ارزشمند كارگري، گر چه 
ده است، اما در عمل در اذهان به اين دو حركت بخشي "شناخته شده اي

را بر طرف  "دو واحد بزرگ"مشكل پراكندگي صفوف كارگران در اين 
ننموده است. بنابراين در حاليكه دو تجربه فوق الذكر بخشي از تالش 
خستگي ناپذير كارگران ايران براي سازمان يابي و تشكل مي باشند اما 

ته اند سنديكاي توانس"نمي توان مدعي شد كه كارگران اين دو واحد عمال 
. اين ادعا با آنچه در واقعيت وجود "مستقل خودشان را به وجود بياورند

دارد، منطبق نيست، از اين رو، تائيدي بر برخي ادعاها كه ديكتاتوري حاكم 
به شكل گيري سنديكا هاي مستقل تن داده است نيستند. اما همانطور كه 

با سركوب و اخراج از كار رهبران اين دو حركت  "در سوال نيز تاكيد شده
و جمهوري اسالمي  با اين اعمال خود، در واقعيت  "و زندان روبرو شده اند

را از كارگران سلب و  "سنديكاي مستقل"اجازه و امكان شكل گيري يك 
همه كوشش ها در اين جهت را عقيم ساخته است. به همين دليل، وقتي 

ارگران اين دو واحد نيز به واقعيت رجوع مي كنيم مي بينيم كه صفوف ك
همچون بقيه كارگران ايران همچنان پراكنده است و آنها نيز سنديكائي 
ندارند كه براي تحقق مطالباتشان با سرمايه داران مذاكره كند. بنابراين، در 

(نهادي كه چنين اوضاعي  صحبت  كردن از اين امر كه آيا نهاد نامبرده 
اكره با دولت مشكلي از مشكالت مي تواند از طريق مذ" وجود ندارد)

  ، امري ذهني است. "كارگران را حل كند
در تجربه مبارزات كارگران، سنديكا به مثابه شكلي از تشكل صنفي اين 

نهادي است جهت متشكل نمودن كارگران براي اينكه آنها به عمدتا طبقه، 
مثابه قدرت متشكل در يك كل واحد، با كارفرما چك و چانه زده و 

ستهاي بر حق شان را مطالبه كنند. اما در جامعه ايران، در شرايطي كه خوا
عمال سنديكائي وجود ندارد نمي توان تمايل و خواست خود را جايگزين 
واقعيت نمود و دچار ذهني گرائي شد. به اين واقعيت هم بايد توجه داشت 

در  كه كارگران غير متشكل ما با اعتصابات واعتراضات و مبارزات شان كه
طي آن  اتحاد طبقاتي خود را به نمايش مي گذارند، همواره خواستها و 
مطالبات بر حقشان را فرياد زده و گاه به كارفرما تحميل نموده اند. آنها در 
مبارزات و تجمعات اعتراضي خود جائي كه سنديكائي وجود نداشته، 

د به نحوي كوشيده اند از طريق نمايندگاني كه از سوي خود تعيين كرده ان
بخشي از وظيفه سنديكا را انجام دهند. از اين طريق آنها مذاكره با كارفرما 
را پيش برده و گاه موفق شده اند با نشان دادن قدرت خود به دشمنانشان، 

  خواسته هائي را به سرمايه داران تحميل نمايند.
پاسخ اينكه آيا ديكتاتوري ددمنشانه جمهوري اسالمي به تشكيل  

ا هاي مستقل كارگري گردن خواهد گذاشت يانه را تجربه سه دهه سنديك
حاكميت اين رژيم با صراحت كامل داده است. تجربه نشان داده كه جهت 
اصلي حمله استبداد حاكم بر ايران جلوگيري از هر نوع تشكل و سازمان 

شاهد پراكندگي مطلق  يابي كارگري بوده ومي باشد. به همين دليل هم ما
قه كارگر در ايران هستيم. البته اگر مبارزات كارگران و ديگر صفوف طب

توده هاي ستمديده ايران قادر گردد در سلطه اين ديكتاتوري شكاف 
در  فورااندازد، آنگاه بيشك كارگران همانطور كه تاكنون نشان داده اند 

جهت سازمان يابي خود گام هاي هر چه بزرگ تري برخواهند داشت. از 
اينجا بحث بر سر راه هاي فائق آمدن بر پراكندگي موجود در  آنجا كه در

صفوف كارگران مي باشد و هر گونه ذهني گري در اين رابطه به هدف فوق 
لطمه مي زند، ضروري است كه با واقع بيني به راه غلبه بر پراكندگي 
موجود برخورد كرده و در اين راه به مقابله با كساني پرداخت كه به جاي 

له مي كوشند كه صورت مساله را حذف كنند. پيش از اين كساني حل مسا
بدون هر گونه ارتباطي با كارگران، به نام آنها، حزب كارگري و كمونيست 
تشكيل داده اند (البته بر روي كاغذ). امروز هم عده اي مي خواهند با 
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ايجاد تشكل هاي كارگري بر روي كاغذ معضل پراكندگي صفوف كارگران  
  نمايند.را حل 

  
اشكال تشكل طبقه كارگر از دل مبارزات خود طبقه  :چهارم پاسخ

بيرون مي آيد. به همين دليل هم  تمايل اين يا آن فعال كارگري و 
سازمان سياسي نمي تواند و نبايد تعيين كننده اين واقعيت باشد. براي 
 نمونه اگر در جائي كارگران براي سازمان يابي خود كميته هاي كارخانه

بوجود آورده و جاي ديگر سنديكا، اين امر را عينيت مبارزه طبقه كارگر 
تحميل نموده و نه تمايل و رهنمود نيروي سياسي و پيشرو كارگري. البته 
يك نيروي سياسي جدي واقعاً طرفدار طبقه كارگر در ايران بايد بتواند 

اساند و اشكالي كه از دل مبارزات كارگري جوانه ميزند را بشناسد و بشن
خود به تسريع حركت آن كمك كنند،  ولي چنين نيروئي هم حق ندارد 
كه خواست و تمايل ذهني خود را به مبارزات كارگري تحميل كند. هر 

نيرو هاي سياسي بر  ذهنيگونه تالش براي تحميل تمايالت و خواستهاي 
هر چند  - مبارزات كارگران نتيجه اي جز شكست در بر نخواهد داشت

تي كه با واقعيت انطباق نداشته باشند، در جريان حركت، به طور تمايال
  طبيعي كنار زده مي شوند.

از سوي ديگر در تجربه جهاني مبارزات كارگري در همه كشور ها همواره 
سنديكا ها عمدتا نهاد هاي صنفي اي بوده و هستند كه هر جا كه امكان 

متشكل كرده و با قدرتي حيات داشته اند بسته به توان خود، كارگران را 
كه اتحاد و تشكل كارگران ايجاد مي كند براي مطالبات روزمره كارگران و 
بهبود شرايط كار با سرمايه داران چك و چانه مي زنند. در حاليكه در 
همين تجربه جهاني، شورا ها به مثابه تشكل هاي مسلح كارگران، نهاد ها 

اند، و شرايط شكل گيري آنها  ي اعمال قدرت نوين انقالبي كارگري بوده
زماني بوده است كه امواج انقالب، نظام حاكم را زير ضرب گرفته و توازن 
قوا را تا حد زيادي به نفع كارگران تغيير داده بود. متأسفانه در شرايط جو 
انقالبي بعد از سقوط رژيم شاه، به تشكل هاي صنفي اي كه در كارخانجات 

داده شد. امروز نيز  "شورا"ا و نادرست نام بوجود آمدند، به طور بي ج
اشتباه بزرگي است كه شورا ها به مثابه نهادهاي اعمال قدرت نوين انقالبي 
را در حد نهاد هاي صنفي كه وظيفه شان مذاكره و مبارزه بر سر مطالبات 
اقتصادي است، تقليل داد. در بحث مربوط به امر تشكل صنفي كارگران، 

با بحث  شورا ها كه در واقع نطفه قدرت دولتي  قاطي كردن اين امر
كارگران مي باشند، اشتباه است. از سوي ديگرچون همانطور كه گفته شد 
شوراها نهاد هائي جهت اعمال قدرت انقالبي طبقه كارگر مي باشند، اين 
امر باعث شده تا برخي تصور كنند كه اگر در مقابل سنديكا بر شورا تاكيد 

ال تري اتحاذ كرده اند. به خصوص كه از نظر آنها كنند موضع راديك
و ابزاري جهت پيشبرد خط  "سنديكاي زرد"سنديكا هاي كنوني هم  اكثرا 

سرمايه دارها در جنبش كارگري شده اند. در حالي كه چنين موضعي در 
زندگي واقعي كه كارگران فاقد تشكل هاي مستقل خود بوده و نه شورائي 

ائي در كار است، نشانه راديكاليسم نيست، بلكه وجود دارد و نه سنديك
جلوه آشكاري از سوبژكتيويسم مي باشد. در نتيجه همان طور كه در ابتدا 
گفتيم اشكال تشكل هاي مستقل كارگري از دل مبارزات خود كارگران 
بيرون مي آيند و وظيفه پيشرو كارگري شناخت اين امر و كمك به شكل 

  ع تر آنها مي باشد نه بديل سازي هاي ذهني. گيري هر چه پربارتر و سري
  

همانطور كه به درستي در اين سوال تاكيد شده در  :پنجم پاسخ
سالهاي اخير تالشهاي چشمگيري از سوي افراد و تشكل هاي سياسي در 
خارج از كشور جهت رساندن صداي كارگران ايران به افكار عمومي جهان 

ي خود قابل تقدير است. بدون صورت گرفته است، تالشهائي كه در جا
شك گسترش هر چه بيشترهمكاري ها و اتحاد عمل هاي مبارزاتي في 
مابين نيرو هاي انقالبي در موفقيت هر چه بيشتر چنين تالشهائي بي تاثير 
نخواهد بود و امكان بيشتري جهت رساندن صداي كارگران تحت ستم 

در مقابله با قدرت تبليغاتي  ايران به جهانيان در اختيار ما قرار خواهد داد.
جمهوري اسالمي و حاميانش در سطح جهاني، چنين اتحاد عمل هائي به 
مبارزين امكان مي دهد كه در سطح گسترده تري نيروها را مورد خطاب 
قرار دهند. كارگران و مردم رنجديده در چهار گوشه جهان، نهاد هاي 

ستي،  سنديكا ها و نهاد دمكراتيك و مخالف تجاوزات وسياستهاي امپريالي
هاي كارگري و نيرو هاي ضد امپرياليست و غيره مخاطبيني هستند كه 
نيرو هاي مردمي بايد بكوشند تا حمايت آنها را نسبت به مبارزات و 
مطالبات كارگران و مردم ستمديده ايران هر چه بيشتر جلب كنند. در 

يتا گوناگون در اينجا بايد توجه داشت كه به دليل حضور نيروهاي ماه
اپوزيسيون  جمهوري اسالمي، كساني هم هستند كه به بهانه رساندن 
صداي مردم ايران به جهانيان و افشاء جنايات  جمهوري اسالمي، جهت 
اصلي فعاليت هاي خود را جلب نظر و توجه قدرتهاي غربي و نهاد هاي 

هم مي كوشند  وابسته به آنها كرده اند. در اين ميان، قدرتهاي امپرياليستي
جهت تطهير چهره خونبار خود و گسترش سلطه اهريمي شان، پز دفاع از 
حقوق بشر و مطالبات مردم بگيرند. در چنين شرايطي ضروري است كه به 
اين امر با جديت برخورد شود. كم نيستند نهاد هائي كه جهت نفوذ در 

اي جنبش هاي كارگري در كشورهاي تحت سلطه، حتي از ارائه كمك ه
مركز آمريكايي براي همبستگي "مالي نيز دريغ نمي ورزند. براي نمونه 

 American Center for International Labor( "بين المللي كارگري

Solidarity (  كه يكي از ابزار هاي پيشبرد سياستهاي امپرياليستي دولت
آمريكا مي باشد مدتهاست كه جهت نفوذ در جنبش كارگري ما فعاليت 

كند. بنابراين، به هيچ وجه نبايد اجازه داد كه صف نيروهاي مردمي با مي 
نيروهاي ضد مردمي مخدوش گردد و فعاليت هائي به اسم طبقه كارگر 
صورت بگيرد كه به حيثيت فعاالن كارگري لطمه زده و هيمه هائي براي 
تنور تبليغات فريبكارانه رژيم آماده سازد. واضح است كه هرگونه تماس و 

مك گرفتن از چنين نهاد هائي جز تضعيف اتحاد مبارزاتي كارگران و ك
  رسوائي، نتيجه اي در بر نخواهد داشت. 

با توجه به مالحظات ذكر شده، ما ضمن آنكه از هر تالش انقالبي براي 
رساندن صداي كارگران ايران به گوش كارگران جهان و افكار عمومي 

م كه چنان تالش هائي ارزشمند حمايت مي كنيم؛ و در حالي كه معتقدي
مي باشند و بايد با اتحاد عمل هاي مبارزاتي آنها را هر چه بيشتر وسعت 
داد، افشاي هر گونه تالشي براي مخدوش كردن ماهيت انقالبي مبارزات 
طبقه كارگر بر عليه جمهوري اسالمي را وظيفه هر نيروي انقالبي مي 

اس صداي حق طلبانه كارگران حفظ استقالل نيرو هائي كه انعكدانيم. 
همچنين  ايران را وظيفه خود مي دانند از اهميت حياتي بر خوردار است.

تشكيالتي جنبش كارگري  -استقالل سياسي هر تالشي براي نقض 
  محكوم است.

  

  
  

كه  -"هدفمند كردن يارانه ها"اگر كسي طرح ضد مردمي :ششم پاسخ
ها( واژه بين المللي كه بار اقتصادي به عنوان اسم مستعار براي لغو سوبسيد

را صرفا به مبلغي كه به  -وسياسي معنين خود را داراست) بكار مي رود
عنوان يارانه نقدي به حساب خانواده ريخته مي شود منحصر بسازد، 
طبيعي است كه دچار اين توهم شود كه كارگران و زحمتكشان وضع 

ري هاي  دولت احمدي نژاد هم بهتري پيدا كرده اند. اساسا يكي از فريبكا
همين بود كه مي خواست با برجسته كردن وجهي كه دولت او به عنوان 
يارانه به حساب مردم مي ريزد توجه آنها را نسبت به افزايش شديد 

كه الزام قطع سوبسيدها در همه كشورهاي تحت سلطه  -قيمتها
گمراه نمايد.  منحرف ساخته و آنها را -امپرياليسم در سطح جهان مي باشد

در حاليكه يكي از بارزترين نتايج اين طرح، افزايش قيمت هاست و عمال 
دو برابر پولي كه به اسم يارانه به مردم داده مي شود، از جيب آنها  بيرون 

  كشيده مي شود.
جاي تعجب نيست وقتي مي شنويم كه در آغاز عده اي كه پولي در  

حساب بانكي خود خوشحال شدند. جيب نداشتند از واريز شدن مبلغي به 
اما همان عده وقتي كه قيمت نان باال رفت و با افزايش سرسام آور بهاي 

هدفمند "قبض هاي آب و برق و گاز مواجه شدند، فهميدند كه داستان 
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را نبايد فقط در وجهي كه به حساب ريخته مي شود ديد.  "كردن يارانه ها
ه يارانه ها باعث بهتر شدن وضع به همين خاطر اگر تبليغاتي نظير آن ك

طبقات پائين جامعه مي شود، در ابتدا ممكن بود گوش شنوائي هم پيدا 
كند، جريان واقعي امور نادرستي چنان ادعاهاي تبليغاتي را در سطحي هر 
چه وسيعتر، آشكار كرد. در واقع، با سير رو به افزايش قيمت انرژي و نان 

اقالم مورد نياز مردم مي شود، ديگر كه بطور طبيعي باعث گراني همه 
،  "هدفمند كردن يارانه ها "كمتر كسي مي تواند در اهداف ضد مردمي 

  شك كند.
واقعيت اين است كه در صورت اجراي كامل طرح يارانه ها، اين طرح 
شكاف هاي طبقاتي را باز هم تشديد كرده و بخشهاي بيشتري از مردم را 

  د . به زير خط  فقر سوق خواهد دا
روي اين امر نيز بايد تأكيد كرد كه وقتي كه با طرحي كه كل جامعه را 
هدف قرار داده و با زندگي روزمره همه مردم در ارتباط است روبرو مي 
شويم، به هيچ وجه محق نيستيم كه نتايج آنرا در لحظه مورد بررسي قرار 

عينه دهيم. چون براي اينكه كل جامعه نتايج ملموس اين طرح را به 
ببينند و درك كنند زمان الزم است. ممكن است فالن روستائي از اينكه 
يك باره مبلغي به حساب اش ريخته شده لحظه اي شاد شود، اما وقتي كه 
عمال مجبور شد نه تنها اين مبلغ بلكه مبالغي ديگر افزون بر آن را به خاطر 

ادي را افزايش قيمت ها، صرف كند، آن زمان خشم و نفرت جاي آن ش
  خواهد گرفت.

طراحان اصلي قطع سوبسيدها كه اجراي آنرا سالهاست از جمهوري 
اسالمي طلب مي كنند، نهاد هاي امپرياليستي مثل صندوق بين المللي 
پول مي باشند. آنها بودند كه جمهوري اسالمي را براي اجراي آن طرح 

وري اسالمي تحت فشار قرار داده بودند. با اين حال دست انداركاران جمه
هم امروز منافع خود را از اين طرح دنبال مي كنند. آنها انكار نمي كنند كه 
با اجراي طرح مورد بحث، پولي كه از فروش نفت صرف پرداخت سوبسيد 
مي شد را ذخيره كرده و بخشي از آنرا صرف كمبود هاي مالي سيستم ضد 

ا قطع سوبسيدها خلقي خود خواهند نمود. درواقع، رژيم جمهوري اسالمي ب
دست به افزايش ماليات هاي غير مستقيم زده است. بنابراين اجراي اين 
برنامه، فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد. 
در آينده نيز در صورتي كه رژيم در مقابل اعتراضات و مبارزات توده ها 

اجراي آن حاصلي جز عقب نشيني نكند و بخواهد واقعا آنرا پيش ببرد، 
گسترش فقر و فالكت بخش هاي بزرگتري از مردم در بر نخواهد داشت. 
واضح است كه نه طراحان اصلي اين پروژه و نه دولت احمدي نژاد به تنها 
چيزي كه نمي انديشند فقر و فالكت مردم مي باشد. از سوي ديگر، آيا 

، احمدي نژاد (و تعجب انگيز است كه نهاد هاي امپرياليستي فوق الذكر
رژيم جمهوري اسالمي) را به خاطر گام برداشتن در جهت عملي نمودن 

آنهم در فضاي هجوم تبليغاتي قدرتهاي غربي  - رهنمود هايشان مي ستايند
به جمهوري اسالمي!؟ روشن است كه نهادهاي امپرياليستي تنها زماني 

ها دريافت كرده كسي يا ارگاني را مي ستايند كه منفعت كالني از جانب آن
باشند. در اين مورد مشخص هم دولت احمدي نژاد از جيب كارگران و 

را به حساب  -كه منافع كالني است -توده هاي ستمديده ما چنان منافعي
آنها واريز مي كند. به طور كلي، لغو سوبسيدها يا به اصطالح هدفمند 

كشان ما را با كردن يارانه ها، پروژه اي ضد ملي است كه كارگران و زحمت
شدت بيشتري به قعر دره فقر و فالكت پرتاب خواهد نمود. تازه اين در 
شرايطي است كه فرياد اعتراض به گرسنگي، از سوي كارگران ما بلند 
است. همانطور كه كارگران نيشكر هفت تپه،  قبل از اجراي اين طرح شعار 

  ."كارگرهفت تپه ايم ؛ گرسنه ايم ، گرسنه"مي دادند: 
  

يك  " 88تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال " :هفتم پاسخ
خيزش خود بخودي توده اي بود كه مثل هر حركت توده اي همه اقشار و 
طبقات مردمي در آن شركت داشتند و بخش قابل توجهي از كارگران و 
زحمتكشان هم در آن شركت داشتند و اتفاقاً حضور آنها باعث راديكاليسم 

فهم اين موضوع ظاهراً نبايد مشكل باشد كه در يك  آن جنبش بود.
را مطرح  "خواست هاي اخص خود"جنبش توده اي براي اينكه طبقه اي 

كند به حداقل تشكل نياز دارد تا بتواند خود را سازماندهي كرده و با پرچم 

و هويت طبقاتي خود وارد حركت شود. اما در ايران در درجه اول به دليل 
ي، نه فقط طبقه كارگر ما بلكه ديكر اقشار و طبقات خلقي سلطه ديكتاتور

نيز از داشتن حتي حداقل تشكل هم محرومند. درست به همين دليل  
الزاما همه اقشار و طبقات مردمي و از جمله طبقه كارگر بدون تشكل و 
پرچم خود در خيزش مزبور شركت كردند. با اين حال بر اساس گزارشات 

رگران، هم زنان و هم ديگر اقشار مردم عليرغم شاهدان عيني، هم كا
وزارت  "سربازان گمنام"سركوب خونين و خشن مأموران دولت و 

اطالعات، در فرصت هاي محدودي كه پيش مي آمد، به طور فردي 
خواست هاي اخص خود را روي مقوائي نوشته و باالي سر خود مي 

حت ستم ايران گرفتند. اين عمل خود بيانگر آن است كه توده هاي ت
نسبت به ضرورت پيش كشيدن خواست هاي خود آگاه هستند؛ و اگر 
امكان برپائي تشكل هاي خاص خود را داشتند با برجستگي هر چه 

  بيشتري خواست هاي طبقاتي و دموكراتيك خود را پيش مي كشيدند.
در آن زمان تنها نيروئي كه كمي تشكل داشت اصالح طلبان حكومتي 

جمهوري  "از طبقه حاكمه بودند كه مطالبه شان مبني بر به مثابه بخشي
در تخالف آشكار با خواست  "اسالمي نه يك كلمه بيشتر نه يك كلمه كمتر

توده ها قرار داشت. آنها درست به خاطر برخورداري نسبي از قدرت تشكل 
و امكانات تبليغاتي خود و حاميان بين المللي شان ، شعارهائي كه بيانگر 

ايشان بود را وسيعاً مطرح كردند و اگر چه سعي شان بر آن بود خواست ه
كه بر خيزش مردم سوار شده و آن را به بيراهه ببرند، اما حضور كارگران و 
ستمديدگان در اين جنبش با راديكاليسم خاص خود، مانع چنين امري 

  شد. 
در رابطه با تفاوتهاي شرايط ايران با كشورهاي عربي از جمله مصر و 

ونس، گر چه شرايط كشور ها با هم فرق مي كند و مردم هر كشوري ت
تاريخ و سنتهاي مبارزاتي خاص خودشان را دارند و برخورداري از تشكل 
هم در همه جا يكسان نيست، اما در مصر و تونس هم كارگران نتوانستند با 
تشكل و شعارهاي خاص خود وارد جنبش توده اي بشوند. در آنجا نيز 

مردم به طور خودبخودي يعني بدون يك رهبري بود و هر كس به  مبارزات
  طور انفرادي شعار و خواستي را مطرح مي كرد.

  
اگر منظور از اين سوال كسب پيروزي در حوزه هاي  :هشتم پاسخ

عليرغم اين كه دسترنج و معاش  صنفي است، روشن است كه در اين سالها
در مبارزه  داران قرار گرفته، كارگران شديداً مورد هجوم گسترده سرمايه

كارگران با كارفرمايان و دولت پشتيبان آن توازن قوا به هيچ وجه به نفع 
كارگران نبوده است. البته مبارزات كارگران در همه اين سالها با شدت و 
گستردگي چشمگيري جريان يافته و حتي در مواردي باعث شده كه آنها 

نمونه، مي توان موفقيت كارگران موفقيتهائي هم كسب نمايند. براي 
مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر و مجتمع پتروشيمي تبريز كه بر عليه 
قراردادهاي موقت بپا خاسته بودند و تا حدودي خواستهاي خود را به 
كارفرما تحميل نمودند را يادآوري نمود. اما يكي از عمده ترين دليل اين 

حاضر به ضرر كارگران مي باشد،  امر كه چرا وضعيت و توازن قوا در حال
وجود بحران شديدي است كه سر تا پاي نظام  سرمايه داري در سطح 
جهان را فرا گرفته است. با توجه به وابستگي اقتصاد ايران به سيستم 

همانطور كه در  -سرمايه داري جهاني و در شرايطي كه جمهوري اسالمي 
ر سپردگي به امپرياليست در س -طول تمام حيات ننگين خود نشان داده 

ها و خدمت به آنان دست همه همپالگي هايش را از پشت بسته است، 
باعث شده كه قدرتهاي امپرياليستي با دستي هر چه بازتر بار بحرانهاي 
خود را به اشكال و وسائل گوناگون بر دوش مردم ايران و به ويژه بر روي 

وضعي با توجه به  كارگران و زحمتكشان ما سر شكن كنند. در چنين
تأثيرات مخرب بحران سيستم سرمايه داري جهاني بر اقتصاد ايران، اين 
بحران بخشهاي بزرگي از توليد را خوابانده و كارفرمايان را وادار به اخراج 
وسيع كارگران كرده است. اولين نتيجه اين امر انبوه تر و هر چه بيشتر 

واقعيت وجودي خود، قدرت فشرده تر شدن ارتش ذخيره كار است كه با 
چانه زني كارگران شاغل را در مقابل سرمايه داران، شديدا تضعيف نموده 
 "است. واضح است كه در چنين اوضاعي نمي توان از كارگران انتظار كسب

را داشت. آنهم در شرايطي كه صفوف كارگران پراكنده  "پيروزيهاي بزرگ
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فع سرمايه داران، مانع دست بوده و ديكتاتوري رژيم جمهوري اسالمي مدا
يابي آنها به حداقل تشكل هاي صنفي خويش است تا با قدرت اتحاد و 
تشكل خود، در صفي واحد براي خواستهائي واحد به پا خيزند و كارفرما ها 
را وادار به عقب نشيني كنند. اين وضع بسيار اسفباري است. در چنين 

قوا بين كارگران و سرمايه داران شرايطي يكي از عواملي كه مي تواند توازن 
را به نفع كارگران تغيير دهد آنست كه يك عامل سياسي به نفع كارگران 
وارد كارزار گردد. اين عامل همانا يك نيروي متشكل كمونيستي است؛ 

كه جز مبارزه  -چنين نيروئي مي تواند با آغاز يك مبارزه جدي و موثر
با كمك خود كارگران،  -تواند باشدمسلحانه با رژيم جمهوري اسالمي نمي 

در سد ديكتاتوري حاكم شكاف انداخته و در طي رشد و گسترش مبارزات 
كارگري و مبارزات ديگر بخش هاي جامعه، در جهت تضعيف و در نهايت 

  نابودي سيستم سرمايه داري پيش برود.  
  

اولين گام براي تسهيل شرايط سازمان يابي كارگران چه در  :نهم پاسخ
كارگاه هاي بزرگ و چه در كارگاه هاي كوچك مبارزه براي تضعيف 
ديكتاتوري حاكم مي باشد. اگر مبارزات كارگران و بقيه زحمتكشان در 
شرايط سياسي خاصي (بوجود آمدن چنين شرايطي تا آنجا كه به مبارزه 
آگاهانه نيروهاي انقالبي جامعه مربوط مي شود در جريان مبازه مسلحانه 

رژيم حاكم امكان پذير است) بتوانند از شدت و وسعتي برخوردار  آنها با
گردند كه عمآل موجب تضعيف سلطه ديكتاتوري حاكم شود، همانطور كه 
تجربه تاريخي نشان داده، تشكل هاي كارگري هم امكان بروز و فعاليت 
پيدا خواهند كرد. بنابراين، در شرايطي كه ديكتاتوري حاكم هيچ شكلي از 

ا بر نمي تابد صحبت كردن از اينكه سازماندهي محله يا نوع تشكل ر
ديگري از تشكل، پاسخ سازماندهي كارگران كارگاه هاي كوچك مي باشد، 
هيچ مبناي عيني و واقعي ندارد. از سوي ديگر در يك برخورد كلي، بدون 
اينكه اهميت سازماندهي توده ها در محالت قابل انكار باشد، چون 

ه پاسخ سازماندهي كارگران در محل كار نيست، در بحث سازماندهي محل
بر سر چگونگي سازماندهي كارگران كارگاه هاي كوچك، منطقا نبايد 

  مساله را دور زد.  
  

زنان در همه حوزه هاي اقتصادي از كشاورزي گرفته تا  :دهم پاسخ
صنايع همراه با مردان در حال كار و فعاليت مي باشند. به همين دليل هم 

تنزل داد.  "بازار سياه و غير رسمي "مي شود نقش آنها را عمدتا به كار درن
كه  -حتي حضور گسترده تر زنان در كارگاه هاي كوچك زير ده نفر كارگر

از شمول قانون  "اصالح طلب"در زمان رياست جمهوري خاتمي به اصالح 
به مفهوم اين نيست كه آنها  در صنايع بزرگ حضور  - كار خارج شدند

ندارند. اين واقعيت بيانگر آن است كه طبقه كارگر ايران از زنان و مردان 
كارگر تشكيل شده است. بنابراين وقتي از مبارزه و تشكل هاي طبقه كارگر 
صحبت مي كنيم، در ذهن خود نبايد صرفاً مردان كارگر را در نظر داشته 

هائي كه از  باشيم. زنان كارگر نيز همچون مردان كارگر بر عليه همه ستم
طرف سرمايه دارن و رژيم حامي شان بر آنها اعمال مي شود، مبارزه مي 
كنند و بايد دوش به دوش هم براي از بين بردن نظام سرمايه داري حاكم 
بجنگند، رزمي كه اتحاد و تشكل كل كارگران و رهبري انقالبي آنها ضامن 

مي توانند و بايد سهم  موفقيت اش مي باشد. اتفاقاً در اين رزم، زنان كارگر
بيشتري داشته و نقش برجسته اي ايفا كنند، چرا كه زنان كارگر هر كجا 
كه كار مي كنند  درست به دليل زن بودنشان مزد كمتري مي گيرند و 

  ستم بيشتري بر آنها اعمال مي شود. 
بنابراين اشتباه بزرگي است هر آينه به هربهانه و دليلي در اتحاد 

شكاف انداخت، و امر تشكل زنان كارگر را  -ن و مردان كارگرزنا -كارگران
به بهانه زن بودنشان از امر تشكل مردان كارگر جدا نمود. به عبارت ديگر، 
سازماندهي زنان طبقه كارگر را بايد در چهارچوب سازماندهي كل همين 
طبقه ديد و برايش مبارزه نمود. اگر كارگران قادر به ايجاد شرايطي شدند 

ه به آنها امكان تشكل مي دهد اين تشكل بايد زنان كارگر را هم در بر ك
بگيرد؛ و نبايد اجازه داد كه جنسيت به عاملي براي تفرقه بين كارگران 

  تبديل شود. 

جنبش زنان يك جنبش دموكراتيك براي تحقق خواست هاي خاص 
يط زنان است كه زنان از هر طبقه و اقشاري را در بر مي گيرد. در شرا

كنوني نيز در جامعه ما بيشتر زنان طبقات باال تا حد محدودي امكان 
فعاليت در اين زمينه را دارند. در هر حال زنان كارگر و زنان متعلق به 
طبقه كارگر حتي براي تحقق خواسته هاي برحق خويش به عنوان زن نيز 
ه نبايد در جائي متشكل شوند كه رهبري آن در دست مدافعين واقعي طبق

  كارگر نيست.  
  

مبارزات همه بخشهاي طبقه كارگر  پر ارزش و با  :يازدهم پاسخ
اهميت است و هيچ جزء از مبارزات كارگران نبايد ناديده گرفته شود. با 
اين حال، تجربه نشان داده كه كارگران صنايع بزرگ از تشكل پذيري باال 

ع وضعيت تري برخوردار هستند تا كارگران بخش خدمات كه در مجمو
پراكنده اي دارند. مثالً نقشي كه كارگران شركت نفت در جريان انقالب 

از خود نشان داده و لوله هاي نفت را به روي شركت هاي  57سال 
امپرياليستي بستند، بركسي پوشيده نيست. اين مثال، وزن و اهميت باالئي 

  كند.    كه كارگران صنايع بزرگ در مبارزات كل طبقه دارند را آشكار مي
  

  
  

روزي نبوده كه تعريف جديدي از كارگر ها  در اين سال :دوازدهم پاسخ
. اين درست است كه كارگر كسي نيست كه و طبقه كارگر اختراع نشود

فقط كار يدي انجام بدهد، ولي برخي نيروها با تكيه بر اين امر، ذهني 
همه مزد "باره گرائي در شناخت طبقه كارگر را به جائي كشانده اند كه يك

كارگر اعالم كرده اند. اگر اين تعريف را بپذيريم، منطقا  را "بگيران و حقوق
هستند را بايد كارگر بناميم!  "حقوق بگيران"همه كارمندان دولت كه جزء 

هاي كالني  "حقوق"و بيشتر از اين، بايد كساني را كارگر خطاب كنيم كه 
رمايه داري تأمين مي شود، به دريافت كرده و منافعشان با حفظ سيستم س

جاي آن كه با طبقه كارگر واقعي اشتراك منافع داشته باشند. از اين رو، 
بهتر است در اين زمينه بيشتر پيش نرويم، چون به اين ترتيب مجبوريم نه 
تنها بخشهاي پائين خرده بورژوازي را كارگر قلمداد نمائيم بلكه بخشهائي 

ور را در كنار كارگر رنجديده اي قرار دهيم از مديران كله گنده و مفت خ
  كه محتاج نان شب خود مي باشد.

امروز خلط بحث در ارتباط با تعريف عنصر كارگر به گونه اي است كه بر 
همه تحقيقات و دست آوردهاي دانشمندان بزرگي چون ماركس و انگلس 

ا و خط بطالن كشيده مي شود، هر چند كه اين خلط بحث بعضاً به نام آنه
ظاهراً با استناد به نوشته هاي اين دو آموزگار طبقه كارگر جهان صورت 
مي گيرد. با تكيه بر آموزش هاي ماركس و انگس، طبقه كارگر همان طبقه 
رنجبري است كه در نظام سرمايه داري، در شرايطي كه روابط كاالئي به 

ي تأمين خود كاال شده است، برا "نيروي كار"درجه اي از رشد رسيده كه 
معاش خويش، نيروي كار خود را به سرمايه دار مي فروشد و همه هزينه 
زندگي اش را از اين طريق بدست مي آورد. اين طبقه فاقد وسايل توليد 
است و در حالي كه با فروش نيروي كار خود براي سرمايه دار ارزش اضافي 

د كه از ثروت ايجاد مي كند، در سازمان اجتماعي كار در موقعيتي قرار دار
اجتماعي صرفا آنقدر نصيب اش مي شود كه به كار باز توليد نيروي از 

  دست رفته اش مي آيد. 
كساني كه هر مزد و حقوق بگيري (قاعدتاً با هر ميزان پول يا ثروتي كه 
نصيبشان مي شود) را جزء طبقه كارگر قرار مي دهند، الزم است در ارتباط 

، به "نيروي كار"هم هم توجه داشته باشند كه با تعريف فوق به اين نكته م
عنوان يك كاال، مثل هر كاالي ديگر در يك جامعه معين سرمايه داري، 
داراي ارزش معيني است و در نتيجه سهمي كه از ثروت اجتماعي نصيب 

  يك كارگر حتي كارگر متخصص مي شود نمي تواند از حد معيني فراتر رود.
 2011آگوست   -  1390مرداد 

* 
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  استبداد، و سركوب

 نياز كاركرد سرمايه

 پرسش آرش 12هاي خالد حاج محمدي به  پاسخ

 

يابي كارگران در ايران و  مسئله سركوب جواب اصلي تشكل :پاسخ اول
پراكندگي و انشقاق موجود نيست. واقعيت اين است كه مسئله رفرميسم و 

جدي يا اساسي  سازشكاري و يا چپ روي فعالين كارگري و چپ هم مشكل
 ،تواند در دوراني به مسائل جدي تبديل شوند نيست. رفرميسم و .. البد مي

 ضعف و انشقاق جواب و نيستند جدي معضل اينها اكنون حداقل اما
امروز  ،دهند. چپ در جنبش كارگري در دنياي واقعي نمي را.. و تشكيالتي

توان در  كه مياي ندارد تا چپ روي و.. آن معضل باشد  نقش قابل توجه
دانم توضيحاتي را  جائي ديگر به آن پرداخت. اما در مورد سركوب الزم مي

كه  بيش از اين ،گذارد و سركوب مانع است كه سركوب نمي بدهم. اين
و  جوابي بي و آلترناتيوي بي و وضع اين توجيه ،جوابي به مسئله باشد

 ،ان برگرددخوش خيالي در قبال مشكالت است. تا جائي كه به چپ اير
وجيه بي تاثيري و بي نقشي اين چپ در زندگي ت متاسفانه سركوب مسئله

توجيه بي ربطي اين  ،و مبارزه طبقه كارگر است. سركوب مانع اصلي است
چپ به زندگي و مبارزه اين طبقه و بي وظيفه كردن خود در قبال موقعيتي 

ركوبگر كه است كه طبقه كارگر دارد. تصور يك جامعه بورژوايي غير س
 درست را خود اي توده هاي تشكل ،متحد شود كارگر طبقه ،اجازه بدهد

 انديشي خام ،كند آماده بورژوازي عليه جدي اي مبارزه براي را خود و كند
نياز كاركرد سرمايه در ايران است. كسي  استبداد، و سركوب. است اتوپي و

 اتخاذ را تظاريان سياست حقيقت در ،گويد سركوب مانع اصلي است كه مي
كند كه تشكل يابي طبقه كارگر و اتحاد اين طبقه را به محال موكول  مي
حاكميتي غير سركوبگر در ايران است كه  ،دهد كند. تصوري كه مي مي

خيال و خام انديشي و منتظر ظهور مهدي بودن است. مگر قرار بود 
داري و سركوب نباشد؟ مگر انتظار و توقع اين است كه حكومتي سرمايه 

در ايران سركار باشد؟ اين توهم محض است. چپ ايران با اين  "دمكرات"
تز خيال خود را راحت كرده است و خود را از يك عذاب وجدان بيرون 

  آورده است. 
 ،كردم اشاره كه نكاتي از جدا ،دليل اينكه چپ سركوب را عمده ميكند

اه اين چپ به جامعه . نگندارد ايران جامعه از طبقاتي تحليلي كه است اين
 كارگر طبقه نگاه از و كارگر طبقه منفعت سر از ،و مبارزه طبقاتي در آن

 نگاه ،داري سرمايه به كال و ايران داري سرمايه به چپ اين نگاه. نيست
. نقدي جدي به است اسالمي جمهوري اسالميت از ناراضي دار سرمايه

استثمار طبقه كارگر از  سرمايه داري و كاركرد آن ندارد. به كار مزدي و

زاويه منافع اين طبقه نگاه نميكند. اين ديدگاه سركوب را نه ابزار سرمايه و 
 از بلكه ،نياز جامعه سرمايه داري و ناشي از ضرورت كاركرد سرمايه 

دگاه حكومت ايران نماينده دي اين در. ميداند ايران حكومت بودن اسالمي
و ابزار سيادت اين طبقه بر طبقه  طبقه اي معين به عنوان سرمايه دار

كارگر نيست. سركوب از مذهبي بودن حكومت است و لذا عامل آن نه خود 
بلكه حكومت مذهبي است. لذا دشمن خود را حكومت  ،سرمايه داري

ميداند كه در اين ديدگاه منافع طبقه اي را نمايندگي و حراست نميكند. 
مذهب به عنوان ابزار تحميق  و ،حتي رابطه اي ميان جامعه سرمايه داري

وان ابزار انشقاق در طبقه كارگر نمي عن به ،جامعه و تحميق طبقه كارگر
از نظر طبقاتي به جائي وصل  ،بيند. اين چپ ضد رژيم است و رژيم هم
 شرط به سركوب مشكل حل ،نيست. ذهنيتي كه اين ديگاه اشاعه ميدهد

 و نژاد احمدي دشمن چپ اين پراتيك در. است حكومت نبودن اسالمي
ايند اسالمي بودن حكومت و نماينده سركوب است. نم عنوان به اي خامنه

 ،به همين دليل حاضر است در صف و كنار هر جريان مرتجعي قرار بگيرد
كه براي كنار زدن يك عده آدم مذهبي در حكومت تالش كنند.  شرطي به

آب شده است.  توجه كنيد با حمله ناتو به ليبي قند در دهان اين چپ
اميدوارند غرب به ايران حمله كند تا جريان مذهبي حاكم كنار برود و 
حكومت بورژوايي همكار ناتو سر كار بياد و استبداد از جامعه رخت بر 

  ببندد.
ما در كل كشورهائي كه به جهان سوم معروفند بورژوازي غير سركوبگر و 

ر ارزان و تامين فوق سود دمكرات نداريم و نخواهيم داشت. تامين نيروي كا
يكي از خصوصيات و بنيادهاي حاكميت بورژوايي در  ،از گرده طبقه كارگر

اين ممالك است. و لذا تامين اين مهم كه ويژگي سرمايه در دوره 
. استبداد به عنوان است استبدادي سياسي روبناي ،امپرياليسم است

 كار و داري يهسرما خصوصيت از بخشي ،روبناي سياسي جامعه بورژوائي
هاي بورژوائي  اشد واقعا چند درصد از حكومتنب سركوب اگر. است آن كرد

 خواهند كار سر..  و مصر ،عربستان ،پاكستان ،ايران در ،در خاورميانه
و با وجود استبداد به عنوان روبناي سياسي  ،ماند؟ سركوب فرض است

ارد عالوه بر گذ جامعه بورژوائي بايد راهي در پيش گذاشت. سركوب نمي
 ،پذيري وجود حكومت بورژوائي غير مستبد در ايران توهم محض به امكان

ابدي كردن انشقاق و پراكندگي و عدم  ،ت كنونيموقعي كردن ابدي
يابي در صفوف طبقه كارگر است. اين بينش در حقيقت همان  تشكل

 همه ،ها ليبرال همه ،ادعائي است كه بورژوازي نسبت به خود دارد
 ،جمهوري اسالمي مخالفند با كه شان احزاب و ايراني هاي وناليستناسي

گويند اسالميت و حكومت مذهبي باعث  همين ادعا را دارند. همگي مي
  ."دمكراتند"ها  استبداد است و آن

مسئله ديگر در همين زمينه كه بخشا جواب به بخش بعدي سئوال شما در 
ل رابطه بورژوازي و طبقه از زاويه اين ديدگاه ك ،مورد نقش دولت است

اين  "خود"شود. بورژوازي ايران بيش از  كارگر فقط در سركوب خالصه مي
. كند مي جدي و كارشناسانه كار كارگر طبقه روي .به كارگر كار دار ،چپ
 سياسي كار ماشين يك ،وسيع تبليغاتي ماشين يك و كند مي سياسي كار

 قناعت و ،كارگر طبقه فصفو در انشقاق حفظ براي را هميشگي و وسيع
سازمان داده است. اين مسئله متاسفانه  ،آن كشاندن تسليم به و طبقه اين

يا اصال مورد توجه نيست. شما به طرح  ،كمتر مورد توجه چپ است
 بحث به ،كنيد نگاه خارجي كاالي حول مباحثات به ،ها نگاه كنيد يارانه
و  موارد اين همه در ،نيدك نگاه دولت زدائي اشتغال و بيكاري و فقر حول
ما شاهد يك دستگاه تبليغي و توهم پراكني وسيع  ،ها مورد ديگر ده

جذب طبقه كارگر به  براي آن به اتكا و ناسيوناليسم اشاعه شاهد ،هستيم
باورهاي بورژوائي  و تعميق انشقاق ميان طبقه كارگر هستيم. اين مسئله 

كند و مورد توجه نيست.  در كل ادبيات چپ انعكاس چنداني پيدا نمي
گويند نيز به اين  عالوه بر اين  نيروهائي كه به خود كمونيست و چپ مي

  گذارند. باورها عميقا مبتال و لذا تاثير منفي هم در ميان طبقه كارگر مي
بايد توجه داشت كه بردگي مزدي طبقه كارگر در ابعاد عظيمي كه شاهد 

 و قناعت بدون ،كارگر قهطب توده رضايت و تسليم بدون ،آن هستيم
از كار بورژوازي خارج از ابزار  جدي بخشي. نيست مقدور آنها تمكين
تبليغات وسيع در ابدي جلوه دادن و عادي قلمداد كردن وضع  ،سركوب

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٤٣  107ي  آرش شماره

 ،موجود و رابطه استثمارگرانه حاكم بر جامعه است. زرادخانه تبليغي
خود  ،م و طويلوازي ايران با يك دستگاه عظيبورژ اخالقي و فرهنگي

بخشي جدي از مسئله است كه در محاسبات چپ ايران از موقعيت 
   آيد. فرودست طبقه كارگر به حساب نمي

از نظر من مهمترين مشكل طبقه كارگر انشقاق و تشتت فكري در ميان 
فعالين كمونيست طبقه كارگر است. انشقاق و تشتت در صف رهبران و 

 كه كارگري فعالين از وسيعي طيف صف در ،فعالين راديكال اين طبقه
كل طبقه كارگر باشند. طيفي كه توقع مي رود به  اتحاد لوالي بايد خود

قول ماركس افق عمومي جنبش خود را جلو چشم طبقه كارگر بگذارد و 
پراكنده  ،متحد كننده خود اش كند. براي آن اهداف پايه اي و اساسي آماده

تنها در ميان توده كارگران و در اشكال و غير متحد است. اكنون انشقاق نه 
 ،ايراني و خارجي ،مرد و زن كارگر ،كالسيكي چون كارگر شاغل و بيكار

بلكه فراتر و دردناكتر از  ،مختلف هاي رشته ميان در و بومي غير و بومي
در ميان رهبران و فعالين عملي  ،ها در ميان خود كارگران كمونيست اين

  طبقه كارگر است. 
يار وسيعي از فعالين و رهبران طبقه كارگر خود را كمونيست بخش بس

ها  سوسياليست من نظر به ،نيستند كم مطلقا بخش اين ،دانند مي
 خود اما ،هستند قويترين ،مهمترين گرايش در ميان طبقه كارگر ايرانند

 منافع به ،شود متحد هايش شانه بر كارگر طبقه بايد كه بخش اين
. گفتم متحد كننده ندارد شفافي و روشن افق ،شود تر آگاه خود درازمدت

 يك ،خود متفرق است. چنين اتحادي حول يك افق كارگري كمونيستي
 است اين مسئله. گيرد مي صورت روشن سياسي پرچم يك و روشن افق
 شفاف غير و ناروشن خود كارگران از طيف اين بر ناظر سياست و افق
ر كارگري و غير كمونيستي است. اگر رات غيتصو انواع به آغشته خود. است

بخواهم به داليل آن اشاره كنم به بحثي طوالني تر نياز است. اما اين يكي 
از معضالت جدي و كشنده در مبارزات طبقه كارگر چه در عرصه مبارزه 
اقتصادي و چه مبارزه سياسي اين طبقه است. اين مشكل جدا از داليل 

روسي در ايران و سرانجام آن و تاثيرات  تاريخي و قديمي تاثيرات كمونيسم
تاثيرات چپ غير  ،مخرب آن در روايتي كه از كمونيسم مرسوم شد

كارگري در همين چند دهه گذشته و بعد از شكست شوروي بر ذهنيت 
 و سياسي كار ،فعالين اين طبقه است. فاكتور كار جدي بورژوازي ايران

 تصوير تا كنيد اضافه آن به را دارد جريان لحظه هر و روزانه كه تبليغاتي
  شود. تر كامل

محافل كارگري و شبكه رهبران عملي طبقه  ،فاكتور ديگر اين است كه 
از  ،كارگر كه بخشي از خودسازمانيابي و مكانيسم دروني طبقه كارگراند

تر و تحزب يافته تر عبور  اين شكل بدوي و ابتدايي آن به شكلي متكامل
اين زمينه تحزب يافتن به معناي سازماني و تحزب نكرده است. منظورم در 

در يك حزب كمونيستي نيست كه طبيعتا اين نيازي واقعي است. طبقه 
گيري و توان كسب قدرت  كارگر بدون حزب كمونيستي فاقد ابزار قدرت

سياسي است. حزب كمونيستي و تحزب كارگران كمونيست در حزب خود 
راسري مبارزه طبقه كارگر را هدايت به عنوان حزب سياسي كه در ابعاد س

 اصلي نياز يك ،كند و محل تجمع رهبران كمونيست طبقه كارگر است مي
 رهبران از طيفي برگيرند در كه حزبي. است ايران كارگر طبقه جدي و

 نهايت در حزبي چنين داشتن بدون. باشد كارگر طبقه كمونيست بانفوذ
شوم. اما منظور من در  رد آن نميكه اينجا وا ،ماند مي كاله بي سرش طبقه

هاي طبقه كارگر است. ستون فقرات  كمونيست ،اين بحث تحزب جنبشي
مبارزه كارگر به عنوان يك طبقه عليه نظام سرمايه داري بايد بر دوش 

گويان و فعالين كمونيست اين طبقه  طيفي از رهبران عملي و سخن
ن طبقه كارگر بدون رهبر سازمان يابد و پيش برود. هيچ مبارزه اي در درو

و نماينده عملي كارگران پيش نرفته و پيش نخواهد رفت. اما پايه اساسي 
ساختن ساختماني كه اسم بردم بايد بر دوش آن طيف از كارگران باشد كه 

كنند و  نقش راهنما را در دنياي تاريك كنوني براي رفقاي خود ايفا مي
كنند. اين  ين طبقه نمايندگي ميمنافع كل طبقه كارگر را در دل مبارزه ا

فعالين بخش راديكال و سوسياليست طبقه كارگرند. بحث من اساسا اتحاد 
تر از محافل اوليه كارگران سوسياليست است.  اين طيف در اشكالي متكامل

اكنون در ميان فعالين و رهبران كمونيست اين طبقه بحث كميته هاي 

 اما ،كنند ي است كه احساس ميمخفي به درجه اي هست. اين نشانه نياز
هنوز كامال از  ،دهد حتي همين بحث هم تا جائي كه شواهد نشان مي

ذهنيت چپ ايران از تحزب فراتر نرفته يا هنوز به آن آغشته است. در 
ها و فعالين  همين سطح هم هنوز بحث از تحزب فكري و انتخاب جمع

هاي هم نظر و  جمع كارگري بر مبناي نزديكي فكري و سياسي است. انواع
اند و  گرفته شكل عقيده مبناي بر بزرگ و كوچك محافل انواع ،هم عقيده

در بخش اعظم مراكز مهم ايران حول آن بحث است. اما هنوز مبنا 
هاي خط كشي شده بر مبناي عقيده و ايدئولوژي است. اما بحث  مرزبندي

 كارگران اتحاد معناي به تحزب ،من يك نزديكي طبقاتي است تا فكري
و در مبارزه روزمره اين طبقه  كارگر طبقه زندگي در امروز كه كمونيستي

و تاثيري در مبارزه  روزمره كارگر در محل كار و  ،محمل اتحاد هستند
زندگي دارند. بحث من تحزب كمونيستي در ميان كارگران سوسياليستي 

ن به عنوان است كه روزانه در زندگي اين طبقه نقشي دارند و در مبارزه آ
كه قطب نماي  ،شوند رهبران و سخنگويان و نمايندگان كارگران ظاهر مي

  حركت آنها منافع كل طبقه كارگر است. 
كه گفتم داليلي  ،اما بي هيچ ترديدي برداشتن ذهنيت حاكم بر اين بخش

فاصله گرفتن همين طيف از سنت چپ بورژوايي و زدودن  و ،تاريخي دارد
ت تاريخي اين چپ بر ذهنيت اين طيف يك نياز حياتي ها و تاثيرا برداشت

كنم نقش اين كارگران در حيات طبقه كارگر و در همه  است. فكر مي
مهم و تعيين كننده است. اين بخش بايد در كميته  ،هاي طبقاتي جدال

  هاي كمونيستي متحد شود و متحزب شود.  
  

 ،مبارزه اين طبقه : ارزيابي از موقعيت طبقه كارگر و اعتراض وپاسخ دوم
تان اشاره كردم. ايران  ئوال اولس در كه نيست موانعي و معضالت از جدا

يكي از صنعتي ترين كشورهاي خاورميانه است با يك طبقه كارگر وسيع. 
 ،ايران در دل خود 57در جامعه ايران دو انقالب رخ داده است و انقالب 

ر كرد. به اين اعتبار در ايران هم طبقه كارگر و هم بورژوازي ايران را بالغ ت
با طبقه كارگري طرف هستيم كه وسيع و بالقوه قدرتمند است. بحث از 

ميليون كارگر صنعتي در ايران است. بخش زيادي از  7جمعيتي حدود 
 خود گفتم چنانكه هم و اما ،دانند فعالين كارگري خود را سوسياليست مي

برد و پراكنده و غير  سر مي اغتشاش فكري به در ذهني نظر از بخش همين
 و اعتراض به ،متشكل است. حساسيت بورژوازي به تحركات كارگري

گيري و  سركوب و دست ،حزب آن خصوصا در مراكز مهم صنعتيت و تشكل
يابي  طبقه كارگر قابل فهم است. گفتم بورژوازي ايران  ممانعت از تشكل
منافع  به رگركا طبقه هم و بورژوازي هم ،نيست 57بورژوازي سال 

ترند. اين بخش اگر تكان بخورد قطعا سرنوشت كل  تر خود آگاه درازمدت
شود. مبارزات اين دوره و مسئله  طبقه كارگر و كل جامعه دگرگون مي

يابي و.. همگي مهر معضالتي كه بخش پيشرو طبقه كارگر حمل  تشكل
دست به كند را بر خود دارد. طبقه كارگر ايران با مشكالت فراواني  مي

دهد. كل برنامه  گريبان است كه انشقاق را در صفوف كارگران تعميم مي
عدم  ،موقت قراردادهاي ،ون كار ضدكارگريقان از ،هاي جمهوري اسالمي

تامين شغلي و خطر دائمي اخراج و بيكاري چند ميليوني و پايين بودن 
سطح دستمزدها و.. همگي بخشي از شرايط نامناسب و فشار به طبقه 
كارگر است كه كامال عيني است. اما سد بستن در مقابل اين معضالت و 

 از اي درجه به احتياج ،تعرضات هر روزه طبقه سرمايه دار و دولتشان
 دوره اين مبارزات در اين و. است آن فاقد ايران كارگر طبقه كه دارد اتحاد

  .است مشاهده قابل آن مختلف اشكال و
و اعتراضات مختلفي در مراكز كارگري روي  مبارزات ،در اين يكي دو سال

ت راه مخابرا ،واحد شركت ،آهن ذوب ،داده است. اين اعتراضات از نفت
ها و  شيميپترو  و معادن تا و خودرو ايران ،تاير كيان ،تپه هفت ،دور

صدها مركز ديگر را شامل شده است. در اين مبارزات عليرغم پراكندگي 
 در. اند كرده كسب را هائي موفقيت اند بوده متحد كارگران كه جا هر ،آن
در  اعتراضات موخرترين يا و تپه هفت كارگران خود به زمينه اين

توان اشاره كرد. اين مبارزات در حقيقت  پتروشيمي ماهشهر مي
 معنا اين به "انگيخته خود"خودبخودي و بي سازمان نبوده است. مبارزه 

سازمان خود را داشته  ،ف يا قويدر تمام اين اعتراضات ضعي ،نيست دقيق
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است. اما عموما پراكنده بوده است. حتي و براي نمونه وقتي بخشي از 
 سطح همين در ،كارگران بخش حمل و نقل ذوب آهن اعتصاب كردند

 يك اعتصاب در. نپيوستند آن به ديگر هاي بخش در كارگران بقيه و ماند
ن بود. خالصه داليل چند سال قبل شركت واحد كه اين خيلي عيا روزه

اين وضع را قبال اشاره كردم. مبارزه طبقه كارگر با بورژوازي نيرو 
 با روزمره و طبقاتي جنگ يك ،يك جنگ واقعي در كارگر ،خواهد مي

 به بستگي اي مبارزه هر در كارگر طبقه موفقيت. است درگير بورژوازي
. اند كرده سيجب مبارزه آن براي كارگري فعالين كه دارد نيروئي و توان
تواند بسيج  . كسي مياست كننده تعيين كارگري اعتراض هر در نيرو بسيج

 از سطحي كه كساني ،كه رهبر واقعي و عملي كارگران است ،نيرو كند
 كار نيرو، بسيج اول شرط. آگاهند خود منافع به ،اند كرده كسب را تجربه

. است مبارزه و راضاعت يك براي آمادگي ايجاد و كارگران ميان در پيش از
 متحد خود بايد ،گيرد قبل از هر كس كساني كه اين نقش را به عهده مي

  بعدتر را ببينند كه در بخش اول به آن اشاره كردم. قدم چهار خود و باشند
 ،گفتم بحثم اول در ،در مورد اشكال مبارزه و مواردي كه اشاره كرده ايد

توليد اجتماعي است  ،. و توليدمحل كار و توليد است در كارگر قدرت مركز
گيرد.  و لذا كارگر قدرتش در جائي است كه توليد اجتماعي صورت مي

كارگر به عنوان فرد مركز هيچ قدرتي نيست. توليد اجتماعي جمعي است و 
مركز قدرت كارگر به اين اعتبار خيابان نيست. امروز آن چه به عنوان 

هر روزه به اعتراض در  عوتد ،شود فراخوان به  طبقه كارگر داده مي
خيابان است. شايد زماني و در توازني الزم باشد طبقه كارگر به خيابان 

و  و در فال ميدان رهبران و نمايندگان آنها سخنراني كنند. اما بدواٌ ،بيايد
در  امراكز كار است. حت ،محل اعتراض و اهرم فشار طبقه كارگر اساساٌ

ران مثال شركت واحد و ايران خودرو چنين شرايطي هم معلوم است كارگ
زنند يا در فالن  كنند كه به فالن دليل دست به تظاهرات مي اعالم مي

مردم را  ،شوند. حتما در چنين شرايطي اگر الزم باشد ميدان شهر جمع مي
شان شركت كنند. آنچه ما  كنند كه در دفاع از آنها در تجمع دعوت مي

 ها چپ بلكه راست جريانات تنها نه عتوق حتي و ،شاهد هستيم اين نيست
توقع آنها هم شركت  ،كامال برعكس  بلكه ،شان اين نيست توقع هم

كارگران در اعتراض اقشار ديگر است. فراخوان به شركت در تظاهرات سبز 
نماز جمعه و روز قدس و مرگ منتظري و... كه همگي  به ،و سياه و نارجي

  است.  ،ر بردگي را داردبراي كارگر تنها حكم محكم شدن زنجي
تواند مركز  قدرت و توان طبقه كارگر در جائي است كه زوري دارد و مي 

كند و يا ببندد. نه الزاما در توليد بلكه  تهديد ،سود سرمايه را مختل كند
رساند و  در همه مراكز كار كه كارگر روزانه نيروي كار خود را به فروش مي

 ،گري و اهرم فشار طبقه كارگر قطع توليدكند. مركز اعتراضات كار كار مي
 كل ،تهران واحد شركت مثال رانندگان اعتصاب. است.. و خدمات قطع

 كل ،يك هفته اعتراض كارگران شهرداري تهران ،كند مي مختل را جامعه
 ذوب ،برق ،آب در اعتصاب يا ،ريزد مي هم به تهران در را اجتماعي زندگي
 نظر از ،ت هر روزه به خيابان و تظاهرات.. . دعوو ها سازي ماشين ،آهن
 كولي توقع كارگر طبقه از كه است كارگري غير هاي جنبش جهت من

 در فشار نيروي ،د. كارگر اهرم فشار آنهادارن را خودشان جنبش به دادن
 كارگر طبقه خود زندگي به كه است آنها سياست تامين ابزار و آنها خدمت
م اهر به ،ايزوله است ،د استمنفر كارگر خيابان در. ندارد مستقيمي ربط

قدرت خود وصل نيست و.. . تظاهرات و خيابان شايد بتوان به عنوان حلقه 
آخر از پروسه سرنگون كردن يك حكومت مورد استفاده باشد و گفتم 

 محل ،جائي كه كارگر به عنوان يك طبقه بورژوازي را به زانو در مي آورد
 يك در و مستقيم ،كنند ك مركز اعتصاب ميكارگران ي كه وقتي. است كار

 سازمان با ،همسرنوشتند كه جمعي و كارگر عنوان به جمعي روياروي
 را طبقاتي جدالي ،مطالبات مستقيم خود سر بر و خود نمايندگان ،خود
ه خودآگا ،شود كه كارگر متحد مي است پروسه اين در. برند مي پيش
كند و آمادگي ادامه  تماد پيدا ميشود و به توان و قدرت جمعي خود اع مي

توان  جدال در مراحل ديگر را بدست مي آورد. بي شك اشكال ديگر را مي
بحث كرد و طبقه كارگر از هر اشكال و تاكتيكي كه بخواهد استفاده 

 اهرم اساس كارگري اعتصابات و كار محل كه است اين بر اصل اما ،كند مي
ست. كارگر در پروسه مبارزه اشكال فشار كارگر به دولت و سرمايه دار ا

نامه اعتراضي و.. تا اعتصاب  ،اولتيماتيوم و تهديد ،متنوعي را از مذاكره
كند. همه اينها در نهايت و در شرايط عدم توافق كارفرما با  دنبال مي

سرانجام به قطع كار به عنوان اهرم اصلي فشار طبقه كارگر  ،مطالبه كارگر
  تواند كشيده شود.  مي
جلو مجلس  و هيچ اقدام ديگري را رد  رفتن ،ن شركت در راهپيماييم

كنم و ممكن است و بايد از انواع مختلف تاكتيك ها و اشكال مختلف  نمي
در مبارزه استفاده كرد. اما امروز و در ميان كل اپوزيسيون ايران از چپ تا 

را به دهند و طبقه كارگر  فراخوان خيابان و تظاهرات خياباني مي ،راست
ها در حقيقت  كنند. اين نوع فراخوان اعتراض در خيابان دعوت مي

هاي ديگر است. در حقيقت  فراخواندن طبقه كارگر به كولي دادن جنبش
تواند تاكتيك كارگر در تحقق مطالبه اش باشد. عمده بودن  تظاهرات نمي

 طبقه از چپ اين دوري نشانه واقع در ،تظاهرات در ذهنيت چپ ايران
 خيابان به ريختن خواست و تظاهرات. است طبقه اين زندگي و كار و گركار
 و بورژوا ناراضي اقشار حل راه ،شود مي گفته كارگر طبقه به روز هر كه

وا در جامعه است. نشانه فضاي ضد رژيمي و اعتراض به شيوه  بورژ خرده
ه دانشجو و روشنفكران جامعه است و با سوخت و ساز و زندگي كارگر و را

  مبارزه اين طبقه مغاير است.
  

  

  
  

 ،: شكل گرفتن سنديكاي كارگران شركت واحد و هفت تپهپاسخ سوم
دستاوردي مهم براي طبقه كارگر ايران است. با همه فشارهائي كه دولت و 

 آدم ،رونده سازيهاپ ،با همه تهديدها ،اند هاي سركوبگرش آورده ارگان
كارگران اين  ،كت واحد و هفت تپهو زندان و اخراج فعالين شر ها ربائي
اين يك  من نظر از ،و حفظ كرده اند ايجاد را تشكل دو اين ،مراكز

دستاورد مهم براي طبقه كارگر ايران است. باالخره با تشكيل اين دو 
ظرفي را براي  ،ندا ساخته خود براي را سقفي ،بخشي از كارگران ،تشكل

جمعي از مطالبات خود را ايجاد  اتحاد خود فراهم كرده اند و امكان دفاع
هاي كارگران اين مراكز قابل تقدير  تالشكرده اند. اين ارزشمند و 

  است.
بستگي به اين  ،توان داد جواب آري يا نه را نمي ،در مورد مذاكره با دولت 

گيرد باالخره سر ميز  دارد كه كجا و چگونه. اعتصاب كارگري كه صورت مي
رف حساب دولت است. بخشي از مطالبات ها يك ط مذاكره خيلي وقت

 حساب طرف ،طبقه كارگر در تعداد زيادي از مراكز كار رو به  دولت است
 ،كارگران يابي تشكل در حتي. است دولت با هم مذاكره لذا و است دولت
به برسميت شناختن تشكل  مجبور را دولت كنيد مي تالش ها وقت خيلي

ان دولت مذاكره مي كنيد. ممكن ب البد با نمايندگخو ،كارگري كنيد
است دولت اجازه ندهد و توازن قوا و توان كارگران اين اندازه باشد كه 

تشكل خود را درست كنند و كار خود را پيش  ،بدون اجازه رسمي دولت
ببرند و جواب دولت را هم ندهند. اينها بستگي به سطح مبارزه در هر محل 

كه در مذاكره با  ود تشخيص داد. اينو توازن قوا دارد كه بايد در وقت خ
باز بستگي به توان  ،شود يا نه دولت مشكلي از مشكل كارگران حل مي

كارگران و ميزان بسيجي كه كرده اند دارد. طبيعي است كه دولت نماينده 
سرمايه دارد و ابزار اعمال حاكميت آنها و حافظ منافع سرمايه دار است. 

ذاكره يك چيز ديگري. دولت هميشه در توهم به دولت يك چيز است و م
زند كه منفعت طبقه اي كه به آن متعلق است را  جامعه بورژوائي زور مي
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گذارد.  تامين كند و به هر ميزان زورش برسد طبقه كارگر را زير فشار مي
توان از دولت مطالبه طلب كرد و آماده بحث و مذاكره نشد. نكته اي  نمي

 دولت كه است اين ،بقه كارگر تبديل شودكه بايد به خودآگاهي كل ط
 به توهم و نداريم طرف بي دولت. است بورژوازي حاكميت اعمال ابزار
. دولت و خانه كارگر و دادگاه و .. همگي ابزار فشار طبقه است مهلك دولت

تر كردن نيروي كار كارگر  حاكم براي تحميل مطالبه خود به كارگر و ارزان
ابزار كارگر نيز  ،منافع بورژوا را دارد. در اين جدالاند. دولت نقش پاسبان 

  اتحاد و آگاهي اين طبقه است. 
 در من ،تان و پا گرفتن سنديكا در ايران در مورد بخش بعدي سئوال

 ،اتحاديه ،سنديكا از اعم را كارگر طبقه يابي تشكل نوع هر كنوني شرايط
لي بستگي به ميزان دانم. پا گرفتن هر تشك ا قدمي به پيش مير.. و شورا

اتحاد كارگران و ميزان نيروئي كه بسيج كرده اند دارد. دو نمونه هفت تپه 
توان سنديكا هم  و شركت واحد و داشتن سنديكا دال بر اين است كه مي

 يابي سازمان ،ساخت و ساخته شده است. اما بحث بر سر شكل مناسب
 طبقه نيروي به تر متكي و مفيدتر ،دارتر ادامه شكل ،رگركا طبقه بهتر
 نوع كدام كه است اين سر بر بحث. است طبقه اين جمعي اراده به و كارگر

 طبقه پيشروي سير در و است مقدورتر ،تر است مناسب يابي تشكل از
بهبود زندگي اين طبقه تا ايجاد آمادگي براي تحولي مهم در  و كارگر

مجمع عمومي و كنم جنبش  جامعه مفيد تر و واقعي تر است. من فكر مي
  تر و واقعي تر است. شورائي جوابي مناسب

  
 مورد در اي نكته ،: اجازه بدهيد قبل از جواب به سئوال شماپاسخ چهارم

... را توضيح دهم. من فكر و سنديكا يا شورايي كارگري هاي تشكل اهميت
 ،هاي خود محروم است كنم در شرايطي كه طبقه كارگر ايران از تشكل مي
 آنها مطالبات تامين براي و كارگران خود جانب از كه كليتش نوع هر

االخره هر تشكلي كه چتري بر سر ب. است جلو به قدمي ،شود درست
كند و جمعي از كارگران يك مركز يا چند  تعدادي از كارگران ايجاد مي
به جلو  قدمي و پيش به رو حركتي ،دهد محل كار را زير خود جاي مي

به اعتقاد من  ... و شورا يا است سنديكا تشكل اين كه اين از خارج ،است
طبقه كارگران ايران بايد از هر تالشي براي تشكل يابي كارگران 

  توسط آنها در هر بخشي دفاع كند. 
 نفع به يكي انگار ،من اين دوقطبي شورا و سنديكا را كه امروز موجود است

 از سنديكا و شورا. دانم مي كارگري غير را ،ستا زيان به ديگري و كارگر
يابي كارگري در ايران است كه  گرايشات مختلف به سازمان جواب من نظر

سنديكا سازي به  ،ما كش دادن اين تا اين حد كه گوياا ،پردازم به آن مي
زيان كارگر است و يا بر عكس گويا جنبش شورايي  به طبقه كارگر بي 

د دارم كارگر آگاهي در دانم. تردي ويه يك سكه مير دو را دو هر ،ربط است
ايران پيدا شود كه با همكار خود در كارخانه كنار دستي به جرم طرفداري 

 اجتماعي غير ،نگرش چپ حاشيه اي اين. كند دشمني ،از شورا يا سنديكا
  روم. . با اين توضيح كوتاه دنبال جواب سئوال شما مياست ايدئولوژيك و

دانم و معتقدم  رايي ميمن خود را طرفدار جنبش مجمع عمومي و شو
جنبش شورايي طبقه  ،يابي طبقه كارگر ايران جواب درست به سازمان

 تشكل از نوعي ،يابي كارگران كارگراست. نقطه حركت من در تشكل
 سرنوشت در مستقيم نقش بتوانند مركز يك در كارگران كه است كارگري

وان ظرف ع عمومي كارگري به عنمجام جنبش سر اين از. كنند ايفا خود
 و بهترين ،اراده مستقيم كارگران آن مركز اعمال عنوان به ،اين دخالت

شوراها نهاد  شود مي گفته كه اين. است كارگران يابي تشكل راه ترين ممكن
باالخره شوراها در دوره هاي انقالبي بايد  ،دارند حق ،قيام كارگران است

در نفي جنبش شورائي و اين جايگاه را پيدا كنند. اما اين استدالل درستي 
مجامع عمومي كارگري به عنوان پايه شكل گيري جنبش شورائي نيست. 

 البد ،اگر در نهايت شوراها مراكز قدرت و ابزار قدرت گيري طبقه كارگر اند
 جمع ،آن بايد از همين امروز شكل بگيرد. عالوه بر اين جنبه هاي نطفه
د هر مسئله اي كه الزم و تصميم گرفتن در مور مركز يك كارگران شدن
يابي است. از  ممكن تر و عملي تر از هر نوع تشكل ،تر واقعي بسيار ،بدانند

يا شهر و يا يك  ،مجمع عمومي يك مركز كارگري تا شوراي يك محل
فاصله بسيار زيادي است. بروز علني و گسترده جنبش شورايي در  ،منطقه

قالب اكتبر روسيه و هم دوره هاي انقالبي امري درست است كه هم در ان
ايران شاهد آن بوديم. بحث من در اين شرايط  بستن نطفه  57در انقالب 

اوليه جنبش شورائي به معناي مجمع عمومي در محل كار است كه در 
حقيقت همان شوراي محل كار است. اين كار در شرايطي كه هر نوع 

نه اجازه از ساده و مقدور است.  بسيار ،تشكل يابي كارگري ممنوع است
هاي سركوب را در مقايسه با  خواهد و نه مانع پليس و ارگان جائي مي

 دخالت ،سنديكا بر خود دارد. شورا در حقيقت عمل مستقيم كارگري است
 دمكراسي و آنها مستقيم راي ،است خود سرنوشت در كارگران مستقيم
ايران ركات كارگران در تح از بسياري امروز همين. است كارگري مستقيم

يابي را بر خود دارد. جمع شدن كارگران و تصميم  مهر اين نوع سازمان
 نمايندگي هاي هيئت ،مشترك گرفتن و اعالم آن از طرف نمايندگان خود

 و تبريز پتروشيمي اعتصابات شما. است شورائي كار اوليه شكل همان... و
د را گران تصميمات خوكار ماهشهر در ،يدبگير نظر در را ماهشهر بعد

گرفتند و يك هيئت باالي بيست نفره را براي مذاكره با كارفرما تعيين 
كردند. نتيجه مذاكرات هيئت به كارگران اعالم شد و بعد از توافق به عنوان 
تصميم جمع كارگران پتروشيمي رسميت يافت. اين عمل مستقيم است 

شكل كار پليس را م ،كه دخالت كل كارگران در آن و تصميم جمعي آنها
كند. نمايندگان كارگران در اين نوع تشكل يابي براي پليس سيبل  مي

 صاحب شان خود ،گيرند كارگران تصميم نمي براي باال از كسي ،نيستند 
عزل و كسان  را نمايندگان توانند مي بخواهند وقت هر ،هستند تصميمات
تري را جايگزين كنند. در اين پروسه است كه كارگران آموزش  مناسب

 ،برند مي پي خود قدرت منشا به ،شوند مي متحد ،گيرند مي ياد ،بينند يم
  كند. و اراده مشترك آنها است كه عمل مي كنند مي پيدا نفس به اعتماد

مبناي  ،يابي بر خالف جنبش اتحاديه اي همزمان در اين نوع سازمان
تشكل يابي نه رشته اي و صنفي كه جغرافيايي است و امكان اتحاد 

 باال را كارگر طبقه كل اتحاد ،هاي مختلف را در خود دارد ا و صنفه بخش
  .كاهد مي را آنها انشقاق و برد مي

يابي جنبش اتحاديه اي كال امروز  در مورد سنديكا عالوه بر اينكه سازمان
شود و اكنون اتحاديه هاي  با جنبش سوسيال دمكراسي شناخته مي

ي از بورژوازي و احزاب سوسيال كارگري در كل اروپا و.. اهرم فشار بخش
 اراده اعمال به ربطي و ،دمكرات براي كنترل جنبش كارگري است

 جنبش رسميت با ما برگردد ايران به كه تاجائي ،ندندار كارگران مستقيم
خواهم بگويم سنت جنبش  اي از جانب دولت طرف نيستيم. مي اتحاديه

بلكه از شانسي هم  ،يستاتحاديه اي در ايران سنتي نه تنها جا افتاده ن
برخوردار نيست. هيچ جناحي از بورژوازي ايران خواهان جنبش اتحاديه اي 
با همان سنت اتحاديه ها در كشورهاي اروپايي نيست. تصور شكل گيري 

 ممكن ،جنبش اتحاديه اي در ايران به شكل اروپا مطلقا واقعي نيست
رناتيو بورژوازي ايران . آلتبدهد تن اين به نيست حاضر بورژوازي و نيست

 و اسالمي شوراي رژيمي هاي تشكل همان ،براي تشكل يابي كارگران
. اين جنبه ضدكارگريند همگي كه است كارگر خانه و اسالمي هاي انجمن

احتياج به بحثي پايه اي تر در مورد سرمايه داري در كشورهائي مثل ايران 
ر من دو تجربه سنديكاي شوم. و البته از نظ دارد كه اينجا وارد آن نمي

هفت تپه و شركت واحد ربطي به سنت اتحاديه اي اروپا ندارند و امتداد 
كدام از اين  سنت جنبش اتحاديه اي و سنديكاليستي نيستند. هيچ

ها ابزار دست هيچ بخشي از بورژوازي نيست و اين دو تشكل را  تشكل
اقدام آنها قابل تم كارگران در دفاع از منافع خود ساخته اند و چنانچه گف

   تقدير و شايسته بيشترين پشتيباني است.
اما محدوديت هاي جنبش اتحاديه اي در همين دو مورد هم قابل مشاهده 
است. در پروسه شكل گيري اين دو تشكل تقريبا همه فعالين آنها كه در 

يا از  ،هستند زندان يا ،قالب هيئت مديره اين سنديكاها معرفي شده اند
 ،هاي فعالين آنها راج شده اند. تجربه همين دو مورد با همه فداكاريكار اخ
. فشار است آن بودن تر واقعي و شورايي جنبش بودن تر ساده بر دال

 بطه را عمال ،گيري هر روزه فعالين اين دو تشكل پليسي و اخراج و دست
. است كاسته شدت به ،باشد نكرده قطع اگر را سنديكاها اين مديره هيئت

متاسفانه به همين دليل خيلي ايزوله شده اند. اگر سرپا  تشكل دو ينا
 با آنها فعالين كه است سنگيني هزينه و فداكاري همت به ،مانده اند
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. نوع و ساختار جنبش اند پرداخته خود.. و روزه هر تهديد و زندان تحمل
سنديكايي و از جمله همين سنديكاهاي واحد و هفت تپه هم امكان رشد 

دهد. به همين دليل ما  روكراتيسم و عدم دخالت مستقيم كارگران را ميبو
بر متكي كردن سنديكا و اتحاديه ها در ايران به مجامع عمومي كارگران 

كنيم بدليل  كنيم. به همين دليل است كه ما چه آنجا كه فكر مي تاكيد مي
ديه سري رشته ها بايد به جاي شورا پاي اتحا پراكندگي كارگران در يك

و چه آنجا كه خارج از اراده ما فعالين كارگري سنديكا و اتحاديه  ،رفت
متكي به  ،ها گونه موارد هم اين تشكل كنيم در اين تالش مي ،سازند مي

كنند شوراها ارگان  مجامع عمومي باشند. در ضمن دوستاني كه فكر مي
تند. قيام است و اكنون بايد سنديكا ساخت با يك تناقض بزرگ روبرو هس

چگونه تا دوره انقالبي سنت سنديكايي را پيش برد و سنديكا ساخت و در 
 جنبش به ،دفعه بايد به جاي سنديكاهاي كه قوام گرفته اند آن زمان يك

د؟ ساختماني كه بايد ساخت قاعدتا بايد زير بناي آن و از آور روي شورائي
ز جمله در هاي قدرت گيري طبقه كارگر ا همان خشت اول آن پايه ارگان

  دوره قيام و دوره هاي انقالبي باشد. 
  

 صورت مفيدي هاي تالش كنون تا ،چنانكه اشاره كرديد : همپاسخ پنجم
 است اين دارم من كه مشكلي. است داشته هم خوبي تاثيرات و است گرفته
 ،ثبتي كه شما اشاره كرديدم هاي تالش دل در حتي كشور خارج فضاي كه

چپ ايران را بر خود دارد. فضاي  عميق و سيعو سكتاريسم يك حاكميت
ها در خارج عميقا سكتاريستي است و تاثير  احزاب سياسي و گروه و جمع
ها گذاشته است. من هر تالشي را كه در اين  مستقيمي نيز بر اين فعاليت

 اما ،گذارم ها براي دفاع از جنبش كارگري شده است را ارج مي سال
 از حمايت در جانبه همه تالش يك كه است آن از مانع حاكم سكتاريسم

 و سياست با ،دارم كه شناختي با شخصا. شود دنبال خارج در كارگر طبقه
 شاهكاري توقع ،حاكم است اپوزيسيون جريانات و احزاب بر كه هائي جهت

از جنبش  "دفاع"از اين جريانات ندارم. قالب هاي موجود  خارج در را
بيش از اينكه مربوط به دفاع از طبقه كارگر  ،كارگري ايران در خارج كشور

. و راستش انواع محافل به نام دفاع است خود سازمان از دفاع ،ايران باشد
هاي حاشيه اي  از كارگر و ... موجودند كه متاسفانه بخش زيادي چپ

ها براي خود فعاليتي ساخته اند. هدف بيش از  هستند كه در اين قالب
 و است خود گروه و سازمان كردن عمده ،گر باشداينكه دفاع از طبقه كار

  . است كوبيده هم ها تالش اين بر را خود مهر ايران چپ بر حاكم فضاي
هاي خارج كشوري به داليل زيادي و از  كنم فعاليت در عين حال فكر مي

جمله نبودن فضاي پليسي در خارج و باز بودن دست فعالين كمونيست در 
امروز دنيا با  ،. عالوه بر ايندارد فراواني اهميت ،اندفاع از طبقه كارگر اير

هم امكان  ،ارتباطات سريع و.. واقعا به دهكده جهاني تبديل شده است
 ،هاي ديگر طبقه كارگر در كشورهاي مختلف فراهم است ارتباط با بخش

مبارزات خود. اين كار  دل در جهاني همبستگي يك به كارگر طبقه نياز هم
 احزاب و جريانات ،ش مهمي از كار فعالين طبقه كارگربدون ترديد بخ

 اين در نبايد موجود چپ براي كنم مي فكر. باشد بايد طبقه اين كمونيستي
 هر ،كارگري فعال و كارگر هر ،كمونيستي هر. كرد باز حساب زياد زمينه
در خارج براي اتحاد كل  موجود امكانات از بايد جرياني و حزب و جمع

 بكوشد همسرنوشتي تقويت و جهاني همبستگي كسب براي ،طبقه كارگر
  .باشد كشور خارج در ايران كارگر طبقه حال زبان و
  

: سوبسيدها محصول دوران معيني از تاريخ سرمايه داري در پاسخ ششم
 ،ايران است. در دوره هايي بورژوازي براي تامين نيروي كار براي بازار

گذارد كه  د ميخو دستور در ايهسرم نياز به جواب سر از را اقداماتي
سوبسيد يكي از آنها است. اما هر وقت نياز سرمايه ايجاب كند و بورژوازي 

كند. سوبسيد مشخصا در  اين اقدامات را از دستور خارج و قطع مي ،بتواند
ايران به دوران رشد و شكوفايي سرمايه مربوط است كه دولت حاكم تالش 

ي از كاالهاي مصرفي را ارزان نگه دارد. داشت با دادن سوبسيد قيمت بخش
اين اقدام در آن دوران راهي براي ارزان نگه داشتن نيروي كار طبقه كارگر 
و لذا امكان جلب سرمايه و سرمايه گذاري به ايران بود. باالخره سرمايه دار 

كند كه نيروي كار به عنوان منبع سود سرمايه  جائي سرمايه گذاري مي

در زمان جمهوري  هم و شاه زمان در هم سوبسيدها قطع. باشد ارزان ،دار
 در ،اسالمي و بطور مشخص بعد از جنگ ايران و عراق و اقتصاد جنگي

 و خاتمي ،دولت بورژوايي ايران بوده است. در دوره رفسنجاني دستور
 هاي دولت داليلي به اي دوره هر در. نژاد احمدي دولت دوره در سرانجام
  .شد عملي دوره اين در كه چيزي ،بروند اقدام اين يپا نتوانستند قبلي

براي مثال در كل  ،عالوه بر اين قطع سوبسيدها تنها مربوط به ايران نيست
 همين در وسيع تعرضي ،اروپا ما شاهد كاستن خدمات اجتماعي هستيم

 اعتراض. است شده داده سازمان كارگر طبقه معيشت سطح به سال چند
 نكرده فراموش كسي را بازنشستگي سن بردن باال به فرانسه سنديكاهاي

 باال به جوان نسل وسيع اعتراضات ،در انگلستان كارگري اعتصابات. است
ت كارگري در يونان اعتصابا ،ها ادامه يافت ها كه مدت نشگاهدا شهريه بردن

و... همگي بخشي از تالش طبقه كارگر براي سد بستن در مقابل تعرض 
هاي حاكم براي پس  يشت آن و مقابله با تالش دولتبورژوازي به سطح مع

  گرفتن دستاوردهاي تا كنوني طبقه كارگر در اين كشورها است. 
در ايران هم در همين دوره دولت طرح زدن سوبسيدها را به اجرا گذاشت. 

چنانكه گفتم از زمان شاه در دستور بورژوازي ايران بود. كل  اين طرح هم
 سوبسيد قطع در حكومتي غير و حكومتي هاي ناحج همه ،بورژوازي ايران

ه و دارند. اگر اختالفي بود بر سر چگونگي اجراي آن بود. داشت توافق
بخشي از بورژوازي ايران از جمله رهبران سبز خواهان اجراي كامل اين 
طرح بودند. دولت احمدي نژاد پيش برد اين طرح را به صورت پلكاني در 

شود. نگراني بر سر قطح يكدفعه  وز دارد اجرا ميدستور خود گذاشت كه امر
كردن شوك به جامعه و اساسا به طبقه كارگر و اقشار كم  وارد ،سوبسيدها

درآمد و خطر شورش مردم بود. دولت احمدي نژاد با طرح يارانه و دادن 
 خطر و بكاهد را طرح اين اجراي تاثيرات دامنه كرد تالش ،مقداري پول

  . بردارد راه از را ..و شورش و  تالطم
اين طرح حمله اي وسيع به سطح دستمزد طبقه كارگر ايران است. اولين 

ها است كه شاهد آن هستيم. افزايش هر روزه  تاثيرات آن باال رفتن قيمت
ه كوتا اي پروسه در ،ها و تقريبا ثابت ماندن دستمزد طبقه كارگر قيمت

كند. اگر در  د را ناچيز ميدهن جايگاه آنچه به عنوان يارانه به مردم مي
گيرند و  ماهانه پولي مي ،شروع اين طرح اقشار پاييني جامعه احساس كنند

ر ادامه مطلقا جوابگو نيست. د ،كند اين پول جبران گراني هر روزه را مي
ها در بازار و  بورژوازي ايران با اين كار راهي كم خطر را براي آزادي قيمت

كه در عين اجراي آن جامعه با شوك و لذا زدن سوبسيد دولتي باز كرد 
شورش روبرو نشود. رهبران سبز طرح دولت احمدي نژاد را اقتصاد صدقه 

خواهم  كند. مي مي "گدا پروري"مردم  به پول دادن با گفتند ،نام گذاشتند
بگويم كه هيچ جناحي از بورژوازي ايران با قطع سوبسيدها مشكل نداشته 

ده اند و بو القول متفق آن روي اپوزيسيون و پوزيسيون با همگي ،است
اختالف در چگونگي اجراي اين طرح بود كه اشاره كردم. عالوه بر اين يك 
جنبه ديگر مسئله توان خريد مردم است. بازار داخلي ايران در اين دوره 
اساسا در دست بورژوازي ايران است. در دوره هائي دولت آگاهانه مانع ورود 

 ايران بورژوازي اختيار در را داخلي بازار تا ،شد بازار مي كاالي خارجي به
 بورژوازي ،باشد داشته سقفي بايد مردم به تعرض نيز سر اين از. دارد نگه
 توليدات ،ت خريد مردم را به صفر برساند و توقع داشته باشدقدر تواند نمي

 ازارب در چنداني رقابتي توان ايران كه شرايطي در ،برسد فروش به داخلي
 تحميل دولت به را هائي محدوديت مسئله همين حال هر به. ندارد خارجي

  .پرداخت آن به توان نمي اينجا كه كند مي
با اين تفاصيل مباحثاتي كه حول دولت و شخص احمدي نژاد راه افتاده 
است مبناي واقعي ندارد. اجراي طرح يارانه نه كشف احمدي نژاد است و 

ت دولت دهم است. جرياناتي كه اين را مبناي بي نه اجراي آن تنها خواس
 و نژاد احمدي نام به حالت بهترين در ،لياقتي احمدي نژاد گذاشته اند

 ،دهند را از زير تيغ نقد نجات مي ايران بورژوازي ،او شخص با مخالفت
 اين در آن رهبران و سبز جمله از و بقيه و است نژاد احمدي مشكل گويا
 سهم كاستن طرح اين از ايران بورژوازي هدف كل .نيستند سهيم حمله
 نيروي كردن تر ارزان اعتبار اين به و اجتماعي سرمايه كل از كارگر طبقه
  .است بيشتر سود تامين براي كار
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بر اين اساس من فكر ميكنم يك ميدان مهم براي تقابل با اين 
ها مزد دست افزايش ،سياست و باال بردن قدرت خريد طبقه كارگر

بيمه بيكاري براي همه كسان آماده به كار است. سنگري كه طبقه  و
 باال ،بندد ش ميا كارگر در تقابل با تعرض بورژوازي ايران و دولت

در شرايطي كه قيمت همه كاالها باال  دستمزد كارگر است. بردن
 به ،است كارش نيروي همان كه را خود كاالي دارد حق هم كارگر ،رود مي

. اين سنگري است كه طبقه كارگر ببرد باال خود توقع و نياز و تورم تناسب
بايد ببندد و نيروي خود را حول آن متحد كند. اين ميدان مبارزه كارگر و 

  شعار محوري اين طبقه در مقابل اين تعرض بورژوازي است.
  

ميان اعتراضات در  ،: مسئله اصلي تفاوتي ماهوي و عميقپاسخ هفتم
ايران است. باالخره هر تحركي به داليلي  88سال  تونس و مصر با تحركات

كند كه خود آن اهداف ماهيت  گيرد و اهدافي را دنبال مي صورت مي
دهد. در مصر و تونس مردم عليه استبداد و بي حقوقي  تحرك را نشان مي

دند و بو رفاه و آزادي خواهان ،و براي مطالبات خود به ميدان آمدند
ايران تحركي براي  88يل بود. اعتراضات سال اعتراضات آنها به اين دال

تامين نان و عليه فقر و استبداد نبود. انتخابات رياست جمهوري صورت 
 فكر ،داشت اعتراض آن نتيجه به اسالمي جمهوري از جناحي ،گرفته بود

 ميبايست موسوي و اند كرده تقلب نژاد احمدي اي خامنه جناح كرد مي
نتيجه  به اعتراض ،ايران در تحركات دفه. شد مي ايران جمهور رئيس

 88ال س تحرك ،انتخابات بود. اگر در آن انتخابات موسوي برنده شده بود
موضوعيتي نداشت. يا اگر فرضاً جناح خامنه اي تقلب را پذيرفته بود و به 

. گرفت نمي صورت 88 اعتراض ،گرفت بهانه اي تجديد انتخاباتي صورت مي
راي من را پس "شعار  با كه بود انتخابات تجديد ايران 88 اعتراضات پرچم
. در راس آن جناحي از بورژوازي ايران به شد شروع ،و تلقب كرده اند "بده

 مطالبات به ربطي آن اهداف ،رهبري موسوي و كروبي و.. قرار داشتند
 را آزادي و نان مثل ديگر اهدافي توانست نمي آن دل در لذا و نداشت مردم

تحركات شركت  آن در زحمتكش مردم از وسيعي توده اينكه. چسباند
 انساني هاي آرمان خدمت در تحركات آن كه نيست اين بر دليلي ،كردند
يين تع ،ه باشد. اميال و آرزوهاي مردم شركت كنندهبود انقالبي توده آن

كردند  كننده ماهيت آن تحركات نبود. اين بخش از مردم احساس مي
توانند بروند به خيابان و داد خود را  آنها هم ميفرصتي ايجاد شده است كه 

مسئله در مسير و ماهيت خود تحرك و جنبشي كه راه  اين اما ،بزنند
 همان خدمت در مردم تحرك لذا و ،نقشي نمي توانست داشته باشد ،افتاد

  . پيوست بوقوع آن براي 88 اعتراضات كه بود اهدافي
 ،توان تعيين كرد ان آن نميماهيت هيچ جنبشي را از روي شركت كنندگ

ت تحركات مصر و تونس كامال انساني و انقالبي بود و ماهيت تحركات ماهي
 در ،ايران كامال ارتجاعي بود. ميان دو جناح از حاكميت اختالف بود 88
شكست يكي از آنها شدت پيدا  با و شد برجسته اختالفات اين انتخابات دل

 متاسفانه ،كردند فداكاري ،كردندكرد. مردمي كه در آن تحركات شركت 
ش و فداكاري آنها در خدمت جناحي از دشمنان آن مردم قرار تال كل

گرفت. در يك كالم مردم فريب خوردند. تا جائي كه به شركت كارگران در 
 ثمر به نتايج از يكي سبز جنبش رهبران خود ،آن اعتراضات برگردد

. گذارند مي نام كارگران شركت عدم را آن تحركات و سبز جنبش نرسيدن
ائي كه كردند به اين فكر افتادند كه بايد مطالباتي را طرح ه بررسي از بعد

كنند كه كارگران را به صف خود بكشانند. اتفاقا ماهيت ارتجاعي جنبش 
 از ،گردن كلفت در رهبري آن داران سرمايه از وسيعي طيف وجود ،سبز
 اي خامنه جناح دست در ريابزا ،سبز از رفسنجاني امثال دفاع جمله

سنجاني به عنوان يكي رف از عمومي نفرت از استفاده با تا ،دبو نژاد احمدي
 در. بكشاند خود صف به را مردم توده از بخشي ،از بزرگترين مافياي مالي

 دعواي ،ايران بورژوازي از جناح دو دعواي و 88 سال هاي جدال صورت هر
 مردم منفعت به ربطي ،حاكم جناح با سبز پرچم زير ليبرال بورژوازي
لذا نميتوانست از دل آن نتايجي را گرفت كه مردم در تونس يا  و نداشت

 حزب منهاي ،مصر گرفتند. اگر كل اپوزيسيون راست و چپ ايران
 و پيوستند سبز به ،كارگري فعالين و پراكند جمعهاي و افراد و حكمتيست

 اين خود ماهيت دليل به ،دندش صف به ،ليبرال بورژوازي جنبش بيرق زير

. تبليغات وسيعي كه اين صف همراه كل ميدياي غرب در دفاع بود جريانات
 مردم و كارگر طبقه چشم در دودي همگي ،از جنبش سبز راه انداخت

  . بود سبز جنبش خدمت در و انقالبي
  

ترين فاكتور موقعيت كنوني طبقه كارگر است كه در  : مهمپاسخ هشتم
تان به آن پرداختم. ترديد ندارم كه هم سركوب و هم  وال اولجواب به سئ

 مسئله ترين مهم اما ،وضع كنوني جهان سرمايه داري تاثيرات خود را دارند
مشكالت ذهني طبقه كارگر است كه به شكل انشقاق و پراكندگي و.. خود 

 نظام هر فرض سركوب ،دهد. از نظر من سركوب جواب نيست را نشان مي
 آنچه ،كنم آنچه باعث اين وضع است در ايران است. من فكر مي بورژوائي
 جامعه بر دهه سه ،مسلح دندان تا و بورژوايي حكومت يك است داده اجازه
 عدم ،ان حاكميت كند و شرايط دشواري را به طبقه كارگر تحميل كنداير

 طبقه اين دامن كه است مشكالتي بر آمدن فائق براي كارگر طبقه آمادگي
 مزدي بردگي ،چنانكه در اول بحث هم اشاره كردم . هماست رفتهگ را

 رضايت و تسليم بدون ،هستيم آن شاهد كه عظيمي ابعاد در كارگر طبقه
 آوردن بيرون. نيست مقدور آنها تمكين و قناعت بدون ،قه كارگرطب توده
. طبقه كارگر است طبقه اين هاي كمونيست كار وضع اين از كارگر طبقه

 موانع بايد ،ش از هر زماني به اتحاد در صفوف خود محتاج استامروز بي
 اتحاد راه اين در قدم ترين مهم و اولين. برداشت پا پيش از را اتحاد اين
. و گفتم ابتدا است كارگر طبقه كمونيست رهبران ،گران كمونيستكار

نيروئي كه بايد محمل اين اتحاد باشد بايد خود متحد شود. اتحاد كارگران 
 كارگري مركز هر در كارگر طبقه گويان سخن و رهبران اتحاد ،مونيستك

بناي اتحاد در ميان كارگران آن مركز است. بورژوازي عالوه بر  سنگ
سركوب با يك دستگاه طويل و بزرگ تبليغاتي روزانه كل جامعه و خصوصا 

كند زندگي كنوني را  كند و تالش مي طبقه كارگر را پمپاژ تبليغاتي مي
ي جلوه دهد. سد بستن در مقابل اين تعرض احتياج به كار جدي ابد

  گرانه و كار مبارزاتي در صفوف اين طبقه دارد.  سياسي و آگاه
 توده اند شده موفق جا هر ،هر جا فعالين و رهبران كارگري متحد بوده اند

 مبارزات ،كنند متحد خود مطالبات حول خود كار محل در را كارگر طبقه
وفق شده است. بارزترين نمونه در اين زمينه اعتصاب كارگران نيز م آنها

پتروشيمي تبريز و بدنبال كارگران ماهشهر است. در اين دو مركز به دليل 
دولت و كار فرما مجبور  ،هوشياري و كار متحدانه كارگران و رهبران آنها

 شدند به مطالبات كارگران تن بدهند. در تبريز تالش كردن با پرداخت پول
 استفاده شكن اعتصاب عنوان به آنان از ،هاي ديگر زياد به كارگران بخش

اعتصاب كارگران ماهشهر در اين زمينه بسيار . نشدند موفق كه كنند
 كل دخالت و دادن شركت ،آموزنده است. بسيج كل كارگران

 جريان در آنها باالي سطح اتحاد ،تصميمات همه در كارگران

اد به عنوان نماينده و سرانجام همه تعيين تعدادي زي ،اعتصاب
 كاري ،توافقات و تصميمات را موكول كردن به توافق توده كارگران

ها و  ها و تدبير كردن اين كار بدون تالشي از پيش و نشست .بود درخشان
ها و... مقدور نبود. بايد يك كار پايه اي و اساسي در ميان طبقه  جمع شدن

اين كار جمع شدن فعالين خشت بناي كارگر صورت بگيرد. 
ته هاي كمي در كارگر طبقه دلسوز فعال و رهبر ،كمونيست

كمونيستي است. خشت بناي اتحاد كارگران متحد شدن با 
ترين و دلسوزترين فعالين كارگري در كميته هاي  هآگا ،نفوذترين

  كمونيستي است. 
وز در تاكيد كنم. امر را نكته چند ،در مورد وضعيت جهاني سرمايه داري

هاي سرمايه  سراسر جهان شاهد تعرض وسيع و همه جانبه سرمايه و دولت
داري به سطح زندگي طبقه كارگر هستيم. اين تعرض در ابعاد مختلف 

. تنها براي نمونه و بر دارد جريان فرهنگي و اجتماعي ،سياسي ،اقتصادي
از اخيرا در نروژ يكي  ،هاي غربي مبناي اخبار ميدياي رسمي خود دولت

 اي جزيره به ،اسلو شهر مركز در گذاري بمب از بعد ،فعالين دست راستي
بار را راه  كه محل تفريح جوانان چپ نروژ بود حمله كرد و فاجعه اي خون

انداخت. بعد از اين اتفاق در انگلستان دولت دست راستي بريتانيا در كمال 
مسايگي دارد كند كه هر كس آنارشيستي را در ه بي شرمي رسما اعالم مي

 جوانان به راستي دست فعالين و ،ها به پليس خبر دهد. حمله فاشيست
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كنند و عمال در  احت تمام دستمايه تعرض به چپ جامعه ميوق با را چپ
كنار همان فاشيست تروريسم و بمب گذار مي ايستند. دولت آمريكا در 

را ترور كه چه گوارا  ،هائي داد همين روزها جايزه هنگفتي به تروريست
كردند. مجلس آمريكا پرداخت ميزان هنگفت پول به كسي كه چه گوارا را 

كند. واحدهاي پليس  كشته است را تصويب و بدون شرم آن را اعالم مي
ها  آمريكا با زير پا گذاشتن همه موازين بين المللي كه قرار است همه دولت

ر مسلح را گرفته و شوند و بن الدن غي وارد پاكستان مي ،به آن پايند باشند
كنند. در انگلستان بعد از به خيابان ريختن مردم محرم و عصيان  اعدام مي

 كل با دولت ،هائي كه در همين مدت پيش اتفاق افتاد زده و درگيري
 ،يدياي نوكر خود به تبليغاتي عميقا ضد انساني و فضائي مسموم دامن زدم
 6و نيم پوند  3به ارزش دك را به جرم دزدي كو دو مادر فضا اين در كه

 يكي همين در بريتانيا مجلس نمايندگان كه شرايطي در ،ماه زندان گرفت
هاي چند صد ميليون پوندي آنها افشا شد  اخير چندين مورد دزدي دوسال

اما حتي يك نفر از آنان نيز يك روز  ،و به ميديا رفت و دنيا مطلع شد
اوج وقاحت و بيشرمي بورژوازي زندان نرفت. اين موارد را اشاره كردم تا 

امروز و پوچ بودن همه ادعاهاي حقوق انسان و دمكراسي و حقوق بشر 
ها دالر از خزانه  روشن شود. شاهديم در همين چند سال گذشته بيليون

ها كمك شد تا ورشكسته نشوند و حال  مردم در كشورهاي مختلف به بانك
سي هم جوابگو نيست و تازه ها كارگر اخراج و بيكار شده اند و ك ميليون

گيرند با هزار بهانه كم شده است. اين  كمك هزينه ناچيزي هم كه مي
ها كارگر چيني قرار  نمونه ها را در كنار شرايط وحشيانه استثمار ميليون

 وضع كنار در و بگذاريد آفريقا در گرسنگي وسيع آمار كنار در ،دهيد
و آفريقاي  التين مريكايآ در كارگر طبقه وحشيانه استثمار و وخيم
بگذاريد تا تصوير كمي  ژاپن در مهاجر كارگر وحشيانه استثمار و ،جنوبي
تواند بر جامعه ايران  تر شود. اين وضع دنياي ما است. و اين وضع نمي كامل

و بر طبقه كارگر تاثير مخرب نگذارد. اين بخشي از ارعابي است كه 
تا جامعه را و در راس آن طبقه كند  بورژوازي بسيار آگاهانه دنبال مي

هاي شرم را  كارگر را مرعوب كند. امروز ديگر بورژوازي خود راسا پرده
گذارد و اين  برداشته است و چهره كثيف و خونبار خود را به نمايش مي

كامال آگاهانه و با هدف ترساندن كل جامعه و در راس آن طبقه كارگر 
ار گذاشتن هر نوع پرده كن ،ارگرگيرد. دشمني عريان با طبقه ك صورت مي

 به دهد مي امكان هم كارگر به طرفي از، و هر نوع ظاهر بشردوستانه
 عليه و ببيند را بورژوازي شقاوت و رحمي بي و وقاحت سادگي و روشني

   خود  را ببندد. صف آن
اما همراه با اين وضع يك طرف ديگر هم طبقه كارگر جهاني است. در 

 و فرانسه از ،هاي وسيعي در كشورهاي مختلف همين مدت شاهد جدال
تا خاورميانه بوده ايم. كسي يك سال قبل تصور   يونان ،انگلستان

صور ت كسي. ببيند خود به انقالبي ها زودي اين به تونس و مصر ،كرد نمي
شوند با  كرد كل خاورميانه و آنچه كه به عنوان دول عربي شناخته مي نمي

جه شوند. اينها هم تاثيرات مثبت خود را طغيان مردم ستمديده موا
  گذاشته اند. 

به هر حال ايران جامعه اي صنعتي با يك طبقه كارگر بزرگ است كه اگر 
ه گفتم بهبود در چنانك هم و اما. كند مي دگرگون را جامعه كل ،اراده كند

است. اين آمادگي امروز  كارگر طبقه آمادگي گرو در ،زندگي اين طبقه
چيز آمادگي ذهني و فائق آمدن به تشتت و پراكندگي در قبل از هر 

صفوف رهبران و فعالين كمونيست طبقه كارگر است. حلقه اصلي در اين 
راه اتحاد رهبران و فعالين راديكال اين طبقه به عنوان موتور محركه كل 

  طبقه كارگر و لوالي اتحاد اين طبقه است.
  

 به كنم مي فكر ،اره شما برگردد: تا جائي كه به مراكز مورد اشپاسخ نهم
 ،كز و عدم تمركز كارگران در آنمرا اين بودن كوچك و پراكندگي دليل
زم است كارگران در اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري متشكل شوند. در ال

همان حال بايد تالش كرد همين اتحاديه ها را نيز متكي كرد به مجامع 
ن در محل زندگي باشد يا محل عمومي خود. اينكه اشكال سازماندهي آ

ته يا كارگران هر بخش. براي مثال رش هر موقعيت به دارد بستگي ،كار
اكنون صدها مركز جوشكاري و مكانيكي و... در شهرهاي مختلف وجود 

دارند. در چنين مواردي بهتر است محل كار مركز سازماندهي باشد. فكر 
در اين موارد به نظرم نبايد  كنم اساسا بايد متكي به محل كار بود. اما مي

تشكل يابي در محل زندگي ممكن  امكان هم جائي در اگر ،تعصبي داشت
  تر است بايد اين كار را كرد.

: زنان كارگر بخشي از طبقه كارگر ايرانند و مبارزه و اعتراض پاسخ دهم
ها به  آنها نيز بخشي از مبارزه طبقه كارگر است. اكنون بازار سياه هم تن

 مردم و زن با كارگر طبقه از بخشي كال ،شود كارگر خالصه نمي زنان
 در ،است طرف آن با كارگر طبقه كه مختلفي مشكالت و بيكاري بدليل
كنند. كار سياه را خود سرمايه ايجاد  ترين مزد كار مي پايين با و سياه بازار
كند. قرباني اصلي كار سياه كارگران افغانستاني هستند. يك منبع  مي
يروي كار ارزان را چند ميليون كارگر افغانستاني در چند دهه گذشته ن

 ،مزد توان كار سياه هم نام گذاشت. كار بي تامين كرده اند كه حتي نمي
 يافته اختصاص كارگر طبقه از بخش اين به اساسا سخت و تامين بي كاري
 تاني نقشي بسيار مهم در رشد سرمايه و سود عظيمافغانس كارگران. است

 ،آن به قيمت بردگي مطلق خود داشته اند. امروز كه بحث يارانه است
ر غاز هم بي بهره چند اين از كند مي هم سفيد كار كه افغانستاني كارگر

 ،ها است. جدا از اين كار كودكان در بسياري از مراكز از كوره پزخانه
  . است ايران جامعه در سياه كار از بخشي نيز.. و كشاورزي ،ها بافي قالي

 جنبش به ديگر اين ،در هر صورت اگر هم بحث از كار سياه زنان باشد
 كار يا مردان بيكاري با مقابله چنانكه هم ،نيست مربوط آن تاثيرات و زنان
مقابله با  ،مردان جنبش نه و است كارگري جنبش امر مرد كارگران سياه

ابل كار سياه و است. چه سد بستن در مق طبقه كارگركار سياه زنان نيز امر 
  .است كارگر طبقه امر ،چه مزد برابر در مقابل كار برابر زنان و مردان كارگر

تا جائي كه به سازماندهي اين بخش از طبقه كارگر برگردد و مشخصا زنان 
 كارگر طبقه از بخش اين كه مشكالتي بايد چيز هر از قبل راستش ،كارگر

عه كارگري برسميت جام تمشكال از بخشي عنوان به ،است مواجه آن با
در  ،كنند يا كال كارگراني كه كار سياه ميشناخته شود. اين بخش از زنان 

حقيقت جزو كارگران بيكار به حساب مي آيند كه رسما و بر مبناي موازين 
 كه است معضالتي ،جامعه بيكارند. مشكالتي كه در اين بخش موجود است

كنند. كسي  پنجه نرم مي و دست نآ با ايران كارگران از نفر ميليون چند
 حساب به بيكار و نيست برايش كاري اول وهله در ،كند كه كار سياه مي

حاضر نيست به كار سياه و در  انساني هيچ باشد مناسبي كار اگر ،آيد مي
حقيقت به بردگي مطلق تن دهد. لذا به نظر من اين بخش از طبقه كارگر 

رگران افغانستاني كه مجبورند كا يا ،نندك و زنان و مرداني كه كار سياه مي
به عنوان كارگر بيكار و حول كار مناسب يا بيمه  ،تن به كار سياه بدهند 

بيكاري بايد متحد شوند. مسئله بيكاري تنها مشكل كارگران بيكار نيست. 
بيكاري اهرم فشاري بر سر كل طبقه كارگر براي تن دادن به بردگي محض 

 به را پاييني زندگي سطح ،بيكاري باعث شده است است. ترس و نگراني از
. در هر صورت مقابله با بيكاري امر كل طبقه كنند تحميل كارگر طبقه كل

كارگر است. بيكاري در حقيقت عاملي جدي و ابزاري مهم عليه كل طبقه 
كارگر است. با اين ابزار دستمزد كارگر شاغل را هم پايين نگاه ميدارند و 

شود. لذا اين فشار هميشه بر سر  ا الزم دانست اخراج ميهر وقت كارفرم
كارگر شاغل هست و آگاهانه فشار را نگه ميدارند تا با استفاده از آن هر 
شرايطي را به كارگران شاغل هم تحميل كنند. اتحاد كارگر شاغل و بيكار 
عليه بيكاري و حول مطالبه كار مناسب يا بيمه بيكاري مكفي يكي از 

  ي اصلي جدال طبقه كارگر با بورژوازي است.ها ميدان
كال من فكر  ،اگر هم منظور شما جنبش برابري زنان علي العموم است

 كار ،ركنم رهائي زنان در جوامع بورژوائي چون ايران كار طبقه كارگ مي
 نشناختن برسميت و زن حقوقي بي. است طبقه اين سوسياليستي جنبش
جوامع بورژوائي چون  در حاكم بداداست از بخشي ،زنان ابتدايي حقوق

ايران است. رهائي زن امر جنبش سوسياليستي طبقه كارگر است و بردگي 
  است.  و ابزار انشقاق در اين طبقه زن بيش از همه عليه طبقه كارگر

 و زن براي برابر كار مقابل در برابر مزد تنها نه ،تا جائي كه به ايران برگردد
ين آزادي بيان و عقيده و پوشش و رفت و آمد تضم حتي بلكه ،كارگر مرد

و.. نيز بر دوش طبقه كارگر است. بورژوازي هر زمان به كار زن محتاج 
كند و هر وقت هم احتياجي  زن را به عنوان نيروي كار جلب بازار مي ،است
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نباشد اولين قربانيان اخراج و بيكاري زنانند. لذا جنبش زنان به عنوان يك 
طبقه كارگر باشد. يا بهتر است بگويم دفاع از حقوق زن  جنبش بايد متحد

و خواست برابري كامل زن و مرد يكي از مطالبات هميشگي جنبش 
 در ،سوسياليستي طبقه كارگر است. تا كنون هم در مبارزات كارگران ايران

 برابري ،آنان هاي كيفرخواست و بيانه در ،مه اول هاي قطعنامه و مطالبات
 و اجتماعي ،اقتصادي ،ي سياسيها عرصه همه در مرد و زن كامل

  . است بوده ايران كارگر طبقه خواست فرهنگي
  

: طبقه كارگر اعم از كارگران بخش صنعتي و خدماتي و... پاسخ يازدهم
يك طبقه اند با منافع مشترك. مهم نيست كه آنها در بخش خدماتي كار 

تند يا توزيع و... از كنند يا در بخش صنعتي. مهم نيست در توليد هس مي
زاويه توليد اجتماعي در جامعه كار در بخش خدماتي به همان ميزان 
ضروري است كه در بخش صنعتي و توليدي. كل طبقه كارگر با كل كاري 

توليد اجتماعي را  ،دهد اعم از كار خدماتي يا غير خدماتي كه انجام مي
كارگر به بخش كند. بايد توجه داشت كه تقسيم بندي طبقه  ميسر مي

خدماتي و صنعتي و توليدي خصوصا در دوره هاي بحراني از جانب 
بورژوازي ابزاري است براي افزايش شدت استثمار كل طبقه كارگر و 
كاستن از سهم كل طبقه كارگر از توليد اجتماعي. در اين دوران بورژوازي 
ا با كاستن خدمات عمومي عمال بخش زيادي از كارگران بخش خدماتي ر

كند و بار تامين زندگي اين بخش را عمال بر  به خيل بيكاران اضافه مي
كند.  بر سر بخش شاغل طبقه كارگر اضافه مي ،دوش همسرنوشتان خود

هاي توليدي  همزمان با اين با افزايش بارآوري كار و شدت كار در بخش
عمال سهم كارگران از توليد اجتماعي را حتي در همين بخش كاهش 

دهد و درجه  و كل طبقه كارگر را در شرايط نامساعد تري قرار ميدهد  مي
برد. لذا از زاويه منفعت طبقه كارگر و از  استثمار كل طبقه كارگر را باال مي

زاويه كل توليد اجتماعي همه كارگران اعم از بخش خدماتي يا صنعتي 
جزو يك طبقه و هم منفعت هستند. در جامعه هيچ بخش صنعتي و 

دهد و هيچ توليدي بدون  بدون نقش بخش خدماتي معني نميتوليدي 
بخش توزيع و خدمات به خودي خود مسئله توليد و باز توليد اجتماعي را 

  رساند.  به جائي نمي
اكنون در جامعه ايران بخش نسبتا وسيعي از طبقه كارگر در بخش 

 ،ها شهرداري تا نقل و حمل بخش از ،كنند خدماتي و توزيع كار مي
 بخش بدون اگر. كارگرند طبقه از بخش اين شامل.. و پرستاران ،لمينمع

معني  بي اجتماعي توليد باز و توليد و جامعه چرخش توليدي و صنعتي
 بخش توليد نيز خدمات و توزيع بخش در كارگر طبقه نقش بدون ،است

  . است معني بي جامعه توليدي و صنعتي
گر نقش بسيار مهمي در جامعه در دنياي واقعي هم اين بخش از طبقه كار

دارند و قدرت بزرگي هم دارند. يك دقيقه تصور كنيد كه جامعه براي يك 
 ،نباشد موجود ترانسپورت ،لم نداشته باشدمع ،روز پرستار نداشته باشد

 شد خواهد مختل جامعه كل ،نكنند كار بخش اين كارگران و ها شهرداري
رسد و هيچ  خامي به محل نمي مواد هيچ ،گيرد نمي صورت توليدي هيچ و

تواند سر  شود و هيچ كارگري در بخش توليدي نمي توليدي توزيع نمي
كارش برود. تصور كنيد فقط در بخش ترانسپورت يك روز كارگران اين 

 همه و جامعه كل ،يزدمير هم به جامعه كل ،بخش دست از كار بكشند
شود. يا كارگران  ميا مختل تمام آنها در اجتماعي زندگي و بزرگ شهرهاي

 مختل تهران در زندگي ،شهرداري در تهران يك هفته سر كار نروند
ي قوي در دست ها اهرم حال عين در بخش اين بگويم خواهم مي. شود مي

دارند و منشا قدرت هستند كه نقشي تعيين كننده در چرخش كل جامعه 
  و زندگي اجتماعي دارند.

هاي  اين طبقه اعم از اينكه بخش يكپارچگي كل طبقه كارگر و وحدت كل
 ،مختلف طبقه كارگر كجاي توليد و باز توليد جامعه سرمايه داري هستند

توان سنگربندي جدي در مقابل  و طبقه اين اتحاد حفظ مهم شرط يك
بورژوازي است. يكپارچگي طبقه كارگر با همه بخشهاي آن و توجه به 

عمومي در هر مبارزه اي  منفعت عمومي اين طبقه و توجه به اين منفعت
شرط مهم و حياتي  ،به عنوان قطب نماي تحرك اعتراضي طبقه كارگر

  پيروزي در مبارزه عليه بورژوازي است.  

  
:  به نظر من همه كساني كه مجبورند براي تامين زندگي پاسخ دوازدهم

همه كساني كه مجبورند هر روزه نيروي كار  ،خود روزانه سر كار بروند
جزو طبقه كارگرند. بخش وسيعي  ،فروشند تا زندگي آنها بچرخدخود را ب

 هر مثل و ندارند دست در اي سرمايه ،اي ندارند از معلمين اندوخته
بايد هر روز سر كار بروند تا  ،دهد ارگري كه مثال كار يدي انجام ميك

ها از نظر اجتماعي  و كال جايگاه اجتماعي  زندگي آن روزشان بچرخد. اين
كند كه به عنوان بخشي از طبقه كارگر به حساب بياند.  يجاب ميآنها ا

كنند مثل  موقعيت اجتماعي بخش زيادي از كساني كه كار يدي نمي
معلمين كه شما اشاره كرديد در دنياي واقعي بخشي از طبقه كارگرند. كال 

كند كه روزانه براي امرار  هر آدمي كه موقعيت اجتماعي او ايجاب مي
به رفتن سر كار و فروش نيروي كار خود است را كارگر و جز  معاش مجبور

طبقه كارگر به حساب مي آيد. كار اين بخش الزاما مثل كارگر صنعتي كار 
اين بخش توليد و باز توليد ممكن نيست و  كار بدون اما ،مولد نيست

چرخش جامعه هم ممكن نيست. لذا از زاويه نقش آنها هم در كل جامعه از 
  ي دارند.مايگاه مهنظر من ج

*  
  

           

  كميته مركزيپاسخ 
  ر)(راه كارگ سازمان كارگران انقالبي ايران

  پرسش آرش 12به  

 

  
ترين عوامل نامساعد براى تشكل مستقل  مهماز منظر ما  پاسخ اول:
بندى كرد. اين سه عامل  اصلى طبقه  توان در سه ردهيكارگرى را م

دولت در ايران، ويژگى ساختار اقتصاد كشور،  بازدارنده عبارتند از: مختصات
كارگرى از آن برخوردار   اى كه اردوى جنبش و خصوصيات و تركيب ويژه

است. هر يك از اين عوامل از اجزاى معينى تشكيل شده و تاثير متقابل بر 
توان موانع  ى اين اجزا مى و از توضيح تاثير متقابل همه دارنديك ديگر 

بگذاريد هر يك   ان در ايران را به خوبى توضيح داد. پسيابى كارگر سازمان
 ترى بيان كنيم. از اين عوامل را به طور مشخص

 

 مختصات دولت 

 به عنوان عامل نامساعد سازمان يابى كارگران

م: الف: يكن در اين محور، به چهار خصلت رژيم سياسى در ايران اشاره مى
  خور نفتى؛ ج: نقش رانت خصلت استبدادى رژيم سياسى ايران؛ ب: دولت

هاى ايران؛ د: خصلت كورپراتيستى نهادهاى كارگرى  تخريبى رژيم
 هاى حاكم. رژيم
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ترين  ترين يا يكى از مهم خصلت استبدادى رژيم سياسى، بى ترديد مهم -1
يابى كارگران است. تاكيد بر اين نكته به  عوامل نامساعد براى سازمان

هاى سياسى در سازمان يابى  ى رژيممنفى خصلت استبداد  معناى نقش
آن يك سان نيست. » ناممكن بودن«دشوار شدن سازمان يابى با اما ست. ا

يابى كارگرى  يابى و از جمله سازمان هاى استبدادى، هر نوع سازمان در رژيم
توان و نبايد شرايط  دشوار است. اما حتا دشوارترين شرايط را نيز نمى

، استبداد سياسى، بود و نبود القى كرد. به نظر ميابى ت ناممكن براى سازمان
كند. قانونى يا  كند، شكل و ابعاد آن را تعيين مى تشكل را تعيين نمى

معهذا نقش منفي كند.  غيرقانونى، نهادى يا جنبشى بودن، آن را تعيين مى
 توان ناديده انگاشتآن را عدم سازمانيابي كارگري تحت هيچ شرايطي نمي

خوار نفتى، الاقل در سى چهل ساله اخير تاريخ ايران، يكى  دولت رانت -2
ترين عوامل نامساعد براى تكوين تشكل مستقل كارگرى بوده است.  از مهم

را   مهمى از درآمدش  اعظم يا بخش  دولت رانت خوار دولتى است كه بخش
هاى  مستقل از فعاليت  نه از طريق ماليات، بلكه از منابعى كم و بيش

آورد. و بنابراين به لحاظ منابع مالى،  جمعيت كشور به دست مى اقتصادى
يابد. در ايران، اثرات  كشور دست مى طبقاتبه نوعى استقالل در مقابل 

  يابى كارگران از دو لحاظ برجستگى خاص نامساعد دولت نفتى بر سازمان
تغال داشته و دارد. اوال: از طريق دامن زدن به اقتصاد انگلى، كه امكانات اش

آورد و در نتيجه، موقعيت عمومى مزد و حقوق بگيران را  مولد را پايين مى
كند؛ ثانيا: از طريق به وجود آوردن گروه نسبتا بزرگى از مزد و  تضعيف مى

شان را  هاى كنند از حق كار برخوردارند و شغل حقوق بگيران، كه گمان مى
بعد از رونق نفتى كنند. اين پديده مخصوصا  نوعى حق كسب شده تلقى مى

هاى پنجاه، تاثيرات معينى بر اليه هايى  قيمت آن در اوايل سال  و افزايش
 اين امر به ى ما بر جاى گذاشته است. به قول آصف بيات از اقشار جامعه

هاى مهاجر از  بافت طبقه، ارتقاى موقعيت اجتماعى اليه» بى قواره كردن«
منفى   كارگران و... از جمله عوارضروستا به شهر، ناموزونى در ميان اقشار 

بر كل موقعيت كارگران بوده است. به عبارت ديگر، دولت نفتى باعث شده 
است، كه هم وزن كارگران صنعتى مدرن در كل نيروى كار فعال ايران 
پايين باشد و هم بخشى از كارگران گمان بكنند سرنوشتى متفاوت و 

دستان جامعه  كل محرومان و تهىموقعيتى نسبتا قابل تحمل در مقايسه با 
 دارند.

هر دولت استبدادى يا بناپارتيستى و حتا هر دولت رانتى لزوما و  -3
  ى اقتصادى نيست در ايران، اما نقش ضرورتا ضد صنعت و مخالف با توسعه

اى دارد كه  و نتايج پر دامنه  ى اقتصادى، عوارض ها در قبال توسعه دولت
ها  ها، جهت گيرى رفت. در ايران، نگاهى به سياستتوان آن را ناديده گ نمى

ى گذشته اين  دههسه دهد، كه در  و اقدامات جمهورى اسالمى نشان مى
ى اقتصادى نبوده، نه تنها نسبت به  رژيم نه تنها فاعل و عامل توسعه

خنثى و بى طرف ظاهر نشده، بلكه به طور فعال در   اقتصاد جامعه در نقش
رده است. كافى است به شرايط ناامن جهت تخريب آن عمل ك

 500از   ى انسانى، به هدر دادن بيش گذارى يا به اتالف سرمايه سرمايه
  هاى ضد و نقيض ميليارد دالر بابت جنگ هشت ساله، به اتخاذ سياست

... اشاره طرح بنگاههاي زود بازده نظير اولويت كشاورزى، تعديل اقتصادى و
 ى اقتصادى را مشاهده كرد. ى در عرصهكرد، تا ابعاد و ميزان خراب

هاى حاكم نيز يكى از  خصلت كورپراتيستى نهادهاى كارگرى رژيم -4
ى شاه،  يابى مستقل كارگرى در ايران بوده است. در دوره موانع مهم سازمان

شورايى به نام شوراى سهيم كردن در كارخانه ها شكل گرفت كه به قول 
 را به عهده داشت.» كارگران به محيط كارمند كردن  عالقه«ى  شاه، وظيفه
مذهبى رژيم  -ى بعد از سقوط شاه نيز خصلت بناپارتيستى  در دوره

ى ما را تقويت كرده است. مبناى  كورپراتيستى در جامعه  اسالمى، گرايش
اعتقادى جمهورى اسالمى، مرزبندى بين مسلمان و غير مسلمان است، كه 

وحدت امت «و اين تمايز را تحت شعار  كند مرزهاى طبقاتى را آلوده مى
دار،  ى كارگر با سرمايه سازد. درهم آميزى مرز طبقه محو مى» اسالمى

سازى طبقاتى تقويت شده و هويت  و هم  ى سازش كند زمينه كمك مى
ى فعال از  مستقل كارگران در سايه قرار گيرد. رژيم اسالمى با استفاده

داران خود را  تجمعى از طرفسعى كرده است » امت اسالمى«مفهوم 
براى » امت«را درهم شكند. مفهوم » ها امتى«سازمان دهد، تا تشكل غير 

هاى فاشيستى يا شبه  در رژيم» ملت«رژيم اسالمى، كاركردى شبيه 
ى نهادهاى  فاشيستى در بر دارد. رژيم از اين طريق توانست با تعبيه

هاى اسالمى در  و انجمن ى كارگر و شوراها خود، نظير خانه  كارگرى خاص
هاى كارگرى را درهم شكند و بعدها نيز از  اوايل انقالب، شوراها و اتحاديه

البته هر چه از عمر رژيم  ها جلوگيرى به عمل آورد. شكل گيرى مجدد آن
اسالمي ميگذرد استفاده از ابزارهاي مفهومي ايدئولوژيك رنگ باختند و با 

اسالمي كار تالش كردند اولي را به نهاد  جدايي كاركرد خانه كارگر از حزب
مبدل سازند كه جز الغر شدن هر چه بيشتر اين  "جامعه كارگري"صنفي 

  اي براي اين نهادها در بر نداشت.تشكل دولتي نتيجه
 

 ويژگى ساختار اقتصاد

 به عنوان عامل نامساعد سازمان يابى كارگران 

ر اقتصاد ايران، به وزن به وزن سنگين سوداگرى د ادر اين محور بحث، م
ترين  دولت به عنوان بزرگ  باالى اقتصاد سياه در كل اقتصاد كشور، به نقش

بورژوازى ممتاز در جمهورى اسالمى به عنوان   كارفرما، و باالخره به نقش
 م.يكن يابى اشاره مى موانع سازمان

ت وزن سنگين سوداگرى در اقتصاد ايران را بايد يكى از نتايج دول الف:
توان آن را عاملى مستقل به حساب  نفتى تلقى كرد، اما به لحاظ ديگرى مى

سوداگرى   آورد. حقيقت اين است، كه هر دولت نفتى ضرورتا به گسترش
زند. سوداگرى محصول شرايط خاصى است. در ايران، قبل از  دامن نمى

  انقالب نيز سوداگرى وزن سنگينى در اقتصاد داشت. بعد از افزايش
 شتابان، سوداگرى به صورتى 1352آساى درآمد نفت در سال   جهش

يافت؛ زيرا بستر مناسبى براى توزيع درآمد نفت در ميان تمام   گسترش
  آورد. اما بعد از انقالب، گسترش عناصر انگلى رژيم شاهنشاهى فراهم مى

اى پيدا كرد كه قبال هرگز سابقه نداشت. اوال:  سوداگرى به دو دليل دامنه
گيرى) و بالفاصله به دنبال  ى اقتصادى كشور (به دنبال گروگان اصرهمح

ترين جنگ قرن بيستم) به  عراق (يعنى طوالنى _آن، شروع جنگ ايران 
ى تمام در ايران اختالالت اقتصادى عظيمى به وجود آورد،  مدت يك دهه

يافت، بلكه   آسا گسترش  كه در طول آن نه تنها سوداگرى به نحوى جهش
آن   اعظم بورژوازى ايران را به سوداگرى كشاند و در حفظ و گسترش  بخش
پول ملى   ارزش  ى همين اختالالت، كاهش نفع ساخت؛ ثانيا: در نتيجه ذى

هم راه با كنترل نرخ ارز توسط دولت  )از صد برابر در طول دو دهه  بيش(
رآمد به اضافه د )هاى مختلف براى معامالت مختلف و مخصوصا تعيين نرخ(

نفت، بستر مناسبى براى رشد سرطانى سوداگرى به وجود آورد و بورژوازى 
را به  )داران پيوند خورده با قدرت مندان سياسى يعنى سرمايه(ممتاز 

نيرومندترين عامل و حاصل سوداگرى تبديل كرد. اين سوداگرى گسترده 
: از يابى كارگران دارد. اوال از چند جهت اثرات نامساعدى روى سازمان

ى  عرضه  هاى اشتغال و در نتيجه، افزايش طريق مسدود كردن فرصت
نيروى كار در مقايسه با تقاضاى آن،  كه قدرت چانه زنى كارگران شاغل را 

دهد؛ ثانيا: از طريق درهم شكستن كشاورزى  مى  در مقابل سرمايه كاهش
ول در داخل ايران و بنابراين، باال بردن بهاى كاالى دست مزدى در ط

 ى طبقاتى.  فاصله  زمان؛ و ثالثا: از طريق گسترش
يا سايه يا (وزن باالى اقتصاد سياه در كل اقتصاد كشور، اقتصاد سياه  ب:

و (دارى  معموال به درجات مختلف در تمام كشورهاى سرمايه )غير رسمى
وجود دارد. اما هر قدر وزن اقتصاد سياه  )رفته  هاى پيش دارى حتا سرمايه

تر باشد، شرايط براى هم بستگى طبقاتى  اقتصاد يك كشور سنگيندر كل 
گردد. در ايران، به دليل وجود دولت  يابى كارگران نامساعدتر مى و سازمان

نفتى، بورژوازى ممتاز نيرومند، و سوداگرى گسترده، وزن اقتصاد سياه 
بسيار سنگين است. تا حدى كه  اكنون در كشور ما، آمار رسمى در غالب 

است. اين   هاى زندگى اجتماعى كامال غير قابل اعتماد و بى ارزش زهحو
ها امكان  كند، و هم به آن اقتصاد سياه است كه كارگران را وادار مى

مهمى از مزد و   دهد، كه در آن واحد چند جا كار كنند. اين كه بخش مى
حقوق بگيران كشور در آن واحد چند كار دارند، بدين معناست كه اوال: 
ى  مرز ميان كارگر رسمى و غير رسمى و مرز ميان كارگر و مثال فروشنده

دوره گرد بهم بريزد و مثال كارگر كارگاه صنعتى بزرگ در عين حال كارگر 
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يك كارگاه كوچك غير مشمول قانون كار باشد؛ ثانيا: هم بستگى ميان 
قابت ها براى شكار شغل ديگرى به ر تر گردد و هر يك از آن كارگران ضعيف

ى كارگران در مقابل سرمايه سقوط  زنى همه با او برخيزد؛ ثالثا: قدرت چانه
  كند؛ رابعا: وضع كارگران غيرماهر و غير منعطف بدتر و بدتر شود.

ترين كارفرماى كشور، يكى از عواملى است  دولت به عنوان بزرگ  نقش ج:
ارد. دولت در گذ يابى كارگران اثرات نامساعدى مى كه در مجموع بر سازمان
 در اين جاهاى كليدى اقتصاد را به عهده دارد.  ايران، مالكيت غالب بخش

با دولت روبرو هستند و هر نوع حركت جدى  »عمومى  بخش«كاركنان 
ها  يابى آن سازمان اين امرتواند به سرعت رنگ سياسى پيدا كند.  ها مى آن

ى شهروندان در را تا حد زيادى، در يك دولت استبدادى و فضاى بى حق
 كند. مقابل دولت، تضعيف مى

دارى به نحوى وجود  بورژوازى ممتاز. در هر حكومت استبدادى، سرمايه د:
دارى افزوده شده است.  دارد. اما در ايران، دو عامل ديگر به استبداد سرمايه

خصلت[استبدادي، نفتي،  ى اين سه دولت نفتى و دولت مذهبى. و مجموعه
وازى ممتاز نيرومند و بسيار مهاجم به وجود آورده است، ، يك بورژمذهبي]

ى حياتى  هاى اصلى اقتصاد كشور را در دست دارد و شيره كه تمام شريان
[طبقه  ى آقازادگى، مكد. وجود اين بورژوازى ممتاز، و پديده آن را مى

نيروى بسيار نامساعدى در مقابل  جديد سياسي ، نظامي و ايدئولوژيك]
كارگران ايران به وجود آورده است. اوال: از طريق دامن زدن به  يابى سازمان

گذارى؛ ثانيا: از  سوداگرى و خفه كردن اقتصاد مولد و ناامن كردن سرمايه
ى قوانين و  طريق برخوردارى از اقتدارات يك دولت استبدادى كه همه

گيرى  ساختارهاى مربوطه را در جهت حفظ وضع موجود و مقابله با شكل
  گيرد. طبقاتى قوى به كار مى  نبشيك ج

  موانع ساختارى

 يابى  ى كارگر براى سازمان طبقه 

ويژگى و موقعيت كارگران، وزن  ،، به شرايطميتوان در اين محور از بحث
دستان خانه خراب نسبت به كل جمعيت ايران، نسبت پايين  باالى تهى

شور، به كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق بگيران ك
ى بيكارى، به گسست طوالنى در حضور فعال كارگران  فزاينده  گسترش

 كنم. چپ كارگرى اشاره مى  سازمان يافته، و باالخره به ضعف جنبش
 :خراب نسبت به كل جمعيت كشور دستان خانه وزن باالى تهى -1

دهند، كه در حال حاضر حدود نيمى  هاى اقتصادى متعدد نشان مى ارزيابى
قرار دارند  )ها حتا فقر مطلق و به نظر بعضى(عيت كشور زير خط فقر از جم

ها در تمام  و شكاف ميان فقر و ثروت در ايران امروز يكى از باالترين
يابى  دنياست. بى ترديد اين وضع مشكالت بسيار زيادى براى سازمان

تر ماهر  آورد و مخصوصا وضع كارگران غير ماهر و كم كارگران به وجود مى
از آن   كه ماركس »اى ذخيره  ارتش«كند. در واقع،  را بسيار شكننده مى

كرد، در ايران دارد  گفت و آن را عصاى دست سرمايه تلقى مى سخن مى
بزرگى از نيروى كار ايران را به بردگى واقعى   كند؛ بخش بيداد مى

دهد، كه فقط براى بقا بجنگند و به هر  كشاند؛ و در وضعى قرار مى مى
 مت.قي
نسبت پايين كارگران واحدهاى صنعتى بزرگ به كل مزد و حقوق  -2

يابى كارگران است. در  ترين عوامل نامساعد در سازمان بگيران، يكى از مهم
هاى صنعتى بزرگ در سى چهل  ايران، ضعف وزن نسبى كارگران كارگاه

در ى نيرومند  كننده ى كارگر ايران را از يك گروه رهبرى سال اخير، طبقه
در ساختار نيروى كار، عوامل   يابى محروم كرده است. در عوض سازمان
هاى كوچك، كارگران  ايى نظير كار كودكان و وزن سنگين كارگاه منفى

 ايران را از ستون تهاجمى موثر محروم كرده است. 
ى اول  ى بيكارى. ايران كشورى است، كه در دهه فزاينده  گسترش -3

هاى رشد جمعيت برخوردار بوده و در اين  ترين نرخانقالب از يكى از باال
دو برابر شده است و مشكل بيكارى جوانان اكنون يكى از   اش مدت جمعيت

از (شود. به عالوه، مهاجرت داخلى  ترين مسايل آن محسوب مى انفجارى
به دليل درهم شكستن كشاورزى، هنوز آهنگ بسيار بااليى  )روستا به شهر

يكارى نه تنها در كشور ما بسيار باالست، بلكه با آهنگ دارد. بنابراين، ب
كند.  است، كه ابعاد مساله را چند برابر مى  اى هم در حال گسترش فزاينده

شركت، تنها به كارگران  2077اثرات منفى از دست دادن شغل و تعطيلى 
  ماند، بلكه فشار مضاعفى را بر كل طبقه و  بيكار شده محدود و منحصر نمى

گذارد. ترديدى نيست  ى آن بر جاى مى هاى شكننده صا بر شاخهمخصو
يابى كارگران بر  عواملى كه برشمرديم، اثرات بسيار نامساعدى بر سازمان

هاى وسيعى از كارگران  گذارد. فشار بيكارى، موقعيت ضعيف بخش جاى مى
يابى نسل جوان كارگران كارگاه هاى كوچك و  مخصوصا در سازمان

ى غالب  كند. از طرف ديگر، موقعيت شكننده را نهادى مى كارگران فعلى
كارگران قراردادهاى موقت كار، عدم ممنوعيت كار كودكان، اوال بيكارى را 

يابى كارگران بر جاى  كند و ثانيا تاثير كامل منفى بر سازمان دايمى مى
 گذارد. مى
از  گسست طوالنى در حضور فعال كارگران سازمان يافته. در ايران، -4

  اى  هاى مستقل و موثر كارگران ضربه كه به تشكل( 32مرداد  28كودتاى 
  
  

  
  

هاى كارگرى مستقل و موثرى  به بعد، ما عمال تشكل )بار وارد كرد مرگ
ى  ى انقالب، هر چند دوره ى دوره ايم. فضاى تنفسى چهار ساله نداشته

تر از آن بود كه  تر و پراكنده يابى كارگرى بود، ولى كوتاه انفجار سازمان
ى بعدى بگذارد. بنابراين، فعاالن كارگرى ما به  بتواند اثرات عميقى بر دوره

معطوف به هم  از تجربهيابى و طبعا  لحاظ آگاهى از منطق كار سازمان
  هاى جنبش ترين ضعف . و اين يكى از بزرگاندمحروم بودهبستگى طبقاتى، 

ن نيروى الزم گذاشته نشود، كارگرى ماست، كه اگر براى از بين بردن آ
ى بحران جمهورى  احتماال در فضاى بازى كه ممكن است در نتيجه

براى چندمين -بيايد، فعاالن ما باز هم   اسالمى و يا حتا سرنگونى آن پيش
 كار را از صفر شروع خواهند كرد. -بار 
 28چپ ايران. در پنجاه سال اخير، يعنى از كودتاى   ضعف جنبش -5

اى كارگرى داشته و  توده  اى از جنبش به اين سو، غالبا نه تجربه 32مرداد 
هاى خودشان را  يابى كارگران حول خواسته نه حتا ضرورت سازمان

را در معناى « انقالبى گرى»فهميده است. چپ ايران معموال  مى
فهميده و در هر حال هميشه آن را بر كار بنيادى  گرى مى  شورش

يابى  دانسته است و حداكثر سازمان مقدم مىسوسياليستى و كارگرى 
كارگران را براى برانداختن استبداد يا مصالحى براى ساختن يك حزب 

كرده  تلقى مى )ى عالم باشد از آن نوعى كه بايد مركز همه(كمونيست 
، هنوز هم، يعنى از مقطع انقالب به بعد، منطق ااست. و به نظر م

 )كار حياتى كه فى نفسه ضرورت دارد به عنوان يك(يابى كارگرى  سازمان
براى غالب فعاالن چپ ما جا نيفتاده است. برخى از اين انحرافات كه امر 

 اند، به قرار زير است: كرده سازمان يابى كارگران را مختل مى
اى،  ى اقتصادى و ظرف آن، يعنى از جمله تشكل اتحاديه استقالل مبارزه *

ها به رسميت شناخته  تا مدت ى مستقل به عنوان يك سطح و عرصه
  وضعيت معين جنبش«و منوط به  »امر تاكتيكى«شد و آن را  نمى

 .ستدان مى »دارى دوران ابتدايى تكامل سرمايه«و يا مربوط به  »كارگرى
اى تحت شرايط سركوب ناممكن تلقى  يابى اتحاديه مبارزه براى سازمان *
 شد. مىشود و يا به بعد از سرنگونى حواله داده  مى
فهميده  »آسياب به نوبت«يابى بر مبناى مدل  گيرى سازمان مسير شكل *
گردد. طبق اين  آليزه مى شود. يعنى يك راه از مسيرهاى موجود ايده مى

يابى حتما بايد اول در كارخانه، بعد در منطقه، و بعد در  ديدگاه، سازمان
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ر و مسيرهاى سطح سراسرى صورت پذيرد. در اين ديدگاه، هر گونه ابتكا
  شود. ديگرى ناديده گرفته مى

گرايي همچون مادر آفتهاي دامنگير چپ، اثرات مخربي بر امر فرقه *
سازمانيابي كارگران از يك سو و ايجاد تفرقه در ميان كارگران از سوي 
ديگر برجاي گذاشته است. يارگيري از طبقه براي تقويت سازمان خود نه 

به تقويت طبقه قرار گيرد؛ بلكه همچون هدفي  ي اهرمي كه دوبارهبه مثابه
در خود يكي از انحرافاتي بوده كه از ناحيه چپ بر پيكر طبقه وارد شده 
است. گاهي اوقات اختالف بر سر نوع سازمانيابي(به عنوان نمونه اتحاديه يا 
 شورا) آن چنان برجسته ميشد كه نفس تشكل را نزد طبقه زايل ميساخت. 

 اى، معلوم است كه چپ و بر بستر چنين انحرافات فكرىدر چنين فضايى 
 »يار خاطر«يابى كارگرى  اگر براى سازمان هاي فداكاريبا وجود همه

گرايي و انشعابات پي فرقه نبوده است و نيست. »يار شاطر«نباشد، معموال 
اينك به  تر نيز ساخته است.در پي اين بنيه ضعيف چپ را هر دم شكننده

  پردازيم: سش اول ميبخش دوم پر
  

  چگونه و از كجا

 برود؟  تواند پيش يابى كارگران مى سازمان

رسيم كه  ى آن چه كه گفته شد، به اين سئوال مى اكنون با توجه به همه
برود و از   تواند پيش يابى مستقل و موثر كارگرى در ايران چگونه مى سازمان
 تواند آغاز شود؟ كجا مى

ى موانع  و موثر كارگرى در ايران، على رغم همه يابى مستقل سازمان الف:
تواند از همين حاال و درست زير سركوب جمهورى اسالمى آغاز شود و  مى

برود. ترديدى نبايد داشت كه اين كار عمدتا از مجارى   با موفقيت پيش
تواند صورت بگيرد و به احتمال زياد تا جمهورى اسالمى  فراقانونى مى
كارعلني و حتي قانونى داشته باشد، ولى   ظار پذيرشتواند انت هست، نمى

آرايى طبقاتى كارگران و زحمت كشان و  مسلما در بيدارى و صفقانوني 
بسيار   نقش )البته تا حدودى(ها  نيز در بهبود شرايط كار و زندگى آن

  مثبت و مهمى خواهد داشت. 
كارگر، با  ى هاى مختلف طبقه يابى مورد بحث ما در ميان بخش سازمان ب:

هاى  نخواهد رفت. بنابراين، توجه به ظرفيت  يك شيوه و يا يك آهنگ پيش
هاى شرايط كار و زيست هر يك  ى كارگر و ويژگى هاى مختلف طبقه بخش

العاده زيادى دارد. به طور كلى، بخشى از مزد و  ها، اهميت فوق از بخش
توانند  رشان مىبگيران عمدتا از طريق پيوندهاى موجود در محيط كا حقوق
عمدتا از   ديگر يابى مناسب و كارآمدى داشته باشند، ولى بخش سازمان

يابى مناسب و  طريق پيوندها شكل گرفته و در محيط زيست امكان سازمان
 كنند.  كارآمد پيدا مى

يابى  ى كارگر براى سازمان هاى طبقه ى بخش و مبارزات همه  تالش ج:
ها  د و تنگ شدن مبارزات هر يك از آنمستقل و موثر اهميت حياتى دار

كننده است. بنابراين، انتظار اين كه  يابى مختل براى روند سازمان
برود،   هاى بزرگ پيش هاى بنگاه يابى مستقل عمدتا با تكيه بر تالش سازمان
لوحانه و نادرست است. مخصوصا اگر توجه كنيم، كه مبارزات كارگران  ساده

ط كنونى كشور ما مضمون تدافعى دارد. ولى بنگاه هاى كوچك در شراي
هاى  يابى كارگران بنگاه حتا اگر جز اين هم بود، باز هم شيوه هاى سازمان

 توانست باشد. ى كارگر نمى هاى طبقه ى بخش به همه  بزرگ، قابل گسترش
ى كارگر تنها بر مبناى مبارزات و  هاى طبقه يابى هر يك از بخش سازمان د:

تواند شكل بگيرد. در حال حاضر، كانون  ها مى خود آن مطالبات بالفعل
ها هستند: اول،  ايران اين )كشان زحمت(ترين مبارزات بالفعل كارگران  فعال

ى كارگران قراردادى، سوم،  كارگران اخراج شده، دوم، وضع شكننده
هاى كوچك و  مبارزاتى كه در سطوح معين براى حمايت از كارگران بنگاه

هاى  ها جريان دارد؛ چهارم، حركت قانون كار شدن آن مخصوصا مشمول
هايى كه در مناطق تهى دست نشين شهرها صورت  اعتراضى و شورش

 گيرند.  مى
يابى مستقل و موثر در حال حاضر اين است، كه  سازماناما  ى اصلى مساله
يابى تبديل  هاى سازمان توانند به كانون و مبارزه چگونه مى  هاى تنش كانون
دهى كارگرى  ى سازمان هاى عام و مجرد درباره د. به عبارت ديگر، بحثشون

تمركز روى گره  بدون توانند كنونى نمى  در شرايط مشخص )هر چند الزم(
پذير سازند. بايد توجه داشت كه اكنون  را امكان اين امريابى  اصلى سازمان

دن با هر چهار كانون داغ مبارزات كنونى، در حال دست و پنجه نرم كر
معضالت كالن اقتصادى هستند و بنابراين، فقط از طريق ايجاد روابط 

 روى داشته باشند.  توانند پيش فرابنگاهى مى
بسيار مهمى   ، در فضاى سياست كنونى، جوانان و زنان نقشابه نظر م

پيشاهنگان   رو تا حدود زيادى عمال نقش دارند. مخصوصا جوانان پيش
راديكال اين   كنند. اگر بخش ى را بازى مىضد استبدادى كنون  جنبش

ضد استبدادى كنونى به ارتباط مستقيم با چهار كانون   پيشاهنگان جنبش
كشان كشيده شوند، روند  هاى كارگران و زحمت نقدا موجود حركت

برود. و:   تواند به صورت جهشى پيش يابى مستقل كارگران مى سازمان
به مبارزات و  )هاى بزرگ ردار از افقبرخو(افزوده شدن عناصر سازمان گر 

ى اول  و مخصوصا در وهله(مطالبات محالت تهى دست نشين شهرها 
  ترين بخش و محروم »زير كارگران«يابى  ، ظرفيت سازمان)شهرهاى بزرگ

كارگران بنگاه هاى كوچك را به صورتى فوق العاده و واقعا جهشى باال 
  برد.  مى

توان به صورت جمعى و گروهى به  از كجا مىگر را  اما اين عناصر سازمان
ى ايران  هاى لگدمال شده ترين جامعه ترين كانون حركت طرف دو داغ

توانند با اين كار پيوند ارگانيك پيدا كنند؟  ها چگونه مى جلب كرد؟ و آن
گر نيز از بطن همين  به سئوال اول، اين است كه عناصر سازمان اپاسخ م
 گرعناصر سازمانبه عالوه اگر بتوان ند برخيزند. توان هاى موجود مى حركت

عناصر جلب كرد و در پيوند باهاى داغ مبارزات طبقاتى  به طرف كانون را
هاى  ترين كانون تر را در داغ هاى وسيع نقدا سياسى شده برخوردار از افق

 . قرار داد كارگري  مبارزات ضد استبدادى
م: ارتقاى سطح مبارزات هم يكن مى ارائهرا  انى نظرم ح: در پايان، چكيده

ها جرقه  هاى طبقاتى كه نقدا از آن اكنون موجود در چهار كانون حركت
هم بستگى   ها براى ايجاد احساس خيزد و هم آهنگ كردن آن برمى

هاى  هاى مشترك ميان بخش ها و سرنوشت طبقاتى و آگاهى از ظرفيت
ها و مشخصات و  ى كارگر، بدون در نظر گرفتن خصلت مختلف طبقه

هاى مختلف  هر يك از بخش  يابى و مبارزاتى خاص هاى سازمان شيوه
هاى وسيع سازمان دادن به مطالبات كارگران و  ى كارگر، و نيز افق طبقه

ها از سطوح صنفى به طبقاتى  زحمت كشان و هموار كردن براى ارتقاى آن
طوح و بدون سياسى، بدون بى توجهى به منطق كار در هر يك از اين س _

ى  بى واسطه و استفاده  تازاندن مصنوعى مبارزات و مطالبات مشخص
هاى  ها. چنين كارى از طريق تمركز روى داغ ترين كانون ابزارى از آن

كنونى و متصل كردن  و كارگري ى ضد استبدادى مبارزات سياسى روزمره
 ست.هاى داغ مبارزات طبقاتى، ممكن ا ها به كانون عناصر راديكال آن

 

 يابى كارگران سازمان براي كدام افق و چشم انداز

انداز و افق فعاليت  يابى كارگران بايد بر چشم اين است، كه سازمان اپاسخ م
ى كارگر از تشكل اقتصادى خود در ايران  اى استوار باشد. طبقه اتحاديه

 محروم است و مبارزه براى مطالبات اقتصادى به تشكلى پايدار نياز دارد كه
صرفا از اين يا آن رژيم سياسى، از اين يا آن وضعيت سياسى، نتيجه 

شود. تشكل پايدار طبقه بايد حتا در برابر دولت كارگرى نيز از  نمى
مطالبات اقتصادى كارگران دفاع كند. طبيعى است كه اين حرف نبايد 

ى سياسى دخالت  بدين معنا فهميده شود، كه كارگران نبايد در عرصه
م يخواه ا به مسايل سياسى بى تفاوت باشند، بلكه از اين حرف مىكنند و ي

ى وجودى تشكل كارگران را بايد  م كه فلسفهيبر روى اين نكته تاكيد كن
و  ى اول از دفاع از مطالبات اقتصادى كارگران استنتاج كرد در درجه

 بنابراين .ريزي كردسطوح ديگر مبارزه و خواستهاي ديگر را بر روي آن پي
ين سطح از مبارزه الزم است، اما به هيچ وجه كافى نيست. اتحاديه ا

ى مسايل كارگران پاسخ دهد، داراى محدوديت ذاتى  تواند به همه نمى
ى كار و سرمايه سازمان  بى واسطه  ى تماس است، كارگران را در نقطه

شود  ى سرمايه صرفا در اين نقطه محدود نمى دانيم كه سلطه دهد و مى مى
  عاد ديگرى هم دارد. اما از اين حقايق نبايد به اين نتيجه رسيد، كه پسو اب
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اتحاديه ضرورتى ندارد. به عالوه، اتحاديه را نبايد تحت هيچ شرايطى در 
ها و شوراها قرار داد.  برابر ديگر اشكال سازمان يابى كارگران نظير تعاونى

زه و نيتى صورت ى كارگر با هر انگي هاى طبقه تقابل مصنوعى بين ارگان
ها را در برابر سرمايه  رود و اردوى آن به چشم كارگران مى  گيرد، دودش
ها و راه كارهاى اصولى و پايدار  در پيوند با سياست كند. تضعيف مى

نبرد   حرف زد. اين مسايل از جنس  و به طور مشخص  توان پيشاپيش نمى
دارند، بهتر   تشهستند و كسانى كه دستى بر آ و ميدان مشخص در لحظه

هاى معين حرف بزنند.  توانند در آغاز از راه كارهاى اصولى و سياست مى
ندارند و در  »پايدار«هستند و خصلت   مسايل مشخص  اين مسايل از جنس

ى طبقه، و در اين يا آن  ى مبارزه اين يا آن شرايط، در اين يا آن لحظه
 گيرند. به خود مى اى و ويژه  كشور با هم فرق دارند و خصلت مشخص

  
ارزيابي عيني از جنبش كارگري بايد چهار مولفه را در برگيرد  پاسخ دوم:

مطالبات  -كه در پرسش شما صرفا به دو محور اشاره  شده است. الف
بستر سياسي   -اشكال سازماندهي د -اشكال مبارزه ج -جنبش كارگري ب

وعه مطالبات با در نظر گرفتن مجم -عمومي جامعه. واقعيت اين است
-كه جنبش كارگري اساسا براي بهبود موقعيت خود مبارزه نمي -كارگران

كند، بلكه براي جلوگيري از بدتر نشدن شرايط خود پيكار ميكند. اين 
هاي اندك، فاقد شبكه مستحكم مبارزات تدافعي، پراكنده و به جز نمونه

ما آمده سازماندهي است. در محور اشكال مبارزه، چنانكه در پرسش ش
است جنبش كارگري از همه اشكال مبارزه سود ميجويد اما بايد توجه 
داشته باشيم كه اين اشكال برخا تعرضي مبارزه، از قدرت طبقه نيست، 
بلكه از عصيان آن نشات ميگيرد. اما همين كاربرد متنوع تمامي اشكال 
 مبارزه نسبت به محورهاي ديگر مختصات عيني جنبش كارگري البته يك

رود. و مقاومت آن را نشان ميدهد تا تسليم و زانو نكته مثبت به شمار مي
 83ي سازمانيابي از سال زدن در برابر تعرض رژيم و سرمايه را. در زمينه

هاي اميدبخشي در جنبش كارگري صورت گرفته اما به جز شركت تالش
 واحد و هفت تپه و برخي تشكلهاي موسس، روند سازمانيابي متاسفانه

متناسب با نيازهاي اين لحظه از پيكار طبقاتي پيش نرفته است. و باالخره 
به رابطه جنبش كارگري با جنبش جاري نگاهي بيافكنيم غايب بزرگ 

كنيم . براستي در يكي از بزرگترين ي سياسي را مشاهده ميصحنه
ي اخير عليه رژيم اسالمي، در متن برانگيختگي چالشهاي سياسي سه دهه

ني مردم، يك شورا در يك كارخانه تكوين نيافت. اين پرسش درخور ميليو
تاملي است كه بايد به آن خيره گشت و براي ترميم كاستي هاي جنبش 

  اي مبذول داشت.   كارگري تالشها پهلوانانه
  

هاي ي رژيمچنانكه در پرسش اول اشاره كرديم در زير سلطه پاسخ سوم:
- ر دشوار تبديل ميشود، اما ناممكن نمياستبدادي، سازمانيابي به يك ام
اي شركت واحد و هفت تپه يكبار ديگر گردد. و تكوين دو تشكل توده

صحت اين ادعا را ثابت كرده است. تا تكوين اين دو تشكل برخي از چپها 
امر سازمانيابي كارگري را به شرايط سياسي آزاد موكول ميكردند. اما تالش 

واحد و هفت تپه نشان داد كه ميتوان و  در خور ستايش كارگران شركت
ها هيچ كارگريبايد در دل همين شرايط به امر سازمانيابي پرداخت. ما راه

ايم كه تكوين يك تشكل بايد از طريق مذاكره يا وقت اين دغدغه را نداشته
ثبت آن نزد مقامات رسمي رژيم اسالمي صورت گيرد. براي ما موجوديت 

اي از كارگران همبسته، مهمتر از دفتر و بكهواقعي، عيني و مادي ش
دستك قانوني با رهبران شناخته شده است. اين سخن ما نبايد بدين معنا 
فهميده شود كه ما كار قانوني را امري مذموم و بي اهميت ميدانيم. جنبش 
كارگري نه تنها از مبارزه قانوني يا علني بي نياز نيست، بلكه هر يك از اين 

د، شان و منزلت خود را دارند و بايد در خدمت اقتدار و ارتقاي روشهاي نبر
  اند.   يرقانوني و مخفي نيز چنينمبارزه كارگران قرار گيرند. چنانكه اشكال غ

  
- سياست ايجاد تقابل بين تشكلهاي كارگري سياست ما راه پاسخ چهارم:

كل ترين تشترين و انقالبيها نيست حتي اگر يك تشكل راديكالكارگري
همه دوران تاريخ باشد. سياست ما كنار هم قرار دادن تشكلهاي كارگري 
است. از منظر ما يك تيم ورزشي در كارخانه ، يك صندوق همياري در 

يك بنگاه توليدي، يك تعاوني مصرف، يك اتحاديه، يك شورا قبل از هر 
چيز يك تشكل كارگري است و يكي از اجزاي پيكر طبقه ماست. بنابراين 

  در رو قرار دادن آنها سياستي است خطا.  رو
اين كه شورا در شرايط انقالبي پا ميگيرد از منظر ما سخني است صائب و  
متين و با تجربه تكوين شوراها مطابقت دارد. اين كه سنديكا تشكل دوران 

كند. عادي است نيمي از حقيقت را در بر دارد و تمام حقيقت را بازگو نمي
ر دوران انقالبي و حتي در دوران تسلط دولت كارگري نيز سنديكا متواند د

وجود داشته باشد و كاركرد معيني را به عهده بگيرد. بايد به ياد داشته 
اي يكي از تشكلهاي به قول لنين پايدار طبقه باشيم كه تشكل اتحاديه

است كه بايد فعاليت آن حتي در برابر دولت كارگري تضمين شود. در اين 
ست به جدال درون حزب بلشويك در اوايل انقالب اكتبر خيره يباره كاف

شويم، كه دفاع قاطع از اين اصل ميتوانست چه پيامدهايي در جلوگيري از 
عروج بوركراسي داشته باشد و تزلزل در حمايت از آن به سهم خود، چه 

  اي در پي داشته است.فاجعه
  

حمايتي از كارگران  ترديدي نيست كه فعاليت با درونمايه پاسخ پنجم:
ايران تا كنون نتايج مثبتي در بر داشته و فشار معيني را بر رژيم اسالمي 

ي آن بايد تصور روشني داشته وارد كرده است، معهذا از ابعاد و دامنه
باشيم به ويژه اين كه رژيم اسالمي، رژيمي است به ذات كلمه مستقل و 

-با اين وجود همين رژيم نميخارج از كادر عرف بين المللي عمل ميكند. 
اندازد بي تفاوت بماند و تواند در برابر فشارهايي كه منافع او را به خطر مي

تواند فشار معيني بر آن وارد كند.  در اين تشخيص اين نقطه ضعف مي
كارگري در خور ستايش است  كه  دفاع از جنبش تشكل 14ميان  تالش 

المللي كارگري تشكيل همبستگي بيندرون مايه اصلي فعاليت آنها را جلب 
ميدهد. جلب حمايت نهادهاي كارگري كشورها بي شك مهمترين سالح ما 

تواند يك طرفه  است در عقب راندن رژيم اسالمي. اما تحقق اين هدف نمي
باشد. فعاالن مستقر در خارج بدون حمايت از مبارزات كشور محيط زندگي 

ي دشواري به نظر ميرسد. نمونه خود اگر نگوييم ناممكن براستي امر
حمايت فعال ث، ژ، ت از مبارزات كارگري در ايران به خوبي اين ادعا را 
مورد تاييد قرار ميدهد. جلب حمايت نهادهاي كارگري الزم است اما به 
هيچ وجه كافي نيست. بدون جلب ساير نهادها و تشكلهاي مترقي كه از 

بين المللي فعاالن ايراني مستقر در حقوق كارگران دفاع ميكنند،  فعاليت 
  خارج تاثيرات اندكي برجاي خواهد گذاشت.

  
اين طرح اثرات مخربي بر شرايط زندگي كارگران برجاي  پاسخ ششم:

گذاشته و خواهد گذاشت. در اين باره كافي است ميزان پولي را كه بر اثر 
يش اجراي اين طرح نصيب اقشار زحمتكش قرار ميگيرد با تورم، افزا

قيمتها و هزينه زندگي مردم مقايسه كرد تا عمق شكاف حاصل از درآمد و 
هاي ضدكارگري را با يك مدل هزينه را دريافت. اين طرح اجراي سويه

سازماندهي فاشسيتي اقتصاد تركيب كرده و صرفا يك اليه نازك از 
ا و هتواند تطميع كند. به عالوه رژيم اسالمي با موج تحريمنانخوران را مي

كاهش درآمد نفت، در دور آتي، بعيد به نظر ميرسد كه بتواند اين طرح را 
تعقيب و پيگيري نمايد. تاثيرات منفي اين طرح صرفا بر كارگران محدود 

هاي اجتماعي ديگر كه در موقعيت اقتصادي و نميشود و دامن اليه
درست تري نسبت به آنها ندارند را در بر خواهد گرفت. اجتماعي با ثبات

همين حلقه است كه ميتواند مبارزات كارگران را با مبارزات گروهبنديهاي 
اجتماعي ديگر پيوند دهد كه ضرورتا در تنگنا و شرايط اقتصادي كارگران 
قرار ندارند. و بنابراين مبارزه براي آزادي و نان  را به لحاظ سياسي در 

  ارتباط قرار دهد. 
  

ايد در شرايط تكوين بسيج سياسي اين پرسش را نخست: ب هفتم: پاسخ
 يعني–در اين كشورها جستجو كرد. در ايران جنبش بر اثر تقلب انتخاباتي 

 جنبش مصر و تونس در كه حالي در گرفت پا – سياسي خواست يك
اعتراضي از پيامدهاي مخرب اجراي سياست نئوليبرالي تكوين يافت. 

ربي به پا خاست باز حتي در دور جديد خود كه بعد از نسيم ع 88جنبش 
هم غالب شعارهاي آن را شعارهاي سياسي تشكيل ميداد و به ندرت ما 

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٥٤  107ي  آرش شماره

ايم. در حالي كه جنبش در تونس اجتماعي بوده -شاهد مطالبات اقتصادي
اجتماعي به چالش عليه رژيم سياسي  -و مصر بر بستر مبارزه اقتصادي

تراضي در ايران فراروييد. دوم: رهبري بخشهايي قابل توجهي از جنبش اع
طلبان قرار داشت كه نه ميخواستند از بنيادهاي نظم در دست اصالح

مستقر فراتر روند نه با اين آرايش سياسي در اين توازن قواي سياسي 
اي ديگري كه نبايد در ميتوانستند چنين هدفي را متحقق سازند. سوم نكته

جاري است. تحليل از آن غفلت كرد وزن سنگين طبقه متوسط در جنبش 
اين بخش از مردم براي دستيابي به خواستهاي خود به همان ميزان ماليات 

پردازند كه مثال كساني كه چيزي براي از دست دادن ندارند. چهارم نمي
 - غلبه گفتمان اصالحات و مخالفت با انقالب نقش معيني در فضاي سياسي

ناديده گرفت.  فكري كشورمان بازي كرده است كه نميتوان و نبايد آن را
پنجم رژيم سياسي ايران به مراتب از رژيم سياسي حاكم بر مصر و تونس 

هاي رنگارنگ سركوب، بسيج بخش ي دستگاهنيرومندتر است به واسطه
قابل توجهي از نانخوران حاكميت، استفاده ابزاري از نهادهاي مذهبي، 

ما با يك  درآمد هنگفت مالي از قبل نفت... در مجموع نشان ميدهند كه
رو ايم. بررسي دولت، نظام سياسي قويتري نسبت به مبارك و بن عزيز روبه

اي از آن جامعه مدني و اپوزيسيون بين ايران و تونس مصر كه به شمه
  اشاره شد اين تمايزات را به خوبي نشان ميدهند.

  
  

  

  
  

  

 بخشي از پاسخ اين پرسش در باال آمده است و دوباره آن را پاسخ هشتم:
داري در آن نقش كنيم. اما اين كه وضعيت كنوني جهان سرمايهتكرار نمي
كنيم كه  گند  اي تنفس ميكند ترديدي وجود ندارد. ما در دورهايفا مي

-تعفن سرمايه جهان را فرا گرفته است. همين دو دهه پيش بود كه نظام
استاليني سقوط كرداند. اسالم  "كمونيستي"هاي استبدادي رژيمهاي 

سياسي پس از يك دور برآمد اكنون حتي در جايي كه قدرت سياسي را 
تسخير كرده است دچار بحران عميق سياسي، نظري شده است. فقدان 
يك بديل روشن بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود و نياز سوزان  به 
يك جنبش معطوف به سوسياليسم  بيش از هر زمان خود را نشان ميدهد. 

توازن منفي در اوضاع سياسي جهان، نميتواند بر مبارزات بي ترديد اين 
كارگران تاثير منفي برجاي نگذارد. معهذا موج مبارزاتي كه مخصوصا بعد از 

هاي اميدبخشي را نويد پا گرفت بارقه 2008بحران اقتصادي از سال 
توانند به شيوه موجود زندگي كنند هر ميدهد كه مردمان جهان ديگر نمي

  ي روشن هنوز در مقياس بزرگ پديدار نشده است.  چند افقها
  

سازماندهي طبقه كارگر، بدون شناخت ويژگيها و مختصات  پاسخ نهم:
هاي آن ناممكن است. بنابراين ضروري است كه خصوصيات، اقشار و اليه

هاي طبقه كارگر مورد توجه وزن و كميت، سنتها و فرهنگ هر يك از اليه
هاي كوچك بخشي از كارگران هستند كه  گاهقرار گيرد. كارگران كار

برخالف كارگران برنشسته مشمول قانون كار نيستند و از دايره شمول آن 
اي حول بخش ي بسيار گستردهخارج اند. اين بخش از كارگران هاله

استراتژيك  مشمول قانون كار را تشكيل ميدهند و حدفاصل بيكاران، زير 
راتيك به شمار ميروند. سازماندهي اين كارگران، محرومان با بخش است

ترين اين ي  آنها ناممكن است مهمكارگران بدون توجه به مطالبات ويژه
مطالبات عقد قراردادهاي جمعي، دريافت تمام دستمزد، امنيت شغلي ، 
امكانات بهداشتي و اجرا و شمول قانون كار در مورد آنها است. نگاهي به 

رگران نشان ميدهد. حركت در چارچوب موقعيت عيني اين بخش از كا
تواند در تك تك واحدهاي كار نقش موثري ايفا كند و فشار محل كار نمي

حل ميتواند متمركزي بر كارفرما بر جاي گذارد. از اين رو يك راه
ها، خانهسازماندهي صنفوف باشد. سازماندهي صنوف از طريق پاتوقها، قهوه

دف مسير مطلوبي به شمار روند. به عالوه ميتواند براي دستيابي به اين ه
محل زيست اين كارگران جايگاه مساعدي براي تجمع آنها فراهم ميĤورد 

  كه امر سازمانيابي اين بخش از كارگران نميتواند آن را ناديده بگيرد. 
  

ي زنان توجه دارد و جنبش زنان، به حقوق زنان به مثابه پاسخ دهم:
مطالبات اخص زنان كارگر دفاع كند از آنها تاكنون حركت مشهودي كه از 

ديده نشده است. به سخن ديگر جنبش زنان مطالبات زنان كارگر را در 
خود جذب نكرده است. اين واقعيت البته هم براي جنبش زنان و هم زنان 
كارگر پيامدهايي در بر دارد اگر زنان كارگر در شرايط نامساعدي به سر 

روهايي ضربت خود را در فشار بر مناسبات برند جنبش زنان يكي از ني
مردساالرانه از دست ميدهد. به عالوه هر چه شرايط نابرابر در مناسبات 

اي نهادي باشد زنان كارگر به مراتب در بين دو جنس در يك جامعه
موقعيت نابرابرتر قرارخواهند گرفت. البته از فعاالن جنبش زنان كه براي 

نند نميتوان انتظار داشت كه به سازماندهي برابري دو جنس مبارزه ميك
زنان كارگر به طور اخص دست زنند. اما بي توجهي به خواستها و مطالبات 
اين بخش از زنان، مبارزه موثر خود جنبش زنان را از تضعيف ميكند. به 
عالوه  سازمانيابي زنان كارگر بايد توسط خود زنان كارگر تعقيب شود و 

آنها به امر سازمانيابي آنها بپردازد. معهذا دفاع از  كسي نميتواند به جاي
اي شهروندي آنها نبايد مورد بي توجهي مطالبات زنان كار و حقوف پايه

  هاي تحت ستم ديگر جامعه قرار بگيرد. بخش
  

توان هم از نقطه نظر آماري پاسخ گفت و اين پرسش را مي پاسخ يازدهم:
فكر ميكنيم مراد آرش دومي  هم از حيث سياسي به آن نزديك شد. و

ي انقالب ايران يا به حركت باشد. در پاسخ به اين پرسش ميتوان به تجربه
بزرگ كارگران شركت واحد مراجعه كرد، تا اهميت و نقش كساني را 

كنند. امروز با توجه به پيچيدگي دريافت كه در بخش خدمات كار مي
كه داراي اهميت است داري اين صرفا بخش صنعت نيست اقتصاد سرمايه

بلكه عالوه بر آن اعتصاب بخش خدمات نيز ميتواند كاركرد عادي اقتصادي 
داري را به ذات كلمه مختل سازد. بايد توجه داشته در هر جامعه سرمايه

باشيم كه آن چه در اين بحث اهميت دارد اهميت مبارزه بخش خدمات در 
رنه مبارزه منفرد بخش پيوند با مبارزات كارگري بخشهاي ديگر است وگ

خدمات بدون پيوند آن با مبارزات ساير بخشهاي اقتصادي به جاي اين  كه 
نقش موثري در فلج كردن دشمن ايفا نمايد ميتواند به ضد خود تبديل 

  شود.
  

روند، اما  بگيران به شمار مياز نظر ما كارگران جزء حقوق پاسخ دوازدهم:
نميشود. صرف فروش نيروي كار بگيري كارگر محسوب هر مزد و حقوق

هنوز براي تعين بخشيدن به جايگاه طبقه كارگر كافي نيست بلكه عالوه بر 
آن بايد به اين نكته توجه كرد كه در كدام مناسبات اجتماعي اين عمل 
صورت ميگيرد. به عالوه عامل ديگري كه بايد مدنظر قرار گيرد اين است 

ي اشغال ميكند. از اين رو يلخي كه هر فرد در فرآيند كار چه جايگاه
نميتوان همه مديران و كساني كه در فرآيند كار نقش فرماندهي دارند و 

ي سرمايه بر كار را تامين ميكنند و درآمدي به دست ميĤورند بيش سلطه
از ارزشي كه توليد ميكنند را كارگر محسوب كرد. به صرف اين كه مزد و 

كارگر را از شاخه اقتصادي نبايد توضيح  بگير اند. نكته ديگر اين كهحقوق
دارانه تبيين كرد. از اين داد بلكه بايد آنها را صرفا و انحصارا از رابطه سرمايه

رو كارگر در بخش كشاورزي يا خدمات فرقي با كارگر در بخش صنعت 
فرض است كه ماركس را وا ميدارد كه معلم را در ندارد. وجود همين پيش

داري توليد سرمايه "كارگر قلمداد كند. او ميگويد: ي معينييك رابطه

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٥٥  107ي  آرش شماره

صرفا توليد كاال نيست بلكه ذات آن توليد ارزش اضافي است. كاركر براي 
خود توليد نميكند بلكه براي سرمايه توليد ميكند. بنابراين ديكر كافي 
نيست فقط توليد كند. او بايد ارزش اضافي توليد كند. فقط كارگري مولد 

دار ارزش اضافي توليد كند. يا در خودارزش افزايي اي سرمايهاست كه بر
اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، سرمايه نقش دارد. اگر بتوان نمونه

توان گفت هنگامي آموزگار مولد است كه كارش عالوه بر تربيت ذهن مي
آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد. دانش

- اش در يك كارخانهين كه صاحب مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايها
اندازد، در اين ي آموزشي به كار ميسازي آن را در يك كارخانهي كالباس

دهد.  بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ وجه تنها رابطه هيچ تغييري نمي
گيرد در بر نمي ي فعاليت و اثر مفيد آن، بين كارگر و محصول كار، رارابطه

ي توليدي اجتماعي ويژه با خاستگاهي ي يك رابطهبلكه هم زمان نشانه
ي مستقيم ارزش افزايي سرمايه زده تاريخي است كه بر كارگر مهر وسيله

  . كاپيتال جلد اول كارل ماركس، برگردان حسن مرتضوي. "است
وردار است چنان كه مالحظه ميكنيم در اين مثال آن چه كه از اهميت برخ

مناسبات اجتماعي معيني است كه در آن مصرف كار فرد بايد به ارزش 
افزايي منتهي شود. از اين رو كساني كه از اين شاخص برخودار باشند نظير 

  معلمان و پرستاران... را ميتوان كارگر قلمداد كرد.
*  
  

  

  

  

  استبداد سياسي و سركوب  

 سرمايهتحرك تنها ابزار 

  ي به دوازده پرسش آرشپاسخ محمد فتاح

  

ديكتاتوري طبقه سرمايه دار يك داده نظام حاكم در تمام  : اول پاسخ
جهان امروز است. تفاوت اينجاست كه در كشورهاي متروپل طبقه سرمايه 
دار به نسبت برخورداري از سهمي از فوق سود سرمايه در جهان قادر به 

ين فاكتور اقتصادي، نقش تامين سطحي از رفاه براي جامعه است. در كنار ا
مدياي غول پيكر غرب در مهندسي مداوم افكار و آراي جامعه، هژموني 
سيستم دمكراسي په عنوان روبناي سياسي اين نظام، قوانين و سيستم 
آموزش و پرورش ابزارهاي بورژوازي براي كنترل جامعه و طبقه كارگر  در 

 چهارچوب نظام موجود اند.
تنها  -كه ايران يكي از اينهاست- متكي به كار ارزان در جهان سرمايه داري 

ابزار كنترل اجتماعي استبداد سياسي و سركوب خشن است. اينجا سركوب 
بودن حاكمان  "عقب مانده"و زندان نه نتيجه اسالمي، ايراني يا سلطنتي و 

كه يك نياز پايه اي تحرك سرمايه در ايران است. پذيرش چنين مشكلي 
عدم تشكل كارگر باشد، در غيراينصورت اين بي تشكلي نميتواند دليل 

دردي ابدي خواهد ماند. اگر كارگر بپذيرد تشكل و سازمانيابي اش تا طلوع 
ق افتد، حكم ناتواني و نتيجتا اسارت ابدي خود يدمكراسي در ايران به تعو

وجود تقالهاي با كيفيت و فداكاري هاي زياد البته را امضا كرده است. 
 تمكين نكردن رهبران اين طبقه به اين حكم است. نشان از

رفرميسم و سازشكاري هم نقشي در پراكندگي طبقه كارگر ندارند، چون 
گرايش رفرميستي بدون وجود امكان درجه اي از رفرم اقتصادي از زمينه 
رشد در درون جنبش كارگري بي بهره است. اگر روزي اقتصاد ايران امكان 

رفاه در جامعه را يافت، البد آزادي احزاب و  رفرم و تامين سطحي از
اتحاديه ها بخشي از داده هاي سياسي خواهد بود. آنروز ميشود تقالي 

را محكوم و تريديونيونيسم  و مماشات اتحاديه ها و سنديكاها براي سازش
در درون جنبش كارگري را مورد نقد قرار داد. تا آنروز، فشار به فعاليني از 

اتهام سنديكاليستي و سازشكاري بهانه اي است كه بخشي  طبقه كارگر به
از چپ ها يافته اند تا اوال فعال كارگري را براي دنباله روي از بازيهاي 
ضدرژيمي خود زير فشار قرار دهند، ثانيا بر ناتواني خود در شكل دادن به 

بيابند. فشارهاي تا به  در لباس يك مانع اتحاد كارگري پوششي مقبول
بخشي از اين به اصطالح چپ ها به رهبران كارگري متشكل در  امروز

سنديكاهاي موجود، نه به خاطر سازش و جرم مرتكب نشده شان كه به 
كه حاضر  ستدر مقاطعي ا دليل نه گفتن اين رهبران به بازيهاي اينها

. چه معلوم، شايد بيخبر از ما، بخش اعظم نشده اند به بازي گرفته شوند
در راس دو سنديكاي هفت تپه و شركت واحد به  "يست هاسنديكال"اين 

  اند! ه، شكنجه شده و از كار اخراج شدهجرم همين سازشكاري ها زندان رفت
در جامعه اي مانند ايران بورژوازي امكان حضور علني و قانوني حتي  

رهبران سازشكار كارگري و چانه زني هاي شان را هم نداده است. به همين  
از نوع خانه كارگر و انجمن و شوراي اسالمي  "سازشكار"هاي دليل تشكل 

و نه رفرميست و  -كارخانه فقط در شكل عامل كارفرما، مزدور، جاسوس
 قادر به ايفاي نقش اند.  -رفرم خواه

براي بيرون آمدن از اين وضع، طبقه كارگر چيزي جز توان جنبش مستقل 
نيرو هم تقالهاي متفاوتي در خويش سراغ ندارد. براي به ميدان آوردن اين 

  جريان است؛ 
به همراه  - به جز حزب حكمتيست -تمام احزاب سازمان هاي چپ ايران

بخشي از احزاب سياسي راست در دوران جنبش سبز تقالي بي ثمري را 
سازمان دادند تا كارگر را ضميمه تحركات طبقه متوسطه كرده و از اين 

در درون آن طوفان سازمان دهند. را  "مستقلي"طريق رودخانه و جريان 
چپ سبز تئوري بافت كه گويا استفاده طبقه كارگر از آزادي هاي سياسي 
قول داده شده جنبش سبز ميتواند آرزوي دست يابي به اتحاديه و شورا و 
تشكل مستقل را به واقعيت تبديل كند. به هزار و يك دليل ساده و اما 

و هرگز نميشود. چرايش را هم بعدا براي اين چپ غيرقابل درك، اين نشد 
 توضيح خواهيم داد.

راه دوم را همان احزاب و گروه هاي سياسي چپ ضد رژيمي از قديم و قبل 
از طلوع و غروب خورشيد سبز، در دستور دارند. از نظر اينها راه سر راست 
ايجاد استقالل سياسي طبقاتي كارگر وصل شدن آحاد اين طبقه به اين 

البته اين يك تصوير سنتي و جاافتاده در اين سنت است. در احزاب است. 
(و  "من هستم" "جنبش"اين سنت به همان شيوه كه سلطنت طلبان 

ديگر نيستم!) را از طريق مديا و ارائه اسم رمز به شبكه هاي تلويزيوني 
شان راه اندازي ميكردند، كارگر و فعال كارگري هم با پيوستن اتمي و 

ساز دروني جنبش طبقاتي اش، به شبكه سياسي خارج از سوخت و 
تشكيالتي اين چپ ها باالخره يك روزي يك حزب اجتماعي سازمان 
ميدهد كه ميتواند در صحنه سياسي عرض اندام كند. از آنجا كه براي اين 
چپ طبقه كارگر يك ابزار سياسي براي اهداف ضدرژيمي و لشكر بي 

ارگر مگر به شكل اتمي و مواجب جنبش هاي مد نظر اين چپ است، ك
جدا شده از روابط طبيعي درون جنبش كارگري، به اينها نپيوسته و اين 

 تقالهاي چپ از طرف طبقه كارگر به درست بي پاسخ مانده است. 
راه سوم تقالهاي گروه هاي چپ علني كار داخل كشور است كه عليرغم 

ن كارگر، افق حضور بعضي از فعالين كارگري در آنها و يدك كشيدن عنوا
سياسي و حتي سنت اعتراضي شان چيزي جدا از سنت مبارزاتي همين 
كمونيسم بورژوايي احزاب اپوزيسيون نيست. اينها هم مشغول اعتراض ضد 
رژيمي و با مبارزه روزانه كارگر در عرصه هاي مختلف به همان بيگانگي 

دهه گروههاي تبعيديان سياسي اند. به همين دليل طي نزديك به يك 
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گذشته كار مداوم اينها هم تا آنجا كه به مبارزات طبقه كارگر مربوط 
 -عليرغم تمام فداكاري ها و قهرمانيهاي تعداد قابل توجهي از آنها -ميشود

به سختي از مرز آكسيون و شلوغ كردنها و پيش فنگ و پافنگ سياسي و 
به صدور اطالعيه هاي خبري در دنياي مجازي ميگذرد و روز به روز 

سرنوشت همان چپ بيربط تبعيدي و به بريده هاي سياسي جامعه تبديل 
شده اند. تاريخ نزديك به ده ساله اين گروهها تاريخ اتحاد و انشعاب هاي 
ايدئولوژيك و عقيدتي اينها در بيرون مرزهاي مبارزه روزانه كارگران و 

زمانده تاريخ به ربطي اينها به درد و مرگ طبقه كارگر است.  نشريه سا
  كمونيست در سايت سازمانده.كام حاوي مقاالت متعدد در اين زمينه است. 
راه چهارم و البته بي سر و صدا و صميمانه تر را كميته هاي مخفي 
كارگري در پيش گرفته اند كه در بخشي از مراكز صنعتي حضور غيرقابل 
محسوس و بي صدايي دارند. علت اين بي سروصدايي بخشا در پرهيز 

رست سنت اين رفقا از سنت صدور اطالعيه هاي اينترنتي است. علت د
نقش غير محسوس شان اما متفاوت است.  طيف تشكيل دهنده اينها را از 
نظر خودشان كارگران پيشرو تشكيل ميدهند. درك اين رفقا از مقوله 
پيشرو نه عيني و اجتماعي كه فكري و عقيدتي است. كميته ها و جمع 

را همفكران و كارگران به لحاظ فكري چپ تشكيل ميدهند.  هاي اين رفقا
تئوري اين بخش از رفقا اين است كه از طريق اين كميته هاي مخفي 
كارگران پيشرو به گسترش شبكه هاي اطراف خود مي افزايند و از اين 
طريق به ايجاد يك زيرساخت آگاه سياسي براي ايجاد تشكل هاي توده اي 

ن رفقا از ضرورت تامين يك زيرساخت سياسي آگاه كمك ميكنند. درك اي
و كمونيست قوي براي تامين جبهه زيرزميني حامي تشكل هاي توده اي 
بسيار جالب و قابل توجه است. همين دو سنديكاي موجود اگر به چنين 
زيرساختي متكي بودند، به همين راحتي منزوي نمي شدند و سركوب 

  شان بي حمايت نمي ماندند. ساكت شان نميكرد و رهبران زنداني
در بعد تحزب هم اين رفقا متوجه شده اند كه نه از طريق وصل شدن اتمي 
به احزاب غير كارگري كه از مسير سازماندهي يك جنبش در درون اين 
طبقه قادر به اين مهم اند.اين نگرش متكي به اعتماد به نفسي است قابل 

ن كميته ها متشكل از كارگران ستايش. اشكال كار اما اين است كه خود اي
هم فكر و  كارشان كمك به ازدياد همفكران است. از اين زاويه سنت 

است كه فعاليت شان  "كارگري"كارشان همان سنت نهادهاي علني كار 
براي جذب همفكران و آدم هاي هم عقيده است تا رهبران صاحب نقش در 

بيش از اينكه يك  رهبري جنبش كارگري. درك اين رفقا هم از كمونيسم
درك اجتماعي باشد يك درك عقيدتي و فكري است. در اين نگرش 
كمونيسم نه يك رگه اعتراضي در درون جنبش كارگري كه يك رگه 
عقيدتي و ايدئولوژيك و زنده در افكار انسان هاست. اگر مانيفست ماركس 

ست و انگلس رهبران كارگري از گرايشات مختلف از آنارشيست ها تا كموني
ها را دور خود جمع ميكرد، مانيفست اين رفقا فقط نوع معيني از 
كمونيست ها را در برميگيرد كه وجه مشترك شان نه منفعت طبقاتي و 
جنبشي كه اشتراك در افكار و عقايد و ايدئولوژي است. نگرش اين رفقا به 
همين داليل عقيدتي رهبران چپ و كمونيست را نه فقط متحد نميكند 

ه بهانه  ايدئولوژيك از خود ميراند. اين همان سنتي است كه رفقاي بلكه ب
هم در سال گذشته در پيش گرفتند، به جاي  "وب آهنذشوراي موقت "

رهبران ذوب آهن جمع خودي ها را با خود بردند و به جز دستگيري دهها 
ي عايدشان نشد. دليل بي نقشي اين كميته هاي مخفي تا به دنفره دستاور

  به همين نقيصه برميگردد.امروز 
آلترناتبو من براي اين كار نه كميته هاي همفكر بلكه سازماندهي كميته 
هاي كمونيستي متشكل از رهبران كارگري است. در اين كميته ها شرط 
اول عضويت نقش اجتماعي رهبران كارگريست نه افكار و عقايدشان. اتحاد 

راي ايفاي نقش رهبري در اين رهبران حول منافع عمومي پرولتاريا و ب
راس جنبش كارگري است. اين سنت از كار كمونيستي سنتي متفاوت از 
كل چپ بورژوايي است كه كارگران كمونيست را به داليل سياسي يا 
ايدئولوژيك از هم دور كرده و تفرقه ميان آنها را به بهانه هاي فكري تامين 

  ميكند.
ا براي تامين يك رهبري اين سنت نه فقط اتحاد رهبران كارگري ر

كمونيستي تضمين ميكند، بلكه پايه تحزب در درون طبقه كارگر را هم به 

درست ترين شيوه شكل ميدهد. اگر كمونيسم بورژوايي رهبر كارگري را از 
طريق وصل شدن به مركزي غيبي به ايجاد تحزب دعوت ميكند، سنت مد 

طريق رهبران شان و  نظر من كارگران را در محل و در دل مبارزه و از
گسترش شبكه هاي به هم پيوسته پيرامون با هم متحد كرده و دست شان 

  را در دست هم ميگذارد و در همان محل زندگي به توان شان مي افزايد.
اين كار براي كارگر كمونيست نيازمند تحزب از چند نظر مهم است؛ اوال 

ندگي اش در دست حزب را در محل وسيله پيشبرد مبارزه براي بهبود ز
دارد. ثانيا براي ايجاد تحزب در محل كار و زندگي منتظر نيروي غيبي 
سازمانده كمونيسم در جنبش كارگري نمي ماند و خود راسا دست به كار 
سازماندهي تحزب در ميان صفوف خود ميشود. ثالثا اگر قادر به انتخاب 

تواند حزب سياسي ايدآل خود از ميان احزاب چپ موجود نشد، مي
مستقيما حزب سياسي اش را با گسترش كيفي و كمي همين كميته هاي 

 كمونيستي سازمان دهد. 
  

نباشم.  "مبارزات خودانگيخته"شايد متوجه منظور شما از  :دوم پاسخ
ظاهرا تجمع چند ده نفره و يا در بهترين حالت يكصد نفره به فراخوان 

پارك و ميدان يك حركت نهادهاي علني به مناسبت اول ماه مه در فالن 
سازمانداده شده و نقشه مند كارگري، و اعتصاب متحد مراكز متعدد مثال 
هزاران نفره كارگران ماهشهر يك حركت خودانگيخته و به اصطالح 
خودبخودي است. در اينصورت مشكل قبل از هر چيز ناروشني رايج در 

كارگر  ميان چپ غيركارگري ايران در مورد سوخت و ساز درون طبقه
است. طبقه كارگر در درون خود داراي سوخت و ساز و سطحي از تشكل و 
اتحاد است كه حول رهبران و آژيتاتورها و محافل و شبكه هاي كارگري 
شكل گرفته اند. در متن اين سوخت و ساز رگه هاي اعتراضي مختلف 
درون طبقه نقش ايفا ميكنند. خطوط فكري و جنبش هاي سياسي 

متن همين رگه هاي اعتراضي شكل ميگيرند. اعتراض اجتماعي بر 
كارگري چيزي جز كار نقشه مند رهبران و شبكه هاي به  "خودانگيخته"

هم پيوسته درون اين سوخت و ساز نيست. از اين زاويه هيچ مبارزه 
كارگري بدون نقشه رهبران كارگري قابل تصور نيست. در غيراينصورت 

تپه قبل از ايجاد تشكل رسمي  حركت كارگران شركت واحد و هفت
خودانگيخته و بي نقشه و سياست بود، اما با ايجاد سنديكا صاحب نقشه 

  شده و از حالت خودبخودي بيرون آمده است!
اشكال مبارزات پراكنده كارگري نه از به اصطالح خودانگيختگي كه از 

هادن متفرق بودن رهبران اين مبارزات و عدم اتحادشان با هم است. كنار ن
اين تفرقه و اتحاد آگاهانه محصول تحزب است. راس تحزب هم رهبر 
كارگري متشكل در كميته اي است كه تصميمات ميگيرد و عملي ميكند. 
نتيجتا عامل اصلي تفرقه غيبت تشكل حزبي و تحزب بين رهبران درجه 
اول كارگريست. اگر رهبران كارگري داراي درجه اي از اتحاد بودند، 

و قهرمانيهاي اين طبقه متفرق در مقابل يك دشمن متحد چنين مبارزات 
  . دستاورد پاييني نميداشت

از زاويه درد كارگر اينكه تجمعات كارگري اثرگذار است يا نه هم سوالي 
نيست. يعني چه، كارگري كه دستمزدش را ماهها نمي پردازند، در صورت 

ان صفوفش، معتادين سكوت بايد روز به روز شاهد باالرفتن شمار تن فروش
هم طبقه اش و مرگ همكارانش و اعضاي خانواده اش باشد. اين تجمعات 

چنين كارگران كمونيست  اتحاد رهبران فقداناما در  ،بطور قطع الزم اند
و رسيدن  دپيدا خواهند كركنار هم  ي به سختي امكان قرار گرفتنتجمعات

  .به مطالبات شان به شدت سخت است
  

نيد؛ به خاطر نقش كارساز رهبران اين دو سنديكا در ببي :سوم پاسخ
ايجاد تشكل مستقل، اين عزيزان شايسته بيشترين قدرداني اند. كار اينها 
كارستاني بود كه در تاريخ اين طبقه ثبت شده و ميماند. با همه اينها ايزوله 
شدن اين دو سنديكا عمال آنها را در ايفاي نقش رهبري كارگران مراكز 

م ناتوان كرده است. رهبران اين دو تشكل به جرم اين كارشان عمال خود ه
از كار و زندگي افتادند. در اين ميان هر كسي ميتواند سنگي بردارد و سينه 
رهبران اين دو تشكل را نشانه رود و خود و ملت را هم از يك تحليل جدي 

دشمن ناموجود  بي نياز كند. اين را البته اكثرا بلد اند و به اين بهانه سراغ
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سنديكاليسم ميروند تا به اصل مسئله نپردازند. از نظر من دو علت را در 
شمرد؛ يكي عدم برمورد ايزوله شدن هيات مديره هاي دو تشكل ميشود 

اتكاي رهبري اين نهادها به پايه توده اي شان يعني به جمع كارگران 
تنها اتكا به  را سنديكا ادامه كاريمركزشان است. در غيبت اجازه قانوني 

پايه توده اي تضمين ميكند. اتكا به مجامع عمومي اين مراكز به هر اندازه 
كه ممكن است، يك اصل حياتي براي ادامه كاري و حفظ رهبران هم 
هست. در غيبت سياست اتكا به مجمع عمومي توطئه هاي دولت و سرمايه 

ر سيطره رهبران داران و فشارهاي متنوع به سرعت توده كارگري را از زي
بيرون آورده و ايزوله شان ميكنند، كه كرده اند. جا دارد رفقاي رهبري اين 
دو سنديكا نگاهي به پشت سر بكنند تا متوجه شوند كه اين كمبود در 

از همين زاويه حاال كه تاريخ كشمكش هاي  كارشان مهم بود و هست.
يي كه تجربه رهبران اين دو سنديكا و سركوب و زندان و محروميت ها

كردند و هنوز ميكنند را مرور ميكنم، به خودم ميگويم كاش از روز اول به 
جاي تاسيس سنديكا، همين رهبران مبارزات مراكزشان را با اتكا به مجمع 
عمومي پيش مي بردند. در چنين صورتي هم رهبران امنيت و ادامه كاري 

ميكردند، و آخر  بيشتري داشتند، هم توده كارگران تجارب بيشتري كسب
سر امروز رهبران را هم در جمع كارگران همين مراكز داشتيم و ايزوله هم 

 ي كه بيشترين اتكا را بريا فونكسيون ميخواهم بگويم ساختار نمي شدند.
دارد، هم به لحاظ سياسي طبقاتي جهت  توده كارگران شراكت بيشترين

حفاظت بيشتري مي روشن تري ميگيرد، هم به لحاظ امنيتي رهبرانش را 
- آنوقت تشكيل سنديكا را. ، هم رهبران بيشتري را هم تربيت ميكندبخشد

به شرايطي موكول ميكردند كه در مراكز ديگري  -اگر كماكان مصمم بودند
  هم همزمان چنين اقدامي بطور هماهنگ در پيش گرفته مي شد. 

ي است كه از طرف علت اصلي تر اما غيبت تحزب كارگريبا اينهمه 
رهبران كارگري را از اتكا به يك زيرساخت كمونيست متشكل از شبكه 

و از طرف ديگر در سطح  نموده هاي وسيع در مراكزشان بي بهره 
اجتماعي طبقه كارگر را از ايجاد يك همبستگي طبقاتي با آنها ناتوان كرده 
است. در نظر بگيريد تشكل هاي ديگري هم حضور داشتند و همگي دست 

هم ميگذاشتند و پشت هم را ميگرفتند. چنين حالتي بدون وجود در دست 
تحزب و همبستگي ميان رهبران كارگري ممكن نيست. و اين اشكال قبل 
ار هر چيز از غيبت تحزب كمونيستي نشات ميگيرد. تحزب كمونيستي در 

نيست، كه با يك  نمحل چيزي باالتر از اتحاد رهبران كمونيست كارگرا
د تشكل در يك سطح وسيع ميروند و در پروسه پيشروي آهنگ سراغ ايجا

در كنار هم خواهند بود. نميتوان در حاليكه كمونيسم ايران از  نيز
اتحاد سراسري ناتوان مانده است، علت  از سازماندهي تحزب و از اين طريق

ايزوله شدن اين دو تشكل را فقط ناشي از پديده هاي مربوط به سوخت و 
ارزيابي كرد. اگر كمونيسم ايران قادر به تشكل  سنديكا ساز دروني اين دو

قدرتمند حزبي در ميان رهبران كارگري شده و از اين طريق يك اتحاد 
سراسري را تامين كرده بود، جمهوري اسالمي نميتوانست هر روز يكي از 
اين رهبران سنديكاها را پاي دادگاه و زندان و جريمه بكشاند و آخر سر به 

يزي جر آن هويت مستقل برايشان باقي نگذارد. نه فقط اين، قول شما چ
در آنصورت تعداد سنديكاها و تشكل هاي كارگري در ايران تساعدي باال 

  ميرفت.
توانيم ببينيم كه كارگران مراكز ديگر  به عنوان تجربه از اين دو حركت، مي

اگر دهند.  در مسئله اعالم تشكل مستقل حاال احتياط بيشتري به خرج مي
چنين نبود در ايران خودرو كارگران به جاي ايجاد و اعالم تشكل آنرا از 

كردند. يا در ماهشهر عليرغم حضور پر نقش رهبران  ها مطالبه نمي باالئي
كاردان در اعتصاب قدرتمندشان تشكلي را اعالم نكردند. احساس من اين 

ن شان زندان و است كه تجربه دو سنديكا كه در نهايت تنها ماندند و رهبرا
گرفتند، در محاسبات رهبران كارگري در نه و محروميت شكنجه و اخراج 

فقط ايران خودرو و پتروشيمي ها كه در مراكز مهم ديگر هم يك مسئله 
شود  . نتيجتا احتماال موجب احتياط رهبران مجرب كارگري ميجدي است

تشكل ايجاد دست به  و امنيت، بدون در نظر گرفتن شرايط ادامه كاري تا
. اينجاست كه اقدام پايه اي براي ايجاد يك زير ساخت سياسي نزنند

طبقاتي بر پايه اتحاد رهبران كارگري در مراكز مختلف به عنوان يك 
 فاكتور جدي وارد ميشود. 

  آيا سنديكاي مستقل در ايران ميتواند پا بگيرد؟ 

في رشد كرده و اقتصادي مختل سياسي سنديكا و اتحاديه تاريخا در شرايط 
مبارزه كرده اند. اتحاديه ها و سنديكاهاي كارگري در پاكستان، در 
كشورهاي سابق بلوك شوروي در همسايگي ايران و در تركيه در غرب 
ايران سالهاست فعاليت ميكنند و مي جنگند. اگر پيشرفت شان بيش از 
اين نبوده، مشكل در نبود تحزب سياسي و غيبت سياست و افق 

  ليستي است نه در تشكل هاي صنفي موجود. سوسيا
سنديكاي مستقل؟ اگر مستقل از دولت منظور است بخش عمده اينها 
هستند. اگر از احزاب سياسي مد نظر است، هيچ تشكل توده اي بي 
سياست و افق نيست و اين سياست و افق را البد از جايي ميگيرد؛ يا 

ند. نسياست اتخاذ ميكد و نمستقيما نقش حزب سياسي هم دار انخودش
شبكه فعالين و رهبران سنديكاهاي فعلي ايران، صرفنظر از درستي يا 

  غلطي، به نظر ميرسد تركيبي از اين دو هستند.
آيا سنديكا در ايران مي تواند از طريق مذاكره با دولت مشكلي از 

  حل كند؟ مشكالت كارگران را 

ند ميتوانند دولت را تهديد هم آره و هم نه. سنديكاهايي كه قدرت فشار دار
يا اخطار دهند و از طريق چنين فشاري ناچار به مذاكره و تقبل سطحي از 
مطالبات شان كنند. اگر دولت و كارفرما جواب نداد البد بايد توان عملي 
كردن هشدارشان را داشته باشند. ميخواهم بگويم اگر تناسب قوا طوري 

اورد از طريق مذاكره هم ممكن دست ،باشد كه سنديكاها حرف شان ببرد
  است.

در شرايط فعلي كه نه سنديكاهاي موجود توان عملي دارند و نه سنديكاها 
هيات هاي نمايندگي مراكز ديگر را در  مجامع عمومي و و اتحاديه ها و

مذاكره قرار نميگيرند بلكه مرتب هم  كنار خود  مي بينند، نه تنها طرف
د و تا اين لحظه كاري هم از دست شان زندان ميگيرند و اخراج ميشون

برنيامده است. در نظر بگيريد يك روزي شركت نفت و گاز و پتروشيمي و 
ذوب آهن سنديكاها يا هيات هاي نمايندگي نشات گرفته از مجامع عمومي 
شان را داشته باشند، و كنفدراسيون اينها به دولت اخطار دهد. در چنين 

ت و كارفرماها روبرو شده و قادر به بي حالتي فوري با عكس العمل دول
 پاسخ گذاشتن شان نخواهند بود.

  

  
  

يك مشكل اساسي اين موضوع يك جنگ ايدئولوژيك بر  :چهارم پاسخ
سر آن است. طرفداران ظاهرا دو آتشه اين دو بحث در سياست امروز ايران 
اين مسئله را به يك ابزار جنگ فرقه اي و ايدئولوژيك نه در خدمت 

ازماندهي تشكل كارگري كه در خدمت خارج كردن كارگر از ريل س
مبارزات واقعي طبقاتي تبديل كرده اند. يكي سنديكا را ابزار به سازش 
كشاندن مبارزات كارگري ارزيابي ميكند و هر از گاهي رهبران هفت تپه يا 
شركت واحد را به اين و آن جانور سياسي وابسته اعالم كرده و به شخصيت 

ته شان لجن مي پاشد. طرف ديگر به بهانه نقد شورا به جنگ حتي يتورو ا
مجمع عمومي ميرود و جنبش مجمع عمومي را ضدكمونيستي ارزيابي 
ميكند، در حاليكه مجمع عمومي همين امروز پايه تصميم گيري بخش 
 هاي قابل توجهي از كارگران هنگام طرح مطالبات يا اعتراض شان است.

ومي متوجه نيستند كه اين ظرف در مبارزات امروزه منتقدين مجمع عم
كارگري بديل سنديكا نيست، بلكه در غيبت تشكل هاي توده اي كارگري 
تنها ابزار پيشبرد اعتراض اند. همين هفت تپه اي ها قبل از ايجاد 
سنديكاي شان مجمع عمومي تنها ابزار تحرك طبيعي شان بود. نتيجتا 

ع عمومي كه توسط بعضي مخالفين آن ادعاي ضدكمونيستي بودن مجم
طرح ميشود، اساسا ناشي از يك خصومت ايدئولوژيك از سر سياست و با 
مباني فكري منصور حكمت به عنوان نظريه پرداز جنبش مجامع عمومي 

  مجمع عمومي با منافع كارگري. "ضديت"است تا از سر 
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ري دارند؛ البته در دنياي واقعي هر دو طرف دعوا معشوقه هاي زميني ت
هواداران ظاهرا دو آتشه شورا حاضرند خاك پاي هر سنديكا و فعال 
سنديكايي شوند كه همراه شان به جنبش سبز مي پيوندد. عشق امروزي 
اينها مثال به هيات مديره سنديكاي شركت واحد و تنفرشان از هفت تپه 
اي ها از سر همين حسابگريهاست. امروز اگر شورايي موجود بود كه 

ياست مستقل طبقه اش در مقابل كل سيستم سياسي اقتصادي موجود س
را طرح ميكرد، از طرف چپ سبز ايران به احتمال زياد تشكلي زرد و 

  احمدي نژادي لقب ميگرفت.
البته اين مسئله واقعيتي را روشن ميكند؛ اتحاديه، شورا يا مجمع عمومي 

و عليه دولت  بطور درخود تقدسي ندارند. ميتوان شورا سازمان داد
بلشويكي شوروي و براي برگرداندن قدرت به بورژوازي تقال كرد. ميتوان 

ايران را داشت و طبقه كارگر را به دنبال جنبش ملي  57شوراهاي سال 
اسالمي هدابت كرد. ميتوان اتحاديه هاي همبستگي قدرتمند لهستان را 

دولت بورژوايي را  داشت و با اتكا به آنها ارتجاعي ترين و ضد كارگري ترين
به قدرت رساند. يا همين امروز كارگر را در تمام غرب در مقابل بحران 
خانه خراب كن بورژوازي به سكوت و تسليم كشاند. اين مسئله نشان 
ميدهد كه تشكل هاي توده اي كارگري بسته به افق سياسي حاكم بر 

 حركت شان ميتوانند نقش هاي متفاوتي ايفا كنند.
ين دعواهاي ايدئولوژيك، شوراها همانطور كه تجربه كرده ايم خارج از ا

اساسا در دوره انقالبي و تناسب قواي متفاوتي قابل شكل گرفتن اند، به اين 
دليل ساده كه به جز در چنين دوران هايي فضاي پرشور به ميدان آمدن 
هر روزه كارگران براي دخالت در كل سرنوشت خود آماده نيست. در دوره 

ديگر، يا در دوره هاي غير انقالبي نه توده كارگران آن آمادگي و شور  هاي
و شوق الزم براي شركت فعال و در نتيجه اعمال اراده دايم را دارد و نه 
وقت و فرصت اين كار برايش آماده است. در دوره هاي انقالبي كه اين فضا 

ان متفاوت ميشود و يا در دوراني كه خود حكومت در دست دارد، زم
جلسات شورا و مجامع عمومي اش جزو زمان كار محسوب شده و جلسات 

  مرتب براي كسي دست و پاگير و مزاحم و وقت گير نيست.
در دوره هاي غير انقالبي كارگران فرصت ندارند با هر سوت زدن 
نمايندگان شان جمع شوند، در نتيجه جمع شدن هاي مرتب و منظم 

  جازه قانوني آنرا هم پيدا نميكنند. ماهانه شان ممكن نيست و اغلب ا
اينجاست كه سازماندهي مجامع عمومي جاي سازماندهي شوراهاي 
كارگري را در اين شرايط ميگيرد. امروزه مبارزات كارگري در غيبت تشكل 
علني و رسمي اساسا با اتكا به همين مجامع عمومي ممكن ميشود. تجمع 

اقدامي فراميخوانند همان مجمع طبيعي كارگران هر مركزي كه براي انجام 
عمومي است كه مداوما در مراكز مختلف ابزار سازماندهي حركت يا زمينه 

  ايجاد حركت است. 
در كنار اين بديل در جاهايي فعالين و رهبران كارگري سازماندهي سنديكا 
و اتحاديه را آسان تر و ممكن تر ميدانند. از نظر من رهبر كارگري بايد به 

يش داوري هاي ايدئولوژيك همه زواياي قضيه را بنگرد و تصميم دور از پ
بگيرد كداميك راحت تر و ممكن تر و موثرتر است. اگر سنديكا برايش 

 آسان تر ميگنجد برود همين كار را بكند. 
پاي اصلي بحث تشكل هاي توده اي كارگري و بحث مجمع عمومي منصور 

  عمومي، ميگويد: حكمت است كه در مورد بديل مد نظرش، مجمع
اين سطحى از سازمانيابى شورايى است كه در آن هنوز اوال، كارگران از  -1

فراتر نرفته اند. تجمع نمايندگان هنوز مقدور نيست. ثانيا،  شوراى پايه
شوراى كارخانه، بلكه بعنوان مجمع عمومى و در  مجامع عمومى نه بعنوان

ه اى عمل ميكند، و ثالثا، كارخان نقش ارگان آلترناتيو سازمانهاى زرد
هم، ايده صالحيت  مستقل از درجه ارتباط عملى و فنى مجامع عمومى با

اشاعه  مجامع عمومى بعنوان ارگانهاى مستقل و معتبر كارگرى تا درجه اى
يافته است و رابعا، تماسهاى مقدماتى ميان نمايندگان مجامع عمومى با 

 .آغاز شده است براى جلب همبستگى و كسب اطالعات يكديگر
بعنوان ارگان  به رسميت شناخته شدن مجامع عمومى توسط دولت،  -2

تصميم گيرى، هنوز مد نظر نيست. مساله اساسى اينست كه اين مجامع 
بعنوان سخنگوى كارگران به رسميت بشناسند و در مقابل شوراهاى  خود را

قرارداد دسته اين مجامع بايد هرچه بيشتر در قلمرو  .اسالمى قد علم كنند

باره طرحهاى دولت، فعال شوند. رسميت  جمعى، حل اختالف، ابراز نظر در
 .جنبش مطرح شود يافتن مجامع بايد بعنوان يك شعار از طرف اين

مساله اصلى تشكيل  .منظم بودن مجامع عمومى نيز هنوز مالك نيست -3
منظم  براى رويى كارگران با دولت و كارفرماست. تالش در آنها در شرايط رو

كردن تشكيل مجامع (مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد) كارى 
 .در دل جنبش مجمع عمومى به پيش برده شود است كه بايد

نيز يكى از  تالش آگاهانه براى مرتبط كردن عملى مجامع با هم -4
مشخصات وجود جنبش مجمع عمومى است. جنبش مجمع عمومى راه 

اد اين مجامع در كارخانجات بعنوان يك رهبرى ايج انداختن يعنى هم
ميان مجامع براى ايجاد يك حركت  آلترناتيو محلى، و هم ايجاد ارتباط

و مصوبات و غيره  اى و سراسرى، قطعنامه ها وسيعتر، با رهبرى هاى منطقه
در ” جنبش مجمع عمومى“اش. اينها كارى است كه يك كارگر فعال 

 .ميگذارد دستور
مساله بازى  ش مجمع عمومى به جنبش شورايى شايد هنوزتعلق جنب -5

 باشد. شايد طرفداران اتحاديه نيز اين فاز را فازى در كار اتحاديه سازى
تلقى كنند (كه فعال چنين برنامه اى ندارند). اگر چنين شود، چه بهتر. اما 

مجامع آنها را براى تبديل شدن به پايه هاى جنبش شورايى  مشخصات اين
 تشكيل هيات اجرايى كار و منظم كردن مجامع مناسب تر ميكند. بسيار

  مراحل بعدي طي اين پروسه اند.
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري براي  5

جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است ، 
زماندهي يك مبارزه اين فعاليت ها را تا چه موفق مي دانيد و براي سا

كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران چه 
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  

در اين زمينه حرف زيادي ندارم اما با نگاهي به تجربه هاي  :پنجم پاسخ
اتحاد بين  مختلف احساس من اين است كه مهمترين كارها را رفقاي

در دفاع از جنبش كارگري پيش برده اند و در مجموع جهت  المللي
مناسبي رفته اند. نتيجتا اتحاد بين المللي شايسته است تقويت شود و هر 
عالقمند اين عرصه به آن بپيوندد و مسير تا به امروزشان را پيش ببرد. كار 

ادهايي با اسامي اتحاد بين المللي اما بي رقيب نيست. سالهاي گذشته نه
ديگري توسط فعالين بعضي از گروه هاي به اصطالح چپ متولد شده اند 
كه در مقاطعي مشكالت امنيتي هم براي فعالين داخل توليد كردند زماني 
كه اعالم نمودند كه عوامل وابسته به نهادهاي آمريكايي در جنبش كارگري 

كت واحد بلند شد معرفي ميكنند، كه صداي سنديكاي شر "جامعه"را به 
و در مقابل اين توطئه علنا اطالعيه صادر كردند. يك هدف جانبي اين 
گروههاي نامسئول استفاده از اين ابزار امنيتي براي خفه كردن مخالفين 
سياسي بود كه تا حد همكاري با وزارت اطالعات جلو رفتند و هنوز هم در 

هم به ما ميگويد كه  صورت امكان ميتوانند پليسي عمل كنند. اين تجربه
 "حامي"براي تامين حمايت و همبستگي بايد متوجه بود كه هدف سياسي 

 يان كدام است.
  

در ارزيابي از اين طرح يك درك سطحي در چپ ايران رايج  :ششم پاسخ
است كه هدف پشت آن را نمي بيند و براي ارزيابي از تاثير آن به سبك 

و شواهد ميگردد. شاه سپاهي دانش و ژورناليسم بازار سراغ آمار و ارقام 
بهداشت و آباداني و حق راي براي زنان و انواع رفرم هاي ديگر را در 

سازمان داد كه ظاهري مردمي به حكومت ايشان ميداد و با ارزيابي  41سال
هاي سطحي امروزه همه مي بايستي در مقابل تاج و تخت زانو بزنند، بدون 

ن نيازهاي آن دوره سرمايه داري در ايران اينكه متوجه هدف شاه در تامي
باشند. يا در همان پروسه و با همان سياست، براي تامين نيروي كار ارزان 

از زمين  "آزاد"در شهرها، از توده وسيع دهقانان خلع يد نموده و گرسنه و 
  و ده آواره بازار كارشان كرد. 

يل سياسي، و جمهوري اسالمي هم در دوران تحكيم اوليه خود، به دال  
بعدها در دوره تحريم هاي غرب، براي گسترش بازارهاي داخلي در خدمت 
انباشت سرمايه، اقدام به تامين برق و جاده هاي اسفالته و لوله كشي آب 
در هر كوره دهي را در پيش گرفت كه محصولش فروش برق و توليدات 
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له زندگي متنوع صنعتي به ميليون ها مشتري در روستاها، كم كردن فاص
شهر و ده، و از اين طريق كمك بزرگي به گسترش بازار داخلي و انباشت 
سرمايه در داخل كشور بود. با درك سطحي رايج بين چپ پوپوليست 
امروز، البد آن روز مردم روستايي مي بايستي متشكر باشند كه دولت 

  سرمايه داران به فكر زندگي و رفاه شان افتاده است. 
تي نميتواند اين واقعه را از روي تعداد شاهدان و هواداران تحليل ماركسيس

  و مخالفين و آمار و چرتكه به دست دهد.
براي درك اين مسئله بايد پروسه گسترش و انباشت سرمايه در ايران را 
ديد كه بطور طبيعي از مسير فشار بيشتر به زندگي طبقه كارگر ميگذرد. 

يت فقيه اوال اين مسئله را صرفا از چپ بورژوايي منتقد احمدي نژاد و وال
سر مخالفت با رژيم سياسي و نه كل سيستم سياسي اقتصادي حاكم 
ميفهمد، ثانيا متوجه علل عملي شدن اين طرح در اين دوره هم نيست. 

ارزيابي ميكند،  "باند احمدي نژاد"مشنگ ترين اينها طرح مذبور را ابتكار
دهه هاست كه در كشوي سياست بدون توجه به اين واقعيت كه اين طرح 

حاكمان اين دست و آن دست ميشود. دولت شاه به دنبال دوره رونق 
شروع بحران اقتصادي قصد عملي  سالهاي دهه اول پنجاه شمسي و

ولي ترس از برآمد توده اي آن دوران مانع عملي  ،كردنش را داشت
  كردنش شد. 

ا پايان جنگ كه پروسه ملي اسالمي ها كه قدرت را گرفتند در دوره اول ت
تحكيم سياسي شان بود، اقتصاد را در خدمت همان سياست تثبيت خود 
سازمان دادند و بطور طبيعي حذف سوبسيد نميتوانست سياست شان 
باشد. دوران جمهوري اسالمي تعقيب سياست حذف سوبسيدها از دوره 

ي نژاد رفسنجاني يك پاي بحث بورژوازي ايران بوده است. نوبت دوره احمد
  كه رسيد، فاكتورهاي زيادي به نفع اين سياست تغيير كرد، از جمله:

در خارج مرزهاي ايران، آمريكا كه قبال سياست رژيم چنج  را تعقيف  
  ميكرد، با شكست بوش در عراق صدوهشتاد درجه تغيير جهت داد و اوباما 

ي و مستقيما پيام دوستي براي حكومت ايران فرستاد. توازن بين الملل
منطقه اي بطور كلي به نفع جمهوري اسالمي تغيير كرد و بلوك عروج 
كرده چين روسيه را پشت خود يافت. در درون مرزها هم تنها خطر آنزمان 
جنبش سرنگوني بود كه به دنبال شكست بوش در عراق يك شبه آب شد. 
جمهوري اسالمي براي اولين بار در عمرش باالترين حد ممكن امنيت را 

اس كرد. چنين وضعيتي هر دولت بورژوايي را براي هر طرحي به طمع احس
مياندازد. بعالوه به دنبال تحرك ميليوني سبز بخش اعظم اپوزيسيون را 
پشت يك جناح خود به صف شده يافت و خود آن جناح را هم به راحتي 
كنار زد. اين فرصت امن طاليي بود كه احمدي نژاد را به تحقق سياست 

يدها رسانيد، به دو هدف؛ اوال در ادامه پروژه هاي اقتصادي حذف سوبس
اش يك گام بزرگ به انباشت سرمايه كمك رساند، در ثاني بار سنگين 

  بحران اقتصادي را هم پشت طبقه كارگر و زحمتكشان جامعه بگذارد.
گري چپ بورژوايي مانع ديدن اين تحوالت سياسي، تاريخي و  ضد رژيمي 

ست.  متوجه پايه هاي اتخاذ اين سياست و شرايط همچنين اقتصادي ا
زماني آن نيست. متوجه نيست چرا سالهاي قبل همين سيستم بحراني تر 

 "ميموني"سراغ همين سياست نميرفت؟ قبلي ها خنداني و احمدي نژاد 
است؟ قبلي ها بي فكر و اين يكي مبتكر تشريف دارد؟ نتيجتا ميخواهم 

مدي نژاد است، نه از نيت بد دولت او، بلكه بگويم اين سياست نه ويژه اح
يك نياز اقتصادي كل بورژوازي ايران است. بخشي از اين چپ با تعريف 

رسما بورژوازي ايران را  "ابتكار باند احمدي نژاد"اين سياست به عنوان 
تبرئه ميكند. بخش ديگري از اين چپ بورژوايي عمدا يا ناآگاهانه با 

ه شخص احمدي نژاد يا دايره او و واليت فقيه، منتسب كردن اين سياست ب
كل سيستم سرمايه داري را كه موجبات زندگي جهنمي و همين احمدي 

  نژاد و واليت فقيه را هم آفريده معاف مي كند. 
فاكتورهاي ديگري چون رشد عظيم طبقه كارگر و باالخص كارگران 

به دنبال ماهر در سالهاي اخير، انباشت فوق العاده سرمايه بويژه 
، حضور متحد احمدي نژاد و اخيرباالرفتن قيمت نفت در سالهاي 

خامنه اي بمثابه گلوله اصلي جمهوري اسالمي و تامين بيشترين 
اتحاد قدرت سياسي در سال هاي گذشته، رشد بيشتر بازار داخلي 
  در نتيجه تحريم هاي اقتصادي، خصوصي كردن هاي وسيع بسياري 

  

  

  
  

و  ... را هم به اين مجموعه اضافه كنيد تا  مدت از صنايع طي اين
براحتي داليلي كه  امكان اجراي اين طرح قديمي را در اين دوره معين  

  مهيا كرده است بييند. 
سياست كارگري در قبال اين طرح اما، نميتواند انتخاب بين اين يكي يا  

لبه سرمايه باشد. كسي كه مطادولت آن قبلي، انتخاب بين دو سياست 
برگشت يارانه ها را جلوي جامعه ميگذارد، رسما فراخوان دفاع از سياست 
ديروز همين سيستم را ميدهد.  به همين دليل مطالبه طبقه كارگر 
نميتواند برگشت به سياست يارانه هاي سابق و نتيجتا انتخابي بين سياست 

ميليوني هاي بورژوازي در هر مقطعي باشد. اگر گراني زندگي را براي توده 
ديروز  "ارزاني"جهنمي تر كرده است، سياست كارگري نميتواند زنده باد 

باشد. طبقه كارگر بايد در مقابل آن باال بردن دستمزدها به نسبت تورم و 
بيمه بيكاري برابر با حداقل دستمزد براي همه را سرلوحه مطالبات خود 

هاي به فقر كند. عملي كردن اين سياست است كه طبقه كارگر و توده 
كشيده شده اين جامعه را از نگراني گراني  رهانيده و از زاويه مبارزه 
طبقاتي و همچنين سياسي، مسير طبقاتي مستقلي از سياست هاي دوره 

 اي بورژوازي پيش روي طبقه كارگر قرار ميدهد.
  

در تونس و مصر براي اولين بار انقالبي از پائين براي نان و  :هفتم پاسخ
خ داد، صرفنظر از اينكه نتيجه نهايي آن چه خواهد بود. چيزي آزادي ر

مد نظر شما  88ايران. نه تظاهرات و راه پيمايي گسترده  57شبيه سال 
براي نان و آزادي بود و نه انقالب مصر و تونس و بقيه كشورهاي خاورميانه 
ناشي از اعتراض عدم انتخاب موسوي و كربي شان به نخست وزيري. 

ايران اعتراض بخش ناراضي سرمايه داري ايران بود  88 "انقالب"يا جنبش 
كه يك حكومت مشروطه اسالمي ميخواست. اين اعتراضات ادامه جنبش 
دوم خرداد دوران اوليه خاتمي و جنبش همگاني سرنگوني طلب 
پروآمريكايي دوران اواخر خاتمي و اوايل احمدي نژاد بود. نتيجتا آن 

ن كشيدن خواست هاي كارگري و قضيه نان و اعتراضات عرصه به ميدا
آزادي نبود. به همين دليل اگر مسير پيشروي مردم در تونس و مصر با 
شكل گيري تشكل هاي كارگري همراه بود، مسير پيشروي جنبش سال 

مسير پر روتر شدن طبقه متوسطه در مقابل كارگر و قدرت كارگري  88
نگي درجه كمي گشايش و در بود. آزادي مد نظر آن جنبش در عرصه فره

 بعد سياسي آزادي براي احزاب همان جنبش و همان طبقه بود. 
چپ بورژايي ايران آن تحوالت را مثل تمام جناح هاي خود در ميان احزاب 
و جنبش هاي سياسي راست ايران يك انقالب يا مبارزه توده اي براي 

س آنچه كه در اين اما برعكآزادي از جمهوري اسالمي به خورد ملت دادند. 
از طبقه كارگر در تحرك سبز  "بخش قابل توجهي"سوال مستتر است، 

شم سياسي طبقه كارگر و رهبرانش بيش از اين بود كه فريب شركت نكرد. 
بخش هايي از توده ناآگاه كارگران و  هر چنداين عوامفريبي را بخورد. 

هبران جنبش رمردم زحمتكش در مقابل سياست آشكارا راستگرا و تاچري 
به هواداري از جناح حاكم پاي صندوق هاي راي رفتند و به پوپوليسم  سبز

  و عوامفريبي احمدي نژاد راي دادند. 
از طبقه كارگر البته اساسا بعضي از فعالين كارگري متاثر از سنت چپ ضد 
رژيمي در مراكز حاشيه اي، به شكل اتمي و خارج از سوخت و ساز دروني 
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بدون اينكه شبكه هاي كارگري را با خود داشته باشند، در طبقه كارگر و 
اين تحركات شركت كردند. اين رفقا بدون اينكه متوجه شده باشند به 

  دشمن طبقاتي خود كولي دادند.
   اما در مورد فرق شرايط اين كشورها با ايران:

كورش مدرسي اين موضوع را مي شكافد و به درست بر نكات مهمي 
دهد كه كشورهاي عربي با هم رابطه و  و توضيح مي انگشت ميگذارد

شباهت هائي را دارند كه آنها را مشتركا نه فقط از ايران كه از بقيه دنيا 
جدا ميكند؛ اشتراك در زبان، كم و بيش در تاريخ و تحوالتي كه پشت سر 
گذاشته اند، اشتراك شان در ناسيوناليسم پان عربي ، زندگي جمعيت 

شان در كشور ها همديگر، و بطور كلي درجه و نوع تكامل بزرگي از مردم 
ها بسيار بهم شبيه و نزديك  سياسي، اقتصادي و طبقاتي و تاريخي آن

  است.
دولت هاي شان و به درجه زيادي رابطه شان هم با جامعه شبيه به هم 

ميان كشور هاي عربي با ايران، تركيه، هند و  يشباهت چنين است.
دولت ايران يا حكومت ايران با جامعه ايران د. رابطه پاكستان وجود ندار

بسيار متفاوت است. رابطه دولت و سازه بورژوازي و پرولتاريا در جامعه با 
رابطه دولت و سازه بورژوازي و پرولتاريا در مثالً مصر يا سوريه و عراق فرق 

  دارد.
به اين كسي انتظار ندارد كه اين انقالبات به پاكستان تسري پيدا كند. 

دليل كه ساخت جامعه پاكستان با مصر فرق دارد. همانطور كه ساخت 
جامعه ايران، ساخت طبقاتي آن، ساخت اجتماعي آن، درجه ي آگاهي 
اجتماعي و تاريخ اش، همه اينها به شدت با مصر فرق ميكند. در حالي كه 

  د. اي بسيار به هم شبيه هستن نظرهاي پايه يمصر و ليبي و تونس از بسيار
عدم سرايت اين انقالبات به ايران ناشي از قدرت دولت جمهوري اسالمي يا 
كارداني احمدي نژاد نيست. ناشي از مكانيزم ها، جنبش ها، و افق هاي 
متفاوتي است كه طبقات مختلف، و بخصوص طبقه كارگر و توده زحمت 
ا كش، در ايران را به حركت در مي آورد. اين مكانيسم ها و جنبش ها ب

ها است كه باعث مي شود كه  مصر و تونس و سوريه فرق ميكند. اين تفاوت
ميان انقالب در كشوري مانند ايران با كشور هاي عربي نه تنها اختالف فا ز 

ها   وجود داشته باشد بلكه حتي اصوالً انقالب ايران در ادامه آن انقالب
  نباشد.

حاظ سياسي و اقتصادي دولت جمهوري اسالمي هم بسيار پيچيده تر و به ل
امروز مشكل دولت  بسيار بالغ تر از دولت مصر يا دولت سوريه است.

جمهوري اسالمي با بخشي از بورژواي ايران اين شده كه در پروسه 
ها بخش بزرگي از اقتصاد ايران در دست سرمايه خصوصي   خصوصي كردن

مايندگي قرار گرفته است كه بعضا در دولت و حكومت آن طور كه بايد ن
نمي شود، در نتيجه سهم بيشتري، متناسب با موقعيت اقتصادي اش، را از 
قدرت سياسي ميخواهد. اين مبناي كشمكش از دوره رفسنجاني و خاتمي 

ها در حفظ سيستم منفعت دارند و فقط  تا اين ماجراي سبز است. اين
ب تعديل آن يا بقول موسوي حكومت غير حذفي ميخواهند. خواستار انقال

نيستند. نفوذ اين بخش از بورژوازي در جامعه بسيار قوي است. اين 
وضعيت را در مصر يا در سوريه يا يمن نداريم. طبقه كارگر ايران هم 

كنم طبقه كارگر مصر يك هزارم طبقه كارگر   همينطور است. گمان نمي
ايران به لحاظ ذهني پيش رفته باشد و كمونيسم درون آن نفوذ داشته 

طبقات اصلي جامعه ايران با هم تاريخ متفاوتي در مقايسه با كشور باشد. 
  هاي عربي دارند. 

پروسه انتخابات هم در جمهوري اسالمي به اندازه كشور هاي عربي قالبي 
اي حق انتخاب  اي است كه در ميان بورژوازي ايران به درجه نيست، پروسه

ي عربي قالبي ميدهد. همانطور كه مجلس شان هم به اندازه كشور ها
  نيست.

دو سال ديگر احمدي نژاد مي رود، مثل اروپا، جمهوري اسالمي دوباره 
را صفر ميكند، انتخابات ديگري به راه مي اندازد و الريجاني يا  "كنتورها"

آورد. اين پروسه انتخابات براي جمهوري اسالمي نقش  كس ديگري را مي
را شما در هيچ كشور عربي سوپاپ اطمينان را بازي ميكند. اين مكانيزم 

نمي بينيد. جامعه ايران از نظر حقوق بورژوازي از نظر بافت و ساخت 
اي اروپا، است تا به  مكانيزم هاي سياسي بيشتر شبيه به تركيه، و به درجه

مصر. اين واقعيت به جمهوري اسالمي سخت جاني بيشتري ميدهد و 
  مبارزه با آن را پيچيده تر ميكند.

كس تحليل هاي سطحي بخش وسيعي از اپوزيسيون ايراني نتيجتا برع
نشسته در اتاق انتظار كه فكر ميكند سرنگوني پشت پيچ بعدي فراميرسد، 

  بعداز بن علي تونس به همين آساني نوبت بن علي ايران نميرسد.
  

من در جواب به سواالت قبلي تر، از نظر خودم به مهمترين  :هشتم پاسخ
ب كمونيستي در صفوف جنبش كارگري و نتيجتا فاكتور يعني غيبت تحز

عدم به هم پيوستگي سياسي رهبران عملي اين طبقه در مراكز مختلف و 
خال يك افق روشن سوسياليستي كه از همان غيبت تحزب نشات ميگيرد 

هاي مهم در جنبش كارگري است. در اين مورد  عامل اصلي عدم پيشرفت
 است، اما يك فاكتور جديبطور قطع قبالً گفته ام! سركوب و قهر پليسي 

سازماندهي  ،فرض سركوب و قهر پليسي با و ناچار است تا طبقه كارگر بايد
 تامينجنبش و پيشروي هايش را با اتكا به فاكتور نقشه هاي روشن خود 

قرار نيست در ايراني با مشخصات سياسي اقتصادي  در غير انصورت كند.
ع آزاديهاي سياسي و رشد تشكل هاي طلو ناگهاني سيستم حاضر ما شاهد

. چنين شرايطي را بايد به طبقه بورژوا و باشيم به دلخواه بورژوازي كارگري
دولت آن تحميل كرد. اين يكبار ديگر ما را به ضرورت اتحاد رهبران 
كارگري براي اين نياز ميرساند؛ شايد پروسه تحميل تناسب قواي متفاوتي 

احزبي و يا پروسه تحزب يابي رهبران به بورژوازي نتيجه تحرك پيش
  كمونيست كارگران باشد.

ان سياسي، بدون بدون سازم ،يك طبقه كارگر ميليوني خالصه كنم؛ 
در نتيجه متفرق و بي قدرت در مقابل يك بورژوازي وسيع و  ،تحزب

قادر به  ،بط در حفظ سيستم سياسي اقتصادي خويشضقدرتمند و من
  ت.شاهد بوده ايم نيس انجام كار بزرگتري از آنچه

شرايط بحراني جهاني از اين زاويه ميتواند موثر باشد كه بورژوازي خطاب  
به كارگر بگويد مشكل قدرت و دولت من نيست، مشكل ملي نيست و راه 
حل كشوري و ملي هم ندارد، لذا همه بايد بپذيريم كه كاري نميشود كرد، 

اند. در دنياي واقعي اما و از اين طريق كارگر معترض را به سكوت بكش
اتفاقا اين شرايط زمينه پيدايش تحوالت بزرگ سياسي هم هست، همچنان 
كه در خيلي از كشورهاي عربي مي بينيم. مشكل اينجاست كه بعداز 
فروپاشي ديوار برلين، به هر دليلي، هنوز طبقه كارگر قادر به سازماندهي 

تا در دل تحوالت  حزب قدرتمند كمونيستي خود در هيچ كشوري نشده
امروز شكل گيري انقالبش را ممكن كند. در نظر بگيريد اگر در مثال كشور 
مانند يونان يك حزب كمونيستي كارگران موجود بود، طوفان سياسي 
اجتماعي آن كشور در دل همين بحران چرا نميتوانست به يك انقالب 

از كشورهاي  كارگري منتهي شود؟ نه فقط در يونان كه در فرانسه و خيلي
جهان امروز ميتوانست چنين اتفاق ميموني دروازه اي به روي رهايي 

  بشريت باز كند. 
  

در اينمورد در پاسخ به سواالت قبلي نكاتي را برشمردم. چيزي  پاسخ نهم:
كه عالقمندم اينجا بگويم اين است كه فعال كارگري نبايد منتظر حكم 

ام كه ممكن  چتريار ايجاد هر سياسي ايدئولوژيك احدي بماند. من هواد
باشد؛ مجامع عمومي و هيات هاي نمايندگي آنها، سنديكا و اتحاديه ها را 
هم برشمردم. خود كارگران به وفور صندوق هاي تعاوتي يا همياري و يا 
همبستگي در محل كار و زندگي هر دو دارند. به اين تشكل ها ميشود 

ميته هاي محالت، كميته هاي كميته هاي كارگري آنجا كه ممكن است، ك
حمايت از رفقاي دستگير شده و خانواده هاي شان، نهادهاي متنوع هنري 
و فرهنگي و ورزشي تا حتي همين انجمن صنفي كه تشكيلش قانوني و 
مجاز است. كارگر كمونيست و سوسياليست ميتواند همين انجمن هاي 

 كار خود كند. صنفي را ابزار اتحاد و پيشبرد مبارزه كارگران محل 
  

موجودي بكلي متفاوت از جنبش زنان كارگر  "جنبش زنان"  :دهم پاسخ
در مراكز كارگريست. اولي ميتواند با شركت هر زني ولو ميليونر و از طبقه 
حاكمه راهي به سوي پيشروي پيدا كند و به پيروزي هم برسد. اين جنبش 

فت. به همين دليل و در جريان اصالحات شاه پاسخ خود را گر 41در سال 

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٦١  107ي  آرش شماره

در آن زمان مانند شرايط مثال امروز جمهوري آذربايجان و تركيه و  عراق 
دوره صدام چيزي به اسم جنبش زنان و مطالبه اين بخش جامعه وجود 
عيني و اجتماعي نداشت. امروز رژيم ايران ميتواند در يك كودتاي فرضي 

سالمي را از جامعه جايش را به تعدادي ارتشي بدهد كه اسالم و فرهنگ ا
جارو ميكنند و مسئله زن يك شبه حل ميشود، در حاليكه همين دولت 
كودتايي ميتواند زير يوغ ناسيوناليسم ايراني خطاب به كارگر بگويد حاال كه 
دشمن اسالمي مان را ما كنار زده ايم، شما هم فداكاري كنيد تا به آبادي و 

شما هم صاحب اتحاديه و  اقتصاد مشابه كره و ژاپن برسيم و آنوقت
دستمزد باالتري شويد. و از اين طريق خون كارگر را بسيار ماهرانه تر از 
برادران اسالمي سرمايه دار در شيشه كنند. در چنين حالتي مسئله زن به 
عنوان يك مسئله فرهنگي و حقوقي ميتواند كامال حل شده باشد، در 

ه و از اين به بعد بايد بقيه سياه تر از ديروز شد زن حاليكه روز كارگر
عمرش را براي سرمايه دار غير اسالمي و ناسيوناليست و يا فاشيست ايراني 

  و در شرايط كاري بسيار وحشيانه تري صرف كند.
با همه اينها اين دو جنبش ميتوانند كمك هم باشند بشرطي كه رهبري 

نان هر دو با يك سياست سوسياليستي باشد. چند سال قبل جنبش جوا
دانشجوي آزاديخواه و برابري طلب در دانشگاهها را داشتيم كه بر پرچم 
شان هم رهايي زن به عنوان زن نوشته بود هم زن به عنوان كارگر. 
ميخواهم بگويم اگر كمونيسم نوع آن دانشجويان كمونيست پرچمدار 
آزادي جامعه باشد، مبارزه براي رهايي طبقاتي و جنسي زن هر دو به 

هم به پيش رفته و همديگر را ميتوانند تقويت هم بكنند. در غير  موازات
  اينصورت بين اين دو جنبش رابطه اي به سختي ممكن است.

بازار كار سياه كارگران زن در  مورد بخش اول سوال تان اما كه در مورددر 
بايد بگويم كه اين شرايط  با مزد ناچيز و شرايط بسيار دشوار و غير رسمي
آنها نميشود. اتفاقا شرايط كارگران افغاني به مراتب غيرقابل  فقط شامل

تحمل تر است و چندرقاز يارانه ها هم شامل شان كه نميشود.  تحقير 
فاشيستي عليه كارگر افغاني را به اين وضع اضافه كنيد تا متوجه شويد 

  اوضاع آنجا چقدر وحشيانه تر است. 
بسيار دشوار، من صف ميليوني در بازار كار سياه و غير رسمي و شرايط 

كارگران سكس را هم اضافه ميكنم؛ انسان هاي شريفي كه زير فشار فقر 
ناچار به تن فروشي و تحمل شرايط وحشيانه آن شده اند و هر از گاهي 
كشتار هم ميشوند. به اينها صف زنان كارگر ديگري را اضافه ميكنم كه به 

مي يعني صيغه پناه مي برند و دليل بيكاري و نداري به تن فروشي اسال
زندگي شان را تباه ميكنند. صف وسيع تن فروشان بخشي از طبقه كارگر 
در هم كشورهاي جهان اند، كه در شرايط اسالمزده ايران حقارت و 
بيحقوقي بيشتري را به نسبت خيلي از كشورهاي ديگر متحمل ميشوند. 

به سرنوشت بقيه هم سرنوشت تمام اين بخش هاي كارگري، از زن و مرد، 
طبقه كارگر گره خورده است. نتيجتا تا جايي كه به زنان كارگر در بخش 

 "جنبش زنان"هاي مد نظر سوال شما مربوط ميشود، بطور طبيعي به 
  بيربط و به جنبش كارگري ايران ربط مستقيم دارند. 

  

سرچشمه اصلي قدرت كارگر در نبردش عليه سرمايه دار و  :يازدهم پاسخ
لت اساسا در بازوي اقتصادي اوست. به همين دليل در اعتراض اين دو

طبقه دست نگهداشتن از توليد قوي ترين حركت او و حساس ترين نقطه 
براي فشار عليه صاحبان سرمايه است. كارگر خدماتي اما از اين اندازه توان 
. اقتصادي بي بهره نيست. در مقابل از توان اجتماعي بااليي برخوردار است

اگر كارگر نفت و ذوب آهن با توقف كار حلقوم مدير و دولت سرمايه داران 
را ميگيرد، راننده شركت واحد به دليل تنيده شدنش به جامعه و زندگي 
روزانه ميتواند عليرغم بازوي اقتصادي ضعيفش، از بازوي اجتماعي 
ود قدرتمندش بهره جويد و ميليون ها مردم مسافر روزانه را مورد خطاب خ

قرار دهد و از اين طريق بخش هاي مهمي از جامعه را پشت مطالبات خود 
ببرد. در نظر بگيريد شركت واحدي ها با آن اعتصاب تاريخي شان چه 
هلهله اي در شهر ده دوازده ميليوني تهران راه انداختند و چگونه ميليون 

دادند ها مردم را نه فقط حامي خود كردند بلكه اميدي به جامعه كارگري 
كه ميشود كاري كرد. اين نقش بيش از اينكه اقتصادي باشد ناشي از بازوي 

اجتماعي شان بود. معلمين و پرستاران براي مثال از همين بازوي اجتماعي 
قوي بهرمنداند. به اين معني كه مستقيما سرمايه دار و دولت را به ضرر 

ي اجتماعي در بعد اقتصادي نمي كشانند ولي در مقابل با استفاده از بازو
ميليوني ميتوانند تكان وارد كنند و فشار اجتماعي شان حاكمان را ناچار 
به پاسخگويي كند. اين مسئله در نوع اعتراض كارگران بخش خدمات 
موجب ميشود در اعتراض خود تاكتيك هايي را در پيش بگيرند كه به 

  بهترين شيوه بازوي اجتماعي شان را به ياري ميطلبد.
اين بخش آنجا اهميت پيدا ميكند كه در ايران اين فقط كارگر نيست  وزن 

كه اين حكومت را دشمن خود ميداند. در ايران توده وسيعي از زنان 
ستمديده روزانه زير يوغ قوانين ضد زن و مرد ساالر كمرشان خميده و به 
همين دليل درگير يك جنگ هر روزه در اداره و مدرسه و دادگاهها و كل 

ه زندگي اجتماعي اند. يا توده وسيعي از زحمتكشان و تهيدستاني كه عرص
به زندگي جهنمي محكوم شده اند. اعتراض كارگر خدماتي به دليل 
رودررويي مستقيم با دولت و حكومت فورا حمايت اين اقشار اجتماعي را 
اتوماتيك به طرف خود جلب ميكند و اميدي به تغيير ايجاد ميكند. دولت 

اسالمي هم اتفاقا از همين سر در مقابل مسئله حساسيت ويژه  و حكومت
اي نشان ميدهد. اعتصاب كارگري در فالن مركز صنعتي از اين زاويه اين 
تاثير فوري و اجتماعي را ندارد. يا كمتر دارد. به هر حال خواستم بگويم هر 
بخشي از اين طبقه در جنگش براي زندگي بهتر ميتواند سنگري را بگيرد 
كه در آن قادر است به بهترين وجه به هدف بزند. از اين نظر البته مبارزه 

  كارگر بخش هاي خدمات هم نقش بسيار مهمي ميتواند داشته باشد.
  
  

  
  

در يك جمله بخش هاي پائيني معلمين كه از نظر درآمد  :دوازدهم پاسخ
آورد.  بيشتر شبيه سرايدار مدارس اند را ميشود جزو طبقه كارگر به حساب

مبناي تعريف طبقه كارگر كورش مدرسي در توضيح همين نكته ميگويد 
نه مستقيما كار يدي است و نه فكري، نه الزاما توليد ارزش اضافه است و 
نه استثمار. فقر هم پايه تعريف طبقه كارگر نيست. دريافت مزد هم 

عه اتوماتيك كسي را كارگر نميكند.   بعضي معتقدند كه مزدبگيران جام
جزو اين طبقه اند، به همين دليل شعار مزدبگيران متحد شويد سر 
ميدهند و ميروند يك جنبش همگاني غيركارگري به اسم كارگر سازمان 
دهند تا همه آنها كه مزدبگيراند و ارزش اضافي توليد ميكنند را شامل 
شود. ما ميدانيم كه بخشي از كساني كه در جرگه خرده بورژوازي و يا 

ازي قرار ميگيرند ارزش اضافي توليد ميكنند. مهنديسن، متخصصين، بورژو
طراحان صنعتي و به اصطالح كارگران فكري بيش از ارزش نيروي كارشان 
ثروت خلق ميكنند و ارزش اضافي توليد شده آنها، گيرم با نرخ استثمار 

تر از كارگر صنعتي، گير سرمايه دار مي آيد. بعضي فكر   بسيار پائين
ند طبقه كارگر فقيرترين و تنگدست ترين بخش جامعه را شامل ميكن

ميشود و ميروند تا جنبش عليه فقر راه اندازي كنند، در حاليكه اوال طبقه 
-اجتماعي  كارگر نه يك موقعيت صرف اقتصادي كه يك پديده ابژكتيو

است كه هر روز موقعيت خود را توليد و بازتوليد ميكند، ثانيا  اقتصادي
دگي كارگر صنعتي به نسبت بخش قابل توجهي از توده وسيع وضع زن

اقشار خرده بورژوا زندگي مرفه تري دارند. شما مثال سطح زندگي كارگران 
شركت نفت و مراكز مهم صنعتي را مقايسه كنيد با سطح زندگي بخش 
مهمي از كارمندان حتي سطح متوسط اداري يا بخش هاي ديگري در 

  جامعه. 
نند هركس ارزش اضافي توليد نكند كارگر نيست. كارگر بعضي فكر ميك 

در يك موقعيت خاص اجتماعي وتنيده  شاغل ارزش اضافي توليد ميكند اما
قرار دارد، موقعيتي كه هر روز مجبور است از نو نقش خود را در  به اقتصاد

  توليد بازي كند. 
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ش اضافي در حاليكه روشنفكر، مهندس يا طراح در بسياري از موارد ارز  
توليد ميكند اما در موقعيت اجتماعي كارگر نيست؛ ثروتي دارد، اندوخته 
اي دارد و ميتواند مدتي كار نكند. طبقه كارگر قبل از اينكه يك مفهوم 
اقتصادي باشد يك مفهوم اجتماعي تنيده در اقتصاد است،  بخشي از 

ران بخش وارد اين رابطه شود.   كارگ  هر روز ناچار است  جامعه است كه
خدمات يا بخش غير مولد در سرمايه داري اصوالً ارزش اضافي توليد نمي 

ها در تحقق ارزش اضافي و  ها در جامعه و نقش آن كنند. اما موقعيت آن
ها را جز اليتجزاي طبقه كارگر ميكند.  تقسيم آن ميان سرمايه داران آن

مين مد نظر درست به همين دليل بخش پايين معلمين فقير، و نه كل معل
سوال شما، جزو طبقه كارگر محسوب ميشوند. البته نه به خاطر فقرشان، 
بلكه از اين زاويه كه چارچوب زندگي اين بخش مثل سرايدار مدرسه و 

  رفتگر، در همان چارچوب زندگي كارگر است.
*  

 

  
  

  

  

  

  ساختار تشكل شورايي
  آرش  پرسش 12هاي خسرو بوكاني به  پاسخ

  

ظر من داليل و فاكتورهاي زيادي در پراكندگي و ضعف به ن :پاسخ اول
 :تشكيالتي جنبش كارگري ايران دخيل هستند از جمله

ديكتاتوري و فضاي به شدت پليسي و سركوبگرانه نظام غير انساني  :الف
مراكز  پراكندگي و تفرقه تعمدي كارخانجات و :ب . جمهوري اسالمي

هاي  ها و كارگاه ازها و بخشتوليدي و تقسيم صنايع بزرگ توليدي به ف
  طبقه كارگر. گير و موثر كوچك واز اين طريق جلوگيري از تجمع چشم

وجود نوعي سكتاريسم فكري و تشكيالتي در بين تشكالت موجود  :پ
برخورد  كارگري و فعاالن كارگري و تا حدودي تاثير پذيري از اصطكاك و

  .اكن در خارج كشورنظري و گاها تشكيالتي احزاب علني و اپوزيسيون س
وضعيت بغايت فالكتبار اقتصادي و معيشتي طبقه كارگر و فعاالن  :ت

كارگري در ايران و تاثير بسيار مخرب و منفي اين قضيه بر كمرنگ تر 
كردن دغدغه كارگران و فعالين كارگري در جهت سازمانيابي و متشكل 

رگري و بيشتر و در واقع ناتوانتر كردن آنان در جهت سازمانيابي كا شدن
  تالش در جهت امرار معاش بسيار پائين خود و افراد تحت تكفلشان.

ناگفته پيداست كه منظور نظر ما در اين بحث سازمانيابي سوسياليستي 
كارگري و مد نظر مابخش راديكال جنبش كارگري است، لذا رفرميسم و 

بي گنجد و به نظر من از موانع تشكل يا سازشكاري در اين مقوله نمي
 .يدآ كارگري به حساب نمي

 

البته مبارزات كنوني طبقه كارگر به نظر من به غير از خود  پاسخ دوم:
ها و هزينه هاي فراوان طبقه كارگر و  انگيختگي، حاصل تالش و كوشش

باشد.  دهه هاي گذشته ، مي ها و فعالين صادق و فداكار كارگري طي سال
ضات كارگري شايد به جرات بتوان ها و در كل اعترا تحصن ها و راهپيمائي

گفت كه بيشترين حجم مبارزات عمومي در ايران بر عليه حاكميت سرمايه 
و تا حدود  ندستهو بسيار هم چشمگير  ندداري را به خود اختصاص داده ا

هاي اجتماعي را تشويق به مقاومت و اعتراض و  زيادي هم ديگر جنبش
ست. از اهميت بسيار باالي اين ها و مطالبات خودشان كرده ا طرح خواست
ها، تحصن و اعتصابات و ديگر اشكال مبارزاتي جنبش كارگري و  راهپيمائي

 ه، همين بس كه تمامي دستگاهعتاثير گذاري مبارزات كارگري بر كل جام
 عكس به كه واداشته را رژيم سركوبگر ي نهادها و پليسي و جاسوسي  هاي
هاي مختلف اعم از سركوب عيان و  بپردازند و با توسل به شيوه العمل

سيستماتيك كارگران و فعالين كارگري و يا اعمال نفوذ در اليه هايي از 
بدنه طبقه كارگر و ايجاد تشكالت زرد و دولتي نظير شوراهاي اسالمي ، 
خانه كارگر و ... ، سعي در سركوب و به انحراف كشاندن مسير مبارزه طبقه 

  . كارگر بنمايد 
 

با توجه به شرايط بسيار دشوار و وضعيت مشقت باري كه  پاسخ سوم:
هاي ددمنشانه و  سركوب  برد، مضافاٌ ن بسر ميآطبقه كارگر ايران در 

هاي كارگري  ايجاد فضاي به شدت پليسي و خفقان عيان، ايجاد تشكل
هفت تپه و شركت واحد عليرغم هر ضعفي كه داشته باشند، از 

شوند.  نبش كارگري ايران محسوب ميدستاوردهاي مثبت و ارزشمند ج
راه  جمهوري اسالميبافت سياسي، عقيدتي ،فرهنگي، اقتصادي و توتاليتر 

هاي  هيچگونه مذاكره و گشايشي را براي طبقه كارگر و ديگر جنبش
ساخته و  اجتماعي باقي نگذاشته است. طبقه كارگر توسط تشكالت خود

ها از طريق سازمانيابي مستقل خودش و با اتكا به نيروي خودش و تن
سوسياليستي و مبارزات متحدانه و طرح خواستها و مطالبات راديكال 

ها و تحميل آنها به تمام جناحهاي  خودش قادر به تحقق اين خواست
ا چهره يك نظام كامال سرمايه داري مصمم در  –ج . سرمايه داري ميباشد

اين راه اوامر نهادهاي دفاع از نيازمنديهاي سرمايه را به خود گرفته و در 
چنانكه تا حدودي هم  مالي سرمايه جهاني را مو به مو اجرا ميكند ، هم

موفق شده كه رضايت خاطر آنها را فراهم كند . وقتي كه جمهوري اسالمي 
حتي به مصوبات و لوايح تصويب شده توسط مجلس خودش و تعهدات بين 

ل شكل گيري اللمللي اش هم وقعي نمي نهد چگونه حاضر به تحم
سنديكاهاي مستقل ميباشد . به نظر من طبقه كارگر تنها با مبارزات پيگير 
و متشكل خودش و با اتكا به نيروي خودش و تحميل تشكالت خودساخته 
  اش به دولت و كارفرما ، امكان پيشرفت و حل مشكالتش را خواهد داشت . 

 

ي همانا ساختار آل ترين نوع تشكل كارگر به نظر من ايده پاسخ چهارم:
باشد. ساختار شورايي جلو هرگونه انحراف نظري و عملي  تشكل شورايي مي

هاي موجود در  جنبش كارگري را خواهد گرفت، ضمن اينكه مكانيزم
ساختار تشكل شورايي توان و پتانسيل جنبش كارگري را در طرح 

تر  تر و نمايان اي و اساسي طبقه كارگر غني ها و مطالبات ريشه خواست
و به طور اصولي و قاطعانه از دستاوردهاي طبقه كارگر در  خواهد كرد

مقابل هر گونه تهاجم فكري و عملي سرمايه داري و ايده هاي غيركارگري 
وال قبلي عرض شد، با ئدفاع خواهد كرد. علي ايحال همچنانكه در پاسخ س

يستم توجه به شرايط به غايت دشوار و خفقان بسيار عيان و بازدارنده س
سركوبگر سرمايه داري اسالمي، و ضعيت فالكتبار معيشت طبقه كارگر، 
اخراجهاي دسته جمعي، قراردادهاي سفيد امضا، موقت، عدم پرداخت به 
موقع دستمزدها، بيكاري، تورم، سركوب شديد كارگران و فعالين كارگري و 

در جهت ... به نظر من هر اقدامي كه در جهت سازمانيابي كارگري و مبارزه 
 .نيل به خواستها و مطالبات طبقه كارگر باشد، قابل حمايت و تقدير است

تشخيص ساختار تشكل كارگري اعم از سنديكا، انجمن ، اتحاديه، شورا و... 
بر عهده كارگران و فعالين كارگري موجود درعرصه مبارزه طبقاتي در 

حاكم بر داخل جامعه است. ناگفته نماند كه نگرش و تفكر و سبك كار 
    .ن اهميت داردآتشكل است كه بيشتر از اسم 

 

عليرغم تاثيرات بسيار چشمگير فعالين اين عرصه از مبارزه  پاسخ پنجم:
طبقاتي در خارج كشور و زحمات و تالشهاي فراوان آنها، به نظر من اين 

همچنانكه تشخيص نوع تشكل مورد   ها در حد اعال و كافي نيست فعاليت
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بر عهده كارگران و فعالين كارگري در داخل كشور است،  نياز در داخل
تشخيص نوع تشكل و سازمانيابي كار آمد براي حمايت از مبارزات كارگري 
داخل كشور در خارج نيز بر عهده فعالين كارگري و دلسوزان اين عرصه از 
مبارزه در خارج كشور است . من تنگناها و موانع پيش روي آنها را به دليل 

اينكه به  دانم و با وجود خودم ساكن آنجا نيستم ، به خوبي نمي اينكه
 نگرم ولي فكر مي ها و مبارزاتشان مي ديده تحسين و احترام به تالش

ها و  توانند و بايد فعال باشند. متاسفانه فعاليت كنم بسيار بيشتراز اينها مي
با دستاوردهاي فعالين كارگري و حاميان جنبش كارگري در خارج كشور 

در شرايطي كه تفكرات .  قواره واقعي و پتانسيل موجود آنها خوانايي ندارد
و تشكالت ماقبل تاريخ و بسيار ارتجاعي و ضد انساني اسالمي و تروريستي 
با نيروهاي بسيار اندكشان و عملياتهاي ايذائي شان در خيلي از موارد 

ستهاي ضد دولتهاي ترسوي سرمايه داري غربي را وادار به پذيرش خوا
انسانيشان بكنند چرا فعاالن دلسوز و راستين كارگري كه خوشبختانه 
تعدادشان هم دهها برابر آنها ميباشد درسراسر جهان ، نتوانند با شيوه هاي 
كامال انساني و مغاير با شيوه هاي تروريستي آنان و با براه انداختن دهها 

خود را ازجمله  سازمان و تشكل و كمپين اعتراضي قاطع ، خواستهاي
ا از سازمانهاي بين ا لمللي  ، تعطيل سفارتها و مراكز رژيم ،  -اخراج ج

قطع مبادالت اقتصادي و... با رژيم ، جايگزيني نمايندگان واقعي كارگران 
در نهادهاي به اصطالح جهاني كارگري با نمايندگان رژيم ، ايجاد 

ارگري در بند و دهها مكانيزمهاي قدرتمند دفاع از كارگران و فعالين ك
مورد مبارزاتي ديگر  را به دولتهاي سرمايه داري تحميل نكنند ؟ پر واضح 
است كه منظور من تاثير پذيري از سبك كار مطرود و ضد انساني  
گروههاي  ارتجاعي و يا حتي مقايسه تاكتيكهاي مبارزاتي كارگري با آنها 

  نيست چون واقعا قابل مقايسه نيستند . 
ي رسد افراد منفرد در اين عرصه فعاليت چشمگير دارند، فعاليت بنظر م

اينها بايد با فعاليت مستقل جريانات و احزاب يكي و هماهنگ شود و 
برخورد و جنبشي جريانات سياسي در رابطه با جنبش كارگري گرايشي 

كنند و فعاليت شان را مستقيما در خدمت اهداف جنبش كارگري پيش 
هاي سكتاريستي و حزب من و جريان من پرهيز كنند و ببرند و از برخورد

  از هيچ اتحاد عملي بنفع جنبش كارگري غافل نباشند.
  

عليرغم تاثيرات منفي و آثار مخرب حذف سوبسيدها بر  پاسخ ششم:
سطح زندگي و معيشت مردم ايران عموما و كارگران و ديگر تهيدستان 

بيش از وزن خودش  جامعه خصوصا، به نظر من مسئله حذف سوبسيدها
واقعيت اين است كه دوران قبل از حذف سوبسيدها  . برجسته شده است

نيز طبقه كارگر ايران به شدت تحت استثمار و بي حقوقي بوده است. 
ها و ...  سازي دستمزدهاي پائين، اعتياد، اخراج سركوب، بيكاري، تورم،

دت قبل از مختص دوره زماني پس از حذف سوبسيدها نيست و با همين ش
اين دوره زماني نيز وجود داشته است و در واقع خانه از پاي بست ويران 
است. اگر حقوق و مزاياي طبقه كارگر به سه برابر حال حاضر نيز افزايش 

ر حذف ثچه رسد به اينكه بر ا يابد، باز هم حق مطلب ادا نشده است
ار ها اضافه شود سوبسيدها ماهيانه مبلغ مثال يكصدهزار تومان به سبد خانو

يا از آن كم گردد. من منكر تاثيرات مقطعي و يا دراز مدت حذف 
سوبسيدها و يا برنامه هاي مشابه نيستم ولي به نظر من بي حقوقي و 

بع آن مردم ايران، ريشه در تزندگي مشقتبار طبقه كارگر ايران و به 
ا بايد ه حاكميت استثمارگرسرمايه داري اسالمي در ايران دارد . يورش

به نظر من تاثيرات خذف . متوجه كل ساختار استثمارگر حاكم گردد
سوبسيدها همچنانكه در اغلب كشورهاي سرمايه داري تحت عنوان برنامه 
هاي رياضت اقتصادي و ديگر توصييه هاي صندوق بين المللي و بانك 
جهاني آزموده شده، اعتراضات كارگري و مردمي بيشتري را بدنبال خواهد 

شت ، ضمن اينكه پاسخگوي نيازها و حرص و طمع ذاتي نهفته در دا
  ساختار نظام سرمايه داري نخواهد بود .

  

از ديدگاه من عليرغم شركت پراكنده و انفرادي طبقه كارگر  پاسخ هفتم:
، طبقه كارگر منشا شروع اعتراضات را متعلق به  88در اعتراضات سال 

روز بروز و لحظه به لحظه  خودش نميدانست با وجود تغييرات كيفي

ها و مطالبا ت به سوي راديكاليسم و  پروسه اعتراضات و ميل  خواست
هاي اساسي و كمرنگتر شدن روز به روز خواستهاي جريان سبز ،  خواست

طبقه كارگر در چهره و سيماي رهبران اين جريان ، اعدامهاي دهه خونين 
حكومتي را ميديد. اگر شصت را ميديد ، رقابت جناحهاي غالب و مغلوب 

طبقه كارگر به ادامه اعتراضات اراده نكرد ، به نظر من تركيب رهبران و 
خواستهاي اوليه اين اعتراضات را از جنس رهبران و خواستها و مطالبات 
خودش نميديد . همچنانكه با خالي كردن ميدان از جانب سبز و ... شاهد 

بقه كارگر مبتكر و حامي اين فروكش كردن عيني اعتراضات بوديم . اگر ط
اعتراضا ت ميبود به نظر من قطعا صحنه را خالي نميكرد . و اما اينكه چرا 
بطور سازمانده و موثر در اين اعتراضات ظاهر نشد به باور من از ضعف 
سازمانيابي و عدم وجود تشكل قدرتمند سراسري كارگري ناشي ميشود . 

ر كشورهاي مصر و تونس و ليبي اگر كشورهاي امپرياليستي به سهولت د
موفق به تغيير ريل مبارزات مردم و طبقه كارگر ميشوند ، يكي از داليل 
اساسي آنرا بايد در عدم وجود تشكالت راديكال و پوياي كارگري جست . 
ولي قطعا اين مداخالت در جنبش كارگري ايران براي امپرياليستها مقدور 

مناسب براي دخالت طبقه كارگر و  باشد چون اكنون در ايران بستر نمي
در دست گرفتن رهبري مبارزات وجود دارد و تا حدودي تشكالت ان نيز 
موجود است ولي هنوز به ان مرحله از رشد و تاثير گذاري قطعي نرسيده 
است . بنابراين عدم اعمال هژموني طبقه كارگر در اين اعتراضات موجود 

  نبودن توازن قوا بود .
  

چنانكه در پاسخ سوال قبلي اشاره كردم، بستر مناسب  هم پاسخ هشتم:
گري طبقه كارگر در امورات به نظر من وجود دارد ولي در  برا ي دخالت

ها و ترفندهاي گو ناگون سرمايه داري چه جهاني و چه  مقابل آن مقاومت
داخلي هم وجود دارد. مضافا اينكه طبقه كارگر هنوز به آن درجه از 

شكلهاي مقتدر و راديكال كه با مبارزات پيگير حرف متشكل شدن در ت
خود را به كرسي بنشانند ، نرسيده . با اين وجود شاهد اعتراضات روزمره و 
گسترده طبقه كارگر در سراسر كشور هستيم و نمونه موفق اين مبارزات را 
در اعتصابات كارگران پتروشيمي هاي تبريز و ماهشهر شاهد بوديم . اگر 

فكري و ديني و فرهنگي نظام اسالمي با سرمايه جهاني عيني و اختالفات 
چشمگير است و از بعضي لحاظ سرمايه جهاني دل خوشي از حاكميت 
اسالمي ايران ندارد ولي بلحاظ اطاعت از اوامر مالي و برنامه هاي رياضت 
اقتصادي  ، رژيم ايران تالفي كرده و رضايت خاطر آنان را فراهم كرده 

اسفانه ميشه گفت يكي از گوشه هاي پاشنه آشيل طبقه كارگر است . و مت
همين همگرايي رژيم و سرمايه جهاني است . ترس جهان سرمايه داري از 
به قدرت رسيدن طبقه كارگر در ايران بيهوده و بيجا نيست به همين خاطر 

  تا جايي كه راه داشته باشد با رژيم ايران همسو خواهند بود .
  

واالت نيز اشاره كردم كه پراكندگي و ئاسخ يكي ديگر از سدر پ پاسخ نهم:
تقسيم طبقه كارگر ايران به كارگاهها و كارخانه هاي كوچك و فازها و 
شيفت هاي مختلف تا حدود زيادي تعمدي ميباشد و مازاد برآن وجود 
دستگاه هاي سركوب و حراست و ... در تمامي كارخانجات و كارگاه هاي 

اسي ارتباط گيري كارگران و فعالين كارگري با همديگر كشور از موانع اس
در محيطهاي كاري ميباشد ولي در مقابل تمامي اين محدوديتها ، 
راهكارهاي ديگري هم وجود دارند در جهت تشكليابي نظير تشكيل 
اكيپهاي كوهنوردي ، انواع تيمهاي ورزشي در رشته هاي مختلف ، 

دگي تشكيل سازمانهاي غير دولتي صندوقهاي همياري ، ارتباطات محل زن
در بخش هاي مختلف ، ارتباط با ساير جنبشهاي اجتماعي  مانند جنبش 

  زنان ، دانشجويان ، پرستاران ، معلمان و.....
  

هايي كه تفكرات گوناگون و ناكار آمد  متاسفانه يكي از عرصه پاسخ دهم:
  ليبراليستي و فمنيستي. 

  
وسعت اين بخش از طبقه كارگر و رنج و  متاسفانه با وجود :پاسخ يازدهم

مشقات و مصائب فراواني كه متحمل مي شوند و عدم بهر ه مندي آنان از 
بسياري حقوق و مزايا و بيمه هاي معمول و دستمزدهاي بسيار پائين و 
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خطرات متنوعي كه اين بخش از طبقه كارگر را در محيط كارشان تهديد 
تشكل بودنشان ، گاها فصلي بودنشان ، ميكند ، به علت پراكندگي و غير م

عدم احتياج به مهارتهاي باالي كاري در رشته خودشان و در نتيجه وجود 
صفهاي طويل و دور و دراز كارگران بيكاري كه توانايي انجام كار آنها را 
دارند و مجموعه داليل ديگري كه وجود دارد ، مبارزات اين بخش از طبقه 

   و كم اثري كرده است .   كارگر را دچار پراكندگي
  

به نظر من  هر فردي كه در پروسه توليد و به جهت  پاسخ دوازدهم:
كسب معيشت و زندگي روزمره ، مجبور به فروش نيروي كارش گردد ( 
اعم از كار يدي، كار فكري، كار خدماتي و ... ) و از اين طريق در بوجود 

كار و زحماتش از نعمات و آوردن نعمات جامه نقش دارد و به اندازه ارزش 
  توليدات بهره مند نيست ، جزو طبقه كارگر است. 

هر فردي كه چيزي از خودش نداشته باشد و در پروسه توليد و ارائه 
خدمات منشأ سودآوري براي غير خود باشد دست خالي به سر كاري برود 
و دست خالي هم برگردد و بابت كار و توليد و خدماتش خرج معيشتش را 

  طبقه كارگر است. وأمين كند و...جزت
*  

  
  

  
  

  مبارزه براي حق حيات و كار
  سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران اسخپ

  به سواالت نشريه آرش در باره جنبش كارگري 

  

 مان  را تالش و كوشش ياران و دوستاندانيم كه  نخست وظيفه خود مي
زدن به بحث و بيان مسائل كارگران و دامن  در نشريه آرش كه درطرح و

 در اين مطلب .ارج بگذاريماند،  اين حوزه پيش قدم بوده در تبادل نظر
  كنيم .  پاسخ بخشي از سئواالت را تقديم خوانندگان مي

  
پراكندگي و عدم سازمانيابي طبقه كارگر ايران محصول عوامل عيني و 

داري جهاني و همچنين  ذهني مختلفي از جمله شرايط عمومي سرمايه
داري در ايران، شرايط عمومي طبقه  اد سياسي و موقعيت سرمايهاستبد

  كارگر ايران و ... است.
هاي حيات خود روبروست.  ما با يكي از دشوارترين دوره طبقه كارگر كشور

ها و  ويژگي چنين وضعيتي تنها در ناتواني طبقه كارگر در تحقق خواست
شود.  خالصه نمي مطالبات و ضرورت هاي ابتدائي كار، معيشت و زندگي

هاي ضد كارگري جمهوري  تنها محدود به اين نيز نيست كه بر اثر سياست
اي دم افزون بازتوليد شده و  گونهه اسالمي چنين شرايط دهشتناكي ب

  راند. نيستي و هالكت مي ةكارگران را به ورط

كه رژيمي  آشكار مي سازدويژگي اين شرايط دهشتناك آن جا خود را 
نه تنها تحقق  ست، دين و دولت را درهم آميختهكه دكامه، سركوبگر و خو

اي از جمله كار و  حقوق برحق كارگران و مطالبات آنان را در هيچ عرصه
 ،خشن سركوب عريان و بربا اتكا حيات آنان برنمي تابد، بلكه عالوه بر اين، 

هر گونه حركت جمعي تا  مي گيردكار ه را ب يشخوقهري  قدرتتمام 
سركوب كند به شدت را خود هاي  مطالبات و خواستبراي تامين كارگران 

در نطفه را  مستقلهاي  تشكل هر گونه تالش كارگران براي ايجادو به ويژه 
  درهم شكند.خفه كرده و 
، و  به ويژه از سال 1381گذشته، از جمله از سال دهة هاي  طي سال

اي را براي  ارانههاي شجاعانه و فداك كارگران ايران تالشبه بعد،  1383
سنديكاي  احياي فعاليتهاي مستقل خود انجام داده اند.  برپائي تشكل

سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه (در محل برپائي كارگران شركت واحد، 
طبقه كارگر براي برپائي بخش هايي از  تالشبيان  ... كار و توليد)

برپائي و تكوين اي و مستقل كارگري است. از سوي ديگر   هاي توده تشكل
 يريگيپ تهيكم ،يكارگر يكاهايسند موسسان اتيههائي چون  تشكل

 هاي تشكل ايجاد به كمك براي يهماهنگ كميته ،يكارگر يها تشكل جاديا
انجمن صنفي كارگران خباز در سقز،  ران،يا كارگران آزاد هياتحاد ،يكارگر

هماهنگي هيات بازگشائي سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات، شوراي 
ها و فعالين كارگري، هيات بازگشائي سنديكاي فلزكار مكانيك،  تشكل

ها بوده هاي ديگري از اين تالش  و... نيز نمونه كانون مدافعان حقوق كارگر
ترديد شرايط استبداد و ديكتاتوري امر سازماندهي مبارزه كارگران  بي .اند

و نيز طبقه كارگر مدافع از اين ر ساخته است.را با مشكالت گوناگوني روبرو 
سرسخت دموكراسي پايدار است و دموكراسي در هر سطحي تاثير متقابل و 

  .هاي مستقل كارگري دارد تسهيل كننده در بر پائي تشكل
هاي اجتماعي فعال ايران  جنبش كارگري از جنبش هاي اخير طي سال

، شالق، ها كردن يو زندان بازداشتببندها،  بگير و ةبوده است. به رغم هم
، مبارزه و مقاومت كارگران همچنان تداوم شديد شكنجه و اعمال سركوب

نتوانسته است سد راه رشد و  خفقانسياست سركوب و  وداشته است 
ايران  يكارگر جنبشاما  اين،گسترش مبارزات كارگران گردد. عليرغم 

ه بيش از آن كايران  ان. امروز كارگرقرار داردكماكان در وضعيت تدافعي 
براي تحقق مطالبات و يا كسب امتيازات جديد و يا اساسأ براي بهبود 

جلوگيري از سقوط در تالش  كنند،شرايط كار و زندگي خود  مبارزه 
و دفاع از حق حيات خود و خانواده  در ورطه نيستي و هالكتزندگي خود 

  هستند.  شان
رسي حداقل دو داليل پراكندگي و عدم سازمانيابي كارگران برارتباط با در 

  نظر مي رسد: ه دسته از عوامل ضروري ب
  
هاي آن در مقابل جنبش  هاي ضد كارگري رژيم و ويژگي سياست الف : 

  كارگري 
سركوب شديد و خشن اعتراضات و اعتصابات كارگران و همچنين سركوب 
فعاالن وپيشروان جنبش كارگري در جمهوري اسالمي از همان بدو 

زاد آن بوده است. اما در شرايط فعلي بيش از پيش استقرار اين رژيم، هم
گران و فعاالن كارگري در عرصه برپائي  نوك حمله رژيم متوجه سازمان

هاي  هاي كارگري است. هدف رژيم جلوگيري از برپائي تشكل تشكل
مستقل كارگري است. در اين عرصه از يك سو عالوه بر سركوب عريان، 

هاي مستقل كارگري،  اندهندگان تشكلدستگيري و زندان فعاالن و سازم
هائي چون  است كه تجربه كارگران در برپائي تشكل آنتمام سعي رژيم بر 

سنديكاي كارگران شركت واحد و يا سنديكاي كارگران هفت تپه تكرار 
بي نشود. از سوي ديگر براي گسترش تفرقه و پراكندگي ميان كارگران و 

ساز و  هاي دست ه بي اعتباري تشكلبا توجه ب ،مبارزات آنان ثمر نمودن
ضد كارگري حكومتي مانند خانه كارگر، جوامع اسالمي كارگري، حزب 

هاي  همچنين در پاسخ به فشارهائي كه از سوي سازمان اسالمي كار ... و
براي به رسميت شناختن تشكل المللي از جمله سازمان جهاني كار  بين

كند. از جمله  هم بندي ميهائي را سر ، خود تشكلهاي مستقل كارگري
هاي صنفي در آبان ماه  چگونگي تشكيل انجمن ةتوان به انتشار آئين نام مي

  سال گذشته اشاره كرد. 
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ديگري كه بايد مورد  ، عرصههاي ضد كارگري رژيم در بررسي سياست
زدائي از روابط كار،  هاي رژيم در عرصه مقررات توجه قرار گيرد، سياست

خ و منجمد كردن قانون كار و تحديد دامنه شمول ،  مس»اصالح«حذف، 
اصلي رژيم از چنين  هدف. استداران  براي بازگذاشتن دست سرمايه ،آن

هائي، فراهم ساختن نيروي كار ارزان، مطيع و خاموش و بدون  سياست
سود، بدون برخورداري از تأمين  تشكل براي تضمين امنيت سرمايه و

ل هرچه بيشتر بار بحران ساختاري نظام انتقا بيكاري وةاجتماعي و بيم
 تحميلباشد.  داري ايران بر دوش كارگران و زحمتكشان مي سرمايه

هاي  قراردادها سفيد امضا، قراردادهاي موقت كار كه از طريق شركت
د، پراكندگي وسيع و نگرد پيمانكار و يا با كارفرمايان متعدد منعقد مي

  دهد. ترش ميحقوقي شديد ميان نيروي كار را گس بي
تغيير قانون كار در جهت جايگزين كردن نظام روزمزد با كارمزد و 

، »خود اشتغالي«هاي رژيم در عرصه اشتغال مانند طرح  همچنين طرح
طرح «، »دوركاري«، »شاگردي -استاد«احياي نظام » هاي زود بازده بنگاه«

بيان  يا دائمي كه» اشتغال رسمي«و اعالم پايان دوران » مشاغل خانگي
ز دولت و طفره ا زدائي مسئوليت ، هدفاند هاي ضد كارگري رژيم سياست

ها آشكارا بخش  كند. اين سياست رفتن از تامين اشتغال را دنبال مي
هاي مختلف، چون  عظيمي از نيروي كار را از حقوق ابتدائي خود در عرصه

و داران  تĤمين اجتماعي و بيمه بيكاري محروم و دست دولت و سرمايه
كارفرمايان را براي اعمال هرگونه اجحاف، تبعيض و تعرض به آنان باز 

ها ، ايجاد شكاف درون  گذارد. از سوي ديگر حداقل تأثيرات اين سياست مي
هاي مختلف آن و تحريك  و گسترش پراكندگي ميان اليه طبقة كارگر

كردن منافع گروهي و بخشي كارگران در مقابل منافع عمومي طبقه و 
هدف رژيم گسترش ، عبارت ديگره باشد. ب ب موقعيت طبقه كارگر ميتخري

  طبقه كارگر است.درون و تعميق تفرقه و پراكندگي 
هاي ضد كارگري رژيم، طرح آزاد سازي قيمت  ديگر سياست عرصة
 سازيهدفمند «سوز  و يا قانون خانمان ها هاي انرژي و حذف يارانه حامل
معناي انتقال هر چه بيشتر بار ه كارا بمي باشد. اين طرح آش» ها يارانه

بر دوش كارگران و زحمتكشان است. بحراني  اقتصاد ايران يبحران ساختار
هاي اقتصادي رژيم خود مسبب و تشديد  كه جمهوري اسالمي و سياست

كننده آن بوده است. كاهش شديد توليد و تعطيلي گروه زيادي از 
و بيكارسازي و افزايش گراني و هاي توليدي و طبعأ گسترش بيكاري  بنگاه

  تورم ،پيامدهاي حداقل اين طرح رژيم است.
طبقه  اقتصادي ها موقعيت ها و حذف يارانه با اجراي طرح آزادسازي قيمت
شود كه  گردد.اين طرح درشرايطي اجرا مي كارگر بيش از پيش تخريب مي

سرسام  دستمزد واقعي كارگران كاهش يافته  و تورم افسارگسيخته و گراني
قدرت خريد كارگران و زحمتكشان را مي بلعد و سفره آنان را  ةآور باقيماند

تري در راه است. با بروز عواقب اين طرح  هولناك ةخالي مي كند. اما فاجع
المللي، بيكاري  هاي بين ها و همچنين موضوع تحريم و برچيدن بساط يارانه

ل تĤثيرات مخرب اين . حداقگرفتو بيكارسازي شتاب بيش از پيش خواهد 
هاي درون طبقه كارگر خواهد شد و  طرح  موجب گسترش و تعميق شكاف

را بيش از پيش  تخريب و پراكندگي را ساختاري آن جايگاه و موقعيت 
  و تأثيرات شديدأ منفي بر جاي خواهد گذاشت. كرده 

  
  مختصات و شرايط عمومي طبقه كارگر ب :

هاي آن و با توجه  گري رژيم و ويژگيهاي ضد كار با درنظر داشتن سياست
هاي  انتقال بحران المللي از جمله تاثير بين سرمايهبحران در به تاثيرات 

هاي مختلف بر اقتصاد ايران و  ها و شيوه داري جهاني از كانال سرمايه
هاي اقتصادي رژيم مانند گسترش واردات و تخريب  همچنين سياست

در كلي ترين  يط عمومي طبقه كارگرمختصات و شرا، هاي توليدي شالوده
هاي  ها و طرح مطالبات، اشكال و شيوه وجوه آن درسه زمينه، خواست

  مبارزه، حوزه سازمانيابي ، قابل بررسي است.  
، عامل سال گذشته 30محدود ماندن رشد كمي و كيفي طبقه كارگر در 

 خدماترشد بخش  و كوچك يها كارگاه در شاغالن ديشد تمركزاصلي 
سابقه  هاي مخرب رژيم به تشديد بي وده است. همچنين پيامد سياستب

بيكاري انجاميده است. اين وضعيت تاثيرات معين خود را در عرصه 
  گذارد. مقاومت و مبارزه كارگران بر جاي مي

مطالبات خود، باخواست پرداخت حقوق ارتباط با مبارزه كارگران ايران در 
دستمزدها، لغو قراردادهاي موقت، امنيت  )، افزايشدر اكثر مواردمعوقه (

ها، خصلت تدافعي دارد و براي  ها و بيكارسازي شغلي، جلوگيري از اخراج
نيستي است. اين مبارزات براي دفاع از حق  ةجلوگيري از سقوط در ورط

گيرد. گرچه در همين زمينه طبقه كارگر به رغم  كار صورت مي حيات و
 -اي از مطالبات سياسي ا پيش كشيدن پارهها و افزايش فشارها، ب سركوب

  هائي به جلو برداشته است.  صنفي گام
و  ها هاي مبارزه، كارگران ضمن استفاده از ظرفيت در زمينه اشكال و شيوه

تلفيق  با مبارزات فراقانونيكنند آن را  سعي ميقانوني،  ةمبارز اتامكان
  .كنند

با توجه  بي جنبش كارگريها و سازمانيا در زمينه ايجاد و گسترش تشكل
دچار افت و كندي  به موانعي كه حكومت بر سر راه كارگران قرار مي دهد،

اين عرصه با موانع  هاي فعالين جنبش كارگري در تالش شده است و
  متعدد روبرو شده است.

موانع نظري،  گذارد، تاثير مي عدم سازمانيابي كارگرانزمينه ديگري كه در 
  است. هاي درون جنبش كارگري يانحرافات و استراتژ

هاي درون جنبش كارگري  براي سازمانيابي طبقه كارگر از سوي گرايش
اند. نگاهي  هاي مختلفي ارائه گرديده كه از جهات گوناگون با هم متفاوت راه

هاي جنبش  هاي مورد نظر گرايش ها و استراتژي و نوع تشكل به ديدگاه
ازمانيابي كارگران و يا نقاط قوت آنها كارگري برخي از وجوه موانع و عدم س

  كند. را روشن مي
گرايش راست بر آن است كه ايجاد تشكل كارگري مستقل را با ماهيت  
و سازش طبقاتي و سه جانبه گرائي بنا كند. تشكل » تعامل و همكاري«

» قانونيت« مورد نظر اين گرايش  كه بر تعامل و همكاري با رژيم و بنياد
.  اين گرايش خواهان به "قانوني حقوقي و"شكلي است استوار است، ت

از سوي جمهوري اسالمي » حقوق سنديكائي«رسميت شناخته شدن 
، و در عين حال، خط و مرز روشني با نهادهاي كارگري حكومتي است

هاي حاكميت و يا افزايش  تعامل با رژيم خواستار حضور در ارگان درندارد. 
و » كارگري«و يا نهادهاي » خانه ملت«و » انپارلم«نمايندگان كارگري در 

  هاي اين نهادها است تا بتواند حقوق حقه كارگران را استيفا نمايد.  همايش
استراتژي گرايش راست را مي توان چنين برشمرد: برپائي تشكل كارگري 

 به شيوه قانوني و در چارچوب نظام. با مضمون همكاري و سازش طبقاتي
هاي ضد كارگري رژيم راالپوشاني و  ايگاه ارگاناين گرايش ماهيت و ج

طبقه كارگر را با موانعي جدي  مستقل كند، از اين رو سازمانياني كتمان مي
  سازد. بزرگ روبرو مي

در مقابل گرايش راست، گرايش چپ نيز موانعي بر سر راه سازمانيابي  
  . دهد قرار ميكارگران 

ديكال مبارزه كارگران در عرصه گرايش چپ روانه با اتخاذ موضعي ظاهرأ را
نفسه ضروري و با ارزش  اي را في كند و چنين مبارزه اقتصادي را تحقير مي

نهد كه  كند. اين گرايش، تنها زماني به مبارزه اقتصادي ارج مي تلقي نمي
داري بسط يابد. گرايش  به مبارزه سياسي فرا برويد و مبارزه عليه سرمايه

داند. مدعي است كه  در ذات خود بوروكراتيك مي ها را چپ ساختار اتحاديه
ارگان «ها را  دوران اتحاديه گرائي سپري شده است يا اينكه اين نوع تشكل

توانند طبقه كارگر را از بند  داري مي داند كه نمي با سرمايه» سازش
  داري آزاد سازند. سرمايه

د كه تجربه ان در جامعه اي كه كارگران هنوز فرصت و امكان آن را نيافته
اي نسبتأ پايدار از نزديك لمس،  اي را حداقل در دوره سنديكائي و اتحاديه

اي كه در شرايط حاضر حتي حق انتخاب  تجربه و مشاهده كنند، در جامعه
از ديدگاه حكومت گران، طرح ايجاد هر  ،اي وجود ندارد آزاد در هيچ زمينه

تلقي مي "جرم"ل خود گونه انجمن، اتحاديه، نشريه، و يا يك حزب مستق
اي  طرفي نبسته و با  توان گفت كه كارگران از تشكل اتحاديه آيا مي ،شود

نااميد شدن از اين نوع تشكل كارگري درپي فرم ديگري هستند و به اين 
اي شد؟  گرايش چپ  اعتبار  مدعي سپري شدن دوران تشكل اتحاديه
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شناسد و اين  كارگران ميرا پاسخگوي سازمانيابي » شورا«روانه، تنها ايجاد 
  داند. تشكل را ذاتأ از عوارضي مانند بوروكراسي و ... مبرا مي

در عمل و در واقعيت پديدار شده است، برپائي دو نوع تشكل  كه چه اما آن
كارگري در ايران است. يكي سازمانيابي كارگران در محل كار و توليد و 

اي و  سراسري  و منطقههاي مستقل،  ديگر تشكلبا مبارزه براي پيوند 
ها است، مانند سنديكاي كارگران شركت واحد و يا  شدن اين نوع تشكل

سنديكاي كارگران هفت تپه . مبارزه اين تشكل ها در اساس قانوني و 
كه  علني است. نوع ديگري از سازمانيابي كارگران ايجاد تشكل هائي است

كنند تا كارگران را در  وجود آمده و تالش ميه وسيله فعاالن كارگري به ب
واحدهاي مختلف و در شهرها و مناطق متفاوت متشكل و سازماندهي 

ها و استراتژي آنها  كنند. جنبش كارگري ايران از هر دو نوع اين تشكل
  ها تالش كند. گيري كرده و بايد در گسترش و تقويت آن بهره

د ما خواستار برپائي تشكل مستقل كارگري هستيم كه به نيروي خو
كارگران و براي دفاع از منافع كارگران،  ةكارگران و با تكيه بر تود

سازمانيابي كارگران را براي اهداف كوتاه و بلند مدت سامان دهد. چنين 
تشكلي قطعأ از ساختاري دموكراتيك برخوردار است. چنين تشكلي با 

راقانوني تواند از مبارزه ف توجه به شرايط و توازن قوا ميان جامعه و دولت مي
گيري كند. ما خواستار برپائي تشكل مستقل از دولت و  نيز بهره
چنين احزاب هستيم. با توجه به ساختار  هم داران و كارفرمايان و سرمايه

هاي كوچك و  طبقه كارگر و پراكندگي درون نيروي كار در كارگاه
كنيم.  هاي درون طبقه كارگر، ما هيچ شكل از تشكل را مطلق نمي شكاف

كه بتواند كارگران را چه در محيط كار و چه در محيط هر نوع تشكلي ا م
هاي برآمده از مبارزه كارگران، براي  ها و ضرورت زندگي با توجه به واقعيت

، متشكل كند، دفاع اندار تحقق مطالبات آنها و عليه رژيم و سرمايه
قه كنيم. چنين تشكلي قطعا معطوف به سازماندهي بيشترين نيروي طب مي

كارگر خواهد بود و بي گمان عالوه بر حفظ وحدت در كل طبقه كارگر بايد 
بتواند در مقابل سركوب وحشيانه و گسترده رژيم ايستادگي و آن را خنثي 

  و يا كم اثر سازد.
  

درباره رابطه ميان جنبش كارگري و جنبش همگاني در  پاسخ به سوالدر 
هاي مصر و تونس مي توان  ايران و تفاوت آن با جنبش كارگري در كشور

  را ياد آور گرديد.  نكات زير
طلبانه اخير ايران عمدتا جنبشي بود، خودجوش  جنبش آزاديخواهانه و حق

و خودانگيخته. اين جنبش در وجوه غالب، غيرسازمانيافته و خودانگيخته 
ها و شعارهاي  باقي مانده و اكنون دچار ركود شده است. تركيب خواست

ها، افراد و  واهانه اخير خود به روشني بيان شركت گروهجنبش آزاديخ
ها  تنوع خواست ةاصناف گوناگون مردم در اين جنبش است. به رغم گستر

هاي شركت كنندگان در اين جنبش،  و شعارها، فصل مشترك خواست
هاي ديكتاتوري و  گمان در حاكميت ها و حقوق دموكراتيك بود.  بي آزادي

ها  ي مذهبي كارگران با شديدترين فشارها و محروميتبه ويژه در ديكتاتور
 روبرو بوده و  از حق تشكل مستقل براي دفاع از حقوق خود (حتي دريافت

ند. بنابراين طبقه كارگر بيش از ا خود) نيز محروم ةدستمزد ماهان به موقع
 ساير اقشار نيازمند دموكراسي و گسترش و پيشرفت آن است. كارگران اگر

صورت فردي و پراكنده در اين ه صورت متشكل و متحد ولي به چه نه ب
  اند.  جنبش شركت داشته اند و گروهي از آنان نيز جان باخته

نيروهاي سياسي مدافع طبقه كارگر نتوانستند با طرح شعارهاي ضروري و 
مناسب، مشاركت فعاالنه بيشترين اقشار كارگران و زحمتكشان را فراهم 

نه تنها تهيدستان و زحمتكشان و كارگران بلكه آورند. به رغم آن كه 
دارند. در » غم نان«بسياري ديگر از اقشار جامعه هم به درجات متفاوت 

(حق كار، اشتغال، » نان«تر نشاني از  ميان شعارهاي مطرح شده كم
بهداشت، مسكن و ...) بروز يافت. عالوه بر اين نيروهاي آزاديخواه نتوانستند 

هاي زير ستم در سرزمين ما صحبتي به ميان  وق مليتدر مورد تأمين حق
بياورند و خواست و مطالبات زنان را مورد تاكيد قرار دهند. از اين رو پيوند 
ميان جنبش كارگران و زحمتكشان و ديگر جنبش هاي صنفي و اجتماعي 

مبارزه براي نان و مبارزه براي آزادي و  ميانپيوند  ،عبارت ديگره و ب
  تواند جنبش را گامي به جلو ببرد. دموكراسي مي

 ،جوانان ،هاي اجتماعي موجود و به ويژه جنبش كارگري، زنان جنبش
پيشروان و  روشنفكران و مليت هاي مختلف از ، دانشگاهيان،دانشجويان

ولي مشاركت و فعاليت اين ، فعاالن اصلي جنبش عمومي بوده اند
جنبش همگاني، به  هاي صنفي و اجتماعي و به ويژه كارگري در جنبش

يافته. عالوه بر  نه جمعي و سازمان صورت فردي و گروهي بوده است و
هاي مستقل كارگري در ايران  سركوب و خطر اخراج از كار، نبود تشكل

گونه كه شرح آن رفت) يكي از عوامل عمده عدم طرح مطالبات  (آن
گاني هاي مشترك و هم مشخص صنفي و طبقاتي كارگران، در كنار خواسته
هاي كارگري پرسابقه و  بوده است. درحالي كه مثال در تونس حضور اتحاديه

هاي صنفي، بلكه  نه تنها موجب طرح مشخص خواسته ،نسبتا نيرومند
  استمرار و گسترش جنبش عمومي آن كشور نيز بوده است. 

هاي جنبش عمومي، فقدان رهبري متمركز و عدم  يكي ديگر از ضعف
تژي مشخص و آزاديخواهانه براي پيشبرد آن بود. مندي از استرا بهره

توانست آن را از حد معيني فراتر برد. از  و استراتژي اتخاذ شده نمي شعارها
دانشجويان، كارگران، معلمان،  همراه جوانان وه همين رو اگرچه ب

كارمندان، صنعتگران و پيشه وران خرده پا، حاشيه نشينان و ديگر اقشار 
فردي يا گروهي در اين حركت مشاركت كردند ولي زحمتكش به صورت 

طور مشخص جاي اعتصابات، حركات و مبارزات آنان در حد طبقه ه ب
كارگر در ميدان مبارزه خالي و يا خيلي محدود بوده است. سركوب خشن 

مواجهه با جنبش نيز مانع از شكل گيري رهبري نسبتا  و مستمر رژيم در
هاي درون جنبش و اتخاذ يك  ا و تشكلمتمركز و يا ائتالفي از نهاده

استراتژي مشترك گرديده است. ضمن آن كه برخي از جريانات و 
  هاي درون اين جنبش نيز اساسا تمايلي به اين كارنداشتند. گرايش

با جنبش حق طلبانه مردم از همان آغاز  مواجههاصالح طلبان در 
جنبش و مطالبات  برخوردي دو گانه داشتند. آنان از يك سو در صدد مهار

» زني در باال چانه«اند و  آن و جلوگيري از خروج آن از چارچوب نظام بوده
هاي  كردند و از سوي ديگر  با حمايت آشكار از برخي خواست را دنبال مي

را در » فشار از پائين«مردم، موجب گسترش جنبش گرديدند و همچنين 
  مقابل جناح مسلط دنبال كردند.

پيش رفت كه كارگران و  به نحويعواملي جنبش عمومي در نتيجه چنين  
  زحمتكشان نتوانستند مهر و نشان خود را بر آن بكوبند.

اي كه موجد برآمد جنبش  ها و مطالبات عمده هاي عيني و ضرورت زمينه 
د و همچنان تعميق و گسترش هستن، كماكان به قوت خود باقي ندگرديد

 زيربارن و تهيدستان هم اكنون زحمتكشا ،كارگراناند. بيشتر يافته 
اي با  بي سابقه رزطه جمهوري اسالمي باقتصادي  هاي پيامدهاي سياست

 روز افزون فقر و محروميت، بيكاري و گراني و تورم، خانه خرابي فزاينده
در به دليل محروميت از تشكل هاي  مستقل خود، هنوز اما  .ندهستروبرو 
جايگاه د جامعه اي آزاد و عادالنه براي تغيير وضع موجود و ايجا جنبش

  اند. شايسته و سزاوار خود را نيافته
هاي صنفي و اجتماعي با  پيوند ميان جنبش كارگري و ديگر جنبش

تواند پيوند بين مبارزه براي نان و مبارزه  جنبش همگاني آزاديخواهانه مي
  براي آزادي و دموكراسي را در عمل تحقق بخشد.

كراسي بيش و پيش از هر زمان و هر موضوع ديگري دمواستقرار آزادي و 
در گرو برچيدن بساط جمهوري اسالمي است. طبقه كارگر در جريان 

هاي استوار خود را براي سازمانيابي، آگاهي  تواند گام مبارزه با استبداد مي
هاي ضرور  بردارد و در قامت يك طبقه مهر و  طبقاتي و اتحاد و ائتالف

  والت پيش رو بكوبد. نشان خود را بر تح

*  
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١٦٧  107ي  آرش شماره

  

  
  

  سرمايه دار ي با طبقه مبارزه
  پرسش آرش 12پاسخ هاي اسد گلچيني به 

  

دليل پراكندگي در جنبش كارگري ايران را قبل از هر چيز پاسخ اول: 
اين به نظر من اساس است. مساله  در درون خود جنبش بايد جستجو كرد.

صت پراكنده كردنش را به طبقه كارگر امكان و فر اين است كه هميشه
بورژوازي ميدهد، امكان ايجاد تفرقه را به سرمايه دار ميدهد و اين 
بزرگترين و مهمترين فرصت و امكاني است كه بورژوازي و دولتش با 

شايد بتوان گفت درك اين  دهد.ميادامه  خود استفاده از آن به حيات
يك  و كمونيست سازمان و احزاب سياسي چپ براي ما و "بديهي" مساله 

طبقه كارگر در ايران در طول صد سال گذشته  .معضل هميشگي بوده است
تجارب نسبتا زيادي در امر مبارزه متحدانه در زمينه اقتصادي و سياسي 
داشته است. اين مبارزات تا كنون منجر به شكست دادن طبقه سرمايه دار 

سيار مهمي در دادن دولت كارگري نشده است، هر چند تجارب ب و سازمان
زمينه سازمانيابي كارگران در پرونده طبقه كارگر هست. از زمان برپايي 
اولين تشكل هاي كارگري در حدود صد سال قبل تا هم اكنون  طبقه 
كارگر در مبارزه هميشگي با طبقه سرمايه دار و دستگاه حاكمه اش بوده 

ز پراكندگي است. اينكه حاصل اين مبارزات اين است كه امروز باز هم ا
شديد و تفرقه زياد در ميان كارگران حرف ميزنيم دليل ديگري غير از 
وضعيت خود اين جنبش و گرايشات متعلق به اين جنبش در درون طبقه 
كارگر  ندارد. دليل پراكندگي و تفرقه چيزي غير از تن دادن به خواست 

نيست. سرمايه دار و دولتش تحت هر دليل و بهانه و ترفندي كه دارند 
دستمزد هاي متفاوت، شرايط كار متفاوت و تفرقه اندازانه براي كارگران كه 
آنها را در بازار فروش نيروي كار رقيب هم ميكند، دستمزد كم، ساعت كار 
طوالني و يا اضافه كاري زياد و عدم استخدام كارگر جديد، بي مسكني، 

يكاري، همه اينها  از وجود ميليونها بيكار، نداشتن تامين اجتماعي و بيمه ب
عوامل تفرقه در ميان كارگران هستند. اين مسايل قبل از هر چيز معضالت 
پيشاروي اتحاد كارگران است و اين معضل را خود كارگران بايد از سر راه 
بردارند. در ميان بخشي از چپ و كمونيستها كال اين تصور نه چندان 

تحت هر عنواني قادر به ضعيف وجود دارد كه گويا دستهايي غيبي حال 
رفع اين موانع ميشود و راه براي مبارزه طبقه كارگر هموار ميشود! تصويري 
كه قادر به يافتن راه حل معضالت پيشاروي تفرقه و پراكندگي در ميان 
كارگران نخواهد بود . آيا توقع اين است كه طبقه سرمايه دار در ايران 

يرد و اين عوامل تفرقه درون تصميم به اجراي خواستهاي كارگران  بگ
كارگران را بردارد!؟ آيا طبقه سرمايه دار در ايران و هيات حاكمه اش كه 
بقول ماركس هئيت اجرايي طبقه سرمايه دار است در يك فرمان اعالم 
ميكند كه جامعه از اين به بعد داراي چنين مطالباتي ميشود و اينها  

ن توهم است. نه دستي غيبي در كار تبديل به قانون ميشود!؟ اينها در ايرا
كارگران  خواهد بود و نه دولت و طبقه سرمايه دار در ايران اجازه ميدهد

بسيار بديهي باشد. در واقع نميتوان ايراد  بسيار و اين بايد متشكل بشوند
 دار شغل و كار و وظيفه طبقه سرمايه اخالقي به سرمايه دار گرفت چرا كه 

امر نباشد چگونه سود و سرمايه انباشت ميشود و  ايناگر  همين است، و
از كار طبقه كارگر بوسيله كل سرمايه  گردش سرمايه و تامين ارزش اضافه

ممكن ميشود؟ دولت و دستگاه دادگاه و زندان  در ايران و سطح بين الملل
براي حفظ همين مناسبات و براي   كار و سازمان هاي مخوف و جنايت

داري بر پا شده است.دستگاه عريض  براي سرمايه بهم نخوردن اين شرايط
تبليغاتي و مذهبي هميشه در خدمت اين امر  ،امنيتي ،و طويل نظامي

است و هر لحظه وظيفه دارد مانع اتحاد طبقه كارگر و پيشروان و مبارزين 
آيا حذف اين شرايط و حتي تعديل آن بوسيله خود اين سيستم آن بشود.  

ن ميشود؟ خير اينها در ايران غير ممكن است  تا و دولتش در ايران ممك
كندگي و تفرقه و در زماني كه جنبش طبقه كارگر با گذشتن از سد پرا

اش گلوي  طبقه حاكمه را  بگيرد. چنانچه طبقه كارگر قادر  اتحاد طبقاتي
هايش را بايد  هداري نشود در قدم اول همين خواست ردن سرمايهبه خفه ك

از سد تفرقه و پراكندگي برا ي طبقه كارگر يعني تحميل كند. گذشتن 
اش دارد.  يت نابرابر و بسيار استثمارگرانهمتحد كردن اعتراضي كه به وضع

 عيعني سازماندهي خواست و مطالبات اقتصاديش در محل كار، يعني ارتقا
سطح زندگيش در محيط زندگي و بر اين پايه و در اين بطن يعني 

هاي  سياليست و كمونيست  در كميتهسو  سازماندهي  كارگران
اش كه به معناي لوالي اتحاد و سازمان طبقه كارگر عمل ميكند  كمونيستي

  اينهاست.  فرقه  در ميان طبقه كارگر در گروو رفع پراكندگي و ت

بنظر من اينها مهمترين مسايل در رفع پراكندگي و ضعف تشكيالتي 
يا سركوب بورژوازي عامل هستند كه جنبش كارگري از آن رنج ميبرد. آ

اصلي اين تفرقه است و يا چپ روي اين و آن سازمان؟ بنظر من اينها 
فرعي تر هستند و ما را از يافتن راه حل درست و جواب درست دور ميكند. 
ببينيد فرض كنيم سركوب و خفقان در جامعه ايران عامل اصلي تفرقه و 

كارگر است. در چنين  پراكندگي و ضعف اتحاد و سازمانيابي در طبقعه
صورتي چه كاري بايد بكنيم؟ كارگران بايد بروند و سازمان هاي مخفي و 
زير زميني چريكي درست كنند كه سركوب و خفقان را از بين ببرند؟ 
كارگران منتظر بمانند ببينند چه وقت سرمايه داري و دولتش و يا بخش 

ك! سر كار مياورند ديگري از آنها كه در قدرت نيستند يك دولت دمكراتي
تا بتوانند خود را سازمان بدهند؟ و يا در هر  تحول و بر آمدي در جامعه 
سياهي لشگر سازمان دهندگان  جنبش هاي ديگر و رهبري آن جنبشها  و 
تحوالت بشوند تا بلكه فضا را باز كرده و طبقه كارگر بتواند خود را سازمان 

ت  ايران صاحب دارد و همه  بدهد؟ همه اين راه حل هاي فرضي در سياس
اين جوابها و يك دوجين ديگر مشابه اينها پاسخي براي بيرون آمدن از اين 

وضعيت كنوني پراكندگي نيست در واقع همه اينها براي حفظ وضعيتي  
است كه طبقه كارگر در حال حاضر دارد هر چند بسيار موقتي تغييراتي 

ه و قشر و جنبشي سودي برساند صورت بگيرد اما اين راه حل ها به هر گرو
  هيچ چيز به طبقه كارگر نخواهد داد. 

متاسفانه در جنبش كارگري و كمونيستي در ايران آنچنان عوامل فرعي 
ا به بخش بسيار مهمي از فعاليت هنآديگر برجسته شده است و مبارزه با 

مل اصلي فراموش شده ااين جنبش تبديل شده است كه پرداختن به رفع ع
 هم و راه حلش در مبارزه و رهايي طبقسواقع ميتوان گفت ماركسي و در

  كارگر فراموش شده است. 
راه حل كارگران روي پاي خود ايستادن است. طبقه كارگر نيازمند  

اي است كه  اتحاد الزم  و تشكيالت الزم براي پيشبرد  اعتراض و مبارزه
ظ و گسترش آن بكوشد دارد و در هر تحول و قيام و انقالبي ميتواند در حف

و اين را مبناي دوري و نزديكي خودش با جريانات سياسي و جنبش هاي 
موجود بداند. در چنين صورتي است كه طبقه كارگر به انتخاب درست 
دست ميزند و هر جريان سياسي و بويژه جريانات كمونيست كارگري و نه 

اند را بعنوان كمونيستها و چپ هايي كه در حفظ نظام سرمايه داري سهيم 
نيروي سياسي و سازماني خود انتخاب ميكند. بدون اين ها جنبش 
كارگري در ايران صد سال ديگر هم قادر به بيرون آمدن از زير سلطه 
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دستگاه عريض و طويل بورژوازي و هئيت حاكمه اش نميشود. حتي اگر 
نيست رژيمها بيايند و بروند باز هم معدود رهبران و فعالين كارگري و كمو

با وجود حزبشان كه هر چند كمونيستي هم باشد اما  با پايه اش يعني 
طبقه كارگر و رهبرانش عجين نباشد در هر دوره ميتوانند با گذشت زمان 

  فراموش  و يا حاشيه اي بشوند. 
، بايد اضافه كنم "دولت رانت خوار"هاي اقتصادي و نقش  در باره ويژگي

يران بعنوان بخشي از بازار و تقسيم كار كه نظام سياسي و اقتصادي در ا
سرمايه داري تامين كننده نيروي كار ارزان براي كل سرمايه داران در ايران 
و جهان است. اين نظام بايد دولت مستبدي داشته باشد كه بتواند طبقه 
كارگر را در شرايطي نگاه دارد كه اين وظيفه تامين  و حفظ شود. مهم 

ني، خامنه اي و يا موسوي و احمدي نژاد،رضا نيست شاه باشد يا خمي
پهلوي باشد يا جمهوري خواهان و ...، مهم اين است كه اينها بايد اين نظم 
را حفظ كنند و در راس  دولت مستبدي باشند كه تفرقه و پراكندكي در 
ميان طبقه كارگر را حفظ و دائمي كند. فرق اقتصاد و بازار در ايران با مثال 

مين نوع دولت مستبد به منظورتامين سطح سودي است كه فرانسه در ه
تامين شود، نيروي كاري كه بمراتب ارزان  ايرانبايد از نيروي كار ارزان در 

تر براي سرمايه دار تمام ميشود و اين وظيفه اين دولتهاست و به اين معني 
دولت بورژواي دمكرات در ايران نداريم، نخواهيم داشت و اين توهم است.  
به نظر من دولت رانت خوار هم نداريم و اين تعريف درستي از دولت هاي 
سرمايه داري در ايران تحت حاكميت جمهوري اسالمي و يا هر دوره اي از 
آن نيست. اين گونه تعريف هم كمكي به شناخت درست طبقه كارگر براي 

ري مبارزه همه جانبه با كل سرمايه داري با همه بخشهاي رانت خوار و تجا
و صنعتي و دالل و غير دالل آن  نميدهد. اين مشخصه رانت خواري براي 
اين دولت بنظرم درست نيست چون اين ايراداتي است كه ديگر بخشهاي 

سرمايه صنعتي و تجاري از بخش رانت خوارش دارد و به سهمي كه  
نصيب رانت خواران كه سمت هاي دولتي و نظامي و امنيتي دارند ميشود و 

هستند. سرمايه داران از طريق تجارت، صنعت و يا ربا خواري  معترض
صاحب ارزش اضافه توليد شده از طرف طبقه كارگر ميشوند.  اين را 
ميگويم چون ممكن است مانند زماني كه بورژوازي ملي براي چپ ايران 
مترقي بود و انقالبش را در همراهي با اين بخش از سرمايه داري متحقق 

هم پيدا شوند و در برابر بورژواي رانت خوار بورژواي صنعتي ميديد، كساني 
را راه نجات انقالبشان بدانند و پراكندگي و تفرقه بيشتر را در دامن طبقه 
كارگر و فعالينش بگذارند. بهر حال اين تقسيم بندي ها به  طبقه كارگر 
مربوط نيست و نميتواند منشا سياست مجزايي براي آن در برابر اقشار 

ختلف سرمايه و جنبشهايي كه آنها دارند باشد. گويا اگر رانت خواري م
نباشد اوضاع به نفع طبقه كارگر و شرايطي دمكراتيك است! گويا بايد 
طبقه كارگر امرش را رانت خوار نبودن بخشي از سرمايه داران بگذرد. اينها 
بنظرم تاثيري در ماهيت دولت تمام عيار سرمايه داري در ايران با 
خصوصيات استفاده از مذهب و جنبش اسالمي ندارد.سرمايه داري در ايران 

ميليون  40بخش بسيار بزرگي از سودش را از راه استثمار مستقيم بيش از 
زن و مرد و كودك و جوان  كارگر تامين ميكند و اين سرچشمه سود و 

ين سرمايه در ايران است. پول نفت در آمدي است كه از استثمار بخشي از ا
نيروي كار تامين ميشود و اضافه اي است كه  به اين ثروت واريز ميشود و 
بخشهاي مختلف سرمايه در آن سهيم اند. در اقتصاد ايران واقعا اگر ويژگي 
وجود دارد اين است كه طبقه سرمايه دار و صاحبين سرمايه  ابعاد و تعداد 

لطنت پهلوي بسيار بسيار بيشتري را در بر ميگيرد و در مقايسه با دوره س
گسترده تر است. سرمايه داران رانت خوار كه معموال در دم و دستگاه 
دولتي هستند در هر دولتي و هميشه  نمايندگي ميشوند. اما همه اينها 
چرخ يك طبقه سرمايه دار و يك دولت سرمايه دار با همه خصوصيات و 

و پراكندگي در نظم و نسقش را ميچرخاند. اين براي حفظ و ايجاد تفرقه 
ميان طبقه كارگر الزم است و با استفاده از دستگاه دولت و سركوب و 

  خفقاني كه الزمه تداوم اين شرايط است حفاظت ميشود. 
در مورد اينكه  طبقه كارگر به چه نوع سازماندهي نيازمند است تا از اين 

اي  دهشرايط بيرون بيايد بايد اضافه كنم كه طبقه كارگر به تشكل هاي تو
هاي سراسريش و همينطور تجمع هاي زير زميني رهبران  محل كار، تشكل

خود يعني كميته هاي رهبران كارگري و سازماندهندگان مبارزات كارگران 

نيازمند است.جنبش كميته هاي كمونيستي همانطور كه اشاره كردم لوالي 
طبقه كارگر اتحاد كارگران در مبارزه شان است. اين كميته ها نيازمندند تا 

بتواند اتحاد و سازماندهي اش را تامين كند.  تشكل هاي توده اي در محل 
كار و كميته هاي كمونيستي متشكل از رهبران و فعالين كارگري الزم 
است قابليت تمركز براي سازماندهي مبارزات جاري كارگران در محل هاي 

اشند. اين كار و درهماهنگي در سطح سراسري و منطقه اي را داشته  ب
تشكل هاي دوگانه بايد قابليت سازماندهي كارگران نه بر اساس عقيده و 
افكاري كه دارند و يا سياستي كه انتخاب كرده اند بلكه بر اساس فعاليت 
مشترك در سازماندهي و اتحاد در مبارزه كارگران را تامين كنند. اين 

ضاي خود را در تشكل ها الزم است بتوانند و قابليت نمايندگي كردن اع
محل كار داشته باشند و به الگو و حتي نقطه اتكايي براي ديگر بخشهاي 
كارگري تبديل شوند. تفرقه و پراكندگي در ميان كارگران و عامل آن را 
بشناسند و بتوانند در ميان خود هر نوع بروزات تفرقه را هم بزدايند. به نظر 

اتحاد و سازماندهي  نيازمند من هر رهبر و تشكل كارگران براي رسيدن به 
رجوع به مكانيزم واقعي در روابط و مناسبات خودشان هستند. در محيط 
كار است كه كارگران سازمان دارند و اين سازمان بايد آگاهانه شود، دائمي 
شود و اعتراض كارگران را سازمان بدهد. در محيط كار است كه قدرت 

معني دارد. از كارگران صنعتي كه كارگران در برابر سرمايه دار و دولتش 
شاهرگ اين سازماندهي مبارزات جاري و سازماندهي كمونيستي كارگران 
است تا كارگاه هاي كوچك و كارگرانش كه همين خصوصيات را در ابعاد و 
  سطح ديگري الزم است حفظ كنند تا اعتراضشان را بتوانند سازمان بدهند. 

  

  
  

گران در يك دهه گذشته چه در سطح مبارزات جاري كارپاسخ دوم: 
دفاع از سطح معيشت و كار و چه براي آزادي تشكل هاي كارگري بسيار 
ارزشمند بوده اند. بخش مهمي از اين حركات مربوط به بخشها و رشته 
هايي بوده است كه به اصطالح براي سرمايه داران مانند سابق سود ده 

گر و يا با تكنولوژي جديدتر نبوده است و سرمايه ها را به رشته اي دي
انتقال داده اند. در اوائل اين حركات بسيار گسترده بود و در حال حاضر 
درصد كمتري از اين اعتراضات را شامل ميشود اما همه اينها تاثيري بر 
تصميم كارفرما ها و دولت براي پيشبرد نقشه هايشان نداشته است چرا كه 

ران مرتبا مورد تعرض همه جانبه واقعا در همه بخشهاي كارگري كارگ
سرمايه دار و دولتش بوده اند و بهر دليلي قادر به سر بلند كردن و ديدن 
اعتراض همديگر نشده اند. مراكز بسياري بطور منظم  كارگرانش را بيكار 
كرده است، اجحافات بسيار زياد و شرايط بسيار سختي بر كارگران اين 

نها ندادن دستمزد هايشان است كه مراكز تحميل شده است، يكي از آ
بسيار جنايت كارانه بوده و در بسياري از اين مراكز سراغ داريم كه تا بيش 
از يكسال و نيم هم حقوق هايشان را از كارفرما طلب دارند و آنچه براي 
كارگران حياتي بوده  حفظ كار بوده است. اين بخش از كارگران معموال 

ن طبعا قادر به سازماندهي خود نيستند. بدليل بي ثباتي و سيال بود
كارگراني كه در اين موقعيت قرار ميگيرند بدرجات زيادي از محيط طبيعي 
خود هم كنده ميشوند چه برسد به اينكه قادر به سازماندهي خود با 
ديگران باشند و يا اينكه بتوانند جلب تشكل هاي ديگري بشوند. تشكل 

شده اند در مراكز كاري با ثبات دار تري هاي كارگري كه در ايران ايجاد 
بوده اند و اينها اتفاقا نقش مهمي در شكستن فضاي خفقان و سركوب بر 
طبقه كارگر در ايران داشته است اگر دقيقتر بخواهيم اشاره كنيم اين 
تاثيرات هنوز عمال در بسياري از مراكز مهم صنعتي و خدماتي در ايران 

راسري است و طبقه كارگر اين دستاوردها را ديده نميشود اما نسيم آن س
از آن خود ميداند و نشانه هاي مهمي از راه كار كارگران براي متحد شدن 
و سازماندهي مبارزاتشان است. مبارزاتي كه به اين منجر شوند بدون ترديد 

  چشمگير و تاثير گذار هم خواهند بود.
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شان دادند كه ايجاد سنديكاهاي شركت واحد و نيشكر نپاسخ سوم: 
كارگران ميتوانند متحد شوند و اتحاد برايشان حياتي است و اين تنها راه 
است. اين كارگران با تالش خود و مبارزه سرسختانه خود متحد شدند و 
تشكل ايجاد كردند و اعتراض و مبارزاتشان را تالش كرده اند در اتكا به 

هم شكستن اينها لحظه  آنها پيش ببرند. اينكه بورژوازي هيچوقت براي در
اي دريغ نميكند بسيار بديهي و روشن است اما تا هم اكنون هم  و با همه 
مشكالتي كه برا ي فعالين و رهبران اين تشكل ها ايجاد كرده اند كماكان 
نشان از زنده بودن آنها و نشان از بيهوده بودن تالش دولت ، سرمايه داران 

كل ها چه اندازه قوي و يا ضعيف است و پادوهايشان است. عملكرد اين تش
اين ديگر بستگي به همه عواملي دارد كه اين تشكل ها بر آنها بنا شده اند 
و عواملي هم كه از بيرون بر آنها تاثير ميگذارند.حفظ و ادامه كاري اين 
تشكل ها در شكل موثرتر آن بستگي به تكثير اين نوع فعاليتها و تشكل ها 

در مراكز و بخشهاي ديگر كارگري است. محاصره اين در ابعاد سراسري و 
تشكل ها را بايد كارگران ديگر بخشها با ايجاد تشكل هايشان در هم 
بشكنند و اين اميدواري را رهبران و فعالين كارگري و در درجه اول 
كارگران كمونيست بايد تامين بكنند. به اين ترتيب ايجاد سنديكا هاي 

آنها از طرف دولت سرمايه داري در ايران قابل  مستقل ممكن است اما آيا
تحمل ميباشند و آيا ميتوانند بعنوان تشكل هاي مستقل با دولت و كارفرما 
ها و نمايندگانشان طرف اصلي باشند به نظر من به دو دليل  تقريبا اينها 
غير ممكن هستند. يكي به دليل اينكه سنديكاهاي مستقل در چنين 

حل شدن در سيستم بورژوازي را دارند و  و قابليتميتوانند پروسه اي 
نميتوانند بعنوان نمايندگان مستقل طبقه كارگر باقي بمانند و دومي به 
دليل ماهيت و نقش دولت هاي مستبد و ديكتاتور در ايران كه قبول چنين 
تشكل هايي در برنامه و ماهيت آنها نيست. آيا اينها به معني بي خاصيت 

ا و يا ايجاد تشكل هاي مشابه هستند؟ خير به هيچ عنوان بودن اين تشكله
و اتفاقا در هر جا كه ممكن شود و هر روزنه اي براي سازماندهي اين چنين 
سنديكاهايي بوجود بيايد بايد با همه توان و قدرت آنها را ساخت. مساله 
جايگاه و دورنماي كار اين تشكل ها از نظر گرايشهاي سياسي مختلف 

  است. 

ه نظر من اين انتظار و توقع كه سنديكاهاي مستقل در ايران ميتوانند ب 
طرف حساب كارگران با دولت و كارفرما ها باشند توهمي بيش نيست. 

در مبارزات جاري و در  "هميشه در صحنه"كارگران تنها با اتكا به نيروي 
ارند، اتكا بر تشكلهايي كه قابليت ها و توانايي هايي دارند كه سنديكاها ند

ميتوانند بر دولت و كارفرما ها خواستهايشان و وجودشان را تحميل كنند.  
شما تصور كنيد مثال دولت احمدي نژاد و يا فردا دولت الريجاني و يا 
مشايي بخواهد حتي در غياب خانه كارگر و شوراهاي اسالمي طرف حساب 

واهد همه سنديكا ها باشد چه مسيري طي خواهد شود و چه اتفاقاتي خ
افتاد؟ همه  مسايل قابل پيش بيني نيستند اما يك چيز بسيار روشن است 
و آن اينكه خصوصيات و سنت هاي بسيار جاافتاده سنديكايي در جهان 
مسير اصلي سنديكاهاي مستقل ما را هم تعيين ميكنند. فقط در يك 
صورت ميتواند اين اتفاق نيفتد و آنهم وجود و حضور كميته هاي 

قدرتمندي هستند كه واقعا سكان اين تشكل ها را در دست  كمونيستي
دارند و بدون اين همانطور كه اشاره كردم مذاكره با دولت و انتظار پيشبرد 

  مطالبات كارگران ايران از طريق سنديكا هاي مستقل غير ممكن است.
  

ابتدا الزم ميدانم كه بگويم من قائل به تقابل شورا هاي پاسخ چهارم: 
با سنديكاهاي كارگري نيستم. اينها هر دو تشكل هاي معتبر و كارگري 

مهم براي كارگران و اتحاد آنهاست. معيار براي من و فكر ميكنم هر 
كمونيستي اين است كه كارگران به چه شكلي ميخواهند و ميتوانند متحد 
شوند و متحد بمانند و از خود در مقابل سرمايه دار و دولت دفاع كنند. 

د يا سنديكا بشرطي كه اين را تامين كند براي طبقه كارگر شورا باش
حياتي است. پس تقابل شورا و سنديكا پوچ است و دارندگان آن نه از سر 
نياز كارگران به اتحاد و دفاع از زندگي بهتر بلكه از سر منافع فرقه هايي كه 
 بر اساس نظرات سياسي حاشيه اي و نا مربوط به كارگران شكل گرفته اند

  حركت ميكنند. 

اما من كه طرفدار جنبش شورايي هستم بايد توضيح بدهم كه چرا اين  
چنين جنبشي ميتواند راه حل درستي براي طبقه كارگر باشد و چگونه اين 
جنبش ميتواند سازماندهي شود.من هم فكر ميكنم كه شوراهاي كارگري 

داده شوند و حفظ درست قبل از قيام و يا در جريان قيام  ميتوانند سازمان 
شوند. اما تا آن هنگام جنبش شورايي ها راه حلي ندارند؟ اين مساله است 
كه معموال  منشا اين چنين تقابل هايي  را بين سنديكا و شورا ايجاد 
ميكند. مساله اينگونه است كه قدم اول در ايجاد شوراهاي كارگري كه 

بودن  با طبقه كارگر  قانون گذار و مجري قانون هستند و قابليت ماندن و
را تا انقالب كارگري هم دارند، چيزي بنام جنبش مجمع عمومي پر ميكند. 
جنبش مجمع عمومي يعني جنبشي كه كارگران در هر محل كار بوسيله 
تجمع هاي دائمي خود آن را دارند، همه كارگران در يك واحد كارگري 

ر شرايط خفقان و عضو آن هستند و بهترين و مناسبترين راه حل بويژه د
استبداد براي كارگران هم هست. مجامع عمومي كارگران را كميته هاي 
اجرايي منتخب اين مجمع ها نمايندگي ميكنند كه هميشه  و هر بار 
بوسيله مجمع عمومي كارگران و بهر دليلي ميتوانند عزل و نصب شوند. 

ادر به اين جنبش را رهبران و فعالين كارگري كه صاحب آن باشند و ق
اجراي آن در هر محل كار در اتكا به توده كارگران باشند را مجمع عمومي 
مينامند. (اين جنبش و مجمع عمومي با مجمع عمومي هاي رايج در 
اساسنامه سازمانده هاي غير دولتي متفاوت است) تبديل اين مجامع 
عمومي به شوراهاي كارگري و حفظ آنها بعنوان شوراهاي قانون گذار و 

  جري قانون در زمان قيام ممكن ميشود.م
آيا طرفداران شورا مخالف سنديكا هستند ؟ همانطور كه گفتم نه،  

طرفداران جنبش مجمع عمومي  در محل ها و مراكزي  كه خصلت 
كارشان پراكنده است و در حرفه هايي  كه كارگران در انجا ها مجتمع 

ان و سازماندهي آنها در نيستند، مثال كارگاه هاي كوچك، كه اتحاد كارگر
سنديكا ها يا اتحاديه هاي كارگري ممكن ميشود همين ها را سازمان 
ميدهند. در چنين سنديكا هايي و كال در هر تشكل و سنديكا ي ديگري 
هم، طرفداران جنبش مجمع عمومي كارشان اين است كه ضمن اينكه 

ا ديگر كارگران شانه هاي خود را زير بار مسئوليت و حفظ اين سنديكا ها ب
شريك ميكنند تالش ميكنند اين تشكل ها را بر مجمع عمومي كارگران 
متكي كنند و تالش ميكنند توده كارگران را مستقيما در همه تصميمات و 
مبارزاتي كه دارند دخيل و هم سرنوشت كنند. و اين راهي براي وصل اين 

گري است. تشكل ها به جنبش مجمع عمومي و نهايتا به شوراهاي كار
چنين جنبشي اتفاقا هم تاب مقاومت و ايستادگي در برابر حمالت و توطئه 
هاي هميشگي كارفرما و دولت و دستگاه سركوبش را دارد و هم قابليت 
تحميل مطالباتش را دارد و هم قابليت پيشبرد مبارزات كارگران تا تسخير 

ه براي قدرت سياسي و انقالب كارگري و اين مسير و روند البته ك
  كمونيستها اساس است. 

به اين ترتيب بايد معلوم باشد كه سنديكا و يا شورا از نظر ما اشكال 
سازماندهي مناسب سنت هاي سياسي و يا جنبش هاي معيني هستند.هر 
كدام از طرفداران اين سنت ها و جنبش ها بوسيله فعاليت و سازمانهايشان 

طرفدار جنبش شورايي و پاسداري ميشوند. واقعيت اين است كه من 
جنبش مجامع عمومي نميتوانم در حال حاضر سنديكاليست باشم و 
طرفدار تمام و كمال جنبش سنديكايي باشم و در زمان قيام و انقالب 
تبديل به فعال جنش شورايي بشوم. اين محال است.هيچ حزب و جريان 

يتواند سياسي جدي هم نميتواند چنين باشد. شورايي كه فردا در قيام م
تشكيل شود را فقط جنبش مجمع عمومي امروز كه تضمين كننده سنت و 
روش هاي دخالت مستقيم كارگران است ميتواند تضمين كند و چيزي غير 
از اين باشد در بهترين حالت واگذاري ميدان از طرف كارگران و 
كمونيستها به رفرميست هاست. آيا اينها به معناي ضديت شورا با 

ير و شرايط عادي براي ما شرايطي براي برپا كردن جنبش سنديكاست خ
مجمع عمومي است چه آنجا كه بايد سنديكا هاي كارگري را سازمان 
بدهيم و چه آنجا كه مجامع عمومي را منظم و منظم تر بكنيم و كميته 

  هاي اجرايي را مسئول پيگيري تصميمات مجمع بدانيم.
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اد بين المللي طبقه كارگر در هر در مساله حمايت ها و اتحپاسخ پنجم: 
  سطحي چند مساله مطرح است.

من فكر ميكنم در فعاليتهاي بسيار خوب و مثبتي كه شده  و بدور از 
تفرقه و گروه گرايي طبقه كارگر در ايران و مبارزات و تشكل هايش  بارز 
شده است از جمله فعاليتهاي موفق بوده است.رساندن صداي كارگران و 

خانواده هايشان به دنيا و تشكل هاي كارگري مورد مهم ديگري رهبران و 
است، شريك شدن در معضالت و مشكالت متعدد كارگران مبارز و رهبران 
كارگري و تشكل هايشان مورد ديگري است كه همه مثبت و موفق بوده 
اند. هر كمكي كه از دست مبارزين و فعالين خارج كشور براي تداوم و 

و تشكل ها ميتواند صورت گيرد با اهميت است و تا كنون حفظ اين مبارزه 
  هم نقش داشته است. 

ما در خارج كشور دست و بالمان مانند رهبران و كارگران فعال زياد 
بسته نيست و ميتوانيم خارج كشور را در حمايت از كارگران و تشكل 
 هايشان به جمهوري اسالمي تنگ كنيم و كاري بكنيم كه آزاد نباشند كه

در آنجا سركوب كنند و در اينجا آزادانه بگردند و مشغول محكم كردن 
روابطشان با هم پالكي هايشان باشند. اين ميتواند به طبقه ما و رهبرانش 
قدرت و جسارت و توان بيشتري بدهد و حتي يك قدم كوچك از نوع 
چنين كارهايي مهم است.متاسفانه اين فعاليتها ضعيف است و نيروهاي 

به اين كار بسيار كم شده اند. در حالي كه راستش يك حزب و  متعهد
سازمان متعلق به طبقه كارگر و هم درد با طبقه كارگر و رهبران و 
فعالينش بايد با همه وجود و توان اين فعاليت ها و تالش ها در محور 
فعاليتهايش باشد. ديگر كارهايش را هم بكند اما يك جريان سياسي و 

ركز فكر و ذكرش طبقه كارگر در ايران و وضعيتش و كمونيست اگر م
چگونه نمايندگي كردنش نباشد داراي ايراد جدي است. من ايرادي به 
فعاليتهاي خودمان كه بر عليه اعدام و زن ستيزي و ديگر جنايت هاي 
جمهوري اسالمي در خارج انجام ميدهيم ندارم اما اگر نبض ما با اينها 

زند بعنوان جريانات و گروه و سازمانهاي كمونيستي صرفا بزند كه معموال مي
و متعلق به طبقه كارگر كاري در خارج كشور نكرده ايم. تقويت اين نوع 
فعاليت در خارج كشور در ميان همه مدافعان طبقه كارگر بدون ترديد 

  توان ما ازحمايت از طبقه كارگر و مبارزاتش را بيشتر ميكند.
ت كه طبقه كارگر در ايران بوسيله رهبران يك مساله اساسي تر اين اس 

و فعالينش در پيوند نزديك با تشكل ها و فعالين كارگري در خارج كشور 
باشند. متاسفانه بخش متمركز و قدرتمند اتحاديه هاي كارگري در اروپا در 
حاشيه احزاب و دولتهايي هستند كه اين اتحاديه ها به آنها متعلقند. اين 

نديشان را در همبستگي طبقاتي با كارگران در ايران نمي اتحاديه ها عالقم
بينند و اساسا دنباله رو سياست هاي بين المللي احزابي هستند كه به آنها 
تعلق دارند. اين خال جدي در همبستگي طبقاتي و حمايت از كارگران 
ايران هم هست. نقشي كه اين اتحاديه ها دارند براي كشورهايي كه 

ن هستند همين است.نقطه قدرت اينها در توليد است اما خودشان هم در آ
اتحاديه هايي كه در اين كشورها در راس كارگران قرار دارند مجالي براي 
وارد شدن كارگران در دست بردن و استفاده از اين قدرت و تنها قدرتش را 
نميدهد و در نتيجه نميتوان متصور شد كه روزي فلزكاران المان و 

فرانسه و كارگران بنادر در بريتانيا در حمايت از فالن  خودروسازيهاي
حركت كارگران در ايران دست به اعتراض و اعتصاب بزنند. معضل 
اينجاست  آيا كمونيستهايي مانند ما  ميتوانند بر اين مساله موثر باشند؟ 

آيا كمونيستهاي اين كشورها ميتوانند خصوصيات دائمي اين اتحاديه ها را  
ديگري از سازماندهي كه قابليت اين گونه فعاليتها  را داشته باشد با اشكال 

تغيير بدهند(جنبش مجمع عمومي و شوراهاي قانون گذار و مجري قانون) 
اينها راه را براي حمايت هاي طبقاتي و قدرتمند طبقه كارگر از هم هموار 

  ميكند.
  

و بهبود يا با اجازه شما قبل ا زاينكه به مساله يارانه ها پاسخ ششم: 
خانه خرابي بيشتر كارگران و مردم زحمتكش برسيم يك مساله كه مقدم 
بر اين مشاهده است را بايد شكافت و روشن كرد. بايد پرسيد چه اتفاقي 
افتاده است؟ چراسوبسيد ها روي برخي از مهمترين نيازمنديهاي مردم از 

  ي ميشود؟ جمله سوخت، ترانسپورت و نان قطع ميشود و يارانه ها ضرور

قطع سوبسيد ها يك نياز هميشگي براي توسعه سرمايه داري بوده است 
و سرمايه داري ايران بشدت و مدتهاست نيازمند اين نوع تحوالت بوده. 
توسعه سرمايه داري به معني توسعه رفاه و سعادت اجتماعي براي عموم 

هره كشي مردم نيست. رشد و توسعه  سرمايه داري به معني توسعه رفاه و ب
بسيار گسترش يافته تر از طبقه كارگر ايران به منظور سود بيشتر براي 
سرمايه است. قطع سوبسيد ها يعني اينكه هزينه دولت سرمايه داري در 
مسئوليت هاي اجتماعي و مسئوليت در قبال سطح زندگي كنوني طبقه 
 كارگر و مردم زحمتكش كمتر و كمتر ميشود و اين عملي شده است. آيا

دادن يارانه ها مسكني براي رفع تدريجي اين درد بزرگ است؟ بله دقيقا 
  همنطور است. درست مانند اينكه طبقه كارگر در ايران اكنون و بعد از 

  

  
بيش از يك دهه است كه قراردادهاي كاريش ديگر به شكل قرار داد 
 هاي موقت در آمده است و اين در يك جمله به معني باز گذاشتن لگام
سرمايه داران و دولتش براي استثمار بسيار شديد طبقه كارگر، تفرقه و 
پراكندگي بسيار وسيع و در نتيجه سود آوري و توسعه هر چه بيشتر 
سرمايه است. قطع سوبسيد ها هم از اين عظيم تر نباشد مطلقا كمتر 
نيست در نتيجه بايد روشن باشد كه دادن يارانه ها به مردم (با حذف 

سيار كمي از طبقات باالي جامعه) ظاهرا بهبودي در تامين هزينه درصد ب
 45زندگي است كه تامين آن بتدريج بسيار سنگين تر ميشود.دادن ماهي 

هزار تومان به هر فرد بخشي از هزينه ايست كه قبال بعنوان سوبسيد به 
كاالهاي اساسي داده ميشد. اين دير و زود و تا زماني كه ثبات بيشتري به 

وند واقعي رشد و توسعه سرمايه داري در ايران داده شود ممكن است ر
ادامه داشته باشد. آيا اين به معني بهبود زندگي تعدادي است بله اين تاثير 
را داشته است اما اگر اين تاثيرات به معناي عميقي ديده شود به اين معني 

كارگر كه گويا طرح هدفمند كردن يارانه ها بهبودي در وضعيت طبقه 
است و مردم زحمتكش از قبل آن زندگيشان بهبود پيدا ميكند اشتباه 
است و گمراه كننده است. همين االن بسياري از كاالها از مسكن و اجاره 
آن تا خريد خانه و مصالح الزم براي ساختن خانه تا  سوخت تا روغن و 

باال  گوشت و شير و قيمت ذرت و علوفه دارند بقول معروف بصورت پلكاني
ميروند. قيمتها آنچنان باال است و باالتر هم خواهد رفت كه بسيار بيشتر از 
يارانه هايي است كه داده ميشود و بايد  براي خريد اين كاالها پرداخت 

درصد است در حالي  17شود. همين روزها خودشان اعالم ميكنند كه تورم 
اضافه كند و اين  درصد ديگر بايد به آن 10كه هر  كسي ميداند كه بايد 

امار ها قابل اتكا نيست. اين واقعيتي است كه در جريان است. و اگر به اين 
معني تصور شود كه طبقه كارگر مبارزه اش را بايد براي برگرداندن 
سوبسيد ها متمركز كند آن هم با اين وضعيت و قدرت سازمانيافتگي كه 

به دادن اعالميه در طبقه كارگر هست گمراه كننده است و فقط بايد 
بسنده كرد در حالي كه طبقه كارگر بايد براي افزايش دستمزدهايش و 

  سال اعم از زن و مرد مبارزه كند. 16بيمه بيكاري براي همه افراد باالي 
در اثر جريان انقالب سفيد  ميليونها نفر از روستاها كنده شده و روانه  

نند و طبعا زندگي در آنجا شهرها شدند تا نيروي خود را آنجا بفروش برسا
به نسبت روستا بهتر بود اما اين بار بعنوان كارگراني كه شديدا استثمار 
ميشدند و ارزش اضافه براي سرمايه توليد ميكردند.اين كارگران در عين 
حال كه از امكانات و خدمات شهري هم برخوردار بودند و توانستند كم كم 

تند. يا در اثر همين انقالب سفيد و نياز فرزندانشان را هم به دانشگاه بفرس
هاي اين انقالب براي كارگران با سواد و آنروزي تر براي رشد و توسعه 
سرمايه داري در ايران انواع سپاه دانش و بهداشت و ترويج بوجود آمد و 
راهي مناطق دور افتاده شدند تا مردم را هر چه بيشتر متناسب با 

نظام سازمان  دهند و اين يارانه هايي بود كه  نيازمنديهاي اين  دوره براي
آن انقالب به آن نياز داشت و در عين حال بهبودي در زندگي هم ايجاد 
كرد اما  طبقه كارگري ايجاد كرد كه ميليون ميليون در شهرها و جاده ها 
و روستاها بوسيله طبقه سرمايه دار شديد تر استثمار ميشدند. آيا طرح 

معناي فشار سهمگين بر زندگي توده كارگر و زحمتكش  حذف يارانه ها به

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٧١  107ي  آرش شماره

در ايران است بله بطور قطع اينگونه خواهد شد و اين منطق سرمايه داري 
و حاكميت آن است درست مانند نقش انقالب سفيد در روند پيشروي و 

  رشد سرمايه داري. 
بت بررسي و تحليل اين روند ها البته براي افراد و جريانات سياسي به نس

اينكه از زاويه كدام جنبش و طبقه اجتماعي به جامعه و مسايلش مينگرند 
اهميت پيدا ميكند. من فكر ميكنم براي كمونيستها و رهبران و فعاالن 
كارگري جايگاه يارانه ها و نتايج حذف سوبسيد ها مبارزه اي آگاهانه تر با 

كس و سرمايه داري است. همه واقعيت را مي بينند و به جاي يك ع
مشاهده ساده  پانوراماي اين اتفاق را مي بينند.   گفتن تمام حقايق و 
ديدن اين روند چه در زمان انقالب سفيد شاه نميتوانست به طرفداري از 
شاه و انقالب معني شود و نه اكنون گفتن همه حقايق و روند مورد نياز 

اي احمدي نژاد سرمايه داري در ايران ميتواند به طرفداري از طرح يارانه ه
  معني و ترجمه شود. 

  

طبعا همه انقالبات و قيام هايي كه منجر به سر كار آوردن پاسخ هفتم: 
طيقه سرمايه دار و نمايندگان آنها شده است را كارگران و مردم زحمتكش 
ممكن كرده اند. ميليونها نفر از طبقه ما در هر مقطع بنا به اين تصور كه 

ميتواند  دريچه اي براي رها شدن از زندگي فعلي هر نارضايتي و اعتراضي 
و سركوب و خفقان فعلي شود به اين قيام ها و تحوالت آورده  و يا وارد 
شده اند. در تونس و مصر جنبش و انقالبات عمومي بودند كه بيكاري و 
فالكت و كرامت انساني و آزاديخواهي موتور محرك آن بود و به هر اندازه 

و يا بتواند صف آگاه و مستقلش را از بورژوازي تامين كند  كه توانسته باشد
ميتواند بر اين روند تاثير بگذارد.شرايط امروز اين كشورها بنظرم مانند 

در ايران است و به اين اعتبار جامعه ايران  57و انقالب  57شرايط دوران 
سال از آن دوران فاصله گرفته است و طبقات اجتماعي و جنبش  30

دت طبقاتي تر و آگاهانه تر است. امروز ديگر همه با هم  وارد هايش بش
يك قيام  انقالب و هر تحول ديگر نمي شويم. طبقه سرمايه دار كه اين كار 
را نميكند و كارگران هم اگر آگاه باشند اين كار را نخواهند كرد. اين 
بخشي از تفاوت در ايران با اين كشورهاست. اگر در ميان كارگران و 

يانات سياسي منتسب به اين طبقه هنوز توهم و سرگيجه از سر انتخاب جر
جنبشي كه به آن تعلق دارند وجود دارد در ميان بورژوازي و خرده 
بورژوازي نه تنها توهمي ديده نميشود بلكه بسيار آگاهانه و بنا به تجربه 

را برپا  88بسيار آگاهانه عمل ميكنند و وقتي جنبش سبز  57انقالب 
ند بسيار صريح و روشن اين را تاكيد ميكند . شركت كارگران و مردم ميك

هم همين ماهيت را داشت و آنها  88زحمتكش در جنبش سبز خرداد 
حتي اگر اينجا و آنجا خواست هايشان را هم پيش ميكشيدند و شعارهاي 
بسيار راديكل تر از مرگ بر خامنه اي هم ميدادند نميتوانستند مسير و 

بر اين جنبش حك شده بود را عوض كنند. مساله چه در ايران پرچمي كه 
و تونس و چه در مصر و امروز ليبي و سوريه اينجاست كه طبقه كارگر بايد 
بطور آگاهانه پرچم مبارزاتي خود را در اتكا به نيروي سازمانيافته اش به 

ان اين را نداشتيم.صداي بخشهايي از كارگر 88ميدان بياورد و ما در خرداد 
متشكل در ايران و تنها يك حزب سياسي همچون حزب حكمتيست و 
تعدادي از كمونيستهاي  ديگر هم در مخالفت با اين انقالب بورژواها ي 
سبز هم تقريبا به جايي نرسيد هر چند تنها برگ زريني در اين تاريخ شد. 
 راه حل ما در ايران و طبقه كارگر در كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا

هم همين است. مگر امروز بخش بزرگي از مردم ليبي لشگر و پياده نظام 
ناتو نيستند كه در فرداي اين انقالب تضمين كند كه چگونه بازار و 
سياست در اين مملكت اداره شود و باز هم روال عادي گردش سرمايه و 

  استثمار و سركوب طبقه كارگر و مردم محروم از سر گرفته شود؟
  

نسبتا به تفصيل در پاسخ به سوال يك سعي كردم دليل : پاسخ هشتم
اين وضعيت طبقه كارگر را توضيح بدهم و اشاره كردم كه سركوب و 
خفقان پليسي فقط ميتواند توجيه گر معضالت جدي و مهم خود جنبش 
كارگري و كمونيستي ايران باشد. اينكه چرا ما شاهد پيروزي هاي برگ 

در مبارزات طبقه كارگر در ايران در صد سال  نيستيم دليل دارد. ببينيد 
گذشته به ندرت ما شاهد مبارزات اقتصادي سازمانيافته هستيم و هر جا 

هم كه اين مبارزات خواسته است پا بگيرد و يا رشد كند با سركوب روبرو 
شده است يا بوسيله احزاب سياسي دستمايه كار ديگري شده است. نمونه 

و وجود جنبش اتحاديه اي و  32تا  1324هاي آن جنبش كارگري در سال
رابطه اين جنبش با حزب توده و يا  در واقع بايد گفت رابطه حزب توده و 
تاثيراتش بر اين جنبش است. جنبش ما تا امروز هم از پايه هاي محكم و 
ادامه داري در طرح مطالبات اقتصادي بويژه در مهمترين مراكز صنعتي و 

ر ايران برخوردار نبوده است تا از اين زاويه رابطه نفت و پتروشيمي ها د
اش را با هر دولت و حزب و جريان سياسي هم روشن كند. احزاب 
كمونيست در اين دوره اخير هم منشاشان به  جنبش كارگري و رهبران و 
فعالين مبارزات آن بر نميگردد و يا درست تر بگويم اساسا به اين بر 

 30ت كه نه تنها در سالهاي اخير بلكه در طول نميگردد و به اين دليل اس
سال گذشته بسيار كم ما شاهد پيروزي و پيشروي جدي كارگران بوده ايم. 
اينكه احزاب كمونيستي كه من نوعي افتخار عضويت در آنها را داشته ام 
توانسته اند از لحاط  نمايندگي كردن و بيرون آوردن ماركسيسم و 

آوار رويزيونيسم و پوپوليسم  مبارزه بي اماني  كمونيسم در ايران از زير
بكنند و پايه هاي جريان ماركسيستي و كمونيسم اجتماعي و قدرتمندي را 
بسازد، اما هيچگاه از لحاظ عملي قادر به سازماندهي طبقه كارگر و 
سازماندهي رهبران و فعاالن و تشكيالتهايش براي درست كردن صف 

نها به اختصار دليل عدم پيشروي است و متحد و مستقلش نشده است. اي
هر بهبودي در اين زمينه طبقه كارگر و جريانات كمونيستش را به اين 

  اهداف نزديك ميكند. 
آيا اوضاع جهاني بر اين روند تاثير دارد بله بطور قطع موثر است. هم به 
لحاظ مبارزه طبقه كارگر و صف مستقل و راديكالش كه متاسفانه شاهد آن 

يم و طبقه كارگر بوسيله اتحاديه هاي كارگري و احزابي كه در راس نيست
اين تشكل ها هستند كت بسته اند. طبقه كارگر در كشورهاي اروپايي كه 
ميتواند تكيه گاهي براي حمايت و همسرنوشتي بر طبقه كارگر در ديگر 
كشورها باشد همان درد  طبقه كارگر در ايران منتها در سطح پيشرفته 

ا دارد. در كشورهاي ديگر و مشخصا كشورهاي اروپايي طبقه كارگر ترش ر
احزابشان را انتخاب كرده اند، احزابي كه نماينده بخشي از طبقه سرمايه 
دار اين كشورها هستند و هر بار آنها و يا احزاب رقيبشان به قدرت ميروند 

اين همراه  "جهاني"و يا در هر تحول و اتفاقات و جنگ هاي منطقه اي و 
احزابشان هستند و در حاشيه سياست آنها قرار دارند. اينها در حمايت از 
هم طبقه اي هايشان مثال در ايران پا را فراتر از منافع احزابشان نميتوانند 
بگذارند و بويژه اينكه اتحاديه هاي كارگري كه بهر اندازه كه در برگيرنده 

بورژواهاي هم حزبيشان و كارگران اين كشورها هستند رهبريشان اساسا با 
يا دولتشان هم كاسه اند تا با كارگران چه در سطح داخلي و چه در سطح 

  بين المللي.
بحران هاي اقتصادي و مالي سرمايه داري در كشورهاي ديگر هم بخش 
ديگري از تاثيراتي است كه در عقب راندن مبارزه و اعتراض طبقه كارگر و 

رد. شنيدن و ديدن عوارض بحران سرمايه قناعت به وضعيت موجود تاثير دا
سال گذشته كه بزرگترين حمالت به  5و  4داري بر طبقه كارگر  در طول 

طبقه كارگر و مردم زحمتكش در كشورهاي سرمايه داري بحران زده بوده 
است كافي است تا كارگران را در هر كشور ديگري از جمله ايران در 

كند و اين عالوه بر مسايل و مصيبت  اعتراض و مبارزه اش محافظه كار تر
  است. "داخلي"هاي ديگر است كه ناشي از دولت و طبقه سرمايه دار 

  

سنديكا يا اتحاديه هاي كارگري مناسبترين ظرف متحد پاسخ نهم: 
كردن اين بخش از كارگران هستند و كليد اين فعاليت متشكل در دست 

فعاليت آگاهانه معموال  كارگران آگاه و رهبران كارگري است. شروع اين
بوسيله كارگران فعال و مبارز صورت ميگيرد و سازماندهي  اين بخش از 
كارگران در اتحاديه ها ممكن است و ميتواند عملي شود. اين اتحاديه ها 
فقط براي كارگراني است كه در چنين كارگاه هايي هستند و به اين اعتبار 

ت.  اما اگر منظور اين است كه سازماندهي آنها سازماندهي محيط كار اس
چگونه اعضا اين تشكل ها سازماندهي ميشوند اين ديگر بستگي به نوع 
روابط پيشروان اين حركت با كارگران دارد كه معموال از همه نوع روابط 
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خانوادگي، دوستي، هم محله اي، هم پاتقي و يا روابط در محل كار براي 
ميتوان اتحاديه هايي تحت نام چنين اين سازماندهي استفاده ميشود. اما ن

كارگراني ايجاد كرد بدون اينكه آنها را نمايندگي كند و بدون اينكه 
كارگران اين مراكز و كارگران عضو اين تشكل ها احساس همبستگي شان 
را مايه اتحاد بيشتر و گسترش و تقويت مبارزشان ندانند.  واقعيت اين 

كزي تشكيل شود و هر جا كه تشكيل است وقتي كه اتحاديه اين چنين مرا
شود، اين خود اتحاديه و مسايل و مبارزاتش است كه بايد تعيين كند 
كارگران چه سطح از روابط  را و در كجا با هم دارند. در كافه و يا پارك و 
كوه يا در دفتر سنديكا و مهماني ها و سفرهاي دستجمعي، اما هر جا باشد 

كا و اتحاديه است كه بايد در جريان محور كار و روابط  حفظ سندي
سازماندهي مبارزه كارگران ابديده تر و با شركت مستمر و هميشگي 
كارگران در مجامع عمومي آن هر وقت كه خواستند تداوم پيدا كند. اين 

  شكوفايي و رزمندگي اتحاديه را تضمين ميكند.

امن اين هم بخشي از تصويري است كه بايد به شرايط  ناپاسخ دهم: 
براي طبقه كارگر و مردم زحمتكش در جامعه اضافه كرد. زنان كارگر چه 
در خانه و چه در محل كار بخشي از طبقه كارگر هستند و مبارزه اش و 
سازماندهي اش در همين جنبش و در اتحاد و تشكل هايي است كه در 
 محل كار و زندگي دارند. چنانچه ما با تشكل ها و كانون ها و كميته هاي
متنوعي در ميان طبقه كارگر مواجه بوديم بطور طبيعي بخشي از اين 

ان كارگران تشكيل ميدادند. زنان كارگر چه دموجوديت را زنان و فرزن
بعنوان كار خانگي و چه بعنوان كارگر در كارگاه و كارخانه بخشي از اين 
نيرو و جنبش كارگري هستند.  مساله اين است كه جنبش كارگري بايد 

در راديكال و آزاديخواه باشد كه هيچ مرزي براي شركت زنان در ابعاد آنق
بسيار گسترده و تمام و كمال قائل نباشد.  جنبش زناني هم كه بتواند 
چنين خصوصياتي را در خود منعكس كند ميتواند به همان اندازه زنان 
  كارگر را به خود جلب كند. بعنوان زن و مقابله با مرد ساالري و قوانين

ضد زن طبعا  همراه با همه زناني كه در اين جامعه با اين خصوصيات 
زندگي ميكنند صف خود را و جنبش خود را دارند و زنان كارگر هم بخشي 

من فكر ميكنم كه جنبش هاي اجتماعي از اين جنبش و صف هستند. 
راديكال و از جمله جنبش زنان و دانشجويي با خواست هاي آزاديخواهانه و 

بري طلبانه زماني ميتوانند قدرتمند باشند و توان مقاومت و ايستادگي وبرا
و همچنين پيشروي داشته باشد كه جنبش كارگري در موقعيتي به مراتب 
بهتر از وضعيت كنوني باشد. وقتي از جنبش زنان صحبت ميشود بايد گفت 
كدام جنبش و چه خصوصياتي دارد؟ كانون و سازمان ها و كمپين هاي 

به  88ي كه تا كنون در سطح جامعه مطرح بوده اند در خرداد مختلف
جنبش سبز پيوستند و جنبششان را انتخاب كردند. بخشهاي راديكال در 
جنبش زنان معموال حاشيه اي هستند و سبك و روشهاي كاري آنها اين 
موقعيت را به آنها داده است و سركوب و خفقان هم مجال ابراز وجود 

ميدهد.برابري زن مرد در همه شئون كار و زندگي، در بيشتري به آنها ن
سياست و اجتماع و اقتصاد خواست طبقه كارگر است. برسميت شناختن 
زنان بعنوان انسانهاي برابر و آزاد تنها خواست طبقه كارگر است. جنبش 
هاي ديگر به دليل سهيم بودن در استثمار زنان و ارتجاعي بودن خود 

  بتوانند مبارز راه آزادي و برابري براي زنان باشند.آزاديخواه نيستند تا 

  

اهميت و جايگاه اين بخش از طبقه كارگر بسيار مهم پاسخ يازدهم: 
است. براي مبارزين رهايي طبقه كارگر و بويژه كمونيستها اين نميتواند 
مورد ترديد باشد. تشكلهاي كارگران و بويژه سنديكا ها و اتحاديه هاي 

مراكز ميتواند و ضروري است اتحاد آنها را تامين كند و در  كارگران در اين
بسياري اوقات پيشرو بودن اين تشكل ها بر بخشهاي ديگر هم موثر بوده 
است و بعضا موقعيت بسيار حساس و وزن مهمي در چرخ اقتصاد و 
همچنين در جامعه دارند. نمونه همين سنديكاي شركت واحد، كارگران 

شهرداري و خبازان و ... . واقعيت اين است كه تاكيد مترو، آب و كارگران 
درست بر مراكز صنعتي و توليدي بعنوان شاهرگ مبارزات و جنبش 
كارگري در مقابله با سرمايه داران و دولت نميتواند اهميت كارگران  بخش 
خدمات را كمرنگ كند.آنچه كه بايد ما در جنبش كارگري و كمونيستي در 

باشيم و تجربه امثال ما هم اين را خوب نشان ميدهد ايران بيشتر نگران 

معموال بي توجهي به اين بخش از پرولتارياي صنعتي است. بهرحال اين بي 
توجهي هم بي دليل نيست چرا كه اين بخش براي طبقه كارگر و سرمايه 
دار هر دو حياتي است. و بهمين دليل بيشترين حساسيت را براي هر دو 

ر آنها در جنبش كارگري معموال بسيار حساب شده تر دارد در نتيجه حضو
است و مثال  مصائب ، معضالت و مشقاتي  كه كارفرما ها و دولت معموال 
براي كارگران در بخش خدمات درست ميكنند هميشه زمينه درگيري 
مستقيم تر و روزانه تري را از طرف كارگران درست ميكند در حالي كه 

ارفرما و دولت اين جرات و جسارت ها را براي كارگران بخش صنعتي ك
  نميتواند خرج كند و دست به عصا  حركت ميكند. 

  
به نظر من شاخص درستي كه كساني را جزيي از  پاسخ دوازدهم:

طبقه كارگر بحساب مياورد و گروه ديگري را نه اين است كه در برداشت و 
ميشود يا كسب سهمي از ارزش اضافي كه بوسيله طبقه كارگر توليد 

شركت نداشته باشند،  صاحب هيچ وسيله توليدي نباشند و يا اينكه در 
توليد كاال نقش داشته باشند. اينها هر كسي را مستقل از تقسيم بندي 
فكري و يدي مستقل از اينكه كسي حال در صنعت است يا در خدمات، 
كار يدي دارد يا فكري، اين است عموما به بخشي از طبقه كارگر تبديل 
ميكند. شاخص تعيين كننده و محوري اما شركت در خلق ارزش اضافه در 
حوزه توليد مادي است كه انسانها را در طبقات اجتماعي تقسيم ميكند. ما 
و فرزندانمان  نميتوانيم فكر كنيم كه ما بخشي از طبقه كارگر نيستيم 
چون دوست داريم  نباشيم، اين انتخاب در دست ما نيست و  حقيقتا 

سان طبقه اي را كه به آن تعلق دارد انتخاب نميكند.  حتي سطح در آمد ان
نيست كه اين مكان را تعيين ميكند بلكه شركت در توليد كاال و خلق 
ارزش اضافه است كه اين مكان را تعيين ميكند. بله با توجه به چنين 
معيارهايي  بخش بسيار وسيعي از معلمان و مهندسان و كاركناني كه 

  خصوصياتي دارند جز طبقه كارگر محسوب ميشوند.چنين 
*  

  

  
  تماس

 با بوروكراسي سنديكائي 
  

  هاي آرش كريم منيري به پرسش  پاسخ

  
در رابطه با جنبش كارگري بايد بگويم كه ما بيشتر به صورتي كلي اين 

بريم، چون در ايران بيشتر شاهد مبارزات ناپيگير و  اصطالح را به كار مي
  تا يك جنبش كه تعريف خاص خود را دارد. پراكنده هستيم

هاي موسوم به چپ را در اين رابطه نگاه كنيم،  اگر بخواهيم به نقش جريان
ها طبقه را نمي ديدند  بايد كمي به عقب برگرديم. در دوران شاه اين جريان

يافتند. در دوران قيام كه شرايط  و راه حل را وراي طبقه و مبارزات آن مي
ام اين نيروها مساعد بود و تحت نام انتقاد به گذشته و براي عرض اند
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كارهائي را انجام دادند، اين عملكردها به چند دليل موفق  ،رويكرد به طبقه
آنكه در جاي حاكميت قبلي نبود و كاري از پيش نبرد. اول بدليل 

اكميت جديدي به همان صورت متمركز شكل گرفت، زيرا به نظر من ح
ليد آسيائي است كه هر حاكميتي را به قدرقدرت اين ويژگي شيوه تو

تبديل ميكند. اين قدرت گيري برمبناي مالكيت تمام عيار وسايل توليد 
شكل ميگيرد و در نتيجه شكل اين حاكميت استبدادي خواهد بود و اجازه 
عرض اندام به هيچ نيروي ديگري را نميدهد. از سوي ديگر نيروهاي چپ 

شديداً سركوب شده و امكان پراتيك نداشتند، در  بدليل آنكه در زمان شاه
از موقعيت ايجاد شده استفاده كرده و آن پراتيك  جريان قيام نتوانستند

انجام نشده را دنبال نمايند و در نتيجه رشد كنند. البته اين تا حد بسيار 
و سركوب  "بهار انقالب"زيادي اجتناب ناپذير هم بود، زيرا زمان كوتاه 

 پردازي فراهم نكرد. عد از آن فرصتي براي كاري جز كمي ايدهوحشيانه ب
آنجا هم كه اين نيروها به سمت طبقه رفتند، بيشتر در چارچوب همين 

ها با آن ايده پردازي ها و به آن  ها بود. هرچند اين تشكل پردازي ايده
توانستند كاري از پيش ببرند، بواسطه سركوب اجتناب ناپذير  سبك، نمي
هاي نيمه ساخته كارگري آن دوران سركوب  كميتي تمام تشكلچنان حا

ها اين را  گرديد و چيزي از آن باقي نماند. كارگران در اين روند اين جريان
 كه –نياموختند كه بتوانند حين پرداختن به مسائل روز خودشان 

سازماندهي  –دست كم به زير پرچم مشتركي گردآورد  را آنها ميتوانست
شوند. آنها اساساً اين را آموختند كه قبل از هر چيز بايستي سوسياليستي 

حاكميت سياسي را مورد سئوال قرار دهند، زيرا با تفكر سوسيال 
و تا  -هاي آن زمان، كسب قدرت سياسي  دموكراتيك حاكم بر جريان

در درجه اول اهميت بود، تا جائي كه  –اي شركت در قدرت سياسي  اندازه
ها را تشكيل ميداد. اين  اس حركت اين جريانحتي ميتوان گفت اس

سيستم فكري كه سعي ميكرد نقطه مقابل نظامي كاري گذشته باشد، 
صرفاً نفي حاكميت از زاويه سياسي را مطرح ميكرد و نه چيز ديگر 
(هرچند كه هنوز نيز تحت نام سرنگوني طلبي در ميان آنان همان تفكر 

به اينكه چگونه مسائل روز زندگي سابق حاكم است). كارگران چيزي راجع 
ها نشنيدند و  خود را با مسائل روز جامعه تلفيق كنند، از اينگونه جريان

تمامي نيروي آنها صرف اين شد كه محفل هاي سياسي را بوجود آورند. اما 
ها تار و مار شدند، اين  ي اين جريان آنگاه كه با سركوب شديد رژيم همه

ن رفتند و كارگران فعال يا حذف فيزيكي محفل هاي سياسي نيز از بي
شدند و يا چنان از محيط كار بدور افتادند كه حتي خاطره آنها نيز 

  فراموش شد.
پس بي ربط نيست اگر آنگاه كه رژيم در گرداب مشكالت و مسائل دروني 
خود غوطه ميخورد و با باال گرفتن تضاد هاي جامعه سرمايه داري ايران و 

اي بيان مشكالت كارگران كه نظام هيچگونه راه حلي باز شدن فضائي بر
براي آن ندارد، رفرميسم رشد كند و سنديكا را تنها راه نجات كارگران از 
منجالب سرمايه نشان دهد. كارگران بهرحال حول خواسته هاي اوليه خود 
متشكل ميشوند ولي مشكل اين است كه همين رفرميست ها به اين 

ضد حاكميت مي بخشند. مشكل ديگري كه در  مسئله جنبه اي سياسي و
اينجا خود را نشان ميدهد، اين است كه تفكر كپي بردار تا كنون حاكم بر 
ذهن همه چپ هاي ايراني، تنها راه دنبال كردن مسائل اقتصادي و روز 

داند ، انهم از همان نوعي كه در اروپا و امريكا وجود  كارگران را سنديكا مي
  دارد. 

ها به تشكيالت و شخصيت هاي شناخته  ويسي اين جريانعرض حال ن
شده رفرميست در غرب آنچنان باب روز شده است كه تازه بودن و جلب 
كنندگي خود را نيز از دست داده است. تماس با جنبش بين المللي طبقه 
كارگر شده تماس با بوروكراسي سنديكائي كه در واقع هيچ ربطي به طبقه 

ارتزاق و سوءاستفاده اين تشكيالت  آن ربط تنها البته –كارگرجهاني ندارد 
 راستي دست هاي شخصيت و –از طبقه كارگر اروپائي و امريكائي است 

ي سنديكاي متال (اسم  اين تشكيالت. من پيشتر براي نمونه در باره
اتحاديه كارگران فلزكار و كليه كارگران اتومبيل سازي سوئد است) و 

نظرم را در نوشته هاي مستقلي توضيح داده ام كه اتحاديه سراسري سوئد 
 قصد آنكه بدون –در اينجا لزومي به تكرار نيست. ولي اشاره وار ميگويم 

هاي سازمانده مبارزات معروف به خودانگيخته  ارائه آلترناتيوي براي تشكل

توانند بعنوان طبقه مطرح باشند  نمي ايران كارگران –كارگري داشته باشم 
هاي مستقل خود را ايجاد كنند. ولي اگر  كه نتوانند تشكل تا زماني

ها و دستاورد هاي جنبش بين المللي طبقه را با   نخواهيم استفاده از تجربه
كپي برداري مطلق اشتباه كنيم و به سرنوشت كارگران جهان كه بدرستي 
در چنبره اين تشكيالت گير كرده اند و سنگي به پاي آنها شده است، 

يم بايد بدين نتيجه برسيم كه سنديكا در اين شكل فقط دامچاله توجه كن
اي است كه جنبش كارگري را به مسلخ مي برد و تمامي نيرو و انرژي 
طبقه را تلف ميكند. آيا ما سنديكائي چپ تر از ث ژ ت فرانسه داريم؟ آيا 
نديديم سنديكاهاي يونان، پرتقال، اسپانيا با جنبش سراسري كارگران چه 

ند و چگونه توان و انرژي آنها را به هدر دادند و طبقه اي خسته و بيزار كرد
از مبارزه را به جاي گذاشتند؟ چند بار بايد اين سنديكاها در عمل ثابت 

توانند و نميخواهند خارج از نظام سرمايه حركتي را به پيش  كنند كه نمي
ي اين برند تا ما بپذيريم كه در سطح جدي و خارج از زد و بند ها

تشكيالت كه بعضاً مافيائي عمل ميكنند، اين تشكيالت ديگر جوابگوي 
خواسته ها و مشكالت طبقه و ابزاري براي حل و فصل مسائل آن نيستد؟ 
هرچند كه لزوم يك تشكل دربرگيرنده و توده اي هرگز نميتواند مورد 

كه سئوال قرار گيرد، جواب به آن فقط از راه كپي برداري آنهم از نوعي 
  سالهاست غيرقابل استفاده بودن خود را دارد اثبات ميكند، نادرست است.

ربط حاكميت با شكلگيري، حركت و گسترش جنبش كارگري به نظر من 
از زاويه شيوه توليد آسيائي است زيرا در اين شيوه همچنانكه همه ميدانند 

دفاع از  و از اين زاويه )1(حاكميت مالك اصلي ابزار و شرايط توليد است  
مالكيت، دفاع از دارائي و هستي خود او در درجه اول است. مفهوم خودي 
و غيرخودي در همين رابطه بوجود ميايد. شاه سايه خدا بود و واليت فقيه 
منتخب خود خدا و در نتيجه هيچگونه وابگوئي به مردم و از جمله كارگران 

در ايران نقش دوگانه ندارند. بنابراين دولت بعنوان نماينده طبقات حاكم 
اي دارد: از سوئي خود با چنگ اندازي بر منابع وسيع مالي و امكانات به 
قدرتي بالمنازع تبديل ميشود كه منافع مستقل و بالواسطه خود را دارد و 

ديگر نماينده و مدافع طبقات صاحب امتياز ومالك است. بنابراين  از سوي
نظر دور داشت و با نقشي كه  در هيچ رابطه اي نميتوان نقش آن را از

دولت هاي اروپائي دارند اشتباه گرفت. دولت در چنين سيستمي حاكم بر 
جان و مال مردم و يا به زبان فقهي امت است. عوام الناس بايد همواره 
شكرگزار باشند و نه گاليه مند و از اين زاويه هيچ فرقي بين سيستم 

كتاتوري سرمايه در ايران به سلطنتي و جمهوري اسالمي وجود ندارد. دي
شكل عريان حاكميت ميكند. و در اينجا براي آنكه متهم به ژاژگويي نشوم 
بايد تأكيد كنم كه من تفاوت هاي ميان جمهوري اسالمي و حكومت شاه 
را مي شناسم و فقط از اين زاويه خواستم وجوه مشتركشان را بازگو كنم. 

اسالمي بسيار بيشتر رشد كرده و  از زاويه سيستم سرمايه دارانه جمهوري
قابل مقايسه با دوران شاه نيست؛ اما بدليل عدم لزوم به آن جنبه ها در 

  اينجا اشاره نمي كنم.
ما وقتي از مبارزات خود انگيخته حرف مي زنيم گاهي چنين تصور ميشود 
كه بر اين مبارزات هيچكونه آگاهي اي نظارت ندارد. البته براي كساني كه 

از اين مبارزات سر ميكنند، اما به آن عالقه دارند، چنين تصوري  بيرون
زياد هم دور از ذهن نيست.  آنها از آگاهي فقط تصوري در حد دانسته 
هاي خود از كتاب هائي كه خوانده اند دارند و عالوه بر آن كارگران را 
انسان هائي كامالً ناآگاه حتي نسبت به زندگي خود فرض ميكنند. 

در واقع اصطالحي است كه عناصر طرفدار طبقه  "ت خودانگيختهمبارزا"
ميدانند،  "بردن آگاهي به درون طبقه"كارگر كه خود را آگاه و موظف به 

وضع كرده اند. به گمان آنها هر حركت نامنطبق با دانسته هاي آنها 
ناآگاهانه، خودبخودي و خودانگيخته است؛ اما در واقع هر حركتي اگاهي 

خود را طلب ميكند. هيچ اعتصابي بدون آگاهي و كار آگاهانه منطبق بر
ناظر بر آن صورت نميگيرد. ولي مسئله اصلي اين است كه اين حركت ها 
به كجا ميخواهد راه بيابد توقع اين كه همه كارگران عالقمند و آگاه به 
تغيير وضع موجود باشند، توقع نادرستي است. ما عموماً تكرار ميكنيم كه 

گ طبقات حاكم فرهنگ حاكم بر جامعه است ولي وقتي به سراغ فرهن
طبقه مي رويم انتظارات عجيب و غريبي داريم. كارگران از بخش هاي نادار 
جامعه و در نتيجه مورد ستم و از جمله ستم فرهنگي هستند كه خود 
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بخود بسياري از عقب افتادگي ها را تحميل ميكند. اگر ماركس زماني از 
حرف زده ، منظورش صرفاً توان اين طبقه  در مبارزه براي  طبقه كارگر

انقالبي شدن بوده. كارگران در مبارزات روزمره خود صرفاً منافع خود را 
دنبال ميكنند. مهم اين است كه آنها در اين روند به آگاهي فراتر از وضع 
موجود برسند، وگرنه اين حركت در وضع موجود، حركت در ماهيت است 

ييري در وضع موجود بوجود نمي آورد (وضع موجود ماهيت اين يعني تغ
جامعه را تشكيل ميدهد يعني كل اين سيستم در اين نظم حاكم خود را 
نشان ميدهد و در نتيجه ماهيت آن است ضمن آنكه ماهيت جنبه ثابت و 
محافظه كار و تثبت گراي نظام است بنابراين كارگران آنجا كه در همين 

كنند بدون آنكه در جهت تغيير آن حركت كنند من اين چاچوب حركت مي
حركت را كه بهرحال حركت نيز است حركت در ماهيت نام ميدهم) و راه 
به جائي نمي برد؛ جز اينكه سفره يك عده ديگر را رنگين ميكند. من 

ها را،  همانگونه كه پيشتر هم اشاره كردم، در حال حاضر حتي اين حركت
ناهمزماني و يكپارچه نبودنشان، جنبش نامگذاري بدليل ناهماهنگي و  

نميكنم و فكر ميكنم كه بدين صورت تأثير چنداني هم ندارند. وقتي از 
زنم و در نهايت آنها را،  هاي به اصطالح خودانگيخته حرف مي حركت

منهاي آگاهي ايكه كل سيستم را مورد سئوال قرار دهد و بويژه آنگاه كه 
دانم،  رميستي باشد، ناكافي و حركت در ماهيت ميآگاهي ناظر بر آنها رف

هاي گهگاهي كارگران  هاي يكپارچه طبقه است و نه حركت منظورم حركت
ها فقط اگر با شركت كارگران آگاه  واحد هاي توليدي مختلف. اين حركت

هماهنگ شود، در مسير درست خود حركت خواهد كرد؛ و گرنه محيط 
ت ها. آنها يگانه راه كارگران را حركت در مناسبي خواهد بود براي رفرميس

ماهيت ميدانند و در چرخه قراردادهاي هر ساله و چند ريال كمتر و يا 
بيشتر و در راديكال ترين شكل خود يك اعتصاب كنترل شده چند روزه 
كه سرآخر پشت ميز مذاكره حل خواهد شد كارگران سردرگم شوند و فكر 

تشكلي دارند كه از آن خود آنهاست. (به  كنند كه دارند مبارزه ميكنند و
نظر خودم هيچ ناروشني ندارد اين بالئي است كه اتحاديه ها به سر طبقه 

  كارگر مياورند)
اگر كارگران ديگر كشورها با تصرف كارخانه و به گروگان گرفتن كارفرما 
نهايت غضب خود را نشان ميدهند، متأسفانه كارگران ايران با جمع شدن 

ل فرمانداري و اداره كار و نهايتاً دفتر رئيس جمهوري از بزرگان در مقاب
دادخواهي ميكنند. اگر اين ابتكار كارگران ايراني است، بايد گفت كه 
بدترين نوع آن است؛ چون اين گدائي حق خود از كساني است كه اين 
حقوق را باال كشيده اند. اين نهايت سرگشتگي و نااميدي كارگران را نشان 

هد و نميتوان براي آن چشم اندازي داشت و آنرا مبارزه كارگران ميد
دانست. در حال حاضر كه نه تنها ايران و جنبش كارگري اش، كه  كل 
جنبش كارگري جهان، دچار اين سكون و سردرگمي است، نبايد نااميد بود 
و به خس و خاشاكي دل خوش نمود. من مطمئن هستم كه با رشد 

ان و در نتيجه رشد تضاد كار و سرمايه در اين جامعه سرمايه داري در اير
مبارزات وسيع تر و تعيين كننده تري در پيش رو خواهيم داشت. اگر به 
بحران كنوني كه سرتاپاي جامعه سرمايه داري را در چهار سال اخير به 
لرزه درآورده، توجه كنيم،  ديگر نميتوانيم به جمع شدن جلو فرمانداري و 

سنده كنيم. سنديكاچي ها در حال حاضر بنا بر ناآگاهي طبقه استانداري ب
و با تكيه بر دوران رونق توانسته اند چند صباحي سكاندار دروغين جنبش 
كارگري باشند و الحق كه جنبش را در چه گرداب هائي غرق نكرده اند. 
 ولي آيا ميتوانند آنگاه كه تضاد كار و سرمايه باال گرفت و سرمايه ديگر قادر

به شلنگ اندازي نبود، باز هم به جنبش طبقه دهانه بزنند. نه من باور 
نميكنم. پس بست نشستن كارگران ناآگاه را به حساب جنبش كارگري 

  نگداريم. 
هر حركتي و هر قدمي كه بتواند كارگران را به يك حركت متشكل و 

انند به سراسري نزديك كند و به آنها بياموزد كه در كنار يكديگر بهتر ميتو
خواسته هايشان برسند، مترقي است. كارگران حتا وقتي كه در يك 
اعتصاب شركت ميكنند و قدرت خود را در يك نقطه مي بينند، احساس 

كنند كه به يك  طبقه تعلق دارند؛ چه برسد به اينكه در يك تشكل با  مي
برنامه و اساسنامه شركت كنند. اين حقيقتي است كه كارگران بدون 

هاي كارگري هيچ نيستند. بنظر من بايد در مقابل هر نوع تشكل  تشكل

خواهي كارگران سر تعظيم فرو آورد، چون اين تشكل خواهي آنها را آگاه 
كند و در صورت تحقق تشكل قدرت طبقاتي خود را احساس ميكنند.  مي

آگاهي منهاي سازماندهي هيچ معنائي ندارد. بنابراين هر حداقلي از تشكل 
د باعث رشد آگاهي بيشتر كارگران شود. اما خود تشكل نيز منهاي ميتوان

آگاهي در واقع تشكل نيست. اين دو، دو بنيان يك مجموعه هستند كه 
فقط در كنار يكديگر معنا مييابند و رشد ميكنند. هر تشكلي آگاهي 
متناسب با خود را طلب ميكند و بر پايه آن بنا ميشود، ولي در اين 

كه هر دو بنيان رشد ميكنند و خود را نفي ميكنند(تشكل ديالكتيك است 
و آگاهي بعنوان دو بنيان در حركت رشد ميكنند و تغيير ميكنند و در 
نتيجه خود را تكامل مي بخشند و در نتيجه خود را نفي ميكنند) بنابراين 
به نظر من بايد به هر ايده تشكلي خوش آمد گفت. شايد چنين به نظر 

ون توجه به ايده ها و تفكر پشت اينگونه تشكل سازي برسد كه من بد
خوشبينانه هر گونه تشكل سازي را درست ميدانم و اينكه اين تشكل چه 
اسمي دارد و احتماالً بنيانگذاران آن در پس كله اشان چه دارند، چندان 
مهم نيست. اين گونه فكر كردن در واقع نوعي توجيه خود است كه ما 

قبول كنيم. اين كامالً ذهني است كه ما فكر كنيم  نميخواهيم مسئوليت
كه همه بيكار مي نشينند و كاري نميكنند و منتظر ما ميمانند كه باالخره 
روزي كاري بكنيم.. انسانهاي ديگر در كشاكش مبارزات و درگيري هاي 
طبقاتي و اجتماعي به مسائل از زواياي مختلف نگاه ميكنند و چه بسا 

مهم آنست كه اين انسانها واكنش نشان ميدهند و كاري  اشتباه كنند؛ ولي
ميكنند. هركس دنيا را از زاويه ديد خود نگاه ميكند و برداشت خود را دارد 
و در نتيجه عملكرد او منطبق با ديدگاه او خواهد بود. اگر ما فكر ميكنيم 
كه ديدگاه ما درست تر است ميبايستي اين نظر را پياده كنيم و در همين 

مل كردن است كه ميتوانيم با ديگر نظرها و ايده ها درگير شويم و با ع
شركت در اين عمل بر آنها تأثير بگذاريم و يا  تصحيح و يا رد كنيم. با نفي 
يكجا و دربست يك ايده بويژه در جنبش كارگري و ويژه تر در تشكل 

  خواهي كارگري به جائي نمي رسيم. 
كه همواره در بين كارگران ايران مطرح  بعد از سال ها طرح ايده سنديكا

بوده، با روي كار آمدن خاتمي بعنوان رئيس جمهور و طرح اصالحات خود، 
عده اي به فكر بازسازي سنديكاي شركت واحد كه بعد از سالهاي شصت 
بسته شده بود افتادند. افراد زيادي در اين رابطه فعال بودند. در اينكه ايده 

راست و رفرميستي بود، هيچ شكي نيست. اينان  هاي اين افراد كامالً
سنديكائي مي خواستند از نوع معمول و اروپائي آن و بهمين خاطر هم 
بالفاصله دست كمك به سوي اينگونه تشكيالت دراز كردند. متأسفانه آنها 
همه تخم مرغ ها را در يك سبد، آنهم سبد پاره سنديكاليسم جهت يافته 

د نميدانستند كه اين امامزاده مدتهاست كه ديگر اروپائي، گذاشتند و شاي
معجزه نميكند و فقط دكاني است براي سركيسه كردن كارگران و شعبه 
اي است از دم و دستگاه سرمايه داري. اينكه كساني با ايده سنديكاليستي 
و رفرميستي بخواهند كارگران را متشكل كنند به نظر من هيچ ايرادي 

اين مبارزه شركت ميكنند و در بسياري موارد اين  ندارد. مهم آنست كه در
فعالين ميتوانند در روند مبارزه جهت درست و اصولي را پيدا كنند و 
مبارزه نيز همين معنا را ميدهد. اگر كساني از ابتدا و تا انتها صاحب يك 
نظر و ديدگاه باشند و هيچ تغييري در نظراتشان ايجاد نشود، بايد به آن 

ه ها شك كرد. آگاهي چيزي نيست جز هستي آگاه و هستي نظرات و ايد
بشر روند زندگي واقعي او است. اين كه آگاهي ما و در اين رابطه ايده هاي 
تشكل خواهي براي مبارزات كارگري چكونه است، تعيين كننده نيست. 
مهم اين است كه در روند مبارزه و زندگي اين ايده ها و طرح ها را چگونه 

. در همين رابطه بگويم كه چه كسي تعيين كرده است كه ما پياده كنيم
حتماً بايد همان راهي را برويم كه مثالً كارگران اروپائي رفته اند؟ آيا اگر ما 
ميتوانيم بست نشستن را به جنبش كارگري جهان ياد دهيم، نميتوانيم 
 ايده هاي ديگري را در رابطه با سازماندهي مطرح كنيم؟ يادمان باشد كه

هيچ روشي ابدي نيست و آنگاه كه مسئله مبارزه مطرح ميشود اين روشها 
بايد تغيير كنند؛ چون در غير آن صورت تغيير را نفي كرده ايم. ولي اگر از 
من سئوال كنيد آيا آلترناتيوي را در مقابل سنديكا طرح ميكنم، حتماً 

در روند  جوابم منفي خواهد بود. نميدانم، چون به نظر من آلترناتيوها
  مبارزه بوجود مي آيند و نه از كله اين و آن آدم. 
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١٧٥  107ي  آرش شماره

من در جائي از نوشته گفتم كه فاصله رشد سرمايه داري در جمهوري 
اسالمي با زمان شاه بسيار زياد است و جمهوري اسالمي قدم هاي بزرگي 
را در اين راه بر داشته است. ولي در عين حال اشاره كردم كه سرمايه داري 

منهاي اشكاالت مبتني بر دولتي بودن و غيره بهرحال در مرحله ايران 
انباشت سرمايه است. از آن سو هم منطبق با اين جوان بودن، طبقه كارگر 
نيز بسيار جوان است و در نتيجه بسيار ناپخته. از همين زاويه است كه با 
اينكه ريش سنديكا و سنديكاليسم در جنبش بين المللي كارگري در آمده 

ست، تازه سنديكاليست هاي ما به فكر بر پا كردن سنديكا افتاده اند و ا
آنهم از نوع قديمي و امتحان پس داده اش. بنابراين نبايد برآشفت و فكر 
كرد كه همه چيز از دست رفته است و راست ها و سنديكاليست ها همه 
چيز را گرفته اند. حاكميت جمهوري اسالمي در درجه اول حاكميت 

ه دولتي است. ضمن آنكه حاكميتي ايدئولوژيك است و در نتيجه سرماي
هيچ ايده اي را سواي ايده هاي خود نمي پذيرد و بدين خاطر است كه در 
چنين آشفته بازاري ايده هاي كهنه اي چون سنديكاليسم مطرح ميشوند. 
مسئله من در اينجا بررسي عملكرد سنديكاهائي چون سنديكاي واحد و 

ت. بلكه به شكل كلي ميخواهم با ايده سنديكا سازي برخورد هفت تپه نيس
كنم. همانگونه كه در ابتدا گفتم، اساساً اين را درست نميدانم كه تشكل 
سازي را مورد سئوال قرار دهم. هر نوع تشكلي مي تواند درست باشد. مهم 
اين است كه كارگران فعال در اين تشكالت كار كنند و با توجه به منافع 

گران مسائل را دنبال كنند. آنگاه است كه اگر بخواهد سنديكاليسم كار
اعمال شود، بايد به مبارزه با آن پرداخت. اشكال طراحان اين ايده ها در 
اين نيست كه فعاليت ميكنند  تا كارگران را متشكل كنند. بلكه در اين 

تأمين است كه حرف خود را كالم آخر ميدانند و تمام مبارزه كارگري را در 
بخش ناچيزي از حقوق به دست آمده ميدانند. حتي اگر ايده آل اين آقايان 
سنديكاهاي اروپائي است، بايد يادآوري كرد چرا سنديكا قادر نيست جلو 
تاراج تمام حق و حقوق كسب شده كارگران طي يك دوره طوالني بگيرد 

و سنديكا  وهر روزه اين دستاورد ها مورد تعدي سرمايه داري قرار ميگيرد
بر آن صحه ميگذارد. اينكه سنديكاليسم كارگران را ساليان سال در حياط 
خلوت سرمايه حبس كرده است و همواره مبارزه را منحصر به پشت ميز 
نموده است. بايد سنديكاليست ها بدين سئوال جواب دهند كه چرا 
ل سنديكا قانوني به نام اعتصاب وحشي را پذيرفته و به كارگران تحمي

كرده. آيا دستاورد مبارزات بين المللي طبقه كارگر فقط منحصر ميشود به 
سنديكا؟ وظيفه فعاالن آگاه كارگر نه طرد سنديكا بدليل رفرميستي بودن 
تفكر حاكم بر بعضي فعاالن آن، بلكه شركت فعال در اين عرصه از مبارزه 

كه نه تنها است تا كارگران و حتي سنديكاليست ها را بدين نتيجه رساند 
سنديكا راه چاره نيست، كه  نميتوان با دلخوش كردن به دستاوردهاي 
كوتاه برد كاري كرد. منافع كارگران فقط با دستيابي و برآوردن منافع كل 
جامعه كسب شدني است. و بايد دانست كه راه حل فقط در عرصه همان 

ين تضادها مبارزه خود را نشان ميدهد. همانگونه كه ماركس ميگفت، حل ا
بهيچ وجه فقط وظيفه فهم نيست بلكه وظيفه زندگي است. در اين رابطه با 
توجه به طرح ايده هاي ديگري چون شورا بايد بگويم بقول مائو بگذار در 
اين ميان صد گل بشكفد. همانگونه كه پيشتر اشاره كردم، هيچكس در اين 

  ميانه تعيين نك
هاي موجود و اينكه  به تجربه رده است كه راه حل ها فقط منحصر است

اين قانون است كه حتماً بايد ما اول سنديكا داشته باشيم. آيا شوراها در 
مقطع قيام توانستند عمل كنند؟ كساني كه چنين فكر ميكنند، لطف كنند 
به خاطرات رفيق يداله خسروشاهي از رهبران كارگري ايران و يكي از 

شوراي نفت رجوع كنند. ما همه  بنيانگذاران سنديكا و در مقطع قيام
ميدانيم كه صنعت نفت چه نقش تعيين كننده اي در ايران دارد. تا جائي 
كه معروف است بستن شيرهاي نفت تير خالص سرنگوني رژيم شاه بود. به 
نظر من ما بايد يك جائي تفكر تقليدي و كپي برداري را كنار بگذاريم. 

ضمن آنكه ترجمه است و من بقول ماركس (نقل قول اينجا باز شده 
نميتوانم ترجمه را تغيير دهم تو ميتواني نوشته من را تصحيح و تغيير 

اين نگرش برخالف ديدگاه "دهي ولي نوشته ماركس را نميتواني)
ايدئاليستي به تاريخ، به ناچار به دنبال يك مقوله در هر دوره نيست. بلكه 

د. اين نگرش عمل را با ايده پيوسته بر زمينه واقعي تاريخ استوار مي گرد

توضيح نمي دهد. بلكه صورت بندي ايده ها را از روي عمل مادي تبيين 
مي كند و به اين نتيجه مي رسد كه تمام اشكال و توليدات آگاهي نه با 

، "اشباح"يا تبديل به  "آگاهي - خود "نقد ذهني و نه با حل شدن در 
بلكه صرفاً با براندازي عملي و واژگاني از اين دست،  "اوهام"، "ارواح"

مناسبات واقعي اجتماعي از بين مي روند، مناسباتي كه به حقه بازي هاي 
 انگلس –{نقل قول كجا باز شد؟}(ماركس  "ايدئاليستي منجر ميشوند.

  )"آلماني ايدئولوژي"
جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران امري نيست كه به 

اشد. اگر فعاليت هائي را كه گروه ها و احزاب چپ سالهاي اخير مربوط ب
ايراني در طول اين سالها انجام داده اند كنار بگذاريم، بدرستي ميتوانيم 
بگوئيم كه رفيق يداله خسرو شاهي در اين رابطه نقش به سزائي داشته 
است و براستي بخش وسيعي از زندگي اش را در اين رابطه صرف كرده 

اري مقامات و يا ارگانهاي باصطالح كارگري او را است. بصورتي كه بسي
بعنوان نماينده كارگران ايران مي شناختند. بنابراين اگر قدرداني اي از 
كسي در اين رابطه بايد بشود، يداله جاي خاص خود را دارد. ولي اجازه 
دهيد يك مسئله را اينجا روشن كنيم؛ و آن اينكه جنبش بين المللي 

آيا اين جنبش عده اي شخصيت هاي دست باالي  كارگري كدام است؟
سنديكائي هستند كه از قبل كارگران مي خورند و از باالي سر كارگران بر 
سر منافع كارگران با سرمايه داري بند و بست ميكنند و نه تنها اين بند و 
بست را از چشم كارگران دور نگاه مي دارند بلكه آنرا به حساب مبارزه 

گذارند؟ بايد روشن شود كه كدام بخش از مبارزات  كارگران نيز مي
كارگران ايران كه به اطالع اين روسا ميرسد از طريق آنان به كارگران 
منتقل ميشود و چه اندازه كارگران اروپائي و يا امريكائي در جريان اين 
مبارزات قرار ميگيرند. متأسفانه جواب سئوال هاي باال همگي منفي است. 

خانم ها حتي خبرهاي مربوط به مبارزات كارگران ايران را در  اين آقايان و
نشريات رسمي خود منتشر نمي كنند تا بدين وسيله ارتباطي حتي عاطفي 
بين كارگران اين كشور ها با كارگران ايراني بوجود آيد. اين ارگانها آنچنان 
همه چيز را در اختيار گرفته اند كه خود را رسماً پدر خوانده جنبش 

ارگري جهاني ميدانند. آنان نه تنها براي كارگران متشكل در سنديكاهاي ك
تحت تسلط خود تعيين تكليف ميكنند، بلكه براي ما نيز تصميم ميگيرند و 
خود سخنگو و رابط تعيين ميكنند. هيچ كمك و تأئيدي صورت نميگيرد 

ئي را جز تأئيد هاي جانبدارانه. آنان ميخواهند به ما سيستم سه جانبه گرا
تحميل كنند؛ چيزي كه اساس كار آي ال او است و در نتيجه هر كوششي 
مغاير با آن را رد ميكنند. ساليان سال است تمام فعاالن كارگري ايراني بر 
سر مسئله تشكل مستقل دارند حرف مي زنند ولي همواره اين ارگان ها 

كاغذي  سكوت كرده اند و علي رغم تأئيد هاي ظاهري و اعتراض هاي روي
به مقامات جمهوري اسالمي در تمام اجتماعات و جلسات رسمي خود از 
مقامات تعيين شده از جانب جمهوري اسالمي دعوت كرده اند و آنها را 

  بعنوان نمايندگان كارگران ايران مي شناسند. 
بايد صريح گفت كه اگر كسي به ايده تشكل مستقل كارگري باور دارد، 

چنين راهي برود و يا حداقل بدان قناعت كند. اين نبايد اصوالً بدنبال 
كامالً درست كه كار از راه ديگر، يعني به سراغ خود كارگران رفتن و 
مسائل را با آنها در ميان گذاشتن سخت، وقت گير و در خيلي موارد نتيجه 
كمي دارد. ولي حداقل اين دستاورد را دارد كه خود كارگران در جريان 

ار خواهند گرفت. و اگر اين  به نتيجه برسد، آنگاه ما امور كارگران قر
حركتي را انجام داده ايم كه اينترناسيوليسم دستاورد آن خواهد بود. اين 
حركت ميتواند بر روي خود جنبش بين المللي هم موثر باشد؛ چون 
كارگران را رودرروي مسئوالن اتحاديه ها قرار خواهد داد. ما در اين ارتباط 

ي به سوي كارگران اروپائي، امريكائي و كانادائي دراز خواهيم دست دوست
كرد. ما قادر خواهيم شد سد بوروكراسي  اتحاديه را بشكنيم و حرفمان را 
بزنيم. در آن صورت ديگر اين آنها نخواهند بود كه براي ما تعيين تكليف 
كنند. اين آن شيوه ايست كه به نظر من درست خواهد بود. آيا درست 

 ت كه فعاالن اين عرصه بدان فكر كنند. نيس
راجع به يارانه اول بايد ديد كه اصوالً يارانه يا همان سوبسيد قديمي 
چيست و چرا دولت كنوني ميخواهد آن را حذف و يا به قول خودشان آنرا 
بهينه كنند. يارانه ها در واقع پرداخت بخشي از باال رفتن قيمت ها توسط 
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ه قدرت خريد توده مردم براي مصرف پائين نيايد دولت بود كه بدين وسيل
و بتوانند همچون گذشته مصرف كنند. اين يارانه ها از زمان شاه مرسوم 
بود و بدين وسيله دولت در آن زمان بخش ناچيزي از درآمدهاي نفتي را 
به شكل غيرمستقيم در اختيار سرمايه داري چه داخلي و چه بين المللي 

وبسيدي كه به سوخت هائي چون نفت، نفت سياه، قرار ميداد. مثالً س
مازوت و بنزين مصرفي توسط  مردم و يا واحدهاي توليدي تعلق ميگرفت، 
مسفقيماً به جيب كمپاني هاي نفتي ميرفت. در غير آن صورت مصرف 
پائين مي آمد و آن كمپاني ها بخاطر كمتر فروختن ضرر ميكردند و يا 

نگونه مواد مصرفي كه مستقيماً از سوبسيد گندم، برنج، گوشت و اي
كشورهاي ديگر وارد مي شد پرداخت غيرمستقيمي بود كه به آنها ميشد. 
از طرف ديگر دالرهاي نفتي مي بايست به نوعي خرج شوند. اين نوع 
مصرف در كنار خريد اسلحه و ساير اجناس بنجل از كشورهاي غربي نوعي 

درآمد هاي كالن دولت از طريق هزينه كردن اين دالرها بود. با توجه به 
بود. ضمن آنكه اين هزينه  "دست و دل بازي هائي"نفت امكان چنين 

كردن وجهه اي براي حاكميت بوجود مي آورد. وقتي از هويدا سئوال 
كردند كه چرا موز با قيمت باال را وارد ميكنند و چرا خودشان توليد 

يد زحمت بكشيم ديگران نميكنند جواب داده بود كه ما پول داريم چرا با
توليد ميكنند ما مصرف ميكنيم. اين ارثيه از زمان شاه به جمهوري اسالمي 
رسيد و طي ساليان زياد با توحه به اينكه جمهوري اسالمي ميخواست عضو 
صندوق بين المللي و ساير ارگانهاي سرمايه جهاني شود و طي سياست 

ها خواسته ميشد كه خود را با هاي نئوليبرالي حاكم بر اين ارگان ها از آن
اين سياست ها هماهنگ كنند. در نتيجه سياست بهينه كردن و در نهايت 
حذف يارانه ها اجراي اين سياست ها و انطباق جمهوري اسالمي با خواسته 
هاي سرمايه بين المللي است كه طي آن هم نقش دولت كم و در ادامه 

م شود. سياست حذف يارانه حذف شود و هم سياست رقابتي بر بازار حاك
ها مدتهاست كه در دولت هاي مختلف جمهوري اسالمي مطرح است و اين 
دولت احمدي نژاد است كه جرأت اين كار را پيدا ميكند و آنرا به اجرا 
ميگذارد. حميدرضا كاتوزيان در مصاحبه اي با كافه خبر كه در سايت ايران 

به هر "چنين توضيح ميدهد: اكونوميست درج شده، اجراي اين سياست را 
حال طرح تحول اقتصادي موضوعي بود كه از سال ها پيش تحقق آن 
آرزوي مسئولين كشور بود و متاسفانه هيچ يك از دولت ها به دليل 

  پيامدها و نگراني از عواقب آن زير بار اجرايي كردن آن نمي رفتند. اما 
  

  

  
  

رج دادند و وارد اينكار دولت احمدي نژاد و مجلس اين جسارت را به خ
شدند. اين هم يك مسيري است كه عبور از آن اجتناب ناپذير است چرا 
كه ادامه مسيرگذشته با آن حجم سنگين يارانه اي كه دولت به برخي از 
كاالها و سوخت مي داد امكان پذيرنبود. البته بايد بدانيم مسير سختي در 

اهد بود اما بايد تالش پيش است و مشكالتي هم قطعا برسرراهمان خو
كنيم با ايجاد راهكارهايي از افزايش فشار در جامعه ناشي از اين افزايش 
قيمت ها جلوگيري شود. براي كاهش اين فشارها مجلس آنچيزي كه مد 
نظرش بود تدريجي عمل كردن بود. برهمين اساس دولت در اليحه خود به 

ه سال واقعي كند كه ما ما پيشنهاد داد قيمت حامل هاي انرژي را ظرف س
سال افزايش داديم و تاكيد شد دولت بايد ظرف  5اين پيشنهاد دولت را به 

اين مدت قيمت ها را واقعي كند.اما متاسفانه دولت با سرعت زيادي اين 
قيمت ها را افزايش داد. بعضي از اين حامل ها را يك ضرب واقعي كرد 

ن افزايش داد وبعضي را هم كه توما 700مثل بنزين كه يك مرتبه آن را به 
  "درصد بعضا افزايش داد. 50تصميم به افزايش مرحله اي گرفت تا 

تير ماه به نقل از رئيس  29در سايت ايران اكونوميست هفته قبل يعني 
كميسيون انرژي مجلس گفته شده كه منبع پرداخت يارانه در قانون تعيين 

دي به مسئله تبديل خواهد نشده و در نتيجه پرداخت يارانه در دولت بع
   شد.

هاي اقتصادي سياست هائي هستند كه اگر  سياست ها بخصوص سياست
براي دراز مدت طرح ريزي نشوند، نه تنها مشكلي را حل نميكنند، بلكه 
ميتوانند مشكل آفرين هم باشند. در رژيم شاه و در رژيم جمهوري اسالمي 

شوند و اين مشكل كشوري نيز سياست ها بر مبناي مسائل روز تعيين مي
است كه در آن عالوه بر اينكه مردم نقشي در تعيين سياست ندارند، همه 
چيز دستوري و از باال تعيين ميشود. بويژه در جمهوري اسالمي اين 
سياست ها برمبناي مسائل روز و رابطه هاي گروهي و گاهي  حتي شخصي 

جمهوري اسالمي را  تعيين ميشود. اگر بخواهيم سياست هاي اجرا شده در
بازبيني كنيم، در نهايت بايد دوره روي كار بودن هر رئيس دولتي را 
ببينيم، كه اگر حتي در يك دوره رياست جمهوري هم اين سياست ها 
چندين بار تغيير نكرده باشد. آقاي احمدي نژاد عموماً سياست هاي زود باز 

ه ها مطرح است؛ ده را به هر چيزي ترجيح ميدهد. اكنون مسئله ياران
بنابراين تمام طرح ها بايد در خدمت آن قرار گيرد و به نفع آن تعطيل 
شود. مثالً از قول همان رئيس كميسيون انرژي مجلس در همان سايت 
ايران اكونوميست ميخوانيم كه رئيس جمهور بودجه پارس جنوبي را به 

برق و پرداخت يارانه ها اختصاص داده و حتي بخشي از درآمد صدور 
بودجه وزارت صنعت و معدن صرف پرداخت يارانه ها شده است. عالوه بر 
آن با واريز ميليارد ها دالر از درآمد نفت به صندوق ذخيره ارز و احتماالً 
اختصاص آن به پرداخت يارانه، بودجه پرداخت يارانه را تأمين كند در 

الف رابطه سايت حاليكه قرار بوده است توليد نفت افزايش يابد. در همين 
گزارش رئيس كميسيون انرژي به مجلس را نقل نموده كه در قسمتي از 

كل كشور، توليد روزانه چهار  1389در قانون بودجه سال "آن آمده: 
) بشكه نفت خام پيش بيني گرديده كه 4015000ميليون و پانزده هزار (

ت از اين مقدار بالغ بر دو ميليون و سيصدو پنجاه هزار و دويس
) بشكه براي صادرات و يك ميليون و ششصد و شصت و چهار 2350200(

) بشكه براي تحويل به پااليشگاهها تعيين 1664800هزار و هشتصد (
  "گرديده است.

هاي به عمل آمده در نه ماهه منتهي به پايان آذر ماه،  بر اساس بررسي" 
نود و به طور متوسط سه ميليون و نهصد و چهل و سه هزار و ششصد و 

) بشكه نفت خام توليد شده كه در عمل با كاهش هفتاد و 3943693سه (
) بشكه در روز نسبت به پيش بيني قانون بودجه مواجه 72000دو هزار (

   "است. 
بنابراين ميبينيم كه مسئله يارانه ها دقيقاً مسئله روز بوده و با تخريب ساير 

ا پيشنهاد بود كه يارانه بخشهاي توليدي طراحي و پرداخت ميشود. در ابتد
فقط به بخش هائي از جمعيت پرداخت شود و اين تقسيم بندي را بر 
مبناي دهك هاي جمعيت كشور كه از زاويه درآمد و ثروت مي بايستي 
تقسيم بندي ميشدند در نظر گرفته بودند و هفت دهك شامل اين يارانه 

ر رفاه مقدار اين ها ميشد. بر مبناي گفته مجيد باربند مديركل دفتر امو
تومان بوده و بر مبناي گفته داود  30000برابر با  1384رايانه ها در سال 

تومان بوده كه اگر به هفت دهك  36000مبلغ   1386بنائي در سال 
پرداخت ميشد دو برابر آن مبلغ ميگرديد. در تير ماه سال گذشته مدير كل 

ي گفت كه با اختصاص دفتر تلفيق و بودجه خدمات رفاه و تأمين اجتماع
تومان  8500ميليارد تومان بعنوان يارانه سهم هر ايراني ماهانه  7300

خواهد شد. در حاليكه غالمرضا مصباحي مقدم نماينده مجلس شوراي 
اسالمي گفته بود كه اگر رايانه ها به هفت دهك تعلق بگيرد، به هر ايراني 

مدرضا فرزين سخنگوي هزار تومان در ماه تعلق ميگيرد. مح 20كمتر از 
تعيين دقيق يارانه ها در «كار گروه تحوالت اقتصادي اعالم كرده بود: 

به "اختيار كار گروه است و پس از بررسي هاي كارشناسي و به استناد 
اظهارات فرزين چندي بعد دچار » اعالم ميشود. "تناسب درآمد خانوارها

م كرد كه براساس اليحه ترديد شد؛ زيرا رئيس مركز آمار، محمد مدد، اعال
يارانه ها و تصميم دولت، يارانه به هفت دهك پرداخت ميشود و يك خانوار 

  هزار تومان ميگيرد.80ايراني ماهيانه 
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بنابراين مي بينيم كه چه نابساماني اي در اين تصميم گيري وجود داشته 
است. ضمن آنكه ميدانيم باالخره مجلس تصويب كرد كه يارانه برخالف 

  رئيس جمهور نه به دهك ها بلكه به همه مردم تعلق گيرد. نظر
در سايت ايران اكونوميست  2011امروز هشتم مرداد برابر با سي ام جوالي 

ميخوانيم كه بهروز مرادي، مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها، مقدار 
 مرداد قرار است پرداخت شود بدون تغيير 12يارانه مرداد ماه را كه در روز 

تومان براي هر نفر  500هزار و  45نسبت به ماه تير دانست و مبلغ آنرا 
ميليون نفر  74اعالم كرد. ضمناً اعالم شد كه تعداد متقاضيان يارانه به 

  رسيده است.
حاال اگر فقط نرخ تورم را در نظر بگيريم كه به گفته آقاي عادل آذر، رئيس 

% 45% و نرخ غير رسمي 11،9مركز آمار، در برخي استان ها با نرخ رسمي 
رقمي  89است. و يا نرخ بيكاري را به گفته وزير كار در پايان سال 

 2،4% بوده است و با نقل از جانب رئيس جمهور تعداد بيكاران را 11معدل
ميليون نفر ذكر نموده است و يا به نقل از خبرگزاري ايرنا كه از جانب دبير 

تنها  89ري شش ماهه نخست سال خانه كارگر نوشته است كه نرخ بيكا
% است، در عين حال كه وي معتقد است كه آمار ها چون بصورت نمونه 16

ميليون  3،1گيري انجام ميشود، قابل قبول نيست و اكنون تعداد بيكاران 
  نفر است.

با توجه به اينكه در ايران هيچ آماري مورد تأئيد هيچكس نيست و در واقع 
ن اعتماد كرد، نه ميتوان درصد تورم را تعيين هم به هيچ آماري نميتوا

نمود و نه درصد بيكاري را. بعنوان نمونه بانك مركزي نرخ تورم را در 
% تعيين نموده؛ در حاليكه مركز آمار ايران 14.2، 1390ارديبهشت سال 

% دانسته است. يا مثالً در حاليكه دبيرخانه كارگر با نرخ تورم 16.7آن را 
هزار تومان برآورد ميكند (حداقل حقوق تعيين 465را  % حداقل حقوق12

هزار تومان است)، بر اساس آمار هاي بانك  330معادل  90شده براي سال 
نفر متوسط جمعيت يك  4.3مركزي متوسط هزينه يك خانوار ايراني (

هزار تومان است. بنابراين دقيقاً 998معادل  88خانوار ايراني است) در سال 
هزار تومان چه مقدار از هزينه هاي يك 45كرد كه اين  نميتوان تعيين

خانوار را مي پوشاند. ولي با توجه به باال رفتن قيمت مواد خوراكي و ساير 
احتياجات مردم حداقل به ميزان بيست درصد و در مواردي بيش از اين 
(قيمت بليط هواپيما سي درصد گران شده است و قيمت مرغ به كيلوئي 

يده است، و طبق ادعاي رئيس سنديكاي مرغداري ها با تومان رس 3400
شروع ماه رمضان گران تر هم ميشود) و اگر ميزان بيكاري و كارهاي 
غيرثابت را در نظر گيريم، به هيچ وجه نميتوان ادعا كرد كه اين مبلغ 

هزار تومان ميتواند دردي از دردهاي توده تحت حاكميت را درمان كند. 45
طرح هدفمند كردن يارانه ها را نه در جهت بهبود آقاي احمدي نژاد 

زندگي توده هاي مردم، كه براي ايجاد محبوبيت در بين مردم اجرا ميكند. 
اين دولت ميخواهد در حال حاضر محبوب باشد، ولي در عين حال چيزي 
براي آيندگان باقي نگذارد. همانگونه كه ديديم بودجه طرح هاي توليدي 

ي توسعه  تواند هم اشتغال زا باشد و هم تامين كنندهدر جريان را كه  مي
توليد، حذف ميكند و در خدمت پرداخت يارانه ها ميگذارد. نيز در حاليكه 

 30هزار نفر بيكار شده اند، ميخواهد با صرف 52تنها از كارگران عسلويه 
ميليون شغل ايجاد كند.  3،5تعداد  92 - 90هزار ميليارد تومان طي سال

) طي محاسباتي كه شده است (به 1390تير ماه  29از خبر آنالين (به نقل 
نقل از همان سايت) هزينه ايجاد اشتغال در زمينه هاي مختلف صنعت، 

بوده و اكنون  87ميليون تومان در سال  8خدمات و كشاورزي معادل 
ميليون تومان باشد. در اين رابطه  10بايد چيزي حدود  90يعني سال 

شي از گفت و گوي تفصيلي با فرشاد مومني، عضو هيات بهتر است به بخ
  علمي دانشگاه عالمه طباطبايي، كه در سايت خبر آنالين آمده، نگاه كنيم: 

تسهيالت داده شده براي هر شغل واقعا منتج به شغل (خبر آنالين)  
ميليون شغل اعالم كرده  5/2شده است يا نه. اكنون هم براي ايجاد 

تسهيالت الزم است. مي خواهم  )2(يليارد تومانهزار م 168اند كه 
اين را بپيرسم كه از ديد اقتصادي شما اين سياست پول دادن و 

  شغل ايجاد كردن در كشوري مثل ايران جواب مي دهد؟
(فرشاد مومني) ببينيد كسي كه مسائل ابتدايي مربوط به قاعده هاي 

ايي نمي كند. چنين رفتاري حاكم بر بازار كار را بداند، هرگز چنين ادع

ادعاهايي فقط در يك اقتصاد رانتي و در يك فضاي غيركار شناسي و به 
  شدت سياست زده مي تواند مطرح شود. ..

) و حال نيز مطرح شده كه به صورت ضربتي قرار است خبر آنالين(
ميليون شغل در يك سال ايجاد شود. اين را هم مثل بقيه  5/2

  ال مي توان تلقي كرد؟اقدامات موقتي در مورد اشتغ
 است ادعاهايي ترين پايه بي از يكي  (فرشاد مومني) فكر مي كنم كه اين

  ادي ايران مطرح شده است.اقتص تاريخ در اخير ساله 50 طي كه
) اين به دليل نداشتن ظرفيت ايجاد اين ميزان شغل در خبر آنالين(

  اقتصاد كشور است يا دليل ديگري دارد؟
كر مي كنم فاصله واقعيت با اين ادعا خيلي بزرگتر از آن (فرشاد مومني) ف 

ميليون  5/2است كه بتوان تصور كرد. بحث ما با دولت اكنون اين است كه 
شغل ايجاد كردن پيش كش، شما جلوي روند پرشتاب نابودشدن فرصت 
هاي شغلي موجود را اگر مي توانيد بگيريد! در طي همين چند هفته اخير 

ه كارشناسي با استناد به آمارهاي رسمي منتشر شده كه حداقل پنج مقال
هزار فرصت شغلي در طي پنج سال اخير  730نشان داده چيزي حدود 

فقط در بخش كشاورزي ايران نابود شده است. متاسفانه در اين زمينه هم 
مقامات رسمي همان رويه سكوت فراموشي آور را در پيش گرفته اند. 

فروردين تا امروز حداقل سه گروه از  15عرض من همين است كه از 
نماينده هاي مجلس در ارتباط با استان هايي كه آن ها نماينده آن هستند 
آمارهايي در زمينه نابود شدن تعداد چشم گيري از فرصت هاي شغلي 
استان خود داده اند كه اين هم از مسائل كليدي است و در آن بازنگري كه 

ر مي گيرد. چون در نظام آمار و اطالعات گفتم حتما در دستور كار قرا
ايران در بهترين حالت فقط گزارشي راجع به فرصت هاي شغلي ايجاد شده 
داده مي شود، در حالي كه واقعيت هاي بازار كار ايران را جمع جبري اين 
فرصت هاي اگر ايجاد شده باشند با آنچه كه نابوده شده، تشكيل مي دهد 

ه هايي است كه در چارچوب آن پيشنهادي كه و اين هم يكي از آن حوز
بنابراين  "مطرح كردم مي تواند ضريب واقع نمايي را در ايران افزايش دهد.

عمل كردن مي بينيم كه اين طرح ها بيشتر جنبه نمايشي و لحظه اي 
يك برنامه درار مدت و اساسي براي حل مشكالت عديده آن  دارند تا

  جامعه بالزده.

كارگر بودن را صرف شركت در كارهاي يدي ميدانند  كساني هستند كه
ولي از ديد علمي نمي توان چنين تعريفي را پذيرفت. اگر كارگر را 
فروشنده نيروي كار بدانيم ، كه در روابط سرمايه داري چيزي جز آن 
نميتواند باشد، يعني كساني كه فقط نيروي كار خود را صاحب هستند و 

ي كساني كه در  به فروش آن هستند، همهبراي گذران زندگي مجبور 
رابطه كار و سرمايه قرار دارند و با كار خود به نوعي سرمايه آفريني ميكنند 
كارگر محسوب مي شوند. ولي اينكه بخش وسيعي از شركت كنندگان در 

را كارگران تشكيل ميدادند بر هيچكس صد در صد  88جريانات سال 
مطلب كه كارگران در اين تظاهرات و  معلوم نيست، ضمن آنكه القاء اين

راهپيمائي ها شركت وسيع داشته اند به نوعي ميخواهد رفرميسم را به 
تأئيد طبقه برساند. كالف سر در گم جمهوري اسالمي به هيچ شكلي 
اصالح پذير نيست. هيچ جنبه آن را هيچكس نميتواند اصالح كند. خود 

الت عديده آن بر نمي آيند. كارشناسان اين رژيم نيز از پس اصالح مشك
بنابراين چگونه ميتوان با جايگزين كردن اين رئيس جمهور با كسي ديگر 
كه پيشتر امتحانش را بخوبي پس داده، مشكلي را حل كرد؟ اشكاالت در 
جمهوري اسالمي اشكاالت ساختاري است و حتي اگر از زاويه 

ف كردن اين برطرسوسياليستي نخواهيم به حل مشكل نگاه كنيم، كار 
به جائي نمي رسد. شايد به من ايراد گرفته شود كه به قضييه از  مشكالت

زاويه ضد استبدادي و شركت احتماالً جمعيت كثيري از طبقه كارگر در 
اين جريانات بخاطر مخالفت با استبدادي بودن حاكميت نمي بينم و فقط 

رقي ميكند كه مثالً اشكال را در تقلب انتخاباتي مي بينم. ولي آيا باز هم ف
واليت فقيه را از سيستم حاكميت ايران حذف كنيم. كارگران ايران 
مشكالت بزرگ و حل نشده اي دارند كه بايد در درجه اول به حل آن 
بپردازند. اين واضح است كه حل آن مسائل به حل بسياري از مسائل كلي 

اموزند كه آيا جامعه بستگي دارد؛ ولي در درجه اول بايد خود كارگران بي
ميخواهند بعنوان يك طبقه مطرح باشند و عمل كنند و يا اينكه همواره 
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ميخواهند بعنوان نيروي مورد استفاده ديگر طبقات و اقشار عمل كنند. اين 
آن اصلي است كه تا زماني كه كارگران بدان جواب نداده اند، چه در 

ري در اصل مطلب اينگونه درگيري ها شركت كنند و چه نكنند، هيچ تأثي
  نميكند. 

مسئله اعتراض مسئله هر روزه كارگران ايران است. اگر كارگران تونسي در 
تظاهرات چند روزه منجر به تغيير رئيس جمهور كه هيچ تغيير اساسي اي 
در زندگي آنها نداد با گرفتن نان در دست گرسنگي و بي چيزي خود را به 

از آن جاده ها را مي بندند. ولي آيا تا نمايش گذاشتند، كارگران ايران فراتر 
بحال به جائي رسيده اند؟ مسئله اصوالً بر سر اعتراض كردن نيست. مسئله 
بر سر اينستكه كارگران چقدر متشكل عمل ميكنند كه منطقاً بستگي به 
آگاهي و حد تشكل يابي آگاهانه طبقه دارد. كارگران تونسي درست چيزي 

تجربه كردند.  57ارگران ايران در جريان قيام را نتوانستند بفهمند كه ك
چيزي كه اميدواريم كارگران مصري فهميده باشند و شواهد نشان ميدهد 
كه آنها خيلي پيشرفته تر عمل ميكنند. ولي اگر بخواهيم به مسئله سال 

برگرديم و شركت كارگران را در آن بررسي كنيم، دقيقاً همين عدم  88
ها يا نشاندهنده عدم شركت كارگران در  جريان طرح مسائل كارگري در آن

آن درگيري ها به آنصورت وسيع بوده و يا اگر هم شركت كرده اند بدون 
ارتباط با مسائل كارگري و بعنوان شهروندان به جان آمده از نبود آزادي 

يادمان باشد كه كارگران تونسي سنديكاها و تشكالت  ضمن آنكهبيشتر. 
دقيقاً همان سياست رفرميستي سنديكاليست ها بود  خود را داشتند و اين

كه در جريان آن قيام به نمايش گذاشته شد. در حاليكه كارگران مصري با 
هاي راديكال تر و نسبتاً سراسري  استفاده از موقعيت بدست آمده تشكل

خود را پايه ريزي كردند و اين به نظر من با نگاه به تجربه كارگران ايران و 
بود. بنابراين عدم شركت وسيع و يا بدون پرچم كارگري نه تنها  57قيام 

تأسفي ندارد، بلكه به نظر من پختگي وهوشياري كارگران ايراني را نشان 
ميدهد. من اميدوارم كه كارگران بتوانند موضع اصولي و طبقاتي خود را 
بيابند و در اتفاقات آينده كه حتماً هم پيش خواهد آمد با پرچم خود به 
ميدان بيايند و نه آنكه گوشت دم توپ جريانات ديگر شوند. اين وظيفه 
بزرگي بعهده كارگران آگاه و پيشرو مي گذارد كه در اين رابطه كار كنند. 
بنابراين اين عدم شركت را نه به حساب عقب افتادگي، بلكه بايد به پاي 

  تجربه آموزي كارگران ايران از تجربه قبلي گذاشت.
اشاره كردم كه كارگران بخاطر وضعيت نابسامان در محيط كار من در باال 

دست به مبارزه ميزنند تا بتوانند كمي از اين مشكالت را كاهش دهند. اين 
ها بعضي را بدين شك مياندازد كه كارگران وارد فاز نهائي مبارزه  مبارزه

اگر نه شده اند. بنابراين انتظار دارند كه كارگران بالفاصله به پيروزي هاي 
نهائي كه بزرگي برسند و آنگاه كه چنين اتفاقي نمي افتد، دچار يأس و 
نااميدي ميشوند و احتماالً نارضايتي خود را به حساب ناداني و بي عرضگي 

  طبقه كارگر ميگذارند. 
اين برداشت عموماً وجود دارد كه طبقه كارگر را آنچنان ايزوله از تماميت 

رند  در عين حال كه هيچ ديوارِ چيني بين جامعه ميكنند كه انتظار دا
جنبه هاي متفاوت مبارزه طبقه وجود ندارد و از اين زاويه اين جنبه ها را 
ابعاد مبارزه طبقاتي مي ناميم. طبقه كارگر نه تنها براي تغييرات 
دمكراتيك و نه تنها براي برانداختن و سرنگوني دولت كه براي نفي كليت 

آثار و پيامد هاي آن  مبارزه ميكند و اگر در هر  سيستم طبقاتي؛ داليل،
يك از اين لحظه ها درنگ كند يا به دمكراتيسم و رفرميسم ناب و يا به 
نيروئي سرنگوني طلب و يا به آرمانگرائي صرف خواهد رسيد بدين خاطر 
ارتباط ناگسستني بين اين ابعاد بوجود مي آيد كه ديگر نميتوان انها را به 

نظر گرفت، زيرا در يك كار آگاهانه و منسجم ما اين ابعاد را  شكل مجرد در
در ارتباط با يكديگر مي يابيم. در غير اين صورت مبارزات جسته گريخته 
كارگران است كه نهايتاً مورد توجه رفرميست ها و سنديكاليست ها قرار 
ميگيرد و ابزاري در خدمت آنهاست تا كارگران را با اميد دريافت كمي از 
ارزش اضافي بر باد رفته اشان در خدمت اهداف خود سازماندهي كنند. 
شما گفته ايد كه در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از جانب 
كارگران نبوده ايم؛ در حاليكه رهبر سنديكاي هفت تپه معتقد است كه 
بزرگ ترين موفقيت ها را بدست آورده اند. به نظر من اينها نه موفقيت 

و نه طبقه قرار است از اينطريق به موفقيتي برسد. چون در اين است 

صورت طبقه كارگر اروپائي مدت ها بود كه ديگر از سد موفقيت گذشته 
بود و در بهشت برين زندگي ميكرد. كارگران فقط ميتوانند در يك مبارزه 
متشكل و سازمانيافته به پيروزي و دستاوردي برسند. در آن صورت است 

زات روزمره شان معنا مييابد و بستر مبارزات آگاهانه اي ميشود كه كه مبار
ميتواند تعيين كننده و تاريخ ساز باشد؛ وگرنه اين پيروزي ها حباب هائي 
خواهند بود كه يك متر باالي سر كارگران و پيش چشمهايشان خواهد 
تركيد و احتماالً انها را دچار نااميدي بيشتري خواهد كرد و بدين راه 
خواهد راند كه سرنوشتشان همين است و بايد با آن بسازند كه اين پايان 
تاريخ است. ولي چنين پاياني به يمن وجود تضاد كار و سرمايه و كارگران 
آگاه حادث نميشود. كارگران در پروسه مبارزات خود اين سدها را پشت 

رتقاء سر خواهند گذارد. عنصر آگاهي مبارزات معروف به خودانگيخته را ا
خواهد بخشيد و بر بستر آن سازماندهي نويني ايجاد خواهد كرد كه كاري 
است كارستان. مطمئن باشيم كه ما در ابتداي راهيم و زماني طوالني را 
پيش روي خود داريم. اين نااميدي ها ويژه ديدگاههاي خرده بورژوائي 
و  است كه ناشكيبا منتظر بدست آوردن پيروزي هاي سهل الوصول است

آنگاه كه اين پيروزي ها به تأخير مي افتد يا نااميد ميشود و به كناري 
ميرود و يا متاصل از عدم پيروزي هاي فوري به رفرميسم و سنديكاليسم 
آويزان ميشود. اين داستان سنديكاليست هاي تازه وارد ميدان شده را 

با همه توضيح ميدهد. اين واضح است كه سرمايه داري بيكار نمي نشيند و 
شود. آنجا كه  امكاناتي كه در اختيار دارد، در اين جنگ طبقاتي وارد مي

بتواند از ابزارهاي فرهنگي استفاده ميكند و اگر الزم شد سركوب و استبداد 
را چاشني آن خواهد كرد كه اين دومي كاربرد زيادي در جامعه ايران تا 

ضاد كار و سرمايه با بحال داشته است و خواهد داشت. ولي اگر بتوان بر ت
سركوب سرپوش گذاشت و وضعيتي قرون وسطائي را موقتاً بر اين رابطه 
حاكم كرد، نميتوان آنرا حذف كرد. نفي اين رابطه مسئله مبارزات آگاهانه 
طبقه كارگر است كه ضرورتي تاريخي است. زمينه هاي كنوني اين امر را 

از جانب ما صورت  بما گوشزد ميكند. مهم درك ضرورت است كه بايد
 گيرد.       

و اما كارگران كارگاهي: من در اينجا بايد بگويم كه بدليل درهم آميزي 
مسئله كارگران كارگاهي و مسئله زنان كارگر و مزد ناچيز آنها، هر دو 

ام. در نتيجه اگر در جاهائي به نظر ميرسد كه  مسئله را با هم بررسي كرده
سر ناچاري بوده است. قاعدتاً اگر بخواهيم درهم آميزي صورت گرفته، از 

در مورد كار كارگاهي و كارگران مشغول به كار در اين حيطه از توليد 
حرف بزنيم، بايستي به آمار رجوع كنيم و از روي آمار نقش اين بخش از 
توليد را نشان دهيم. بدليل آنكه نه تنها در اين مورد، كه در ساير موارد هم 

ندارد. آماري نيز كه وجود دارد، قابل اعتماد نيست. ولي  آمار دقيقي وجود
شود، رجوع كنيم؛  ناچاريم به آمارهاي موجود كه از جانب رژيم مطرح مي

چون راه ديگري وجود ندارد. اصوالً بايد گفت كه توليد كارگاهي نشاندهنده 
عدم رشد سرمايه داري و يا رشد ناكافي اين رابطه توليدي است و بيشتر 

ن از روابط پيشاسرمايه داري دارد كه جامعه دارد انباشت سرمايه را نشا
طي ميكند. آقاي دكتر رزاقي در كتاب اقتصاد ايران مينويسد: در سال 

ميليون كارگاه كوچك روستائي وجود داشته است  1/2در ايران  1353
ميليون نفر را در خود جاي ميداده  1[دقت كنيم كه فقط روستائي] كه 

ن اختالف بين تعداد كارگاهها و تعداد كاركنان آنها دال بر بسته است (اي
بودن تعدادي از اين كارگاهها در فصولي از سال بوده است) از اين يك 

هزار نفر دستمزد مي گرفته اند كه به طور متوسط  90ميليون نفر تنها 
ارزش افزوده  1353ريال ساليانه بوده است. در سال  4400چيزي حدود 

 هر متوسط –ميليارد ريال بوده است  16،7شده در اين كارگاهها  توليد
كه بيشتر توسط كارگاههاي غيرخانگي صورت  – ريال 13750 كارگاه

گرفته است. ميزان اين درآمد نشاندهنده فروش توسط دالل ها و واسطه 
هاست كه عقب افتادگي اين نوع رابطه را بخوبي نشان ميدهد. از كل اين 

% از اين كارگاههاي روستائي 83% كارگاه خانگي بوده اند. 92كارگاهها 
% اين كارگاهها 81براي خود و بقيه براي ديگران كار مي كرده اند. توليد 

صنايع نساجي و بشكل عمده فرشبافي بوده است. كاركنان اكثر اين 
% كاركنان اين كارگاهها 82كارگاهها همسران روستائي بوده اند بصورتيكه 

%  شاغلين را زنان 85ههاي خانگي مشغول به كار بوده اند (در كارگا
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% و 90 – بافي فرش عمدتاً –تشكيل ميدهند اين نسبت در صنايع نساجي 
% و 89% كاركنان زن و صنايع محصوالت ساختماني 66صنايع چوبي 

% كاركنان 100% و در صنايع فلزات اساسي 89صنايع محصوالت فلزي 
نفر به  9ع شهري  تعداد كارگاههاي كوچك (مرد داشته اند). در صناي

تعداد مزد بگيران آنها  1355هزار بوده كه در سال  163،8پائين) 
% اين 50% زن بوده اند. 38% مرد و 62نفر بوده. از اين تعداد  103400

% بحساب خود و 10% به حساب ديگران و 40كارگاهها به حساب خود 
ها نشان دهنده نفوذ بيشتر مناسبات ديگران كار ميكرده اند كه اين نسبت 

(جمهوري  1364سرمايه داري در اين رابطه است. اين آمار در سال 
كارگاه وجود  1823929شهر تعداد  502اسالمي) چنين تغيير ميكند: در 

عدد (در اين  383562% كارگاههاي كوچك 97/5داشته. از اين تعداد 
نفر  20تا  1ده است كه آمارگيري كارگاه كوچك به كارگاههائي گفته ش

% 92،2% را كارگاههاي بزرگ تشكيل ميداده اند. 2/5كارگر داشته است) و 
 151023از اين كارگاهها در سال مورد بررسي با مديريت بخش خصوصي (

عدد) و بقيه با مديريت بخش دولتي اداره مي شده اند. از كل كاركنان 
ند. (كليه آمار اين بخش از % زن بوده ا10/2% مرد و 89،8كارگاههاي داير 

  كتاب اقتصاد ايران نوشته دكتر ابراهيم رزاقي نقل شده است)
ارقام باال نشان ميدهد كه اقتصاد بيشتر جنبه سرمايه داري به خود گرفته 
است ولي نقش زنان در زمان جمهوري اسالمي هرچند كه در تمامي زمينه 

شده است و اين درست هاي اقتصادي ولي بويژه در توليد خرد شهري كم 
همزمان است با دوران اوليه قدرت گيري جمهوري اسالمي كه در مخالفت 
با دوران شاه سعي ميشد زنان را از صحنه اقتصادي دور كنند. ولي هر چه 
از اين سالها فاصله ميگيريم، اين وضع تغيير ميكند. يعني هر چه مناسبات 

نقش زنان در توليد و كالً  سرمايه دارانه در جامعه بيشتر جا مي افتد،
تعداد كارگاههاي  1381فعاليت هاي اقتصادي بيشتر مي شود. در سال 

عدد بوده (كه در اينجا منظور از كارگاه كوچك  )3(426117كوچك  
نفر است). كل تعداد شاغلين در كارگاههاي كوچك  9نفر تا  1كارگاههاي 
نفر زن بوده اند. جمع  140125نفر بوده است كه از اين  تعداد  1098935

ميليون ريال  32537265ارزش هاي توليد شده در كارگاههاي صنعتي 
ميليون ريال آن در كارگاههاي  53112675بوده كه از اين مبلغ مقدار 

تعداد كارگاههاي صنعتي كشور  1383كوچك توليد شده است. در سال 
نفر  49تا  10 بوده كه از اين تعداد اگر بتوان كارگاههاي كوچك را 16283

نفر و كمتر وجود ندارد) 10در نظرگرفت (آماري در رابطه كارگاههاي 
عدد  237* و فقط 121عدد ميباشد كه از اين تعداد  12365تعداد آنها 

آن به بخش عمومي متعلق بوده است. در همين سال تعداد كل شاغلين 
هاي نفر بوده كه تعداد شاغلين در كارگاه 1076693كارگاههاي صنعتي

نفر بوده. پرواضح است كه اكثريت اين تعداد شاغل  267771نفر  49تا  10
بدين  1385در كارگاههاي كوچك زير ده نفر بوده اند. اين آمار در سال 

عدد است  12151نفر 49تا  10شكل تغيير ميكند: تعداد كل كارگاههاي 
عدد به بخش عمومي متعلق بوده.  207تاي آنها خصوصي و  11944كه 

عدد مي رسد،  11783تعداد اينگونه كارگاهها كم شده و به 1386در سال 
 196ولي تعداد كارگاههاي متعلق به بخش عمومي هم كاهش مييابد و به 

عدد مي رسد. بنابراين ميتوان از يك زاويه  نشان داد كه سرمايه خصوصي 
ر (روابط متعارف سرمايه داري) رشد بيشتري كرده و دارد جا مي افتد. د

كه از اين تعداد  بودهنفر  21092477اين سال تعداد شاغلين كشور 
نفر زن بوده اند. سهم مردان شهري  3862488نفر مرد و  17229988
نفر بوده، در حاليكه از مردان  2046234و سهم زنان شهري  11801130

نفر مشغول به كار بوده  1816254و از زنان روستائي  5428858روستائي 
% درصد جمعيت كشور را تشكيل ميداده كه 39.8ت فعال كشور اند. جمعي

% درصد 63.5% شاغل بودند. از 13.8اند و  % درصد آن زن بوده15.6
اند. بنابراين مي بينيم  % بيكار بوده8.4% شاغل و 57.6جمعيت فعال مرد، 

كه زنان در توليد چه نقش ناچيزي را بعهده داشته اند. در مقاله اي از خانم 
، كه در سايت وزارت كار و امور "زنان  اشتغال خانواده"نساجي،  زهرا

نسبت به سال  1375اشتغال زنان در سال  "اجتماعي آمده، ميخوانيم: 
آنان در  %1/49% برخوردار گرديده كه 4/43از رشدى معادل  1370

طبق آمار ارائه شده حدود . اند مشاغل علمى و تخصصى مشغول به كار بوده

ن بخش دولتى بدون احتساب كارگران، زن هستند كه از اين % كاركنا31
% در 5/1% در وزارت بهداشت و 5/15در آموزش و پرورش و  %73ميزان، 

حضور زنان در مشاغل توليدى و  اند ساير ادارات مشغول به كار بوده
از رشد  1356نسبت به مقدار مشابه در سال  1375خدماتى در سال 

% از كل زنان شاغل كشور را 6/31طورى كه  ست؛ بهبااليى برخوردار بوده ا
صنعتگران و كارگران مشاغل مربوط تشكيل داده و كارگران كشاورزى، 

% از كل زنان شاغل را به خود اختصاص 4/14گيرى نيز  دارى و ماهى جنگل
از كل زنان شاغل نيز كاركنان خدماتى و فروشندگان  %4/4دهند.  مى

با اين حال  "اين وجود ايشان اشاره ميكند كه  ولي با "ها هستند فروشگاه
تواند  در حد پايينى است كه اين امر مىجايگاه زنان در دايره اشتغال، 

(تأكيد ا  ".به تنوع شغلى زنان و هنجارهاى فرهنگى كشور بازگردد
   ز زهرا نساجي)

شود، در سال  كشور نقل مي 1386طبق آماري كه به نقل از سالنامه آماري 
هزار نفر بوده است. 14561ساله و بيشتر مرد برابر  10كل جمعيت  1375

شمار كل جمعيت فعال مردان (مردان شاغل يا بيكار جوياي كار) برابر 
 713هزار نفر آن را جمعيت شاغل مرد و  7808هزار نفر بوده كه  8522

هزار نفر آن را بيكاران مرد تشكيل مي داده اند. بدينسان نرخ مشاركت 
دي مردان يعني نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار در مورد اقتصا

 10كل جمعيت  1375%. در همين سال 58.5  مردان عبارت بوده است از
ميليون نفر).   13.94( هزار نفر بوده  13943ساله و بيشتر زن (مؤنث) برابر 

 1133شمار كل جمعيت فعال زنان (زنان شاغل يا بيكار جوياي كار) برابر 
هزار  142هزار نفر آن را جمعيت شاغل زن و 991زار نفر بوده است كه ه

نفر آن را بيكاران زن تشكيل مي داده اند. بدينسان نرخ مشاركت اقتصادي 
زنان يعني نسبت جمعيت فعال به جمعيت در سن كار در مورد زنان 

%.  دليل باال بودن درصد جمعيت فعال زنان نسبت به 81  عبارت بوده از
% عدم محاسبه بخش وسيعي از زنان كه در خانه 58% نسبت به 81ان مرد

كار ميكنند بعنوان جمعيت فعال ميباشد. در حاليكه خانه داري دقيقاً 
كاري است كه توليد ارزش ميكند. ولي ارزش از زاويه ديد سرمايه داري 
ارزش اضافي است و چون اين ارزش ها در خدمت توليد سرمايه قرار نمي 

از نظر سرمايه ارزش به حساب نمي آيند. در حالي كه اگر زنان را از  گيرند،
كار خانه داري حذف كنيم، بهرحال كساني ديگر بايد جاي آنان را بگيرند. 
راه حل سرمايه داري براي اين مسئله توليد مواد اوليه خوراكي آماده، 

بتواند غذاهاي نيمه آماده و آماده است كه بصورت انبوه توليد ميكند تا 
ارزش اضافي اي هرچه بيشتر به جيب بزند و نيروي بيشتري از زنان را آزاد 
و در خدمت توليد سرمايه به كار گيرد و يا ارتش ذخيره كار را انبوه تر 

ميليون   5/35از جمعيت 1385كند. بنا به آمار مركز آمار ايران در آبان ماه 
نفر زنان خانه ار بوده  57000ميليون و  16نفري نيروي غير فعال جامعه، 

بينيم كه چه نيروي وسيعي را  اگر به اين آمار و اعداد توجه كنيم، مي .اند
زير نام جمعيت غيرفعال دسته بندي ميكنند، درحاليكه فقط محل فعاليت 

از كل جمعيت غيرفعال كه  1387آنها نه كارخانه بلكه خانه است. در سال 
 11580766ر از نصف زنان و برابر نفر بوده، سهم مردان كمت 37407686

نفر است كه حدود يك چهارم آن در روستا  25826919نفر و سهم زنان 
نفر در شهر زندگي ميكرده اند.  18594266نفر) و بقيه يعني 7232652(

اين يعني نصف جمعيت غيرفعال به قول مركز آمار ايران زنان شهري 
از زاويه اشتغال در نظر بگيريم، مي اند. بنابراين اگر فقط مسئله زنان را  بوده

بينيم كه گرچه تنوع شغلي زنان در جمهوري اسالمي آنهم با نضج هر چه 
بيشتر روابط سرمايه داري بيشتر شده، زنان در توليد اجتماعي سهم 
ناچيزي دارند. حال اگر مسئله را از زاويه دستمزد نگاه كنيم، مي بينيم كه 

جحاف قرار گرفته اند. اگر چه اين وضع در واقع زنان در ايران باز هم مورد ا
براي تمامي زنان در جهان وجود دارد، با توجه به اينكه در ايران زنان در 
همه موارد مورد بي مهري قرار ميگيرند، بيشتر جلب توجه ميكند. خانم 

زنان با رقم "زهرا نساجي در همان نوشته مذكور در باال مينويسد: 
اند؛ اما آنان با نرخ بيكارى باالتر و  ازار كار شدهاى وارد ب سابقه بى

 550% از 60رو هستند و  ترى در مقايسه با مردان روبه مزدهاى پايين دست
يك  2003دهند... در سال  ميليون نفر از كارگران فقير جهان را تشكيل مى

ميليارد نفرى كارگران جهان و  8/2ميليون نفر از جمعيت  100ميليارد و 
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سال  10دادند كه اين رقم در مقايسه با  از آنان را زنان تشكيل مى %40يا 
دهد؛ مثالً ميزان بيكارى زنان در  ميليون نفر افزايش نشان مى 200قبل، 

 7/6درصد بود كه  1/10كشورهاى آمريكاى التين و منطقه كارائيب، 
درصد براى مردان، قابل مقايسه است. و در كشورهاى خاورميانه و شمال 

% بيشتر از 60درصد بود كه اين رقم  5/16ريقا ميزان بيكارى زنان، آف
باشد. بنابراين براى جوانان و خصوصا زنان جوان در گروه سنى  مردان مى

ميليون زن جوان  8/35سال، مشكل يافتن كار بيشتر است و  24تا  15
اين وضع را در مورد زنان در  ".طالب كار در اين گروه سنى، بيكار هستند

كشورهاي سرمايه داري پيشرفته البته كمتر مي شود ديد؛ يا دست كم از 
بدون تفاوت بين زن و مرد از آنان  "مدرن"زاويه اشتغال زيرا سرمايه داري 

در مورد اشتغال يا بعنوان نيروي كار يا ارتش ذخيره كار استفاده ميكند. 
اري دارد و زنان در ايران اشكاالت فراواني وجود دارد كه هم جنبه ساخت

هم جنبه فرهنگي و اجتماعي كه خود تحقيقي جداگانه را طلب ميكند. 
متأسفانه هيچ آماري وجود ندارد كه بتوان با رجوع بدان تعيين كرد كه چه 
تعداد كارگر زن در كارگاههاي كوچك كه قانون كار در آنها جاري نيست 

حبان اينگونه كار ميكنند. ولي ما به شكل كلي ميدانيم كه دولت دست صا
كارگاهها را در رفتارشان با كارگران شاغل در اين كارگاهها باز گذاشته 
است. بنابراين اگر از بازار سياه كار حرف مي زنيم، شامل اينگونه كارگاهها 
نيز ميشود. حال بگذريم از آن كارگاههائي كه در هر سوراخ سنبه اي برپا 

ست و در نتيجه هيچ كنترلي شده و حتي از ديد هر مأموري هم پوشيده ا
هم بر آنها وجود ندارد. عالوه بر آن اكنون بسياري كارها توسط دالالن به 
خانه ها برده ميشود و چون سنت كار در خانه (فرش بافي و غيره) سابقه 
طوالني در بين خانواده ها دارد، بيش از پيش رايج شده. به اين ترتيب هم 

م هيچ تضميني براي دريافت تمام شود؛ ه حداقل دستمزد پرداخت مي
دستمزد نيست، چون نه دالل طرف قرارداد اعتباري دارد و نه سرمايه دار 
خاصي با شركت و حجره و غيره پشت آن است؛ هم هيچ تضميني براي 

سهراب شباهنگ ادامه كاري وجود ندارد و بيشتر جنبه گاه و گداري دارد. 
استثمار مضاعف زنان كارگر در  سير قهقرائي مزدهاي حقيقي ودر مقاله  

به تفصيل به تفاوت دستمزد زنان با مردان مي پردازد و  "جهان و در ايران
من ضمن استفاده از جداول تنظيم شده از جانب او توضيحات كوتاهي را 

  هم از متن مقاله آورده ام. 
گزارش فاصلة جنسيتي در طبق داده هاي فوروم اقتصادي جهاني، ("

% مزد 59به طور متوسط  2010مزد زنان در ايران در سال  )2010، جهان
  مردان براي كار يكسان بوده است.

طبق همين گزارش نسبت درآمد متوسط ساليانة زنان به در آمد متوسط  
 ساليانة مردان چنين بوده است:

  

 2010 2009 2008 سال

درآمد متوسط يك زن (دالر بر اساس 
  )PPPبرابري قدرت خريد، يا دالر 

4475 5777 5304 

درآمد متوسط يك مرد (دالر بر اساس 
  )PPPبرابري قدرت خريد، يا دالر 

11363 14150 16449 

نسبت درآمد متوسط زن به درآمد 
  متوسط مرد (درصد)

39% 41% 32% 

 The( جدول فوق براساس داده هاي اين منبع تنظيم شده است: 
Global Gender Gap Report, 2010  ( 

  
ول نشان مي دهد كه نه تنها درآمد زنان نسبت به مردان بسيار اين جد

نسبت  2010كمتر است، بلكه فاصلة درآمد زنان نسبت به مردان در سال
درآمد  2010بيشتر شده است. مي بينيم كه در سال  2009به سال 

به  "متوسط زنان از يك سوم درآمد متوسط مردان نيز كمتر بوده است.
  نقل از سليت آذرخش

همانگونه كه از آمار تعداد كارگاهها و تعداد شاغلين در آنها بر ميايد، اين 
كارگاهها در سرتاسر كشور پراكنده اند. با توجه به اين پراكندگي و تعداد 
كم شاغلين در اين كارگاهها عموماً سازماندهي اين كارگران كار مشكلي 

ست و شايد نتوان هاي من مربوط به سالها پيش ا خواهد بود. البته تجربه
ها و هم وضعيت حاكم بر آنها  بدانها اعتماد كرد. اما هم پراكندگي كارگاه

كه عموماً استخدام از طريق روابط فاميلي صورت ميگيرد و در نتيجه نوعي 
روابط بسته را بوجود مياورد، باعث ميشود كه سازماندهي اينگونه كارگران 

طر تعويض دائمي كار اين بخش مشكل باشد. ضمن آنكه روابط كارگري بخا
از كارگران زمينه اي ناپايدار در بين آنها ايجاد ميكند. ما به ندرت شاهد 
يك نسل كارگران كارگاهي در اينگونه كارگاهها هستيم، چون خود ادامه 
كاري كارگران در محيط كار به نوعي روابط فشرده و آشنائي هائي ختم 

ي هاي ادامه دار آسان ميسازد و نبود ميشود كه خود شرايط را براي همكار
اين روابط ميتواند سازماندهي اين رابطه ها را بسيار مشكل سازد عالوه بر 

هايي نيز در اين محيط ها صورت گيرد، حتماً كم دامنه و  آن اگر حركت
اين محيط هاي  كم تأثير در فضاي كارگري خواهد بود؛ چون پراكندگي

تا حاكميت بتواند هم بزودي آنان را شناسائي  كار زمينه اي را ايجاد ميكند
و سركوب كند و هم از سرايت اين حركت به محيط هاي ديگر پيشگيري 

اند  كند. پس با توجه به نيروي ناچيز كارگران آگاه كه هنوز نتوانسته
حركتي در كارخانه هاي بزرگ بوجود آورند، توقع سازماندهي كارگران 

ر باشد و يا محيط زندگي، انتظاري دور از كارگاهي، حال چه در محيط كا
واقعيت است. آنگاه ميتوان از چنين سازماندهي اي حرف زد كه كارگران 
كارخانه هاي بزرگ خود را سازماندهي كرده باشند. و پرواضح است كه 
آنگاه ميتوان اين انتظار را داشت كه كارگران آگاه به فكر سازماندهي 

و بعنوان حركتي مكمل حركت خود و براي اينگونه محيط ها نيز باشند 
گسترش حركت خود و سرتاسري كردن حركت در اين رابطه نيز نيرو 
بگذارند. وگرنه اكنون، به نظر من چنين كاري نه واجب است و نه ممكن، 
بلكه بيشتر به خرده كاري شبيه خواهد بود كه نيروي بسياري را طلب 

  .ميكند و نتيجه چنداني نيز نخواهد داشت
در رابطه با نقش جنبش زنان و زنان كارگر به نظر من اگر بخواهيم به 
سراغ نقش جنبش زنان براي سازماندهي كارگران زن برويم، مي خواهيم 
سرنا را از سر گشادش به دميم؛ وگرنه چرا سراغ نقش كارگران زن و تأثير 
 آنها بر جنبش عمومي زنان نمي رويم؟ ما وقتي از جنبش زنان حرف مي

زنيم، از جنبشي حرف مي زنيم كه مسائل عام و عمومي زنان را در بر 
ميگيرد. اين زنان ميتوانند زنان كارگر و يا زنان بورژوا باشند. ولي وقتي از 
زنان كارگر حرف مي زنيم، مسائلي را مطرح مي كنيم كه در چارچوب 
مسائل طبقه است و هيچ جدائي بين آنها و مسائل مردان كارگر نمي 
بينيم. بنابراين مسئله طبقه كارگر مطرح است كه در چارچوب مبارزه 
طبقه كارگر جواب خود را ميگيرد. در حال حاضر با توجه به حركت 
غيرسازمانيافته و پراكنده كارگران و در نتيجه اينكه طبقه كارگر نتوانسته 

را مهر خود را بر جنبش بكوبد، عموماً اين نظر وجود دارد كه يا كارگران 
هاي ديگر بخش هاي جامعه سازماندهي كنند و يا آنكه  در چارچوب حركت

ها در جنبش كارگري را ميگيرند. ولي آنگاه كه  سراغ نقش اين حركت
حركت سيال و در برگيرنده طبقه شروع گردد، خواهيم ديد كه اين حركت 
چون سيل خروشاني تمام ديگر حركت ها را در چارچوب خود سازماندهي 

  كرد. خواهد
زنان كارگري كه براي برابري اجتماعي مي رزمند "به قول كالرا زتكين 

رهائي خود را از جنبشهاي زنان بورژوا كه ظاهراً براي حقوق زن تالش مي 
ورزند، طلب نمي كنند. اين خانه از ماسه ساخته شده و پايه هاي واقعي 

اي خود يك كارگران زن بر اين باورند كه مسئله رهائي زنان بر ندارد.
مسئلة جداگانه نيست، بلكه بخشي از مسائل بزرگ اجتماعي كنوني است و 
برايشان كامالً روشن است كه در موقعيت امروزيِ جامعه اين مسئله هرگز 

 "قابل حل نخواهد بود، مگر اينكه تغييري بنياني در جامعه انجام شود.
ر به نقل از سايت ترجمه آزاده پورآذ "براي رهائي زن"(نقل قول از مقاله 

  آذرخش است)
ي كار يدي و كار فكري عموماً اشتباهي صورت ميگيرد كه قابل  در باره

اغماض نيست و بايد بدان پرداخت. وقتي كه ما از كار يدي حرف مي زنيم 
حتماً منظورمان كاري است كه فعاليت مغزي احتياج ندارد و فقط بواسطه 

ين خاطر هم هميشه بر روي دست و نيروي بازو انجام مي شود. بهم
هاي معروف به  پالكاردهاي آكسيون هاي چپ كه از جانب جريان

http://dialogt.de/
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روشنفكري كه به نظر من بيشتر جرياناتي طرفدار طبقه ولي ناآشنا از 
مسائل آن بودند، سازماندهي مي شدند، كارگران با بازوهاي ستبر و صورت 

ه فقط بواسطه هاي خشن ترسيم مي شدند. كارگران انسانهائي هستند ك
قرار گرفتن در رابطه خريد و فروش نيروي كارشان در بازار كاال ها كارگر 
ناميده مي شوند. كارگران هيچ چيزي براي فروش ندارند جز نيروي 
كارشان. سرمايه دار با خريد اين نيروي كار كه تشكيل شده از نيروي بازو، 

يروي كار را بواسطه نيروي عصبي و فكري و تجربيات و دانش آن فرد، آن ن
ابزار توليد كه ميتواند هرچه از كتاب و قلم و دفتر تا تيغ و سوزن جراحي و 
يا قلم و چكش و ماشين آالت باشد و به واسطه مواد اوليه كه ميتواند مغز 
بچه محصل يا جسم بيمار و چوب و آهن و پالستيك باشد، ارزش توليد 

شي كه به صورت مزد و يا حقوق ميكند و با فروش آن ارزشي بيشتر از ارز
داده است بدست مياورد و بدين وسيله نيروي كار را استثمار ميكند. 
حاصل اين كار ميتواند يك رمان باشد و يا يك كار هنري. براي سرمايه 
مهم نيست كه با نيروي كاري كه خريده چه توليد ميكند. مهم آن است 

ل به كاال شود و در بازار كه حاصل اين رابطه در دست سرمايه دار تبدي
بفروش برود و ارزش اضافي توليد شود. بنابراين اين بحث كار يدي و كار 
غير يدي ربطي به دستاوردهائي كه توسط ماركس تدوين و در سطح يك 
دانش اجتماعي رشد داده شده ، ندارد. اخيراً در برخي بحث ها ما از ارزش 

ر يدي و اينگونه مفاهيم مي شنويم افزوده، كار مفيد و غير مفيد، يدي و غي
كه به نظر ميرسد ميخواهد ما را به عهد دقيانوس ببرد. همه كساني كه در 
رابطه كار و سرمايه قرار ميگيرند و كارشان سرمايه افزا است و يا در خدمت 
اين سرمايه افزائي قرار ميگيرد، چه بخواهند و چه نخواهند و يا خود را 

  بدانند و يا ندانند، جزو اين طبقه هستند و در نتيجه متعلق به طبقه كارگر 
در رابطه تضادمند كار و سرمايه قرار ميگيرند و جز با نفي اين رابطه نمي 
توانند از اين رابطه برده وار خالصي يابند. نفي اين رابطه نيز يك كار 
اجتماعي و وسيع طلب ميكند كه سازمانيافته و آگاهانه است. چون سرمايه 

رابطه اجتماعي است، نفي آن نيز يك حركت اجتماعي است كه در يك 
  نتيجه ارگان اجتماعي خود را نياز دارد. 

ها ميتوان مسئله كارگران بخش خدمات را بيشتر  در ارتباط با اين توضيح
توضيح داد. هرچند كه در رابطه با اين بخش گاهي هم از كلمه كارمند 

مات جنبي توليد كار ميكنند. كار آنان استفاده ميشود. اين كارگران در خد
ضروري و الزم است ولي چون توليد ارزش اضافي نميكند، گرچه در 
خدمت اين توليد قرار دارد، مولد نيست. ولي اين عدم مولد بودن هيچ 
تغييري در اصل ماجرا مبني بر استثمار شدن آنها نميدهد. در نتيجه آنها 

قرار دارند كه ديگر كارگران. ما در بهمان حد در تضاد با سرمايه داري 
ايران تجربه زيادي از اين رابطه داريم و بسياري از ما بخاطر مي آوريم كه 

چگونه واكنشي از خود نشان دادند.  57اين بخش از كارگران در دوره قيام 
در رابطه با بسيج اين بخش از طبقه چندين عامل نقش بازي ميكند كه 

كندگي، (تعداد افراد شاغل در يك محيط كار) بعضاً ميتواند مسئله پرا
فرهنگ و سنتهاي حاكم بر اين محيط هاي كاري باشد كه نوعي جدائي 
بين آنها و ساير بخشهاي توليدي ايجاد ميكند كه در نتيجه نقش كارگران 
واحدهاي بزرگ توليدي اهميت خود را نشان ميدهد ولي از سوي ديگر 

ها ميتواند باعث جذب سريع آنها به عواملي از جمله آمادگي ذهني آن
  هاي كارگري و بخصوص در شرايط بسيج وسيع و انقالبي شود.  حركت

من اين مطلب را با اشاره و تأكيد بر نقش و عملكرد كارگران كارخانه ها به 
پايان مي برم. بدون حركت آنان ما با نوعي اتالف نيرو سر و كار خواهيم 

ي و انرژي اي احتياج دارد كه فقط در داشت، چون اين حركت به موتور
آنجا يافت ميشود. ولي اين بدان معنا نيست كه اهميت ديگر بخشهاي 
كارگري را در نظر نگيريم. هرگاه كارگران بخشهاي تعيين كننده و بزرگ 
توليدي حركتي را شروع كنند، اين حركت ميتواند به شكلي گسترده ديگر 

د. ضمن آنكه ادامه كاري ايكه ميتواند بخشهاي كارگري را به حركت در آور
حاصل حركت در اين بخش ها باشد، همان انرژي اي است كه بدان اشاره 

  كردم.   
******  

درصد توليد در اختيار بخش  38،8طبق آمار بانك جهاني در حال حاضر )1(
خصوصي است ولي يادمان باشد كه بخش وسيعي از اين خصوصي شدن بمعناي 

انهاي وابسته به حاكميت مثل سپاه و ارگانهاي ديگر است، ضمن واگذاري به ارگ
آنكه اين خصوصي سازي بدليل آنكه از زاويه تقسيم غنايم صورت گرفته است و 
نزديك ترين حلقه هاي نزديك به حاكميت از آن برخوردار شده اند به اقتصاد 

در چنين  ايران همچون اقتصاد روسيه يك شكل مافيائي داده است و از اين نظر
سيستمي به سختي ميتوان انتظار داشت كه كارگران بتوانند به تشكالت علني و 

  آزاد خود دست پيدا كنند.
ختالف اين رقم با رقمي كه من در باال آورده ام فقط بعهده خود سايت خبر )2(

آنالين است چون تمامي اين ارقام را من از اين بنگاه هاي خبري آورده ام و منبع 
  هم نقل كرده امخبر را 

عدد 426617در آمار ارائه شده بدليل آنكه تعداد  81اعداد مربوط به سال  )3(
آورده شده  442422نفر را به عدد كل كارگاهها اضافه نموده اند  9تا 1كارگاههاي 

  است. 

*  

  

  

  

  سازمانيابي قدرت جمعي
  

 آرش  پرسش 12 هاي ناصر پايدار به پاسخ

  

  پاسخ اول: 

يكي از » دولت رانت خوار نفتي«اهيمي گمراه كننده است. سؤال حاوي مف
را افرادي به كار مي برند كه استيالي ساليان  لفظاست. اين  مفاهيماين 

ريشه گرسنگي، فقر، بي  دراز سرمايه داري بر جامعه ايران را قبول ندارند.
حقوقي سياسي و سيه روزي هاي طبقه كارگر را نه در وجود سرمايه داري 

رواج رانت »!! « نقش برتر سرمايه تجاري»!! «كمبود رشد صنعتي«ر كه د
ماركس در شروع نقد  !!مي دانند» توسعه ناكافي سرمايه داري«يا » خواري

هاي هر دوره  كه براي شناخت پديده توضيح داد ،بر اقتصاد سياسي يشخو
الجرم بايد به شيوه توليد مسلط آن دوره رجوع نمود. مقوالتي مانند 

كيت، اجاره، كار مزدي و حتي خود سرمايه بدون اين رجوع قابل تشريح مال
رانت  لفظنيستند. آن بخش از نمايندگان سرمايه (چپ يا راست) كه 

خواري را براي طبقه سرمايه دار و دولت اسالمي اين طبقه به كار مي 
گيرند، عامدانه، بنياد تحليل ماركسي رانت در شرائط حاكميت سرمايه 

از انظار كارگران پنهان مي دارند. آنان بر تفاوت ميان رانت تفاضلي  داري را
سرمايه هم «دوره هاي پيشاسرمايه داري با دوره اي كه به قول ماركس 

خط مي كشند. درآمدهاي نفتي دولت و » نقطه شروع و هم پايان است
طبقه سرمايه دار ايران فقط اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه كارگر است. 
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است كه همه اين كوه عظيم اضافه ارزش توسط چند هزار كارگر نفت پيد
توليد نشده است بلكه حاصل استثمار طبقه كارگر بين المللي است. سود 
هر سرمايه دار يا سرمايه اجتماعي هر كشور سهمي از كل اضافه ارزشي 
است كه در سراسر دنيا توسط طبقه كارگر توليد مي شود و در چهارچوب 

عمومي نصيب بخش هاي مختلف سرمايه مي گردد. اضافه ارزش  نرخ سود
هاي نفتي از اين قاعده مستثني نيست. روشن است كه شرائط انحصاري 
توليد و موقعيت ويژه انحصار نيرومندي مانند اوپك در چگونگي توزيع اين 

رانت « يك موجود ايفاء مي كند. دولت ايران  مهماضافه ارزش ها نقش 
دولت سرمايه داري است. پاسدار نظم توليدي، سياسي و نيست. » خوار

دولت، » رانت خواري«  مشكل طبقه كارگر مشكلاجتماعي سرمايه است. 
است كه سر هم بندي  جعلياتيها نيست. اين ها  و مانند اين» آقازاده ها« 

مي شوند تا نظام بردگي مزدي را از تيررس پيكار ضد سرمايه داري طبقه 
زند. معضل توده هاي كارگر وجود سرمايه و نظام سرمايه كارگر خارج سا

داري است. ريشه تمامي بي حقوقي ها، مظالم، ديكتاتوري ها و مصائب 
« ، پديده »دولت رانت خوار« بشري در اينجا قرار دارد. در زمينه تئوري 

و صاحبان اين تئوري مي توان به تفصيل بحث كرد اما » رانت خواري
آنچه گفتم فقط اشاره اي به موضوع است تا پيش از  جايش اينجا نيست.

هر چيز تكليف خود را با سؤال مشخص نموده باشم. باژگونگي ديگر موجود 
در ادبيات رايج  مفهوماست. اين » چپ روي« در متن پرسش اصطالح 

چپ بدون هيچ بار طبقاتي به كار گرفته مي شود. چپ و راست بودن در 
يد با مالك ضديت يا عدم ضديت در قبال اساس رابطه با جنبش كارگري با

شعارهاي توخالي  و بردگي مزدي داوري گردد. مجرد سرنگوني طلبي
ميليتانت، نه فقط مالك تعلق به چپ كارگري و ضد سرمايه داري نيست 
كه مي تواند رويه معكوس آن باشد. راديكاليسم پرولتاريا در رويكرد ضد 

ندارد. آنچه  كمونيستيم ستيزي فاقد بار كار مزدي اوست و قرابتي با رژي
فرموله مي شود، نه چپ كه راست و سرمايه » چپ روي«زير نام  معموالً
است. به اصل پاسخ مي پردازم. ترديدي نيست كه ديكتاتوري هار  مدار

سرمايه سدي بر سر راه سازمانيابي كارگران است اما طبقه كارگر حتي در 
وري ها، دست از مبارزه نكشيده است. زير فشار سهمگين ترين ديكتات

سبعانه ترين شبيخون ها مسلماً مبارزات توده هاي كارگر را كند مي كند 
اما جنبش كارگري را تعطيل نمي نمايد. اگر چنين است كه هست، اين 
پرسش پيش مي آيد كه چرا بايد ديكتاتوري هار سرمايه كل فرايند تشكل 

گرداند؟!! تكيه يكسويه بر نقش يابي كارگران را آتش زند و عقيم 
واقعيت هاي زمخت مبارزه طبقاتي  برخيديكتاتوري دولتي سرمايه، فرار از 

است. از جمله اينكه، رفرميسم راست و چپ نيز ضربات مهلكي بر فرايند 
سازمانيابي جنبش كارگري ايران وارد ساخته اند. اين جنبش در همان 

الت رويكردي از چپ شد كه زير دقايق نخست ابراز حيات خود ميدان دخ
نام كمونيسم شكل انكشاف اروپائي سرمايه داري را دنبال مي كرد و اين 

نام مي نهاد. از توليد سرمايه داري » رشد ازاد سرمايه داري« شكل را 
روايتي سوسيال دموكراتيك داشت و اين روايت را از بلشويسم به ارث مي 

كسي مي كاويد و با همان مشخصاتي برد. سوسياليسم را با نگاهي غيرمار
مي ديد كه بلشويسم در روزهاي پس از وقوع انقالب اكتبر مي ديد. اين 
رويكرد در ايران دنبال همه چيز بود و تنها چيزي كه دنبال نمي كرد 

ازمانيابي شورائي جنبش ضد سرمايه داري طبقه كارگر بود. در باالي سر س
لين كارگري را از بدنه جنبش آن ها حزب مي ساخت. فعا برايشانكارگران 

جراحي و ابزار نفوذ خود در اين جنبش مي ساخت. از شرائط امپرياليستي 
توليد سرمايه داري تبييني مغاير با نقد ماركسي اقتصاد سياسي داشت. به 

« و براي تحقق » امپرياليسم«توده هاي كارگر توصيه مي كرد كه عليه اين 
اين و آن بخش بورژوازي، با مالكان ليبرال و  با» رشد آزاد سرمايه داري

پيمان اخوت بندند! در مبارزات روز خود سنديكا سازند و  هانوع اين
سنديكاها را تسمه نقاله عروج حزب براي برپائي استقرار دموكراسي خلق 
كنند. رويكرد مذكور همه اينها را به طبقه كارگر ديكته مي نمود و جنبش 

ريز اين آموزش ها و ايفاي نقش فعاالن دروني حلق كارگري ايران زير سر
آويز به حزب، راه سازمانيابي ضد سرمايه داري خود را گم كرد. پديده 

. طبقه كارگر يك دوره نمودچنين » حزب كمونيست ايران« موسوم به 
مهم را از دست داد. تندباد ويرانگر ديكتاتوري سياه رضاخاني سر رسيد در 

ي هيچ شالوده اي براي تشكيل صف مستقل حالي كه جنبش كارگر
طبقاتي و سازمان دادن اين صف پديد نياورده بود. با خاتمه جنگ 

رفتن رضاخان، دور تازه اي براي متشكل شدن كارگران و امپرياليستي 
 هاز دوربرهه، پيش آمد، اما سرنوشت سازمانيابي جنبش كارگري در اين 

در سطحي سازمان يافتند!! اما با  تاريك تر بود. توده هاي كارگر هم اول
و به صورت نيروئي كه فقط موقعيت رفرميسم  »حزب توده «نسخه پيچي 

بورژوائي حزب توده را در مقابل ساير احزاب بورژوازي تقويت كند و قطب 
اردوگاهي سرمايه داري را در مقابل قطب هاي قدرت رقيب نيرومند سازد!! 

ه پايان داد، در حالي كه طبقه كارگر مرداد به اين دور 28كودتاي سياه 
هيچ گامي براي سازمانيابي شورائي ضد سرمايه داري خود بر نداشته بود. 

و ماه هاي پيش و  50مرداد تا دهه  28چپ در سال هاي پس از كودتاي 
پس قيام بهمن، اگر حرفي براي جنبش كارگري داشت باز هم حرف دل 

ستيزي خلقي بود. استراتژي غالب  سرمايه داري اردوگاهي يا امپرياليسم
طيف احزاب و محافل چپ در فاصله ميان وقوع قيام بهمن تا امروز، در 
رابطه با جنبش كارگري، مدعي برخي تغييرات است!! اين تغييرات واقعيت 
دارد اما فقط به اين معني كه سموم رفرميستي خود را هر چه بيشتر با 

نوشدارو، به ذهن كارگران و پراتيك  مارك هاي تقلبي و تجارتي اين يا آن
سال بازار حزب سازي  30مبارزات انان تزريق كرده است. در طول اين 

فرقه اي، ارجاع توده هاي كارگر به ساختن سنديكا، تبليغ آشكار 
سنديكاليسم، لشكركشي عليه هر جنب و جوش شورائي و ضد كار مزدي 

بش آنان با هدف آرايش طبقه كارگر، جراحي فعالين كارگري از بدنه جن
شقه شقه كردن جنبش كارگري و انجماد هر بخش ، ويترين هاي حزبي

آن، در نوعي ميدان داري دموكراسي طلبانه بورژوائي، اشاعه سرنگوني 
طلبي رفرميستي به جاي رژيم ستيزي ضد سرمايه داري و نوع اينها 

م ديكتاتوري در يك كالانجام داده اند.  اين محافلكارهائي بوده است كه 
هار سرمايه راه سازمانيابي شورائي ضد سرمايه داري طبقه كارگر را سد مي 

گام به گام و در دوره هاي مختلف،  چپو طيف نيروهاي رفرميسم  ساخت
  اين راه را با بي راهه هاي رفرميستي و شكست آميز جايگزين مي كرد. 

  
  پاسخ دوم:

ي و نيز تالش آنها براي مقاومت كارگران در مقابل تهاجمات بورژواز
سازمانيابي قدرت جمعي خود در طول سال هاي اخير چشمگير بوده است. 
نكته مهم اين است كه اين مبارزات عموماً شكست خورده و به هيچ 
دستاوردي منتهي نگرديده است. دليل آن روشن است. سرمايه داري امروز 

ر سر قوانين سال پيش نيست. بحث ب 40سرمايه داري صد سال يا حتي 
پايه اي يا گرايشات دروني و خصلت نماي اين شيوه توليد نمي باشد. 
سرمايه داري به عنوان رابطه توليد اضافه ارزش، رابطه اجتماعي مبتني بر 
خريد و فروش نيروي كار، رابطه تبديل كار زنده به كار مرده يا انفصال 

ندگي اجتماعي جامع االطراف كارگر از كار و محصول كار و سرنوشت ز
، به تمام و كمال همان است كه از آغاز بوده است. اما مكانيسم هاي دخو

و راهكارهايش براي مقابله با جنبش  بحران هاكار سرمايه براي چالش 
كارگري دچار تغييرات جدي شده است. بارآوري كار در بخشي از دنيا به 

ار را در بخش هائي سرمايه به نيروي ك نسبي نيازو اين امر  اوج رفته است
از دنيا تنزل داده است. بخش قابل توجهي از سرمايه جهاني امروز به جاي 

استخدام كارگر، راه كومه تاريك زن بنگالي، دختر  واحداث فابريك 
زنان بيمار و كودكان خردسال افريقائي را در پيش يا خردسال فليپيني، 

اين گوشه به آن گوشه  مي گيرد، سرعت انتقال نيروي كار توسط سرمايه از
بيداد مي كند. به موازات اين رويدادها، تناقضات ذاتي سرمايه در  دنيا

باالترين مدار ممكن سير مي نمايد، متوسط تركيب ارگانيك سرمايه 
جهاني به صورت وحشتناكي باال رفته است. بحران ذاتي شيوه توليد 

زمن در چرخه سرمايه داري حالت دوره اي خود را با حضور مستمر و م
سرمايه در چنين وضعي. بازتوليد سرمايه جهاني جايگزين ساخته است. 

جهاني به لحاظ تنزل مدام نرخ سودها و تحمل بحران ها در بدترين شرائط 
براي چالش اين وضعيت فقط يك راه در پيش  ،تاريخي خود به سر مي برد

ض خود قرار دارد. اينكه لحظه به لحظه زندگي طبقه كارگر را آماج تعر
براي سازماندهي و اجراي اين تعرض راهكارهاي بسيار زيادي يافته  ،دهد
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ميدان داري و باالخره اينكه  است و با توحش تمام اعمال مي نمايد
رفرميسم راست اتحاديه اي، ديكتاتوري هار سرمايه، نقش بازي رفرميسم 

حالت  دچار فاجعه بارترينجنبش كارگري را چپ و ساير عوامل مشابه 
. در چنين شرائطي روشن است كه مبارزات پراكنده، كرده استاستيصال 

رفرم طلبانه، بدون ظرفيت الزم براي اعمال قدرت كارساز طبقاتي و فاقد 
سازمان يافتگي شورائي ضد سرمايه داري قادر به تحميل هيچ مطالبه اي 

رمز بي  بر صاحبان سرمايه يا حتي دفاع از بهاي واقعي نيروي كار نيست.
تأثيري مبارزات سال هاي اخير طبقه كارگر ايران و دليل شكستهاي 

چنين متوالي كارگران در حركت هاي پراكنده جاري را بايد در دل 
پشتوانه نيز كه ديكتاتوري هار سرمايه  شكي نيستجستجو نمود.  اوضاعي

موفقيت تمامي تعرضاتي است كه سرمايه داران عليه زندگي توده هاي 
. اعتصاب كارگران يك كارخانه، سازمان مي دهند ها ر و مبارزات آنكارگ

زماني سالح دست كارگران براي وادار ساختن سرمايه دار به قبول اين يا 
آن خواست بود، اما در حال حاضر چنين نيست. وقتي كه سرمايه داران با 

مركز كار و توليد  7000هدف دستيابي به سود انبوه تر در عرض يك سال 
را تعطيل و كارگران را بيكار مي كنند، وقتي كه سرمايه دار صاحب 
الستيك البرز اعتراضات چندين ماهه كارگران اين كارخانه عليه تعويق 
يكساله دستمزدها را به هيچ مي گيرد و سرمايه هاي حاصل استثمار آنان 
را با هدف حصول سودهاي انبوه تر به حوزه هاي ديگر يا حتي به كشور 

منتقل مي كند، وقتي كه سرمايه براي افزايش هر ريال سود بيشتر،  چين
در بيكارسازي هر چند هزار كارگر ثانيه اي شك به خود راه نمي دهد، 
وقتي كه وضع اين گونه است با تحصن و اعتصابات پراكنده در اين و آن 
واحد صنعتي هيچ چيز را نمي توان تغيير داد. اجتماع در مقابل نهادهاي 

لتي نوعي ريشخند خود است و قرار نيست ديگ بخشايش سرمايه دار را دو
به جوش آرد يا دل سنگ دولتمرد سرمايه را نرم كند. براي تحميل 
مطالبات روز بر صاحبان سرمايه يا دولت آن ها يك راه بيشتر در پيش 
نيست. بايد قدرت طبقاتي ضد سرمايه داري خود را متشكل ساخت و با 

جنگ سرمايه شتافت. بايد هر كجا كه هستيم، در هر كارگاه، اين قدرت به 
هر مؤسسه حمل و نقل، هر مدرسه، بيمارستان، هر مركز كار و توليد يا 
محله مسكوني، داخل، خارج، هر نقطه دنيا، دست به كار تالش براي 

  سازمانيابي سراسري و شورائي كل طبقه كارگر شد. 
  

  
  پاسخ سوم:

» كوسه و ريش پهن«ضرب المثل معروف  داقمص» سنديكاي مستقل«
. واژه استقالل در منظر طبقاتي پرولتاريا و كمونيسم اين طبقه است

متضمن صف بندي مستقل كارگران در مقابل سرمايه داري است. سنديكا 
برپايه تمامي تعاريف سنديكاچيان و فراتر از آن بر اساس تعريف عام آن در 

م و قانون و قرار و مدنيت و حقوق و سراسر دنيا، نهاد منحل در نظ
ديوانساالري سرمايه است. بحث بر سر لفظ نيست. شايد عده اي كارگر نام 
آنچه را كه نهاد ممكن جنگ و ستيزشان با سرمايه است، سنديكا بگذارند، 
اما اين كار فقط بي توجهي به عرف سنديكا را نشان مي دهد. جنبش 

نوني كردن مبارزه، احقاق حقوق سنديكائي تداعي گر تالش براي قا
كارگران به عنوان انسان هاي مطيع نظم سرمايه و منقاد در مقابل حقانيت 

و متوليان اين جنبش در هيچ  و حاكميت نظام سرمايه داري است. رهبران
كجاي دنيا دعوي خالف اين را ندارند. با اين توضيح تكليف عبارت 

«  م چپ معموالً ازطيف رفرميسروشن است. » سنديكاي مستقل«
!!! و استقالل اين نهاد از سخن مي رانند» سنديكاهاي مستقل از دولت

دولت را دليل كافي مستقل بودن آن مي دانند!! پاي اين استدالل چوبين 
است. معلوم نيست سنديكاي باب طبع اينان چگونه در ساختار نظم 

عي منحل است سرمايه داري و در هستي سرمايه به عنوان يك رابطه اجتما
اما از دولت سرمايه داري مستقل است!!! بانيان اين نظر تا امروز در مقابل 
اين پرسش و پرسش هاي مشابه سكوت كرده اند اما به نظر مي رسد كه از 

كارگر در نظم طبقه منظر آنان انحالل جنبش كارگري و كل قدرت پيكار 
خاطر سنديكاها به سرمايه هيچ كراهتي ندارد!! آنچه كراهت دارد تعلق 

ديكتاتوريهاي هار است!! چپ پرچمدار سنديكاسازي با اين صغري و كبري 
چاره اي ندارد جز اينكه ريشه ديكتاتوري را نه در نظام سرمايه بلكه در 
شيوه هاي توليد قرون وسطائي جستجو نمايد!! كمااينكه در بسياري موارد 

ر پيكار ضد كار مزدي اين همين كار را مي كند. رژيم ستيزي خارج از مدا
سنديكاي « چپ هم در عمق خود تبلوري از همين پندار است. گفتگوي 

چاه ويل تناقضات وحشتناكي است كه چپ سنديكاچي به غوطه » مستقل
خوردن در آن عادت كرده است اما در عالم واقع قابل شهود نيست. با اين 

په مي روم. توضيح به سراغ سنديكاهاي شركت واحد و نيشكر هفت ت
شواهد، نقطه  همه حقيقت اين است كه تأسيس هر دو سنديكا بر اساس

پاياني بر موج مبارزات دامنه دار بيش از ده هزار كارگر اين دو واحد بود. به 
بيان ديگر سنديكاها به وجود آمدند و آن مبارزات ناپديد شدند. اين 

مبارزات سنديكاي شركت واحد نبود كه سيل پرخروش اعتصاب ها و 
رانندگان را راه انداخت. دومي بود كه به سنديكاليست ها فرصت داد تا در 

كه  ايغياب يك جنبش آگاه ضد كار مزدي، سنديكا بر پاي دارند. امامزاده 
كارگران را از سازمانيابي شورائي و اعمال » به جاي شفا كور مي كرد« 

صل و بي قدرت مي داشت، جنبش آن ها را مستأ قدرت عليه سرمايه باز
مي ساخت و راه شكست و متالشي شدن آن توسط قواي سركوب را هموار 
مي كرد. اين ماجرا در مورد كارگران نيشكر هفت تپه به گونه اي فاجعه 
آميزتر تكرار شد. چند هزار كارگر اين شركت در ماههاي متوالي با سرمايه 

 ،دود مي شدداران و دولت سرمايه داري در جدال بودند. جاده ها مس
. كارگران لوله سازي خوزستان با صدور بيانيه از تتوليدي صورت نمي گرف

مبارزات آنان جانبداري كردند. شهر شوش در پشتيباني از مطالبات و 
جنبش آن ها به حالت تعطيل در آمد. صدها كارگر اتوموبيل سازيها اعالم 

سيم خواهند كرد. كردند كه نان روز خود را با كارگران در حال اعتصاب تق
در همان روزها، هزاران كارگر الستيك البرز، شمار كثير كارگران شهر 
صنعتي قزوين، مخابرات راه دور شيراز، نساجي هاي شمال، آذربايجان و 
كردستان، نفت و گاز عسلويه، نزديك به يك ميليون كارگر معلم در سراسر 

ورت پراكنده و ايران و خيل وسيع پرستاران در شهرهاي مختلف به ص
 مبارزهگسيخته، در حال اعتصاب، تحصن، راهپيمائي و اشكال مختلف 

بودند. در مقابل سيل وسيع اين خيزش ها و جنبش ها دو راه حل متضاد 
قرار داشت. راه نخست اينكه كارگران نيشكر، الستيك، معلمان، پرستاران، 

سازمانيابي  رانندگان واحد، كارگران نساجي و جاهاي ديگر دست به كار
خويش شوند. همگي در هر كجا كه هستند شوراهاي خود را تشكيل 
دهند، اين شوراها را به هم پيوند زنند. خواسته هاي خود را متحد و 

را عليه  دهمصدا فرياد كنند، قدرت اتحاد شورائي و ضد سرمايه داري خو
پيكار  سرمايه داران و دولت اعمال نمايند. در همين گذر متناسب با توان

طبقاتي خود مطالبات روزشان را وصول كنند، مبارزات را ادامه دهند، 
سطح شناخت و آگاهي و بيداري طبقاتي خود را باال و باالتر برند. نيرومند 
و نيرومندتر شوند و دست به كار كارزارهاي عظيم تر گردند. راه دوم همين 

، رانندگان شركت راهي بود كه پيش پاي معلمان، كارگران نيشكر هفت تپه
واحد و ساير جاها قرار گرفت. عده اي تحت لواي نماينده و در واقع 
نمايندگان توهم و استيصال توده هاي كارگر دكه اي به نام سنديكا يا در 

برپا كردند و كل مبارزه جاري توده هاي كارگر را » كانون« مورد معلمان 
ا حقوق سنديكائي سوق به مشاجره بر سر قانوني بودن و نبودن سنديكا ي

دادند. سنديكاچيان به كارگران گفتند كه نهاد سنديكاليستي آن ها از 
طريق گفتگو با صاحبان سرمايه و دولت براي حل مشكالتشان تالش 
خواهد كرد!!! سكوت و توهم به معجزه سنديكا، جاي جنگ روز كارگران و 

مراد سرمايه بود و اعمال قدرت آن ها را گرفت. تا اينجا همه چيز بر وفق 
را  ها حال كار دولت سرمايه داري اين مي شد كه متوليان همين امامزاده

دستگير، زنداني و زير شكنجه قرار دهد. در همين جا  ،هم از سر راه بردارد
پاسخ آخرين بخش سؤال را بگويم. سنديكا در ايران چوب هر دو سر آلوده 

ران باز مي كند و نه دولت اي است كه نه هيچ گرهي از هيچ مشكل كارگ
سرمايه آن را تحمل مي نمايد. دليل اين امر ساده است. نقش سنديكا 
فروش قدرت طبقاتي توده هاي كارگر در قبال حقيرترين مطالبات 
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سنديكائي است. بورژوازي ايران پرداخت هيچ ريالي براي خريد قدرت 
ركوب و حمام خون پيكار كارگران را دستور كار خود نمي داند. در اينجا س

  ساالري يگانه راه بقاي سرمايه است.

  

  پاسخ چهارم:

تئوري دعوت كارگران به سنديكاسازي در شرائط متعارف و برپائي شوراها 
به عنوان ارگان قيام در وضعيت انقالبي، حرف دل رويكردهائي است كه 
صدر و ذيل كمونيسم آن ها در سرمايه داري دولتي خالصه مي شود. اين 

وري مبلغ آنست كه كارگران براي مبارزات جاري خود سنديكا سازند، تئ
نخبگان سياسي مدعي كمونيسم نيز سكتي به نام حزب بر پاي دارند و 
تالش كنند تا توده هاي كارگر را در پشت سر سكت به صف نمايند. حزب 
ميدان دار رژيم ستيزي دموكراتيك شود و منتظر ظهور وضعيت انقالبي 

گران نيز غرق در مبارزات صنفي چشم به راه معجزه حزب و ماند. كار
رخ داد توده » قران سعدين « پيدايش وضعيت موعود باشند. وقتي كه اين 

سازند، شوراها را ارگان قيام كنند، » شورا« هاي كارگر، به دستور حزب 
ماشين حزبي نخبگان را بر اريكه قدرت بنشانند و نام اين قدرت را دولت 

بگذارند!! حزب برنامه ريزي كار و توليد را به دوش گيرد و كارگري 
  كارگران به سياق سابق فروش نيروي كار خود را پي گيرند. اين تئوري

ه طبقاتي پرولتاريا وارد ساخته است. جنبش زبر مبار سختيضربات 
 كارگري هم براي تحميل مطالبات روز خود بر سرمايه داران و هم براي

يه داري و استقرار سوسياليسم، سواي سازمانيابي شورائي نابودي نظام سرما
و ضد كار مزدي راه ديگري ندارد. مبارزه پرولتاريا براي دستيابي به هر 
سطح از خواسته هاي روز مي تواند و بايد جزء اليتجزائي از جنبش 
سراسري وي عليه سرمايه و براي نابودي سرمايه داري باشد. توده هاي 

ستر چنين جنبشي است كه مي توانند، در هر دوره، قدرت كارگر فقط بر ب
طبقاتي خود را عليه سرمايه اعمال كنند، لحظه به لحظه آگاه و آگاه تر 

. نقد ماركسي عينيت سرمايه داري را چراغ راه مبارزه خود سازند ،شوند
فقط چنين جنبشي است كه مي تواند سوسياليسم را مستقر كند و 

استقرار سازمان  نمي تواند كه شورائي نباشد. سازمانيابي اين جنبش
شورائي سراسري برنامه ريزي كار و توليد سوسياليستي، نيازمند دخالتگري 
خالق، آزاد، آگاه، فعال و نافذ آحاد انسانهاست و اين همه بايد در دل پيكار 

و شورا تنها ظرف تشكل يابي اين  جاري توده هاي كارگر تأمين شود
از نوعي سازمانيابي شورائي حرف مي زنند  محافل چپ برخيجنبش است. 

  اما آنچه زير اين نام فرياد مي كنند، فقط نوعي سنديكاسازي است. 

  

  پاسخ پنجم:

اجازه دهيد پاسخ اين پرسش را در دل ليستي از سؤاالت دنبال نمايم. آيا 
آنچه زير نام حمايت بين المللي صورت گرفته تا اين لحظه هيچ ريالي به 

ستمزد هيچ كارگري در هيچ نقطه ايران اضافه كرده است؟!! آيا اين د
حمايت ها هيچ ثانيه اي از روزانه كار هيچ كارگري كاسته است؟!! آيا 
شرائط شاق و مرگبار كار و استثمار توده هاي كارگر ايران به تأثير از اين 

مي حمايت ها سر سوزني بهبود يافته است؟!! آيا دولت هار و درنده اسال
سرمايه داري زير فشار تأثير اين حمايت ها، حتي براي لحظه اي، هيچ 
ميليمتري از ابعاد سبعيت و درندگي خود عليه زندگي و مبارزه كارگران 
كاسته است؟!! آيا هيچ كارگر زنداني به يمن اين حمايت ها از زندان آزاد يا 

يده ايد كه حتي يك روز از مدت محكوميت او كاهش يافته است؟!! آيا شن
اين حمايت ها فشار شكنجه رژيم ددمنش اسالمي سرمايه بر كارگران 
زنداني را به اندازه يك دانه خردل كمتر ساخته باشد؟ آيا اين حمايت ها به 
سازمانيابي كارگران كمك كرده است؟!! آيا باعث حصول هيچ مطالبه 

ر داراي كارگران شده است؟!! بسيار بعيد به نظر مي رسد كه هيچ كارگ
حداقل انصاف كارگري پاسخ مثبتي حتي براي يكي از اين پرسش ها پيدا 
كند. جواب همه اين سؤاالت منفي است و الجرم پاسخ واقعي سؤال مورد 
گفتگو نيز به طور كامل منفي است. خيلي ها خالف اين را مي گويند. 

يت سكتها و سنديكاليست ها در مورد عظمت دستاورد اين به اصطالح حما

اين است كه پشتيباني شان دنيائي جنجال راه انداخته اند. صدر و ذيل حرف
رئيس اين و آن اتحاديه كارگري از فالن سنديكاليست ايراني  يا گاي رايدار

باعث تحكيم پيوندهاي انترناسيوناليستي جنبش كارگري ايران با جنبش 
سيوناليستي كارگري جهاني شده است!!! چنين تعبيري از همپيوندي انترنا

نوع مسخ پردازي است. عريضه نگاري هاي اتحاديه  بدترينكارگران دنيا، 
هاي كارگري در چهارچوب مناقشات بخش هاي مختلف سرمايه جهاني 
صورت گرفته است و هيچ ربطي به حمايت از مبارزات كارگران ايران عليه 

مايتگر سرمايه داران و دولت آنها نداشته است. سازمان هائي كه مدال ح
كسب كرده اند!! عمله و اكره سرمايه داري هستند، سد راه پيكار طبقه 
كارگر دنيا عليه سرمايه مي باشند، كارشان رفع خطر مبارزات كارگران از 
سر سرمايه است. ابراز حمايت اين اتحاديه ها از كارگران ايران گوشه اي از 

مزدي در مقابل ايفاي نقش آن ها در تقويت يك قطب قدرت نظام بردگي 
وحوش درنده ديگر همين نظام است. همبستگي انترناسيوناليستي طبقه 
كارگر، در همپيوندي عملي بردگان مزدي دنيا از مبارزات ضد سرمايه 

هائي كه محافل سنديكاليستي  تالش مي بابد. داري همديگر است كه معنا
سراغ توده و حزبي انجام داده اند چنين سمت و سوئي نداشته است. آنها 

هاي كارگر دنيا نرفته اند. يكراست آستان قدرت اتحاديه هاي ابزار كار 
تالش ها  برخيسرمايه جهاني را دق الباب كرده اند. در همين جا حساب 
» بهرام قديمي« را از آنچه رفرميست ها انجام داده اند جدا كنم. كوشش 

ن لغو كار مزدي تالش فعالي يا براي جلب حمايت كارگران امريكاي التين
كارگران مهد كودك هاي نروژ،  و براي جلب حمايت ائتالف عليه فقر كاناد

رخساره اي  از مساعي واقعي  ناپيدائياز مبارزات كارگران ايران با همه 
  براي جلب همبستگي جهاني كارگران بوده است.  

روي زندگي كارگران و  "هدفمند كردن يارانه ها". تأثير اجراي طرح 6
متكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند قشري زح

از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح 
وضع بهتري پيدا كرده اند و برعكس، خيلي ها معتقدند كه اين طرح فشار 
سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات اين 

  به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟طرح را 

  

  پاسخ ششم:

 4با فرض صحت آمارهاي دولتي، در طول چند ماه اخير به هر خانوار 
نفري ايراني چيزي حدود يكصد و هشتاد هزار تومان يارانه نقدي پرداخت 
شده است. در همين مدت بر اساس همه اخبار و شواهد، بهاي آب، برق، 

انفجارآميزي باال رفته  طورزندگي كارگران به  نان و ساير مايحتاج اوليه
است. ميزان تفاوت ناشي از اين باال رفتن، اگر از يارانه هاي نقدي پرداخت 
شده بيشتر نباشد، مسلماً كمتر نيست. پيش كشيدن اين ادعا كه گويا 
اجراي طرح يارانه ها، مايه بهبود زندگي قشري از كارگران شده است، فقط 

پرفيضان عوامفريبي هاي دولتي نشأت مي گيرد. نكته  از سرچشمه هاي
اي را بايد مورد توجه قرار داد. در جامعه ما كارگراني وجود دارند كه براي 
مدت هاي طوالني بيكارند، آنها و خانوادهايشان فاقد هر نوع ممر معيشتي 
هستند، هيچ سرپناهي نيز ندارند. آنان كه از بهبود زندگي قشري از 

در پرتو يارانه هاي نقدي سخن مي گويند، احتماالً به اين بخش كارگران 
هزار توماني افراد اين  45نظر دارند!! و معناي حرفشان اين است كه يارانه 

قشر، در قياس با محكوميت آنان به فقر و گرسنگي مطلق و نداشتن هيچ 
 برخيريالي هزينه معاش نوعي بهبود زندگي است!! اين استدالل 

كه آگاهانه در حمايت از سياستهاي كارگركش رژيم  هاست ستسنديكالي
. واقعيت اين است كه سرمايه داري دست به عوامفريبي مي زننداسالمي 

جمعيتي از كارگران را زير فشار بيكاري، فقر، گرسنگي به مرگ محكوم 
در متن تعرض بربرمنشانه سراسري به معيشت كل  اينكساخته است و 

ند قرص نان خالي برخي بيكاران را براي چند روز طبقه كارگر، بهاي چ
 اين وضعاز  كارگرانپرداخت مي كند. تلقي بهبود وضع زندگي يك قشر 

تعرض برنامه ريزي » هدفمند كردن يارانه ها« است. طرح  شيادي فقط 
 و وثيقه كردنشده دولت بورژوازي به حداقل معيشتي توده هاي كارگر 

از كاهش نرخ سودهاست. طرح يارانه ها  ياين تعرض براي جلوگيرحاصل 
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در طول ماههاي آتي به طور قطع ضربات كوبنده تري را بر زندگي كارگران 
وارد خواهد ساخت. بهاي حداقل معيشتي زير فشار اجراي اين طرح فوران 
خواهد كرد و بهاي واقعي نيروي كار سير افولي مرگباري را پشت سر 

سنار و سي شاهي يارانه ها هم قطع خواهد خواهد نهاد. چند گام آن سوتر 
شد و زندگي روز طبقه كارگر در كام مخوف ترين طوفان هاي فقر و 

  فالكت فرو خواهد رفت.
  پاسخ هفتم:

و ايفاي نقش پياده نظام براي  نداشتن صف مستقل طبقاتي، بي افقي
 همهاپوزيسون هاي بورژوازي فاجعه اي است كه دامنگير طبقه كارگر در 

رهاست. در يك مرور تاريخي مي توان گفت كه عواملي مانند شكست كشو
كمون پاريس، ناكامي انترناسيونال كارگري اول، عروج سوسيال دموكراسي، 
شكست انقالب اكتبر، استيالي سرمايه داري اردوگاهي زير نام كمونيسم، 
ديكتاتوري هار سرمايه در وسيع ترين نقاط جهان، ميدان داري 

در كشورها، تسلط رفرميسم » ضدامپرياليسم خلقي«چپ و  ناسيوناليسم
راست و چپ بر جنبش كارگري جهاني، همه و همه در تحميل اين 

كارگر نقش داشته است. براي اينكه كارگران در سر بزنگاه  طبقهوضعيت بر 
هاي تاريخي و هنگام بروز وضعيت هاي ويژه سياسي با خواست مستقل 

، بايد از پيش، صف پيكار خود را نه فقط از خود وارد ميدان مصاف شوند
همه اپوزيسون هاي رسمي بورژوازي كه از رفرميسم اتحاديه اي و طيف 
احزاب چپ نماي رفرميست هم متمايز ساخته باشند. طبقه كارگر ايران 
حدود يك قرن است كه در دل تندپيچ هاي حساس تاريخي حضوري 

موارد نه فقط هيچ بارقه اي از  چشمگير داشته است اما در هيچ يك از اين
صف مستقل طبقاتي خود را نشان نداده است كه قادر به طرح و پيگيري 

انتظارات ارتجاعي » مشروطيت«مطالبات اوليه خود هم نشده است. در 
 32تا  20بخشي از بورژوازي را انتظارات خود پنداشت. در فاصله سال هاي 

راي خواست هاي روز خود زير فشار توهم آفريني هاي حزب توده، ب
سنديكاليست شد و در جدال با رژيم حاكم، اهداف بورژوازي اردوگاهي را 
جايگزين دورنماي طبقاتي خود ساخت. در روزهاي پيش و پس قيام بهمن 
غرق در توهمات متراكم ساليان دراز، نتوانست از حد سقوط شاه فراتر رود 

و پس از  88ن كرد. در سال و در مقابل عروج ارتجاع هار بورژوازي تمكي
سناريوي شوم انتخابات رئيس جمهوري باز هم هر چند محدود به ميدان 
آمد اما آمدنش اين بار از هميشه بدتر بود. يك نكته مهم اين است كه توده 
هاي كارگر تا پيش از شروع تندپيچ ها، الاقل درگير جدال گسترده براي 

آغاز وضعيت متالطم سياسي و  بابوده اند، اما  دحصول مطالبات روز خو
اپوزيسونهاي بورژوازي همان خواست ها را هم رها كرده و دار و ندار  عروج

قدرت خود را در صف آرائي اپوزيسون ها منحل نموده اند. ديكتاتوري هار 
اعم از ميليتانت يا » چپ«سرمايه در يك سوي و رژيم ستيزي رفرميستي 

رويكرد كارگران نقش مؤثر داشته است. مسالمت جو از سوي ديگر، در اين 
براي اينكه طبقه كارگر در سر بزنگاه هاي حساس تاريخي دست به طرح 
مطالبات اساسي خود زند بايد اين مطالبات را از درون يك جنبش 
سراسري شورائي ضد سرمايه داري دستور كار خود ساخته باشد. رژيم 

سرمايه داري باشد. راه ستيزي اين جنبش بايد رژيم ستيزي طبقاتي ضد 
ديگري وجود ندارد. در مورد تفاوت ميان ايفاي نقش كارگران پاره اي 
كشورها و توده هاي كارگر ايران، در آستانه ظهور تندپيچ هاي تاريخي 
بحث جداگانه اي الزم است اما به اختصار مي توان نكاتي را باز گفت. اول: 

كشورهاي آسيائي  و  خيبرطبقه كارگر ايران در قياس با كارگران 
و ايفاي نقش وي به  حضور داشتهسياسي  در مبارزاتچشمگيرتر  ،افريقائي

عنوان وزنه اي سنگين در تركيب نيروهاي اجتماعي داخل جامعه، مورد 
است. ابراز وجود جنبش كارگري ايران در فاصله سال  بودهتوجه بورژوازي 

براز حيات جنبش شاهد گوياي اين مدعاست. دوم: ا 32تا  20هاي 
» چپ«كارگري ايران بيشتر از جنبش هاي كارگري كشورهاي باال با 

تداعي گرديده است. سوم: وقوع حوادث مهم تاريخي در ايران بر خالف پاره 
اي ممالك، هميشه با خيزش هاي عظيم اجتماعي همراه بوده است. اين 

دادها را امر به نوبه خود اهميت حضور طبقه كارگر در سمت و سوي روي
باال مي برده است. چهارم: به همه اين دالئل سركوب قهرآميز و همه نوعي 

كارگر ايران براي بورژوازي اولويت پيدا مي كرده  طبقههر جنب و جوش 

كه در سياهترين دوره هاي ديكتاتوري هار سرمايه  آوريماست. در نظر 
سنديكاهاي مثالً در مصر و تركيه، دولت هاي سرمايه داري وجود نوعي 

كاريكاتوري ابزار دست خود را تحمل كرده اند اما در ايران مگر در روزهاي 
پنجم بي افقي ها چنين چيزي اتفاق نيافتاده است.  پاشيدگي كامل دولت

 و نداشتن صف مستقل طبقاتي را هم به مؤلفه هاي باال اضافه كنيم. نتيجه
گر با مشاهده وضعيت كارطبقه . بينيممي  چيزي است كهتأثير اين عوامل 

متالطم سياسي در جامعه، پيوند خوردن با جنبش سرنگوني طلبي را كليد 
خواست هاي روز خود را كنار  !!ورود به دروازه هر تغييري تلقي مي كند

فاقد هر مي نهد. تغيير رژيم را همه چيز مي پندارد و در شرائطي كه 
ه پياده نظام اين يا يكراست بناچار ، استصف مستقل سوسياليستي  ميزان

آن اپوزيسون بورژوازي در مقابل باندهاي ديگر قدرت سرمايه تبديل مي 
   كرده است. تي چپ هم اين رويكرد را تقويت ميرژيم ستيزي فراطبقا شود.

  

  
  پاسخ هشتم:

اين فقط طبقه كارگر ايران نيست كه از مبارزات سالهاي اخير خود نتيجه 
ش كارگري در سراسر دنيا شكست پشت اي به دست نياورده است. جنب

سر شكست را تجربه مي كند. آنچه در يونان، اسپانيا، فرانسه، آلمان، 
بلژيك، ايتاليا و هر كجاي ديگر روي داده است همگي شاهد صحت اين 
مدعاست. در سخن از تأثير شرائط حاضر نظام سرمايه داري بر شكست 

رديف كرد. سرمايه داري با هاي كارگران، مي توان فاكتورهاي مهمي را 
بهره گيري از آخرين دستاوردهاي تكنيك و صنعت مدرن، بارآوري نيروي 
كار را به اوج رسانده و در همين راستا ارتش ذخيره نيروي كار را كه 
همواره عظيم بوده است از مرز يك ميليارد برده مزدي در جهان باالتر برده 

هولناكتر توده هاي كارگر در چه هر هاي جديدي براي استثمار  است. راه
پيش پاي خود باز كرده است. به جاي احداث كارخانه و استخدام كارگر و 
پرداخت دستمزد و بازنشستگي و بيمه بيكاري و بيماري، آلونك زن چيني 
و بنگالي و افريقائي را مركز پيش ريز و صعود خود به قله اضافه ارزش ها 

صدور سرمايه اجبار خود به پرداخت ساخته است. با توسعه بدون مرز 
دستمزدهاي واقعي را به شدت كاهش داده است. دولت سرمايه كه در 
گذشته هاي دور، فقط ماشيني براي قهر و سركوب طبقه كارگر بود اكنون 
با فونكسيونها و ساختار تازه اش موقعيت طبقه بورژوازي براي مهار جنبش 

ين عوامل را مي توان طوالني كرد. كارگري را محكم تر كرده است، ليست ا
، كفه توازن قوا در مقابل مبارزات روز كارگران اين كارهاسرمايه جهاني با 

از دنيا را به نفع خود سنگين ساخته است. اين سنگيني در بخشي از دنيا، 
درنده كه جامعه ما ابعادي سبعانه تر هم پيدا مي كند، به اين دليل  جمله

اتوري هار دولتي را پشت سر خود دارد. به يمن اين ترين و هارترين ديكت
تحوالت، اعتصاب محل كار كه تا چند دهه پيش سالح مؤثر كارگران براي 
تحميل خواسته هايشان بر سرمايه داران بود، امروز قادر به ايفاي نقش 
سابق نيست. جنبش اتحاديه اي كه نقش هويتي آن فروش كل قدرت 

ارگر به سنار و سي شاهي افزايش دستمزد پيكار ضد كار مزدي طبقه ك
بود، امروز تاريخ مصرف خود براي همين دكانداري را هم از دست داده 
است. نگاهي به آنچه چند دهه اخير در ايران رخ داده است براي نشان 
دادن تغييرات توازن قواي ميان طبقه كارگر و سرمايه دار كافي است. در 

همه اعتصابات كارگري كه در  خورشيدي تقريباً 50اواسط دهه 
چهارديواري كارخانه ها به وقوع مي پيوست به خواست هاي خود دست 
مي يافت. عكس ماجرا در مورد اعتصابات و تحصن ها و مبارزات روز صدق 
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مي كند. در دوره زماني اول، نياز مبرم سرمايه به بيشترين نيروي كار 
صابات كارگري مي شد. در سبب عقب نشيني سرمايه داران در مقابل اعت

دوره دوم صاحبان سرمايه نه فقط فشار احتياج به نيروي كار را احساس 
نمي كنند كه به طور مدام ارتش چند ميليوني و در واقع جند ده ميليوني 
بيكاران را سالح دست خود براي سركوب هر اعتراض و خواست كارگران 

را اضافه كنم. اول اينكه  شاغل مي سازند. به اين بحث سه نكته مهم ديگر
مقاومت سبعانه سرمايه داري در مقابل خيزش هاي عظيم كارگري، در 
همان حال كه به يمن سنگين شدن كفه قدرت سرمايه در توازن قواي 
موجود صورت مي گيرد، اجبار قهري ماندگاري نظام سرمايه داري هم 

ت رد بر هست. سرمايه جهاني بدون اين سبعيت ها و بدون گذاشتن دس
كارگري قادر به حصول نرخ سودهاي مورد نياز بازتوليد  اعتراضسينه هر 

خود نيست. نكته دوم اينكه سرمايه داري صرفاً به اين دليل كفه توازن قوا 
را به نفع خود سنگين تر ساخته است كه جنبش كارگري جهاني گام به 

يم كرده است. گام سنگرها، قالع و استحكامات مبارزه طبقاتي خود را تسل
سومين نكته آنكه جنبش كارگري براي غلبه بر وضعيت حاضر، بايد بساط 
رفرميسم راست اتحاديه اي و آويختن به احزاب چپ نماي ماوراء خود را 
در هم پيچد. با اعتصابات درون اين كارخانه و آن كارخانه، با توسل به 

س حصول هيچ سنديكاسازي، با تحصن هاي پراكنده و مانند اين ها شان
پيروزي وجود ندارد. با جايگزيني اعتصاب محل كار توسط اعتصابات 
سراسري، با خواباندن چرخ توليد اضافه ارزش در وسيع ترين قلمروها، با 
اعمال قدرت شورائي سراسري عليه سرمايه، با پيش كشيدن افق شفاف 

، ريسرمايه داسوسياليستي و تبديل اين افق به سالح دست شوراهاي ضد 
با همبستگي انترناسيوناليستي ضد كار مزدي است كه مي توان كفه توازن 

  قوا را بر هم زد و شكست ها را به پيروزي تبديل كرد. 
  

   پاسخ نهم:

نه فقط كارگران كارگاههاي كوچك كه كارگران بزرگترين واحدها هم به 
رين صرف اتكاء به قدرت خويش در محدوده كارخانه قادر به تحميل نازل ت

خواست هاي خود بر صاحبان سرمايه نمي باشند. كارگران حتي براي 
راهي ندارند جز اينكه شورائي،  ددستيابي به ابتدائي ترين خواسته هاي خو

سراسري و ضد سرمايه داري متشكل شوند. وجود كارگاههاي كوچك و 
پراكندگي مراكز كار در ايران به نوبه خود، مبرميت و اهميت سازمانيابي 

ميليون  10سراسري را صدچندان مي سازد. همان گونه كه وجود بيش از 
كارگر بيكار و فاقد هر نوع محل كار در جامعه، بر درجه مبرميت اين 
سازمانيابي مي افزايد. شكي نيست كه گردائي هزاران كارگر در زير يك 
سقف با شدت استثمار و درد و رنج و شرائط كار و زندگي مشترك، امر 

و تشكل يابي آن ها را بسيار تسهيل مي كند، اما فراموش نكنيم كه  اتحاد
به ويژه در وضعيت روز دنيا فقط محيط كار مشترك نيست كه خيل 
بردگان مزدي را به هم پيوند مي زند. تعرض بي امان سرمايه به سطح 
معيشت، حداقل امكانات معيشتي يا آزاديهاي سياسي و حقوق اجتماعي 

يست كه خاص بردگان مزدي شاغل در اين يا آن كارگاه كارگران چيزي ن
يا حتي اين منطقه و آن منطقه باشد. كل طبقه كارگر مستقل از اينكه در 

استثمار شوند، آماج اين  هاكارگاههاي خرد يا عظيم ترين تراست 
. بيكاري همه كارگران را تهديد مي كند، سطح نازل هستندتهاجمات 

همه توده هاي كارگر است، محروميت از امكان دستمزدها فاجعه دامنگير 
دارو و درمان مصيبت همگاني بردگان مزدي است، نداشتن شهريه 
تحصيلي فرزندان آتشي است كه به جان همه كارگران افتاده است، تحمل 

عرصه را بر كل طبقه كارگر تنگ ساخته است. اگر ، فشار خفقان و سركوب
نيم، آنگاه مي بينيم كه وجود اين واقعيت ها را به درستي تعمق ك

كارگاههاي كوچك و پراكندگي اين كارگاهها فاكتور چندان تعيين كننده 
اي در كار سازمانيابي كارگران نخواهد بود. در نظر بياوريم كه ميليون ها 
كارگر بيكار اصالً محل كاري ندارند كه بخواهند در درون آن متشكل 

بسيار اثرگذار طبقه كارگر ايران، شوند، يك بخش بسيار تعيين كننده و 
كارگران حمل و نقل مي باشند، كافي است سه روز رانندگان بزرگراه 

تهران اعتصاب كنند تا كل چرخه توليد كارخانه هاي جاده  -بندعباس 
كرج از كار باز ايستد. اگر بخواهيم فقط به محل كار چشم دوزيم، رانندگان 

زير يك سقف را ندارند. بحث بر سر جاده ها نيز حالت كارگران جمع در 
جمع شدن در دكه هاي مختلف صنفي براي چانه زدن با مالكان كارگاهها 
نيست،  سخن بر سر سازمانيابي جنبش كارگري است. جنبشي متشكل از 
همه بيكاران، شاغالن، كارگران واحدهاي كوچك، بزرگ، كارگران مولد، 

يا هر بخش ديگري كه در هر  غيرمولد، صنعتي، تجاري، آموزشي، درماني
قلمرو كار مي كنند و مورد استثمار قرار مي گيرند. پيداست كه براي 

شوراهاي ضد  هر جامتشكل شدن بايد از محل كار و زندگي آغاز كرد. در 
از درون ، سرمايه داري را بر پاي داشت. اين شوراها را به هم پيوند زد

سوسياليستي شفاف به صورت  شوراها با منشور مطالبات واحد و دورنماي
 بايديك طبقه در مقابل بورژوازي به صف گرديد. هر كارگر در هر مركز كار 

مبارزه براي حصول مطالبات روز و متشكل شدن همزنجيران محل كار را با 
مبارزه حول خواسته هاي سراسري توده هاي كارگر و سازمانيابي سراسري 

كارگران كارگاههاي خرد با همان جنبش كارگري پيوند زند. در اين گذر 
  .هستندوظيفه اي مواجه هستند كه كارگران واحدهاي بزرگ رو به رو 

  
  پاسخ دهم:

صحبت مي كنيم بايد تكليف خود » جنبش زنان«وقتي از پديده موسوم به 
با بسياري پرسش ها را مشخص سازيم. از كدام جنبش زنان حرف مي 

ال مي كند؟ ريشه سلب مطالبات و زنيم؟ اين جنبش چه مطالباتي را دنب
بي حقوقي هايش را در كجا مي بيند و براي حصول اين خواسته ها عليه 

« كدام نظام مي جنگد؟ تلقي رايج اين است كه جنبش زنان يك جنبش 
است!! جنبشي كه عليه مردساالري، عليه » دموكراتيك« و » حق طلبانه

بعيضات جنسي و عليه ستم و بي حقوقي هاي مضاعف زنان، براي رفع ت
و ناروائي ها مبارزه مي كند. اين  قوانين و احكام متناظر با اين تبعضات

روايت از جنبش زنان ماالل از تناقض و توهم بافي است.اوالً ريشه واقعي 
تمامي نابرابري ها، ستم ها، محروميت ها، مردساالري ها يا قوانين و 

ار مخفي مي دارد. دوم اينكه به قراردادها و سنن پاسدار آن ها را از انظ
جاي راه واقعي پيكار عليه اساس اين بي حقوقي ها گمراهه هاي تيره 
رفرميسم را توصيه مي كند، سوم آنكه صف بندي طبقاتي واقعي درون 
جامعه موجود را به زيان طبقه كارگر و به سود نظام سرمايه داري 

ه مي كند. مسأله دستخوش تحريف مي سازد و جنبش كارگري را شقه شق
را بسيار موجز توضيح دهم. ريشه مردساالري، تبعيضات جنسي و كل ستم 
مضاعفي كه بر زنان اعمال مي شود بدون هيچ استثنا در موجوديت نظام 
سرمايه داري قرار دارد. سرمايه داري است كه ميليونها زن كارگر ايراني را 

مزد كرده است و به مجبور به تحمل دو شيفت كار خانگي بدون هيچ دست
يمن تحميل اين دوشيفت كار شاق رايگان، بر آنها، همسرانشان را هم 
مجبور به انجام روزانه هاي كار دو شيفتي در كارخانه ها و جاهاي ديگر با 
نازل ترين بهاي ممكن مي سازد. سرمايه است كه هزينه نگه داري و 

ان، همه و همه را به آموزش كودكان، مخارج نگهداري از معلوالن و سالمند
كار خانگي بدون دستمزد زنان كارگر ارجاع داده است. نرخ اضافه ارزش 

درصدي سرمايه اجتماعي ايران در بخش قابل توجهي از خود  1200هاي 
مديون همين كار رايگان خانگي توده هاي وسيع زنان كارگر است. قانون، 

برتافته از نيازهاي و نظم موجود در تمامي تار و پود خود  دينسياست، 
موجوديت و استيالي سرمايه و وجه الضمان بقاي نظام بردگي مزدي مي 
و  باشد. بر همين اساس هر توحشي كه در چهارچوب قانون و نظم و عرف

، همه از شريان حيات سرمايه مي مي كشد، زندگي زنان را به تباهي  شرع
ل اشكال توليدي جوشد. سرمايه است كه كل ساز و كارهاي فرارسته از د

پيشين تاريخ را از خطر زوال مصون مي دارد، آن ها را بازتوليد مي كند، به 
هر ، عنوان سالح قدرت و اعمال حاكميت خود مورد استفاده قرار مي دهد

مبارزه براي زوال و نابودي آن ها را با مجازات زندان و شكنجه و اعدام 
. هر ميزان پاسخ مي گويد. اين ها همه، در كنار هم فري اد مي زنند كه: اوالً

در گرو مبارزه مؤثر و شفاف عليه اساس  مبارزه عليه بي حقوقي زنان
سرمايه داري است. ثانياً جنبش زنان تنها در صورتي مي تواند ظرف واقعي 
صف آرائي براي رفع ستم ها و نابرابري هاي جنسي باشد كه به عنوان 

ي توده هاي كارگر خود را سنگري از سنگرهاي جنبش ضدسرمايه دار
سازمان دهد. حتماً گفته خواهد كه همه زنان كارگر نيستند و همه آنها 
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حاضر به مبارزه ضد سرمايه داري هم نيستند. اين چيزي است كه واقعيت 
ميليون ها زن كارگر ايراني پيكار براي رهائي  معنايش اين نيستكه دارد اما 

موجود را به دار رفرم طلبي اين و آن خود و رهائي كل زنان از شر مصائب 
زن كارگر براي رهائي خود از قيد بي  .اپوزيسون بورژوائي حلق آويز كنند

حقوقي هاي موجود بايد عليه استثمار و شدت استثمار همزنجيرانش، عليه 
وجود كار خانگي، عليه رايگان بودن اين كار، عليه هر نوع مذهب، عليه هر 

عه، عليه قوانين قصاص و سنگسار و مردساالري شكل دولت باالي سر جام
عليه ريشه هاي واقعي وجود همه اين ها، و ساير زن ستيزي ها و 

. او بايد خواستار مهد كودك رايگان، مراقبت عليه كار مزدي پيكار كند
رايگان از سالمندان، امحاء كار خانگي، پرداخت دستمزد كامل در قبال اين 

ن نرفته است، خواستار آموزش رايگان، بهداشت و نوع كار مادام كه از ميا
دارو و درمان رايگان و صدها مطالبه مهم ديگر از اين دست شود. هر ميزان 
آزادي و استيفاي حقوق او در گرو حصول اين مطالبات است و كل اين 
مطالبات اجزاء غيرقابل تفكيك و اليتجزاي خواست هاي پايه اي طبقه 

ي باشد. با اين تفصيل پاسخ من به سؤال حاضر كارگر و جنبش كارگري م
بسيار صريح و شفاف است. بحث بر سر اين نيست كه جنبش زنان دست 
به كار سازمانيابي زنان كارگر شود. بالعكس اين جنبش ضد سرمايه داري 
طبقه كارگر است كه بايد مبارزه عليه كليه نابرابري هاي جنسي و بي 

  هاي پيوسنه و توفنده خود سازد. حقوقي زنان را سنگري از سنگر
  

 پاسخ يازدهم:

اصطالح مجعولي در ادبيات سرمايه داري است و مثل » بخش خدمات« 
همه واژگان ديگر به كار گرفته مي شود تا ماهيت نظام بردگي مزدي را 
استتار كند. آنچه زير اين نام وجود دارد همسان همه حوزه هاي هستي 

نيروي كار و استثمار توده هاي كارگر است.  سرمايه، بازار خريد و فروش
كارگران شاغل در اين بخش، در همه جاي دنيا از جمله ايران بخش تعيين 
كننده و بزرگي از كل طبقه كارگر را تشكيل مي دهند. نيروي كار آنان با 
سرمايه مبادله مي گردد، سرمايه سرمايه دار مي شود و ممكن است مولد 

كن است به طور مستقيم اضافه ارزش توليد كند و يا غيرمولد باشد. مم
ممكن است چنين نباشد، بلكه به طور غيرمستقيم در افزايش ميزان اضافه 
ارزش ها نقش تعيين كننده ايفاء نمايد. آنچه مهم است اين است كه در 
همه اين حاالت نياز جبري بازتوليد پروسه ارزش افزائي و توليد اضافه 

اين بخش بسان كارگران همه حوزه هاي ديگر پيش ارزش است. كارگران 
ريز سرمايه استثمار مي شوند، شدت استثمار آنان در پاره اي موارد چه بسا 
از كارگران ديگر بيشتر باشد. در شرائط حاضر ميليون ها معلم دبستان و 
دبيرستان و مدارس عالي، پرستار، بهيار، تكنيسين بهداشت و درمان، 

نظافتچي، كارگر رستوران و هتل و شبكه هاي حمل و خبرنگار، مترجم، 
نقل و مانند اين ها در اين بخش كار مي كنند و استثمار مي شوند. توده 
هاي كثير كارگر مورد استثمار اين قلمروها همسان همزنجيران خود در 
همه حوزه هاي ديگر به صورت مدام عليه شدت استثمار سرمايه داري و 

ي ديگر منبعث از موجوديت سرمايه مبارزه كرده اند مظالم و بي حقوقي ها
و مبارزه مي كنند. ابعاد خيزش ها، اعتراضات و مبارزات معلمان، پرستاران 
و بهياران بيمارستان ها در طول اين سال ها از مبازرات كارگران بخش 
هاي ديگر كمتر و محدودتر نبوده است. هر گونه مرزكشي ميان اين 

مزدي و ساير گروه ها و افراد طبقه شان به طور  جمعيت عظيم بردگان
قطع ضربه اي است كه بر انسجام، يكپارچگي و قدرت متحد كل طبقه 
كارگر وارد مي گردد. نقد ناسيوناليستي و رفرميستي سرمايه داري در 
جامعه ما تاريخاً تالش داشته است كه بر روي شدت استثمار و وضعيت 

پرده اندازد. اهميت كار اين بخش در » ماتخد« فالكت بار كارگران حوزه 
افزايش اضافه ارزش هاي انبوه سرمايه را استتار نمايد و در همين راستا به 

  يكپارچگي و اتحاد كل طبقه كارگر صدمه زند.

  

  پاسخ دوازدهم:

كارگر كسي است كه نيروي كار خويش را مي فروشد و با فروش نيروي 
ع دخالت در سرنوشت كار خود جدا مي كارش، از كار، محصول كار و هر نو

گردد، او بر همين اساس از هر شكل مداخله آزاد در تعيين سرنوشت 
زندگي اجتماعي خويش نيز جدا و محروم مي شود. در تعريف كارگر آنچه 
كه واجد هيچ اعتبار اساسي نيست يدي و فكري بودن آن و آنچه واجد 

. فرايند مبادله شده حداكثر نقش است همين مشخصاتي است كه اشار
  نيروي كار و مصرف آن توسط سرمايه دار مراحلي دارد. 

فاز نخست اين فرايند، متضمن مبادله ميان كار مرده يا كار عينيت يافته 
پيشين به مثابه سرمايه در يك سوي و نيروي كار زنده به صورت كاال در 

و صوري زير  سوي ديگر است. تا اينجا نيروي كار فقط به شكل غيرارگانيك
اما  مي رودال فروش ا. اين نيرو به عنوان يك كمي گيردتسلط سرمايه قرار 

هنوز عينيت پيدا نكرده و شكل مادي مجسم احراز ننموده است. تحقق 
ويژگي مهم داراست. اول: اينكه سرمايه كليه حق و حقوق  3همين فاز 

. دوم: مي سازدمربوط به چگونگي كاربرد و مصرف نيروي كار را از آن خود 
اين مبادله به اين دليل انجام مي گيرد كه نيروي كار مورد خريد و فروش، 

و سوم: اينكه انجام اين مبادله پول را  استنياز پروسه توليد اضافه ارزش 
  به سرمايه مبدل مي سازد. 

فاز دوم مرحله اي است كه صاحب سرمايه نيروي كار خريداري شده را در 
مي كند. در اينجاست كه نيروي كار به كاالئي مادي و  پروسه توليد مصرف

مجسم تبديل مي شود. كاالئي كه بهاي آن چندين برابر بهاي خريد آن 
توليد اضافه ارزش، هر دو فاز ياد شده را در بر مي گيرد، اما   پروسهاست. 

شود، الزاماً هر دو مرحله را پشت  كل نيروى كارى كه با سرمايه مبادله مى
گذارد. نيروي كار بخش عظيمي از كارگران فاز دوم را طي نمي  ىسر نم

كند و به صورت كار مولد در نمي آيد اما نياز قهري فرايند بازتوليد سرمايه 
همزنجير هر يا فرايند عمومي توليد اضافه ارزش است. فروشنده آن مثل 

جدا مي شود و حق دخالت در سرنوشت كار و  شمولد خود از كار
   ندگي اجتماعي خود را از دست مي دهد.سرنوشت ز

نكته اساسي در تعريف كارگر مطلقاً يدي يا فكري بودن كار نيست. آنچه 
زير نام كار فكري مراد مي شود اگر نيروي كاري است كه كاالست و به 
مثابه يك كاال به فروش مي رسد مستقل از اينكه هر دو فاز باال يا فقط فاز 

ال دارنده و فروشنده اش يك كارگر است. نخست را طي كند به هر ح
معلم، مترجم يا خواننده، كار يدي نمي كنند اما غيريدي بودن كارشان 
اساس كارگر و فروشنده نيروي كار بودن آنان را زير سؤال نمي برد. در 

معناي فروش نيروي كار صرف همين جا نكته مهم ديگري را اضافه كنم. 
از حقوق بگيران نه فقط كارگر نيستند  دريافت حقوق نيست. شمار كثيري

كه به طبقه سرمايه دار تعلق دارند. نماينده پارلمان، وزير، امراي ارتش، 
مستشاران،  ،مشاوران ،رؤساي پليس، فرماندهان نظامي و انتظامي، مديران

اجتماعي سرمايه، و  سياسي ،برنامه ريزان نظم توليدي ،سياستگذاران
گيرند اما آنان فقط آحادي از طبقه سرمايه  مي» حقوق  «ظاهراً  همگي

دار را تشكيل مي دهند. سرمايه يك شيئي نيست، يك رابطه اجتماعي 
است و افراد طبقه سرمايه دار به مالكان مؤسسات صنعتي، مالي، تجاري و 
ساير بنگاههاي اقتصادي محدود نمي شوند بلكه كل عناصر دخيل در 

اين نظم يا تحميل اين نظام بر طبقه  برنامه ريزي نظم سرمايه و اعمال
كارگر را نيز در بر مي گيرد. همه افراد يا گروههائي كه نام برديم نظم 
توليدي و سياسي و اجتماعي سرمايه را برنامه ريزي مي كنند، پاسداري 
مي نمايند و بر كارگران تحميل مي كنند. عكس قضيه در مورد كارگر و 

ر سواي نيروي كارش مالك هيچ چيز ديگر طبقه كارگر مصداق دارد. كارگ
نمي باشد. نيروي كار وي مي تواند يدي يا فكري باشد. او با فروش نيروي 
كارش فقط استثمار نمي شود، فقط اضافه ارزش توليد نمي كند، فقط 
دنياي سرمايه ها را توليد نمي نمايد بلكه عالوه بر همه اين ها، از هستي 

از هر نوع دخالت در كار و فرايند توليد و  اجتماعي خود ساقط مي شود.
ايفاي نقش واقعي در تعيين سرنوشت زندگي خود سقوط مي كند. اين 

، بسياري از آزمايشگاه حكم در مورد يك معلم، پرستار، مترجم، تكنيسين
به همان اندازه ها  نويسندگان و روزنامه نگاران و گروههاي مشابه آن

  صدق مي كند. رگر صنعتي مصداق دارد كه در مورد يك كا
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حزب كمونيست كارگري، سازمان فدائيان (اقليت) و سازمان هاي  پاسخ
  گونه به همان را پرسش آرش 12فدائيان خلق ايران (اكثريت) به 

  كنيم. اند، درج مي كه براي ما ارسال كرده

  

  

  دوازده پرسش از:
  حزب كمونيست كارگري

 

و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه  پراكندگي پرسش:
هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل  ها رژيم عواملي است؟ بعضي

ها رفرميسم و  دانند و بعضي كنند، علت اصلي مي مستقل را سركوب مي
هاي فعاالن كارگري و چپ را؛ شما  هاي ديگر چپ روي سازشكاري و بعضي

قتصادي ايران و مخصوصاٌ نقش دولت هاي ا چه نظري داريد؟ ويژگي
كنيد؟ براي بيرون آمدن  خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي رانت

از اين پراكندگي چه بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي 
 بايد بهره جست؟

 
جنبش  :فر عضو دفتر سياسي حزب كمونيست كارگري شهال دانش

ل سراسري خود محروم است، چون در حاكميت كارگري از داشتن تشك
جمهوري اسالمي تالش براي ايجاد تشكل جرم است. از همين رو تالش 
براي ايجاد تشكل كارگري همواره يك عرصه نبرد كارگران با رژيم بوده 

در امر  يجنبش كارگر يها يعليرغم پيشرو ،است. بخاطر همين
اش تالش كرده متشكل  مبارزه ، عليرغم اينكه كارگر با تالش ويسازمانياب

كماكان ما با  يشود و داشتن تشكل را حق مسلم خود دانسته است، ول
يم. بدين يايد در سطح سراسري آن روبرو كه شما به آن اشاره كرده يمعضل

ترتيب روشن است كه اولين مانع براي ايجاد تشكل سراسري كارگري، 
جمهوري اسالمي است.  ديكتاتوري حاكم بر ايران است. خفقان و سركوب

بينيم كساني چون منصور اسانلو، ابراهيم مددي، رضا شهابي  همين االن مي
از كارگران شركت واحد و بهنام ابراهيم زاده و محمد جراحي و شاهرخ 

هاي كارگري بخاطر  زماني از اعضاي كميته پيگيري براي ايجاد تشكل
ود از حق و حقوق مبارزاتشان براي ايجاد تشكل خود و بخاطر دفاع خ

كارگر در زندانند. به همين شكل رهبران سنديكاي نيشكر هفت تپه باز 
بخاطر تالش براي ايجاد سنديكاي خود و اعتصابات باشكوه اين كارگران در 

از كار خود اخراج شده و براي آنها پرونده قضايي تشكيل داده  85سال 
از نظر من اين اولين و شده و همواره تحت تعقيب و فشار هستند. بنابراين 

ترين مانع براي متشكل شدن كارگر در ايران است. طبعا ساختار  مهم

هاي كار ايجاد كرده  اقتصادي اي كه جمهوري اسالمي آگاهانه در محيط
عمل كند. آنهم  ،است، توانسته بعنوان يك مانع ديگر كه مهم هم هست

، به شكل رايج هاي قراردادي و موقت و بصورت پيماني تبديل استخدام
هاي كار، تكه تكه كردن محيط هاي كار و سپردن هر  ها در محيط استخدام

در جمع شدن و متحد  ديگربخش آن به يك پيمانكار، يك مانع جدي 
شدن و شكل گرفتن تشكل كارگران است. بويژه اين باليي است كه 
جمهوري اسالمي بر سر كارگران نفت، صنايع وابسته به نفت مانند 

هاي بزرگي چون ايران خودرو و ذوب آهن اصفهان  ها و مجتمع وشيميپتر
جمهوري  ،هزاران كارگر آورده است. با اين شكل از كار ه سرو غيره ب

اسالمي توانسته است، با حواله دادن هر بخش از كارگران يك كارخانه به 
پيمانكاري معين، جلوي اعتراضات واحد و سراسري كارگران در چنين 

هم و كليدي را سد كند. شرايط برده واري از كار را بر كارگران مراكز م
چون چماقي روي سر كارگر  حاكم كند. بيكاري و اخراج را همواره هم

ترين ضربه را به امر متشكل شدن كارگران وارد  نگاهدارد و با اين كار بيش
 كنم، گرايشي كه كند. بنابراين با توجه به نكاتي كه اشاره كردم، فكر مي

معضل ضعف تشكيالت كارگران را به چپ روي كارگران و يا نقش چپ 
دهد، عمال دارد جمهوري اسالمي را از زير ضرب جنبش كارگري  نسبت مي
 كند.   خارج مي

 بطور مثال به تجربه مبارزات كارگران شركت واحد نگاه كنيد. اگر واقعاٌ
اد، امروز سنديكاي افت اتفاق نمي 84اعتصابات با شكوه اين كارگران در سال 

اين كارگران از چنين اعتباري در ميان كارگران و در سطح جهاني 
يك گرايش مخالف اين اعتصابات بود،  ،موقع برخوردار نبود. خوب همان

 ،ها و غيره خواست كارگران با اشكالي از مبارزه مثل روشن كردن چراغ مي
باقي كار را به  به قول خودشان توجه مسئوالن امر را بخود جلب كنند و

هاي كريدورهاي اداره كار و غيره بسپارند. اما هفده هزار كارگر  رايزني
شركت واحد با اعتصاب قدرتمند خود، بطور واقعي توانستند جايگاه و نقش 
اعتصابات كارگري را به نمايش بگذارند. مبارزاتي كه بطور واقعي تمام 

مي در تغيير توازن قواي ها را بطرف كارگران معطوف كرد و نقش مه توجه
سياسي جامعه به نفع كارگر و كل جامعه داشت. خوب به زعم برخي 

كه  اين ها همه تندروي و چپ روي كارگران است. يا فرضاٌ مفسران اين
گونه مجوزي  گويد داشتن تشكل حق مسلم ماست و نياز به هيچ كارگر مي

اين جنبش را  ندارد، به روشني راديكاليسم و نفوذ گرايش چپ در راس
ها ما شاهد گرايشي  دهد. اما در عين حال در درون همين تشكل نشان مي

بوديم كه بدنبال تغيير در فصلي از قانون كار ضد كارگري جمهوري 
اسالمي بود تا بتواند مجوز ايجاد تشكل براي كارگران را بدست آورد. همان 

اين حكومت فرا  گرايشي كه امروز هم كارگر را به بيعت با قانون اساسي
 خواند.  مي

دهد كه اين گرايشات راست جايي در  واقعيت مبارزات كارگران نشان مي
ميان كارگران ندارد. همانطور كه اشاره كردم، تجربه كارگران شركت واحد، 

هاي تا كنوني كارگران براي امر متشكل  نيشكر هفت تپه و همه تالش
با حكومت اسالمي بر سر يك جدال جانانه  مقاطع مهمشدن، چيزي جز 

س آن گرايش أمتشكل شدن نبوده است. تالش هايي كه بطور واقعي در ر
چپ و راديكال قرار داشته  و جنبش كارگري را در زمينه سازمانيابي خود 

هايي كه به همت خود  به دستاوردهاي كنوني رسانده است. همه اين تشكل
ري است و بايد به همه هاي جنبش كارگ اند، پيشروي كارگران ايجاد شده
 آنها ارج گذاشت.  

اري مانع اصلي كاز سوي ديگر شما به اين نظر كه گويا رفرميسم و سازش
سازمانيابي كارگران است، اشاره كرديد. من چنين جايي به رفرميسم 

دهم.  بطور واقعي  بعنوان يك مانع در برابر امر سازمانيابي كارگران نمي
در جنبش كارگري جايي ندارد به اين دليل رفرميسم و گرايش سازشكار 

ساده كه يك پاي رفرميسم محدود كردن مبارزه در چهارچوب قوانين 
موجود است و بازي كردن در چهارچوب ساختار سياسي حاكم يعني 
جمهوري اسالمي، يعني قرار گرفتن در كنار خانه كارگر كه با توجه به 

ياسي آنان كه اعتراضات سطح اعتراض در ميان كارگران و خودآگاهي س
خواهد  گسترده و بي وقفه شاهد آن است،   از سوي كارگر معترضي كه مي

شود. چون انتظار هر گونه اصالح و  حقش را بگيرد، با انزجار روبرو مي
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رفرمي از سوي جمهوري اسالمي پوچ است و هرگونه بهبودي در شرايط 
ات او و تحميل آن به كار و زندگي كارگر، تنها و تنها در نتيجه مبارز

جانيان اسالمي ممكن است. از همين رو مبارزه عليه تهاجمات جمهوري 
اسالمي، مبارزه براي تحميل خواستهاي خود به اين رژيم، يك جزء دائمي 
مبارزات كارگران و كل جامعه عليه جانيان اسالمي بوده است. در يك كالم 

ن، سخن گفتن از هر گونه در جمهوري اسالمي و قوانين ارتجاعي اسالمي آ
 اصالح و رفرمي پوچ است.

اما اجازه بدهيد اشاراتي هم در مورد بخش آخر سئوالتان و راهكارها داشته 
باشم. ببينيد به نظر من ما در دو سطح بايد به مساله سازمانيابي كارگري 

اي كه تا كنون به همت خود  هاي كارگري نگاه كنيم. يكي تقويت تشكل
هاي جنبش  طور كه اشاره كردم پيشروي اند و همان گرفته كارگران شكل

هاي آنست، مانند سنديكاي شركت واحد، سنديكاي  كارگري و نقطه قوت
نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، و يا انجمن صنفي برق و 
فلزكار كرمانشاه و كميته هماهنگي و كميته پيگيري وغيره و غيره. 

مقاطع معيني كنار هم ايستاده و بطور مثال فراخوان به هايي كه  در  تشكل
هزار تومان از  330مزد  اند. در اعتراض به سطح دست برگزاري اول مه داده

اند، قطعنامه اول مه و منشور  سوي دولت، صداي اعتراض كارگران بوده
اند و به اين شكل در حد توان خود  مطالبات حداقل كارگري را منتشر كرده

ها به  اند به جنبش اعتراضي كارگري تعين بدهند. اين تشكل دهتالش كر
توانند نقش مهمي در متحد كردن كارگران حول  ميها  اعتبار همين فعاليت

چنان  رود كه آنها هم انتظار ميهاي سراسري آنها داشته باشند.  خواست
همين نقش مهم مبارزاتي خود را به پيش برند و با قرار گرفتن كنار 

 صف متحد كارگران را نمايندگي كنند. يكديگر
اي و محلي است.  سطح ديگر مساله سازمانيابي كارگران در سطح كارخانه

طور كه جلوتر نيز اشاره كردم، ما شاهد اعتراضات هر روزه كارگران  همان
در اين كارخانه و آن كارخانه و در اين شهر و آن شهر هستيم. يك ركن 

هر روزه كارگران است. هر روزه بودن و  مهم همه اين مبارزات تجمعات
دهد، كه شكل پايدارتري از  گستردگي اين مبارزات به ما امكان مي

هاي كارگري ايجاد كنيم. از همين رو  يابي كارگري در همه محيط سازمان
تحميل تشكيل منظم مجمع عمومي به عنوان محلي براي تصميم گيري و 

لي است. بويژه دامن زدن به چنين اعمال اراده كارگران امري ممكن و عم
حركتي در جاهايي چون پتروشيمي ماهشهر و مراكز كليدي كارگري 

گام عملي و در عين  ،ها از نظر من بسيار مهم و حياتي است. انجام همه اين
يابي  حال فوري براي گذاشتن سنگ بناي شوراها و رفتن بسوي سازمان

ويه به اوضاع نگاه كنيم، سراسري كارگري است. حال وقتي از همين زا
ارتباط فعالين كارگري كارخانجات مختلف با يكديگر در هر شهر، رفتن 

هاي واحدي كه كارگران  بسوي مبارزات متحد و همزمان حول خواست
هاي شكل پايدارتر سازماني در سطوح سراسري  دارند، باز بستر ايجاد زمينه

 تريست. 
نه اي ميتواند بصورت تشكيل شكل ديگر سازمانيابي ما در سطح كارخا

كميته هاي اعتصاب در كارخانجات مختلف توسط فعالين دست اندركار در 
ي كه بعنوان جمعي از كارگران فعال و معترض ئكارخانه ها باشد. كميته ها

برپايي منظم مجمع عمومي، متحد كردن كارگران حول خواستهاي واحد و 
 ر آنهاست. جهت دادن به اعتراض و مبارزه كارگران ام

اي چون  هاي سراسري يابي كارگران حول خواست در كنار همه اينها سازمان
كاران از  مردها، كوتاه شدن دست پيمان خواست فوري افزايش دست

هاي موقت، توقف  هاي كار و پايان دادن به شكل برده وار استخدام محيط
در يك  ها، بيمه بيكاري مكفي در سطح يك زندگي انساني و فوري اخراج

اي انساني،  كالم سازمان دادن مبارزه در دفاع از معيشت و براي زندگي
جنبه مهم ديگري از كار ماست. بطور مثال هم اكنون بيكاري ابعادي 

اي سراسري را  توان عليه آن متحد شد و مبارزه سرسام آور دارد. مي
 سازمان داد.

هدفمند "رح بعالوه جنبش اعتراضي عليه تهاجمات اقتصادي رژيم و ط
يك عرصه مهم مبارزه كل جامعه و كارگران است. در اين  "كردن يارانه ها

ها همه  تر جلو بيايند. اين يافته عرصه نيز كارگران بايد سازمان
  كنم ممكن و شدني است.  ست كه من فكر مي راهكارهايي

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و  پرسش:
با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مقابله 

ها و جمع شدن هايشان در  ها ، راهپيمايي كنيد؟ اعتصابات ، تحصن مي
 مقابل مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟

  
بطور واقعي مبارزات كارگري در ايران همواره يك عرصه دائمي فر:  دانش

جمهوري اسالمي بوده است. كارگران با مبارزات هر روزه خود مبارزه عليه 
اند. بطور مثال  نقش مهمي در تغيير توازن قواي سياسي جامعه داشته

اعتصاب در جمهوري اسالمي ممنوع است و در قانون كار آن به رسميت 
كند، بعنوان امري خالف  شناخته نشده است. وقتي كارگر اعتصاب مي

گيرد،  ظم عمومي جامعه مورد تعرض و حمله قرار ميقانون و اخالل در ن
بينيم   شوند، ولي مي رهبران كارگري به همين جرم دستگير و زنداني مي

اعتصاب يك شكل دائمي و هر روزه اعتراضات كارگري است و  ،با اين حال
اند، آنرا به جمهوري اسالمي تحميل كنند. مقامات اين  كارگران توانسته
شوند به پاي مذاكره با  عتصابات كارگري ناگزير ميرژيم در برابر ا

نمايندگان كارگران بنشينند. حتي كارگران خيلي جاها حقوق ايام اعتصاب 
رفت بزرگ براي كارگر و  اند. طبعا اين خود يك پيش خود را تحميل كرده

كل جامعه بوده و جايگاه مبارزات كارگري در تحوالت سياسي جامعه را به 
ما هاي كارگري  كند. يا در زمينه مبارزه براي ايجاد تشكل يروشني بيان م

شاهد اين هستيم كه كارگران در ايران به طور واقعي به قدرت اعتصاب و 
و به اين شكل سنديكاي  هائي را ايجاد كنند تشكلاند  شان توانسته مبارزات

شركت واحد، سنديكاي نيشكر هفت تپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران و 
ها  اند. اين لهايي مثل كميته پيگيري و كميته هماهنگي شكل گرفتهتشك
شان به نفع كل جامعه  سنگرهاي مهمي هستند كه كارگران با مبارزات همه

 اند فتح كنند.  توانسته
يك مشخصه مهم امروز تان بايد بگويم كه  اما در مورد قسمت دوم سئوال

از كارخانه است. با اين  اعتراضات كارگري در ايران بيرون كشيده شدن آن
كار است كه كارگران توانسته اند صداي اعتراض خود را به سطح جامعه 

فضاي سياسي  تاثير مهمي در كشيده و بطور واقعي در خيلي از مواقع
يك شكل از اين نوع اعتراضات راهپيمايي و برگزاري  داشته باشند.شهرها 

ن در مقابل مراكز تجمعات در مراكز شهرهاست و شكل ديگرش جمع شد
شاهد تجمعات هر روزه كارگران . بطوريكه ما دولتي جمهوري اسالمي است

در اين شهر و آن شهر در مقابل فرمانداري ها و مراكز مختلف دولتي و 
. هستيمبطور مثال در تهران در مقابل دفتر احمدي نژاد و مجلس اسالمي 

اعتراضات كارگري اينها همه نشان از تعرضي تر شدن و سياسي تر شدن 
بر تغيير توازن  اند دارد. با اين شكل از مبارزات است كه كارگران توانسته

بينيم كه خود  كه هم اكنون مي قواي سياسي جامعه تاثير بگذارند. بطوري
اهواز و كاشان و  جمهوري اسالمي دارد از كانون هاي بحران مثل قزوين و

ر مثال در سال گذشته در گويد. بطو شيراز و اصفهان و غيره سخن مي
 60هاي حكومتي از برگزاري  رابطه با مبارزات كارگري در اهواز خود رسانه

خبر دادند. اينها همه نشانگر وزن و جايگاه  "بحران كارگري"جلسه 
  مبارزات كارگري در اوضاع سياسي جامعه است. 

در سال هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ ، يعني شركت واحد  پرسش:
اند سنديكاي مستقل  وبوس راني تهران و ني شكر هفت تپه ، توانستهات

خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو حركت با سركوب و 
اند ، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً هويت  اخراج از كار و زندان روبرو شده

ابي ها را چگونه ارزي اند. اين حركت اي پيدا كرده كامالً شناخته شده
تواند از  تواند پا بگيرد و آيا مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي مي

 طريق مذاكره با دولت مشكلي از مشكالت كارگران را حل كند؟
  

ها كه شما اسم برديد، بلكه  درست است. نه تنها اين تشكلفر:  دانش
 هايي ديگر چون كميته پيگيري و اتحاديه آزاد كارگران ايران و تشكل

هايي هستند كه  به همت خود  كميته هماهنگي و غيره همگي تشكل
اند و به همين اعتبار نيز ممكن بودن و عملي  بودن  كارگران تشكيل شده

امر ايجاد تشكل كارگري به قدرت مبارزه خود كارگران را نشان داده اند.  
طور كه شما هم اشاره كرده ايد و من هم سعي  ها همان ايجاد اين تشكل
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كردم در سواالت قبلي توضيح دهم، نتيجه مبارزه كارگران بوده است. 
كارگران براي آن سركوب و اخراج و زنداني شده اند. به نظر من تجمعات 

 به چند هزار نفره كارگران شركت واحد و اعتصابات قدرتمندشان بود كه
طور در نيشكر هفت تپه  همين سنديكاي واحد چنين جايگاه معتبري داد. 

شان، با راهپيمايي و تجمعاتشان توانستند سنديكاي  ارگران با اعتصاباتك
خود را شكل دهند. بعالوه اينكه در كنار همه اين تالش ها ما شاهد اين 
هستيم كه مجمع عمومي كارگري يك ركن دائمي مبارزات هر روزه 
كارگران و متحد شدن و متحد ماندن كارگران در محيط هاي كاري است. 

عرصه نيز كارگران پيشروي هاي خوبي داشته اند. در جايي مثل  در اين
نماينده  27كيان تاير كارگران مجمع عمومي بزرگ خود را تشكيل داده و 

انتخاب كردند و همانجا اعالم كردند كه شوراي اسالمي بايد كنار برود و 
اطاق آنها به نمايندگان منتخب خود كارگران واگذار شود. اين حركت به 

است كه راه عملي شكل گيري شوراهاي كارگري در  تقاد من يك الگواع
. يا مثال در ذوب آهن اصفهان كارگران شوراي دهد كارخانجات را نشان مي

هاي اعتصاب در انقالب  موقت خود را تشكيل دادند. چيزي شبيه كميته
كه بعدها با فراخواندن مجامع عمومي كارگري به شوراهاي كارگري در  57

هاي كارگري تبديل شد. شوراي موقت ذوب آهن اصفهان در همان  محيط
توانست در مبارزه كارگران اين مجتمع نقش داشته  ،مدتي كه سربلند كرد

ش محدود شد. نمونه ا تها دايره فعالي گيري باشد، اما بعد زير فشار دست
ديگر آن تالشي بود كه ما در مبارزات كارگران در شهر سنندج شاهد 

بردند و  شان را جلو مي كارگران با قدرت مجمع عمومي خود مبارزاتبوديم. 
چند مشترك  نمايندگان حتي در سطح چند كارخانه مجمع عمومي

هاي  ها و پيشروي . اينها همه به نظر من تالشكارخانه را تشكيل دادند
   .جنبش كارگري است

مستقل  اما اجازه بدهيد اينجا به نكته بعدي سوال شما بپردازم. تشكل
كارگري از نظر من به معني تشكل مستقل از دولت است. يعني تشكلي كه 
با زور مبارزه خود كارگران ايجاد شده و قدرت خود را نيز از مبارزات 

گيرد. بنابراين در پاسخ به سوال شما بايد بگويم بله به نظر من  كارگران مي
يرند و جنبش توانند شكل گ هاي مستقل از دولت مي سنديكا و يا تشكل

كارگري در ايران تا همين جا الگوهاي خوبي از اين جهت بدست داده 
هايي هستند كه عليرغم قوانين جمهوري اسالمي  ها تشكل است. اما اين

توانند بقا داشته  گيرند و به  زور مبارزه كارگر ايجاد شده و مي شكل مي
 باشند. 

اند تشكل مستقل كارگري تو آيا مي ايد كه  تان پرسيدهدر  بخش آخر سوال
. پاسخ من اينست كه با دولت مذاكره كند و مشكلي از كارگران را حل كند

تواند اما به شرط اينكه نيروي كارگران در صحنه باشد و زير فشار  بله مي
گويي به  اعتراض كارگران دولت و كارفرمايان وادار به مذاكره و پاسخ

حل مشكالت كارگران صرفا از اگر منظورتان كارگران شده باشند. اما 
در چهارچوب قوانين تعريف شده آن باشد،  طريق مذاكره با دولت و طبعاٌ

روشن است كه خير و از نظر من چنين تشكلي عمال كنار شوراهاي 
   اسالمي و خانه كارگر قرار خواهد گرفت و ربطي به كارگران نخواهد داشت.

مستقيم اراده يق اعمال يك تشكل كارگري از طرتر من  به عبارت روشن
كارگران، از طريق اتكا به مجمع عمومي كارگران و متحد نگاهداشتن آنها 

تواند با قدرت جلو رود و به اتكاي همين  شان مي ها و مطالبات حول خواست
هاي  قدرت و مبارزات كارگران، دولت و كارفرمايان را بر سر خواست

هاي خود را بقبوالند و حتي  تكارگران به پاي ميز مذاكره بكشاند و خواس
به قانون تبديل كند. بدون وجود چنين سوخت و سازي، بدون حفظ حضور 
كارگران در صحنه مبارزه،  آنهم در حاكميت رژيمي مثل جمهوري اسالمي 
كه اعتصاب كردن، جمع شدن، تشكل ايجاد كردن همه و همه جرم است، 

و رايزني با دولت و غيره  كه بتوان از طريق راهكارهاي قانوني تصور اين
مشكلي از كارگر حل كرد، يك توهم آشكار است. براي روشن شدن بحث 

زنم. رهبران اين سنديكا وقتي  باز نمونه سنديكاي شركت واحد را مثال مي
كردند و رو به آنان سخن گفتند  و هزاران  ءكه به قدرت كارگران اتكا

اعتصاب دادند، توانستند با دعوت كرده و فراخوان به  تجمعكارگر را به 
تر نيز اشاره كردم اين مبارزات توانست  قدرت جلو بروند و همانطور كه قبل

سنديكاي واحد را به تشكلي معتبر تبديل كند. تشكلي كه در سطح جهاني 

شناخته شد و توانست جاي خود را باز كند. اما آنجايي كه اين سنديكا 
هاي كارگران به  شد و خواست اتكايش به توده كارگر شركت واحد كم

رايزني در كريدورهاي ادارات كار كشيده شد، ديديم كه مبارزات آنان 
شكلي فرسايشي بخود گرفت و نتيجه آن نيز تضيعف موقعيت رهبران 

خواهم  گيري و فشار دائمي بر روي آنان بود. در كل مي كارگران و دست
ي خانه كرده و شكل كارگران را راه، بگويم وقتي كه رهبران يك تشكل

هاي قانوني و رايزني با دولت و كارفرما جستجو  حل و فصل مبارزه را در راه
شان باقي نمي ماند، يا به سازش و  كنند، عمال دو راه بيشتر در مقابل مي

شوند و عمال جايگاه خود را در ميان كارگران از دست  مماشات كشيده مي
كنند كه در  اي كارگران پافشاري ميه ايستند و بر خواست دهند و يا مي مي

اين صورت وقتي كه قدرت كارگر در ميدان نيست و او را به خانه فرستاده 
شوند.  يا از كار اخراج و يا راهي زندان مي برند و نهايتاٌ اند، راه به جايي نمي

و نتيجه عملي آن نيز عقب رفتن مبارزه كارگران و فراهم شدن شرايط 
 شان خواهد بود.  تسركوب بيشتر مبارزا

بنا بر اين با همين منطق نيز بايد به خود مساله ايجاد تشكل كارگري نگاه 
ايم كه ايجاد تشكل كارگري امر  كرد و از همين روست كه  ما هميشه گفته

خود كارگران است. براي آن نيازي به مجوز نيست، بلكه بايد تشكيل آنرا با 
ر حكومتي كه حق تشكل را به قدرت مبارزه خود تحميل كرد. بويژه د

شناسد، تالش براي ايجاد تشكل جرم و اخالل در نظم  رسميت نمي
شود، و فعالين آن نيز به همين جرايم زنداني و  اجتماعي محسوب مي

گفتگو بر سر ايجاد تشكل  حكومتشود با آن   شوند، چگونه مي دستگير مي
   كرد.

ورا و جنبش شورايي را عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل ش پرسش:
اي نيز شوراها را نهادهاي  كشند و عده در مقابل سنديكا سازي پيش مي

توانند پا بگيرند و در  قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي
  دانند. نظر شما چيست؟ شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي

 
بش شورايي را بعنوان ها، جن ما بعنوان كمونيست ،ببينيدفر:  دانش

كنيم و بقول  يابى طبقه خود مطرح مي آلترناتيو جنبش خود براى سازمان
منصور حكمت تاريخ جنبش كارگرى نيز همواره صحنه تقابل آلترناتيو 
كمونيستى و رفرميستى در عرصه سازماندهى و عمل كارگرى بوده است. 

برد اين  يم، براي پيشبنابراين اگر ما مبتكر ايجاد تشكل براي كارگران باش
 را تشكيل مجامع عمومي ،آلترناتيو و دامن زدن به يك جنبش قدرتمند

كنيم. اما  ما به هيچ وجه خود را  مي طرحشوراها  اي  نطفه هاي پايهبعنوان 
كنيم و همواره اعالم داشته ايم كه از  در مقابله با سنديكا سازي تعريف نمي
گذارند تا صف خود را متشكل كنند،  هر خشتي كه كارگران برروي هم مي

ايم و منصور حكمت در  كنيم. از جمله ما بارها گفته حمايت و پشتيباني مي
هاي  ش در اين رابطه به روشني توضيح داده است كه ما از تالشا مباحث

هايشان براي هر نوع  كارگران براي ايجاد سنديكا (درست مانند تالش
هاي  به آن ياري ميرسانيم. ما در اتحاديه كنيم و تشكل يابي ديگر) دفاع مي
كنيم و براي متحد كردن خط چپ و راديكال و  مستقل كارگري شركت مي

ايم و تاكيد  كنيم. ما بر اين تاكيد كرده تالش مي ،رهبري آن بر اتحاديه
داريم كه اتحاديه و هرتشكل كارگري با اتكا به مجمع عمومي كارگران 

ا به عنوان يك تشكل واقعي كارگري ايفا كند. تواند نقش خودر است كه مي
ايم. يعني  اين خط و سياست ماست و عمال هم همين سياست را پيش برده

كنيم كه  كنيم و تالش مي از هر تجمع و تشكل كارگران فعاالنه حمايت مي
توده كارگران در آن نقش مستقيم و تعيين كننده ايفا كنند. در راستاي 

كه بطور واقعي ما بنا به شواهد بسيار كه فكر همين سياست بوده است 
كنم براي كسي قابل انكار و پرده پوشي باشد، مدافع جدي و فعال  نمي

سنديكاي واحد و سنديكاي نيشكر هفت تپه بعنوان دستاوردها و 
 ايم.  هاي جنبش كارگري در ايران بوده پيشروي

مانيابي كارگري و نكته ديگر اينكه از نظر من سنديكا بعنوان شكلي از ساز
اي هستند. ممكن است ما حتي در  سنديكاليسم دو مقوله كامال جداگانه

 ولي ،جاهايي شكل مناسبت تر سازماندهي را اتحاديه و سنديكا ببينيم
سنديكاهايي در چهارچوب سنت جنبش شورايي كه قدرت خود را از 

وشني يك گيرند. اما سنديكاليسم به ر مجمع عمومي و مبارزه كارگران مي
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گرايش راست درون جنبش كارگري است كه  براي آنها سنديكا و سنت 
كالسيك جنبش سنديكايي، ظرف و محمل مناسبي براي قانونگرايي و 
اعتراض در چهارچوب نظم موجود است. نگرشي كه كارگر را فقط يك 
صنف مي بيند و همه تالشش دور كردن او از سياست و  تحزب است. در 

 بانك تا "پنج خط" از "اي تحت عنوان  يد تقوايي در نوشتهاين رابطه حم
به چاپ رسيده است مفصال توضيح داده  411كه در انترناسيونال  "!جهاني

   مجمع "نويسد: و بعد در رابطه با اهميت و جايگاه مجمع عمومي و شورا مي
 خود، روزه هر امور در كارگر توده مستقيم دخالت يعني شورا و عمومي
 امكان كه شرايطي در كارگري مبارزات برد پيش براي راه كردن ازب يعني
 يعني شورائي جنبش و شورا باالخره و است صفر به نزديك قانوني مبارزه
 به اعتراض از كارگر، طبقه "غيرصنفي" مبارزات براي كردن ايجاد زمينه

 علم قد تا و جوانان و زنان جنبش از دفاع تا رژيم انتخاباتي هاي مضحكه
 در گري دخالت تا و سوسياليسم باد زنده باشعار ها مه ماه اول در كردن

 . "جامعه كل سياست و سرنوشت
هاست كه پايه هاي اساسي آن  بطور واقعي اين تفاوتخواهم بگويم كه  مي

تقابلي است كه دو گرايش راست و چپ در جنبش كارگري را مقابل هم 
حكمت در مباحث مفصل حول  دهد. بنابراين همانطور كه منصور قرار مي

همين موضوع نوشته است، بحث بر سر شورا يا سنديكا  صرفا بحث بر سر 
يابي كارگران نيست، بلكه بحث بر سر تقابل دو  نوع معيني از سازمان

گرايش راست و چپ در جنبش كارگري و قرار دادن آلترناتيوهاي سياسي 
بينيم ظرفيت هايي دو طبقه در مقابل جنبش كارگري است. چنانچه مي 

ها و چشم اندازهاي گرايش راست،  كه از سنديكا برشمردم  كامال با خواسته
همه اميدش متعارف شدن جمهوري اسالمي و  گرايشي كه همين امروز

شكوفايي اقتصاد سرمايه داري است، انطباق دارد. از همين روست كه مي 
كست طلبانه بينيم كه همين گرايشات راست براي بردن خط و سياست ش

خود به درون جنبش كارگري به سنديكاليسم آويزان شده اند و تحت 
عنوان حمله به مجمع عمومي و شورا، عمال راديكاليسم و چپ را زير حمله 

  قرار داده اند. 
توان پوچي ادعاي كساني كه شوراها را صرفا  ها مي بر اساس همين تفاوت

نند فقط در شرايط انقالبي ك دانند و فكر مي نهادهاي قيام كارگري مي
به  استتوانند پا بگيرند و در شرايط عادي سنديكا سازي تنها راه   مي

 توان ديد. اجازه بدهيد كمي هم در اين مورد توضيح بدهم.  روشني مي
اوال در شرايط خفقان جمهوري اسالمي تنها آن جنبشى با واقعيات سازگار 

و غيرقانونى كارگران را رهبرى، است كه قادر باشد مبارزه بهرحال موجود 
اي كارگران را به  سازماندهى و متحد نمايد. جنبشى كه بتواند حقوق پايه

سرمايه داري و قوانين حاكمش تحميل نمايد. از نظر من اين جنبش 
تواند با اتكاء به مجمع عمومي و  شورائى است كه چنين ظرفيتي دارد و مي

تحقق سازد، نه جنبشى كه نقطه حضور قدرتمند كارگران اين امر را م
توسط دول مستبد موجود  ،عزيمت خود را رسميت قانونى از پيش خود

قرار داده باشد. چرا كه سنديكاليسم حتي آن شانسي را كه در كشورهاي 
اي از اجازه عمل  اروپايي دارد، در ايران ندارد. چون براي آن نياز به درجه

يم  در ايران كارگر چه براي قانونى هست. از همين روست كه مي بين
 هاي پايهتشكيل مجمع عمومي خود و تثبيت آن به شكل منظم و گذاشتن 

شوراهايش و چه براي ايجاد سنديكا بايد خالف قانون عمل كند و جمع 
شدن و متشكل شدن خود را به دولت و كارفرما تحميل كرده و  پيه 

ن اگر امروز ما شاهد دستگيري و زندان را هم به تن خود بمالد. بنابراي
تشكيل سنديكا از سوي كارگر در مثال جايي مثل شركت واحد و يا 

ها و مبارزات  سنديكاي نيشكر هفت تپه هستيم، شكل گرفتن اين تشكل
هيچ ربطي به سنت كالسيك  كارگران براي ايجاد سنديكاهايشان

 سنديكاليستي ندارد. 
 كنم فكر نمي اي باشد، منكته دوم اينكه حتي اگر بحث بر سر شرايط عاد

به شرايطي كه امروز در آن قرار داريم بشود گفت شرايط عادي. ما وقتي از 
 گوييم كه با يك دولت متعارف بورژوايي روبروييم شرايط عادي سخن مي

در هر حال  .كه البته در اين مورد هم در ادامه بحث نظرم را خواهم گفت
سي زاده شده است و اين بحران به نظر من جمهوري اسالمي با بحران سيا

  مردم اين رژيم را  به لحاظ اقتصادي نيز حكومت را كامال فلج كرده است.

  
  
  

  
  
  

جمهوري جنبش اعتراضي كارگري يك عرصه دائمي نبرد با  و خواهند نمي
بينيم  است. بنابراين شرايط عادي اي در ميان نيست. خصوصا مياسالمي 

عرصه دائمي اعتراضي كارگري يك  ، جنبش88كه بعد از سركوب سال 
از جمله همين اول مه امسال در سنندج و مبارزه در جامعه بوده است و 

مبارزات هزاران نفره پتروشيمي ماهشهر، بطور واقعي تحرك جديدي از 
بنابراين  اعتراض در كل جنبش كارگري و جامعه بوجود آورده است.

ست كارگري ايران اعالم حزب كموني 36طور كه در قطعنامه پلنوم  همان
كنوني آن برپايي مجامع داشته ايم، تحوالت جنبش كارگري و موقعيت 

  عمومي كارگري و گذاشتن سنگ بناي شوراها را به يك امكان و ضرورت 
و ما بر تشكيل  فوري براي قدرتگيري مبارزات كارگران تبديل كرده است

 ر در مبارزه و اعمالراه عملي تامين دخالت توده هاي كارگآنها بعنوان  
 . تاكيد كرده ايماراده مستقيم كارگران 

همه اين داليل از نظر من شورا ظرف اتحاد و سازماندهي به  با توجه
ها در دوره هاي انقالبي نيز  اعتراض كارگران است تا بتواند بقول اين بعضي

ن نهادهاي قيام كارگران باشد. براي من قابل تصور نيست كه كارگر در ميدا
نباشد، و بعد در روز قيام با شوراهايش بتواند جلوي صحنه سياسي جامعه 
متحد و قدرتمند ظاهر شود. بعالوه به لحاظ ممكن بودن هم باز همه 

ها ممكن بودن و مطلوبيت شكل گيري جنبش شورايي را  فاكتورها و مولفه
 دهد.  بيشتر نشان مي

رگر در جامعه سرمايه كاام اينست كه  در هر حال در اينجا خالصه بحث
دارى هم بايد بتواند از حقوق جارى و روزمره خود دفاع كند و اوضاع خود 
را بعنوان فروشنده نيروى كار بهبود بدهد، و هم بايد انقالب خود عليه 
سرمايه دارى را سازمان بدهد و خود را براى بدست گرفتن قدرت، حكومت 

ستثمارگر آماده كند. به كردن و درهم شكستن پايه هاى قدرت طبقات ا
همين اعتبار اوال به لحاظ سياسي شورا به نيازهاي مبارزه كارگران 

تر است و محدود به عرصه اقتصادي و حفظ چهارچوبهاي قانوني  نزديك
نيست. ثانيا به قدرت مستقيم كارگران و مجمع عمومي كارگري متكي 

ا بصورت هاي منظم خود ر است و براي كارگري كه جمع است و نشست
مجمع عمومي دارد و در آن با تصميم گيري جمعي صفوف خود را متحد 

تر  يابي  بسيار ساده سازد، ادامه كاري و  دفاع از چنين شكلي از سازمان مي
تر شدن  كه با رشد جنش انقالبي مردم و راديكال است. بعالوه اين

دهد،  ت نمينه تنها ظرفيت مبارزاتي خود را از دس ،شان نيز شورا مبارزات
بلكه اتفاقا تضمين كننده حفظ قدرت كارگر در صحنه سياسي جامعه 

 خواهد بود. 
تازه از همه اين بحث ها بگذريم، ما جامعه سرمايه داري متعارف در دوره 

ترين تالشي براي  شاه را داشتيم. اما با حاكميت خفقان شاهنشاهي، كوچك
ا سركوب و زندان روبرو شد و ب متشكل شدن عملي غير قانوني محسوب مي

گردد به اينكه كارگر و كل جامعه  گرديد. بنابراين باز همه چيز بر مي مي
چه حق و حقوقي را توانسته اند بر بورژوازي حاكم تحميل كنند. اما يك 

 اين باشد كه منظور ماند و آنهم اينكه ممكن است  شق ديگر مساله مي
كند و بعد شرايط متعارف و  ل ميشورا صرفا بعنوان ارگان قيام كارگران عم

عادي اي از حاكميت بورژوازي بوجود خواهد آمد كه كارگر بايد برود سراغ 
دانم چرا كارگري  نميدر اين صورت نيز اش.  سنديكا و حق و حقوق صنفي
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هاي قيام به ميدان آمده، يكباره بايد جا را  كه با شوراهايش بعنوان ارگان
اش. به نظر من اين يك  يكا و حقوق صنفيخالي كند و برود دنبال سند

كند. اين  پاسيفيسم آشكار است و عمال به حفظ نظام موجود كمك مي
عمال و از هم اكنون نسخه شكست را  براي كارگر و انقالب مردم پيچيدن 
است. در اين رابطه هم بد نيست بعنوان معترضه تاكيد كنم كه از نظر من 

حتي مثل  ،اي مثل غرب كه هيچ داري در ايران روي كار آمدن سرمايه
تركيه هم يك توهم است. بنابراين كارگر و توده مردمي كه براي سرنگوني 
جمهوري اسالمي به ميدان آمده اند، يا با انقالب خود موفق خواهند شد 
كه جمهوري اسالمي و كل بساط اين توحش سرمايه داري را جمع كنند، 

قف شد و شكل ديگري از حاكميت يا اگر انقالبشان در وسط راه متو
سرمايه داري روي كار آمد، ديگر به مردم فرصت نخواهد داد كه خود را 
متشكل كنند و جلو بيايند و دوباره همان جهنمي خواهد بود كه وجود 

 .دارد.  سوسياليسم يا بربريت. راه ديگري در مقابل انقالب ما نيست
بينيم كه  زير  يم باز ميدر هر حال از هر سطحي از بحث كه وارد شو 

، عمال "هاي انقالبي است شورا ارگان قيام كارگر در دوره"پوشش تئوري 
نقشي براي طبقه كارگر بعنوان يك طبقه اجتماعي در تحوالت سياسي 

شود و باز مبارزه كارگر صرفا صنفي تعريف شده  جامعه در نظر گرفته نمي
آخرين بخش سوالتان، براي ش هم سنديكا.  اما در پاسخ به ا و شكل تشكل

خالصه كرده  مورد دفاع ماستكه نظرم را در مورد نوع تشكلي كه   اين
باشم، دوست دارم پاراگرافي از نوشته منصور حكمت در اين مورد را بياورم 

يابى  ترى براى سازمان هاى طبقاتى گوئيم شوراها روش ما مي"نويسد:  كه مي
كنند، اتحاد  قيم كارگران را بهتر بيان ميدهند، اراده مست كارگران ارائه مي

اى در ميان كارگران  هاى صنفى و رسته آورند، شكاف ترى بوجود مى عميق
دهند، ظرف  كنند، اجازه كمترى به نفوذ سياست بورژوائى مي را تشديد نمي

مورد تبليغ  بهترى براى بيان راديكاليسم كارگرى هستند، تاريخاٌ
ايران از زمينه هاى مادى مناسبى براى رشد اند، در  ها بوده كمونيست

برخوردارند و غيره. از اينرو خود را فعال جنبش شورائى در ايران بحساب 
  "خوانيم. آوريم و كارگران را به مبارزه در راستاى تشكيل شوراها فرا مي مى

هاي چشم گيري  هاي اخير در خارج از كشور، فعاليت در سال پرسش:
المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است،  براي جلب حمايت بين

دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه  ها را تا چه حد موفق مي اين فعاليت
المللي از جنبش كارگري ايران، چه  كارآمد براي جلب  حمايت بين

  المللي در كجا بايد جست؟ نهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين پيش
 

گوييد و به نظرم اينها همه پيشروي هاي جنبش  ست ميشما درفر:  دانش
كارگري و جنبش انقالبي مردم ايران است. بطور مثال يك نقطه قوت 
مبارزات كارگران شركت واحد انعكاس جهاني اعتراضات آنها بود. از جمله 

هنگاميكه اعتصاب آنها مورد  84در كوران مبارزات اين كارگران در سال 
قرار گرفت و نزديك به هزار كارگر دستگير و زنداني  يورش وحشيانه رژيم

شدند و درست در شرايطي كه كارگران زير حمله بودند، يكباره حمايت 
فوريه همان سال به عنوان روز همبستگي  15بين الملي كارگري در 

جهاني با كارگران شركت واحد و كارگران ايران، بطور واقعي اميدي جديد 
شان را قدرت داد. بعد از آنهم  ايجاد كرد و مبارزاتدر ميان اين كارگران 

اين اتحاديه به عضويت آي تي اف، اتحاديه بين المللي ترانسپورت پذيرفته 
شد. همواره حمايت هاي جهاني يك نقطه قوت مبارزات اين كارگران و 

شان بوده است. در ادامه اين اتفاق مهم كه به نوع خود در  سنديكاي
هاي بعد از آن، از جمله در  ي بي نظير بود ما در سالجنبش كارگري جهان

شاهد اعالم روزهاي همبستگي  2009و ژوئن  2008، مارس 2007اوت 
بزرگ كارگري در  هاي جهاني كارگري با كارگران ايران از سوي اتحاديه

سطح جهاني بوديم. و باالخره نمونه آخرش فراخوان اتحاديه كارگري 
سازمان جهاني كار همزمان با اجالس اين  فرانسه به تجمع در مقابل

 . ژوئن امسال بود 11زنداني در ايران در سازمان در حمايت از كارگران 
هاي جنبش  همه اين حمايت ها و همبستگي ها نقطه قوت ابه نظر م

ها همه ثمره رشد اجتماعي  كارگري و مبارزات مردم ايران است. اين
شدن صداي اعتراض كارگران به سطح مبارزات كارگران در ايران و كشيده 

جامعه جهاني است كه  بطور جدي در انزواي هر چه بيشتر جمهوري 
 اسالمي در سطح جهاني نقش داشته است. 

برد اين عرصه از مبارزه در سطح بين المللي نقش داشته  ما خود در پيش
 ايم و فعاالنه تالش كرده ايم كه صداي اعتراض كارگران و مردم ايران را

جهاني كنيم. يك نمونه مهم اين تالشها حضور هر ساله ما در اجالس 
سازمان جهاني كار آي ال او است. خصوصا اينكه ما يك حلقه مهم 
همبستگي جهاني با كارگران و مبارزات مردم ايران را حمايت از خواست به 

دانيم. از همين رو ما  انزوا كشاندن جمهوري اسالمي در سطح جهاني مي
ار بسته شدن سفارتخانه هاي جمهوري اسالمي در همه كشورها خواست

ها و مراجع بين  هستيم. ما خواهان اخراج جمهوري اسالمي از همه سازمان
جمله كمپين جهاني نجات المللي هستيم و كمپين هاي بين المللي ما از 

برد اين  جان سكينه محمدي آشتياني بيش از بيش ما را در جهت پيش
هاي كارگري از اين  ما شاهد امضاي برخي از اتحاديه د و سياست جلو بر

همين گفتمان را  با اتحاديه هاي  كمپين بوديم. ما  تالش كرده ايم 
و هر جا كه موفق به تماس و نروژ و ونكور كانادا  فرانسه، در  كارگري در

در هر حال به نظر من امروز دو حلقه مهم   به پيش بريم. ارتباطي شده ايم
جلب  ۔1همبستگي جهاني با مبارزات كارگران در ايران عبارتند از: جلب 
ترين حمايت ها از كارگران زنداني و فشار آوردن به جمهوري اسالمي  وسيع

براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط اين كارگران و متوقف شدن فشار و 
جلب همبستگي اتحاديه هاي   ۔2تهديد فعالين و رهبران كارگري. 

آوردن به دولت ها و اخراج اين رژيم ضد كارگر  جهاني براي فشار كارگري
. ما امروز در عرصه بين "آي ال او"و ضد انسان از سازمان جهاني كار 

المللي و براي جلب همبستگي كارگري در اين دو عرصه فعاليت و تالش 
كنيم. طبعا ما با هر تالشي در اين زمينه از جانب هر سازمان و نيرويي،  مي

 فشاريم.  كنيم و دستشان را به گرمي مي همراهي مي
روي زندگي كارگران  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح  پرسش:

و زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند 
قشري از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين 

اند و برعكس ، خيلي ها معتقدند كه اين طرح طرح وضع بهتري پيدا كرده 
فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات 

  اين طرح را به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟
  

طرح ديكته شده صندوق جهاني  "هدفمند كردن يارانه ها"طرح فر:  دانش
هاي   اهللا آيت پول در سطح جهاني،  طرح  رياضت اقتصادي حكومت

شان است.  ميلياردر براي تضمين سودهاي نجومي و سرمايه هاي ميلياردي
اي جز به انتها رساندن  اش، چاره جمهوري اسالمي بخاطر اقتصاد فلج شده

اين سياست  نداشت.  بر اساس اين طرح همان  چندرقاز يارانه هايي هم 
شدن قيمت ها به  شد، به كنار رفت و با سپرده كه به مردم پرداخت مي

بازار سير صعودي قيمت ها شدت گرفت. نتيجه آن نيز شوك مصرف و 
 بخشي از سران رژيمفالكت فاجعه بار مردم، يعني همان چيزي است كه 

سال فشار  32شان پيش بيني كرده بودند. اين طرح در ادامه  نيز در طرح
ذاشته شده اقتصادي به مردم و فقر و فالكت كل جامعه است كه به اجرا گ

است. تبديل پديده دستمزدهاي پرداخت نشده به پديده اي عمومي، 
 قراردادهاي انعقاد ،بيكارسازي هاي وسيعي كه تا كنون صورت گرفته است

 در را ها استخدام از درصد 80 خودشان گفته به كه كارگران با كار موقت
زير خط  برابر 4 حداقل كه كارگر تومان هزار 303 مزد دست ،گيرد مي بر

ها سركوب هرگونه تالشي براي متشكل  فقر قرار دارد و در كنار همه اين
شدن از سوي كارگران و تهديد و فشار دائمي بر روي رهبران و فعالين 

بدنبال  .كارگري همه و همه در راستاي اجراي همين سياست بوده است
سوبسيد نه تنها قيمت كاالهايي كه  "ها طرح هدفمند كردن يارانه"اجراي 

گرفت چندين برابر افزايش يافت، بلكه تحت تاثير آن  به آنها تعلق مي
قيمت همه اجناس مورد نياز زندگي چندين برابر شد. مسكن و اياب و 

ها باال رفت و  هذهاب و بهداشت و درمان گران شد. حتي شهريه دانشگا
ر شد. هاي كا  در محيط ها باعث فشار بيشتر به كارگران تاثير اين گراني

بسياري از كارخانجات به بهانه گران شدن مواد سوختي فشار را بر كارگران 
شدت دادند. معضل نپرداختن دستمزدها ابعاد گسترده تري پيدا كرد. 
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بسياري از مراكز كارگري تحت عنوان گران تمام شدن هزينه سوخت بحال 
اكنون  كه تعطيل درآمدند و كارگران بسياري از كار بيكار شدند. بطوري

دهد و  هاي چندين صد هزارنفره خبر مي خود حكومت از بيكارسازي
درادامه همين تهاجمات طرحهاي مختلف ديگري هم براي بدتر كردن 
شرايط كار و معيشت كارگر در دست دولت است. از جمله همين بحثهايي 

   كه در مورد تغيير قانون كار مطرح است و امثال اينها.
ت اقتصادي خود را از ترس بلند شدن صداي البته دولت طرح رياض

و با وعده پرداخت  "هدفمند كردن يارانه ها"اعتراض مردم، تحت عنوان 
يارانه نقدي به هر فرد، جلو آورد. نتيجه عملي اينكه در همين مرحله سوم 

هزار تومان را به حساب مردم ريختند با اين تدبير كه  40اجراي اين طرح 
 درآمد تومان ميليارد هزار 62ا  در پايان سال جاري از محل حذف يارانه ه
هم به روشني به معني سركيسه كردن مردم و  بيرون  عايد دولت شود. اين

كشيدن چندين برابر پولي كه به مردم تحت عنوان يارانه نقدي پرداخت 
ميشود، از جيب آنها و خالي كردن سفره كارگران و كل جامعه بود. چيزي 

اهاي اوليه شان بر سر عواقب اجتماعي اجراي اين طرح كه در همان دعو
هزار تومان به  350خودشان برمال كردند و اعالم كردند كه ماهانه حداقل 

درصد  70تا  60نفره افزوده خواهد شد و نرخ تورم  4مخارج يك خانواده 
  افزايش خواهد داشت. 

طرح "بار  كتجا تاثيرات فال طور كه اشاره كردم تا همين همانبدين ترتيب 
توان  را بر زندگي و معيشت كل جامعه آشكارا مي "هدفمند كردن يارانه ها

ابتدا تالش كرد تا اين طرح را تحت   نيزجمهوري اسالمي ديد. البته 
اما   ،پوشش بهبود وضع مردم و باال بردن رفاه جامعه به مردم بقبوالند

تمام  وقاحتونه با شان ديديم كه چگ بتدريج و در جريان دعواهاي دروني
كارانه خود را از اجراي اين طرح اعالم داشتند. بويژه اينكه  اهداف جنايت

گذرد، امروز بيش از بيش تاثيرات  بعد از مدتي كه از اجراي اين طرح مي
اجتماعي آن و فقر و فالكت بيسابقه اي كه بر جامعه حاكم شده، قابل 

ساني را كه ادعاي بهبود ها نه تنها پوچي حرف ك رويت است و همه اين
درآمد جامعه را در نتيجه اجراي اين طرح دارند،  وضع زندگي قشر كم

دهد، بلكه رودررويي آشكار آنان را با كارگران و كل جامعه به  نشان مي
معني عملي چنين نظراتي فراخواندن جامعه گذارد.  روشني به نمايش مي

صادي حكومتي است كه به حمايت و تمكين و سكوت در قبال معجزات اقت
براي مقابله با عواقب اجتماعي همين طرحها اول مانور ناجايش را سازمان 
داد و بر احكام اعدام و زندان و جناياتش شدت داد. كيست كه نداند كه با 
همين استدالالت بود كه بخشي از جنبش كارگري در آلمان به دفاع از 

 راست و ارتجاعي كه  هاي فاشيسم هيتلري كشيده شد. نظراتي سياست
تماما در جهت تبليغات جمهوري اسالمي و صندوق جهاني پول قرار دارند 

پاسخ ما به اين نوع نظرات روشن است. ما  و بايد طرد و افشا شوند.
اجتماعي و ايدئولوژيك  –گويم  بحران جمهوري اسالمي اساسا سياسي  مي

متعارف كردن  است و هيچ بخش و جناحي از جمهوري اسالمي قادر به
رژيمي كه بيم دارد كه هر  تر سرمايه داري در ايران نيست. به عبارت روشن

روز جايي به اعتصاب كشيده شود و از آن بعنوان فتنه اقتصادي سخن 
گويد، رژيمي كه مرتبا پيامدهاي سياسي طرح هايش را بخود هشدار  مي
رصد فرصتند بيند كه چگونه مردم مت ، رژيمي كه به چشم خود ميدده مي

كه بيرون بريزند و بساطش را جمع كنند و بطور واقعي موجي از اعتصابات 
كارگري و اعتراضات بخش هاي مختلف جامعه در كمينش هست، 

تواند براي حل بحران اقتصادي اش درماني پيدا كند. اين بحران همزاد  نمي
ج اين حكومت است، سياسي و پاره اي از وجودش است و از همين رو عال

در  "طرح هدفمند كردن يارانه ها"و چاره اي هم ندارد. به اجرا گذاشتن 
واقع آخرين تقالهاي اين حكومت براي دو صباح بيشتر ماندن است. رژيم 

ها را طي كرده است و اكنون با يك بحران حكومتي تمام عيار  همه راه حل
يزش و با اقتصادي در حال فروپاشي روبروست. بويژه اكنون بعد از خ

و اوضاع پر تپش جامعه صفوفش در هم ريخته  88انقالبي مردم در سال 
تر از هر وقت است. از همين رو هر روز با طرح جديدي از سركوب جلو 

كند و در اوج استيصال از  هاي ديگرش را اذعان مي يد و شكست طرحآ مي
 هدفمند"به نظر من سرنوشت طرح گذراند.  اين روز به آن روز روزگار مي

  هاي اين حكومت  نيز چيزي جز سرنوشت ديگر طرح "كردن يارانه ها

  
  

  
  

اي طي  اخيرا خامنهنخواهد بود و شكست آن محتوم است. از جمله 
اظهاراتي كارنامه اقتصادي دولت را منفي اعالم كرد و از رشد منفي اقتصاد، 

 "لهسند برنامه بيست سا"از افزايش بيكاري، تورم و متحقق نشدن اهداف 
و عملي نشدن  اهداف طرح يارانه ها و ديگر مشكالتشان سخن گفت. 

در  "كميسيون طرح تحول اقتصادي"غالمرضا مصباحي مقدم رئيس 
هزار ميليارد تومان  54مجلس نيز طي سخناني مبني بر اينكه تحقق رقم 

كه در بودجه بعنوان در آمد قطع يارانه ها اعالم شده غير ممكن است، 
كه دولت براي پرداخت يارانه هاي نقدي به مشكل كسر بودجه  اعتراف كرد

برخورد كرده است. قبل از آن در رسانه ها بحث بر سر قطع يارانه ها به 
كه  در پاسخ به اين بحث ها محمد رضا فرزين  ميان كشيده شد، تا جايي

كه در واقع طراح اصلي اين طرح است، با  "رئيس طرح تحول اقتصادي"
 مه اين بحث ها را شايعه خواند.ه دستپاچگي

هدفمند "از سوي ديگر ما شاهد اين هستيم  كه مردم در مقابل طرح 
هاي كارگري بحال انفجار  محيط رژيم ايستاده اند. "كردن يارانه هاي

ها را نبايد پرداخت، و همانطور  درآمده است و گفتمان بر سر اينكه قبض
ا نيز بايد چند برابر افزايش شود دستمزده ها چندين برابر مي كه قيمت

يابد، بحث همه مردم است. ما گزارشات بسياري از  مبارزات مردم عليه 
هاي گاز در شهرهاي مختلف از جمله ازنا و اليگودرز خرم آباد، درود و  قبض

شازند اراك، نجف آباد اصفهان و كرمانشاه، يزد، تاكستان، اروميه، ساري، و 
با جمع شدن در مقابل ادارات گاز و با  غيره دريافت كرديم كه مردم

تجمعاتشان اعالم داشتند كه پول قبض ها را نخواهند پرداخت و زير بار 
و خالصه  بحث حول اين موضوع همه جا داغ شد.و  روند اين گراني ها نمي

 13با توجه به اينكه بنا بر اظهارات خود مقامات رژيم در فروردين ماه 
ر، تعداد كساني كه قبض ها را پرداخت نكرده ميليون مشترك گاز در كشو

 ميليون نفر رسيد.  4بودند، به 
بدين ترتيب مي بينيد كه اجراي اين طرح حالتي انفجاري در جامعه ايجاد 

اي جدي قرار داده و ترس از خطر  كرده و در مقابل دولت را در مخمصه
اي  انفجار اعتراضات مردم جنگ و جدال در درون حكومت را به نقطه

 تر كشانده است.  حساس
از جمله ما شاهد اين هستيم كه در برابر گسترش روز افزون اعتراض عليه 

ها جمهوري اسالمي بشدت  اين طرح و باالگرفتن جنبش نپرداختن قبض
. ندكه ناگزير به اجراي تدريجي اين طرح شد محتاط شده است.  بطوري

يي كه اعتراض مردم را جاهايي حتي جرات صدور قبض را نكردند. در جاها
هايي با رقم بسيار  ديدند گفتند اشتباه شده است و در جاهايي حتي قبض

چيزي كه در نظرشان بود صادر كردند و گفتند در سه ماهه  كمتر از آن
ها افزايشي نخواهد داشت. در جريان دعواهايشان نيز  اول سال جاري قبض

ليارد تومان درآمد حاصله هزار مي 62دولت  90احمد توكلي از اينكه سال 
ها بايد داشته باشد و از عواقب آن و پاره شدن  از طرح هدفمند كردن يارانه

امروز و  سياسيطناب نظامشان سخن گفت. اينها همه نشانگر واقعيت 
عاقبت طرح هدفمند كردن يارانه هاي جمهوري اسالمي و شكست محتوم 

اشتيم و گفتيم كه هيچ آنست. همان چيزي كه از اول ما بر آن تاكيد د
  تواند نجات بخش اين رژيم باشد. اي نمي طرح اقتصادي

كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي  پرسش:
بخش قابل  88دهند و در تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال 

توجهي از آنها شركت داشتند، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
هاي اخص خود را پيش نكشيدند، در حالي كه مثالً كارگران خواست 

تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 
ها در چه مي توده اي پيوستند، فرق شرايط ايران را با شرايط اين كشور

  بينيد.
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واقعيت اينست كه كارگران بيش از هر بخشي از جامعه در فر:  دانش
مطرح همانطور كه شما نيز و سرنگوني جمهوري اسالمي ذينفعند. انقالب 
، كارگران همانند باقي مردم 88در خيزش انقالبي مردم در سال   كرده ايد

اما اين يك واقعيت انست كه ها بودند.  و بعنوان آحاد كارگر در خيابان
كارگران نتوانستند در اين سال  با اعتصابات سراسري خود جلو بيايند و 

مشخص و  كه چرا اين اتفاق نيفتاد مساله ايست كامال  نقش ايفا كنند. اين
توازن قوا در  88گردد. در سال  تاكتيكي كه به توازن قواي موجود برمي

حدي بود كه جنبش توده اي و خياباني توانست شكل بگيرد، در 
شعار مرگ بر ديكتاتور هاي خياباني مردم ميليوني بيرون آمدند و  تظاهرات
به نظر من اوضاع هنوز به جايي نرسيده بود كه كارگري كه  . اماسر دادند

به اعتراض بلند شود و مورد سركوب رژيم  به محل معيني متصل است، 
براي برپا كردن اعتصابات كارگري بسياري از فعالين و قرار نگيرد. 

ضمن افتادند.  هاي شناخته شده كارگري مستقيما زير خطر مي تشكل
توانست اين سد را هم  شك ندارم كه تداوم اعتراضات ميليوني مي اينكه 

شان جلو بيايند و تكليف اوضاع را  كارگران با قدرت اعتصاباتبشكند و 
  يكسره كنند. 

هنوز به لحاظ قطب بندي  88به نظر من جنبش انقالبي سال بعالوه  
درون  هاي طبقاتي در آغاز راه بود. مردم با استفاده از فرصتي كه نزاع

حكومت بوجود آورده بود، به خيابان ريخته بودند، تا جمهوري اسالمي را 
سرنگون كنند، اما اين جنبش فاقد آن رهبري اي بود كه اين خواست 
مردم را نمايندگي كند و جامعه را به پشت خود بكشاند. در نتيجه 
اپوزيسيون حافظ رژيم كساني چون مير حسين موسوي و كروبي، 

سرنگون شدن كل نظام و بر باد رفتن اسالمشان، با شعار  هراسناك از
ساختار شكني نكنيد و بازگشت به دوران امام راحل و با تالش براي مهار 
كردن اعتراض مردم در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسالمي، نقش 

اي از اين حكومت  ترمز انقالب را ايفا كردند و در نتيجه خود نيز به حاشيه
د. در جريان چنين خالئي بود كه جمهوري اسالمي توانست با پرتاب شدن

هاي خياباني را متوقف  سركوب وحشيانه خيزش انقالبي مردم، تظاهرات
هاي  كند. بدين ترتيب بود كه فرصت جلو آمدن كارگران با خواست

  شان و با اعتصابات سراسري شان فراهم نشد.  مشخص
گر در خيزش انقالبي مردم در گويند طبقه كار اما هستند كساني كه مي

كه منكر كل واقعيت عظيمي بشوند كه در اين سال  نبود، براي اين 88سال 
كه بطور واقعي مساله شان كارگر نيست. مشكل آنها  اتفاق افتاد. كساني

كه به اين بهانه كل انقالب مردم را نفي  انقالب و نفي انقالب است. كساني
جايگاه اجتماعي طبقه كارگر را نمي  هيكنند. به نظر من چنين ديدگا مي

از  دهد. اش تنزل مي ببند و كارگر را به موجوديت صنفي و صرفا در كارخانه
نفس شكل گرفتن جنبش انقالبي و بلند شدن جامعه براي به زير نظر من 

ببينيد مردم خواهان  كشيدن كل حاكميت، يعني حضور طبقه كارگر.
اهند اعدام و زندان و سركوب نباشد. خو سرنگوني اين حكومت هستند. مي

خواهان آزادي هاي بدون قيد و شرط سياسي هستند. خواهان برابري زن و 
خواهند و در هر  مرد هستند و در يك كالم آزادي و رفاه و برابري مي

ها را فرياد  اعتراض و مناسبتي، در قطعنامه هاي اول مه و غيره اين خواست
هاي كارگري است كه مضمون  ها و سياست ها همه خواست زده اند، اين

دهد. در عين حال كه كارگران  واقعي جنبش انقالبي مردم را تشكيل مي
سال حاكميت اين رژيم جنايتكار، با مبارزات دائمي و هر روزه  32طي 

خود عليه جمهوري اسالمي يك فاكتور تعيين كننده در تغيير توازن قوا به 
  .زيان حكومت در جامعه بوده اند

نيز شعارهاي مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر  88هاي ميليوني سال  در تظاهرات
اصل واليت فقيه، زنداني سياسي آزاد بايد گردد، همه و همه يعني 

گويند مرگ  هاي كارگران. روشن است كه طبعا آنجا كه مردم مي خواست
آيد از افزايش دستمزدش حرف بزند، چون  بر ديكتاتور ديگر كارگر نمي

كند كه با رفتن جمهوري اسالمي مساله دستمزد و هزار  ست فكر ميبدر
 گيرد.  جور از بدبختي هايش نيز جواب مي

مردم در نخورده است.  ايران شكستاز نظر من انقالب مردم در هر حال 
شان و  هاي جديدي براي سازماندادن اعتراضات جستجوي پيدا كردن راه

جامعه بشدت قطبي شده است.  اند.  زير و رو كردن بساط اين حكومت
 خواهند.  مردم كل اين حكومت را نمي

، ما در اين دو ساله شاهد 88مردم در سال  ميليونيهاي  بدنبال تظاهرات
يابي و پيدا  قوام يافتن اعتراضات مردم و كارگران هستيم. شاهد سازمان

كردن اشكال جديدي از بيان اعتراض و مبارزه در ميان مردم هستيم. و 
مانطور كه جلوتر نيز اشاره كردم جنبش اعتراضي كارگران نيز در اين دو ه

ساله همچنان يك عرصه دائمي مبارزه عليه جمهوري اسالمي بوده است. 
در همين چند ماهه با اتفاقات مهمي چون اول مه سرخ در سنندج با شعار 

هر زنده باد سوسياليسم و اعتصابات هزاران نفره كارگران پتروشيمي ماهش
شاهد تحرك جديدي در جنبش كارگري هستيم. همه اينها نشان از 
تحوالت مهمي در جنبش انقالبي مردم و جلو صحنه آمدن بيشتر كارگران 

آيند، دقيقا اشاره شان به طبقه  ها دارند مي گويند يقه آبي دارند. وقتي مي
اي اميد كارگر است. بعالوه اينكه انقالبات شمال آفريقا و خاورميانه جرقه ه

تازه اي در مبارزات مردم ايجاد ايجاد كرده است. و شعار مبارك، بن علي، 
  بيانگر اين حقيقت آشكار است.  !نوبت سيد علي

خواهم به اين اشاره كنم كه  در  در پاسخ به بخش آخر سئوالتان فقط مي
مصر و تونس نيز وقتي كارگران به ميدان آمدند كه توازن قوا در خيابان به 

انقالب عوض شده بود و در آخر سر بود كه كارگران وارد شدند و  نفع
  مبارك و بن علي سقوط كردند.

مبارك بايد برود شكل گرفت  بود كه خواستمصر در همان ميدان التحرير 
و با قدرت  ؛و مردم اعالم داشتند تا او نرود ميدان را ترك نخواهند كرد

از اعتصابات كارگري براه  گيري اين حركت عظيم اجتماعي بود كه موجي
ي كه بطور قشان به التحرير پيوستند. اتقا افتاد و كارگران با پالكاردهاي

واقعي چهره جهان امروز را عوض كرده است و از جمله از كارگران و 
جوانان در ويسكانسين آمريكا تا ميدان خورشيد اسپانيا و باستيل فرانسه و 

گيرند و  ئيل دارند از مصر الهام ميسليمانيه عراق و هم اكنون در اسرا
  گويند اينجا التحرير است. مي

در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از طرف كارگران  پرسش:
نبوده ايم ، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و قهر پليسي، وضعيت 

  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟
  

ور ديگري مي بينيم و براي توضيح بيشتر نظرم  من موضوع را طفر:  دانش
سال اعتصابات با شكوه وگسترده  84گردم.  سال  تا كنون برمي 84به سال 

كارگران شركت واحد بود كه همانطور كه اشاره كردم يك شكست سياسي 
سال اعتراضات گسترده كارگران  85براي جمهوري اسالمي بود. سال 

ال تظاهرات هاي هزاران نفره معلمان بود نيشكر هفت تپه و در آخر آن س
ادامه  86كه تاثير مهمي در تغيير توازن قواي سياسي جامعه داشت. سال 

اعتراضات وسيع معلمان را شاهد بوديم و تداوم و گسترش اعتراضات 
كارگران نيشكر هفت تپه را داشتيم كه نهايتا به تشكيل سنديكاي نيشكر 

ه خود پيروزي مهمي در اين سال براي منتهي شد ك 87هفت تپه در سال 
اتحاديه آزاد كارگران نيز در  ،جنبش كارگري بود. نه تنها اين بلكه بعالوه

همين سال تشكيل شد و اين ها خود پيروزي هاي مهمي در جنبش 
هاي كارگري بود. در كنار  يابي و ايجاد تشكل كارگري در زمينه سازمان

زات هر روزه كارگري به عنوان يك همه اين اتفاقات مهم ما شاهد مبار
كه سال تظاهرات هاي  88عرصه دائمي اعتراض در جامعه بوديم تا سال 

ميليوني مردم با شعار مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر اصل واليت فقيه بود. 
خيزشي انقالبي كه در آن مردم كل حكومت را به چالش كشيدند و به اين 

رگري و كل جامعه بود. خيزشي اعتبار يك پيروزي بزرگ براي جنبش كا
الهام بخش انقالبات اخير در كشورهاي شمال به درجات زيادي انقالبي كه 

. و اين را جوانان مصر در كوران مبارزاتشان گفتند آفريقا و خاورميانه بود
هاي خياباني را  توانست تظاهرات 88سركوب وحشيانه رژيم در سال 

را عقب بزند. اما اعتراضات كارگري متوقف كند و بدرجاتي اعتراضات مردم 
چنان بعنوان يك عرصه دائمي مبارزه عليه جمهوري اسالمي تداوم  هم

وضعيت همين امروز جنبش  يافت و گسترش پيدا كرد. بنابراين اگر منظور
اي كه در توان فورا به نتيجه گيري  كارگري است، به اين لحاظ نيز نمي

سيار متحول است و جامعه آبستن اوضاع برسيد، چون  سئوال آمده است،
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اتفاقات مهمي است. به همين ابتكارات جوانان در ماه اخير و اشكال بيان 
ها با  اعتراضاتشان در دفاع از حقوق كودك و جشن آب بازي در پارك

خواست شادي و زندگي انساني  نگاه كنيد، اعتراضاتي كه اساسا از طريق 
انگر اينست كه جامعه دارد به ها همه نش فيس بوك سازمان يافت، اين

طور كه  كند. همان اشكال ديگري راه خود را براي تداوم مبارزاتش باز مي
اول مه سرخ سنندج را داشتيم كه كارگران  امسال ماجلوتر هم اشاره كردم 

با شعار زنده باد سوسياليسم به خيابان آمدند و بعد هم اعتصابات هزاران 
بر سر كوتاه شدن دست پيمانكاران از هرنفره كارگران پتروشيمي ماهش

محيط هاي كار بود. خواستي تعرضي، كه خواست كارگران نفت و مجتمع 
ديديم كه چگونه  از همين روهاي بزرگ كارگري در سراسر ايران است و 

 انهمين االن كارگر .جمهوري اسالمي در برابر آن سراسيمه شده بود
ستند كه دولت و مديريت براي پتروشيمي منتظر پايان دو ماه مهلتي ه

خود خريده است و كارگران اعالم داشته اند كه اينبار ديگر مهلتي در كار 
نيست و ما روي خواستمان هستيم. و وقوع چنين اعتراضي، يعني به 
ميدان آمدن هزاران كارگر از يك مركز كليدي كارگري، بدون شك اتفاق 

رگري و كل جامعه در مهمي خواهد بود كه تحرك جديدي در جنبش كا
پي خواهد داشت.  بويژه خواست تعرضي كوتاه شدن دست پيمانكاران، 
يعني پاره كردن زنجيري كه بصورت استخدام هاي پيماني بر پاي كارگر 
نفت و بخش هاي كليدي كارگري بسته شده است، خواست بخش عظيمي 

هر، نيروي از كارگران است و به جلو آمدن دوباره كارگران پتروشيمي ماهش
و مهم كارگري به ميدان خواهد آورد. همه  يبزرگي آنهم از مراكز كليد

حاكي از اين است كه  چگونه محيط هاي كارگري حالتي كامال اينها 
يست كه عينا شما در سطح جامعه هم مي بينيد تانفجاري دارند. اين وضع

 و مردم مترصد فرصتي هستند كه تكليف اين رژيم را يكسره كنند. 
به عنوان موانع عالوه بر سركوب و قهر  شما والئاما در قسمت ديگري از س

پليسي به عنوان يك مانع، بر نقش  وضعيت جهان سرمايه داري اشاره 
كرده ايد. طبعا اشاره شما به بحران اقتصادي سرمايه داري است. در اين 
ل مورد هم بايد بگويم كه تصوير جهان كامال تغيير كرده است. يك عام

طور كه در سئوال قبل توضيح  كامال مثبت در مبارزات مردم ايران همان
دادم، انقالبات شمال آفريقا و خاورميانه عليه ديكتاتورها و با خواست نان و 
آزادي است. انقالباتي كه به كارگران و مردم ايران و حتي به كارگران در 

ميدان التحرير  بينيم امروز دهد. بطوريكه مي سطح جهان افق و اميد مي
 مصر به يك الگوي مبارزه در جهان تبديل شده است. 

چنين امروز ما در اروپا و جهان با موجي از اعتراضات كارگري روبرو  هم
هستيم. با جهاني روبرو هستيم كه كامال قطبي شده و افق تازه اي در 

ر از جمله مبارزاتي كه در همين يكساله دمقابل كارگران قرار داده است. 
يونان، اسپانيا، فرانسه، انگليس، ايتاليا و غيره و غيره شاهدش بوده ايم. در 

هاي  نه تنها در برابر سياستبسياري از  اين مبارزات مردم و كارگران 
رياضت اقتصادي دولتي به مبارزه برخاسته اند، بلكه كل اين سيتسم نظام 

شوند،  مي خواستار تغيير در سيستم ،بردگي را به چالش كشيده اند
گيرند و بدين ترتيب اين مبارزات نه  را به تمسخر مي دمكراسي دول غرب

تنها به كارگر ايراني بلكه به كارگران در سراسر جهان افق و چشم انداز 
   دهد. مي

بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه هاي كوچك كار مي كنند،  پرسش:
شكال سازماني بايد بهره براي سازماندهي اينها چكار بايد كرد و از چه ا

گرفت؟ سازماندهي اينها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در 
  محيط و محالت زندگي شان؟ 

  
شود گفت كه بخش اعظم كارگران ايران در  دانم چقدر مي نميفر:  دانش
كنند، ولي بهر حال سئوال شما معتبر است و ما  هاي كوچك كار مي كارگاه

ان بخش از كارگراني كه در اين بخش از توليد به كار اشتغال بايد براي هم
يابي توده اي نقشه و طرح داشته باشيم. در اين  دارند، به لحاظ سازمان

سال قبل، منصور حكمت  24رابطه نيز بحث هاي ما روشن است. حدود 
هاي توده اي، شورا يا سنديكا به  عنوان تشكل طي بحث هاي مهمي تحت

دهد. بحث هايي آموزنده كه واقعا خواندني  مساله پاسخ مي همه جوانب اين
  موقع او طي قطعنامه اي كه به تصويب پلنوم كميته مركزي  است. همان

  
  
  

  
  

  

حزب كمونيست ايران در آمد، در بندي از آن به روشني اين موضوع را باز 
ه يابى تود سازمان شورائى، پيشروترين شكل سازمان"نويسد:  كند و مي مي

يابى بخش متمركز و پيشرو طبقه كارگر در  اى كارگران و ناظر بر سازمان
صنايع و واحدهاى بزرگ كار است. از اينرو ما براى برپائى يك جنبش 

كنيم. با اين وجود در  فراگير و سراسرى شورائى طبقه كارگر مبارزه مي
هاى كوچك و كال در آن رشته هائى كه بخاطر موقعيت  كارگاه

شان شمار و تمركز كارگران در واحدهاى كار محدود است و اتحاد  اقتصادى
حرفه اى، در مقايسه با اتحاد محل كار، كارگران را در موقعيت قوى ترى 

دهد، كارگران را به ايجاد اتحاديه هاى حرفه  در برابر سرمايه داران قرار مي
. ما تالش كنيم خوانيم و براى ايجاد اين اتحاديه ها مبارزه مي اى فرا مي

هاى اتحاديه اى در اين رشته ها در ارتباط و  خواهيم كرد تا سازمان
  "پيوستگى نزديك با جنبش سراسرى شورائى طبقه كارگر قرار بگيرند.

بنابراين مي بينيد كه در اين مورد هم ما سياست روشني داريم. و در 
ك و كال هاي كوچ پارگراف فوق به روشني اعالم كرده ايم كه ما در كارگاه

در رشته هايي كه بخاطر موقعيت اقتصادي شان تمركز كارگران در آنجا 
محدود است و با ايجاد سنديكا كارگران در موقعيت قويتري نسبت به جمع 

گيرند، ما خود مبتكر ايجاد  كارگر در يك كارگاه قرار مي 5تا  4شدن 
شود  ميالوه خوانيم.  بع شويم و كارگران را به تشكيلش فرا مي سنديكا مي

در جايي سنديكا شكل گيرد و كامال در راستاي جنبش شورايي قرار داشته 
باشد. اتكايش نه به محدود كردن مبارزه كارگران در چهارچوبه قوانين 

هاي كارگران به  موجود، بلكه به نيروي مبارزه كارگر و تحميل خواست
شاهدش هستيم،  چيزي كه ما امروز شان باشد. و اتفاقا آن قدرت اعتراضات

كه  همين است. بطور مثال هزاران كارگر شركت واحد طبعا به دليل اين
خصلت كارشان چنين است كه زير يك سقف نيستند تا بتوانند منظم 

شان را متحد كنند، بصورت يك حرفه در  جمع شوند و اعتراض
يابند. اما اين سنديكا، اين تشكل كارگري وقتي  شان سازمان مي سنديكاي

تواند قدرتمند عمل كند، كه در اتصال دائمي با كارگران همواره نيروي  مي
عظيم آنها را در ميدان نگاه دارد و با اتكا به قدرت متحد كارگران، 

 هاي آنها را به جلو برد.  خواست
هاي  توان فرضا در رابطه با كارگراني كه در كارگاه همين وضعيت را مي

كرد. روشن است كه اين كارگران كنند طرح  كوچك چند نفره كار مي
توانند جمع شوند و رابطه  فلزكاران مي مثال  بصورت حرفه اي در سنديكاي
 هاي كوچك چند نفره بوجود آيد.  اي سراسري بين اين كارگاه

اما بد نيست نكته اي هم از سازماندهي كارگران در محالت بگويم. يك 
هايي داريم  ما شهرك يابي كارگران در محالت زيست است. شكل سازمان
نشين است. نمونه اش شهرك بعثت در ماهشهر، و شهرك  كه صرفا كارگر

هاي بزرگ كارگري وصل است. در اين رابطه ها اين  هايي كه به مجتمع
يابي آنها در  توانند در محالت زيست سازمان يابند. سازمان كارگران مي

اي كارگران را نيز محالت خصوصا از اين جنبه اهميت دارد كه خانواده ه
كند. بطوريكه فرضا وقتي كارگران پتروشيمي  به مبارزات كارگران وصل مي
زنند، با پخش شدن خبر اعتراض در محالت  ماهشهر دست به اعتصاب مي

توانند نقش فعالي در قدرتمند تر شدن  زيست كارگران، خانواده ها نيز مي
كانال بسيار خوبي  دتوان مبارزات كارگران داشته باشند. محالت كارگري مي

و از  باشد هايشان براي اجتماعي كردن خبر اعتراض كارگران و خواست
را از مبارزات كارگري طريق خانواده هاي كارگري حمايت مردم يك شهر 
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. در هر حال بايد به همه اين اشكال از سازمانيابي كارگري فكر جلب نمود
  ن سرمايه به ميدان آوريم. مان را به نبرد با صاحبا كرد  تا كل نيروي

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  پرسش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار 

  بينيد؟  كنند، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي مي
  

يران، آنهم تحت حاكميت آپارتايد گوييد. زنان در ا درست ميفر:  دانش
جنسي جمهوري اسالمي يك بخش محروم جامعه هستند. در محيط هاي 
كار نيز شرايط كار براي آنان بسيار دشوار و از موقعيت كامال نابرابري 
برخوردارند. اما مبارزه عليه اين تبعيض و نابرابري تنها امر زنان نيست، امر 

ديخواه و برابري طلب است. بنابراين من از هاي آزا كل جامعه و همه انسان
گويم. من از جنبش آزادي زن و رهايي زن سخن  جنبش زنان سخن نمي

گويم. از مبارزه براي برابري زن و مرد و لغو همه قوانين ضد زن سخن  مي
گويم. به نظر من متشكل كردن كارگر زن و مرد بطور جداگانه يعني  مي

ري اسالمي كنده و با حاكميت آپارتايد افتادن به همان چاهي كه جمهو
جنسي در جامعه كوشيده است زن و مرد را از هم جدا سازد. به نظر من 
تشكيل سازماني جدا براي زنان كارگر در عين حال يك درك عقب مانده 

بيند  باقيمانده از چپ سنتي است. به ادبيات اين چپ نگاهي بيندازيد مي
، از دريچه زنان كارگر مورد بحث قرار كه همواره مساله تبعيض عليه زن

گيرد و نهايتا راهكارشان نيز به تشكل جداگانه زنان كارگر كشيده  مي
شود. نتيجه عملي آن نيز بي وظيفه كردن كل كارگران به نفس تبعيض  مي

جنسيتي عليه زنان و بطور واقعي تضعيف مبارزات كارگري است.  سياستي 
دهد. اين نگرش اوال  تري قرار مي موضع ضعيفكه  اتفاقا زنان كارگر را در 

مساله ستمكشي زن را مساله كل طبقه كارگر بعنوان يك موجوديت 
بيند و عمال اين عرصه مهم از مبارزه را به جنبش هاي ديگر  اجتماعي نمي

مي سپارد. ثانيا حتي در كارخانه نيز مبارزه عليه تبعيض عليه زن را صرفا 
با اين كار عمال زنان كارگر و كل طبقه كارگر را  امر خود زنان مي بيند و

كارگر دهد.  در اين عرصه از مبارزه در موقعيت بسيار ضعيفتري قرار مي
كند و بايد بتواند از طريق  زن، مثل كارگر مرد در يك كارخانه كار مي

شركت در مجمع عمومي كارگران نقش خود را ايفا كند. جمهوري اسالمي 
ا تفكيك جنسيتي محيط هاي كار زنان و مردان سعي كرده است كه ب

كارگر را از هم جدا كنند، ولي آنجا هم كه كارگران به اين شكل در بخش 
برد  هاي مختلف و جدا از هم به كار اشتغال دارند، باز شكل درست پيش

اعتراضات اينست كه كارگران هر بخش منظما مجمع عمومي خود را 
هم نظر  خود به بحث و گفتگو بنشينند و هاي داشته باشند، بر سر خواست

شوند و بعد در تماس با ديگر بخش هاي كارخانه، به صورت يك تن واحد 
عمل كنند. نبايد به اين آپارتايد جنسي جمهوري اسالمي تن داد و بايد 

هاي يكي شدن و متحد عمل كردن را پيدا كرد. چنانكه ما در اعتراضات  راه
آنجا كه كارگران زن و مرد هر دو شاغل بوده بسياري شاهد بوده ايم كه 

هايشان را به پيش  ديگر در اعتراض شركت كرده و خواست اند، كنار هم
برده اند. در اين مورد اعتراضات معلمان يك نمونه جالب است. ما در 

شاهد  ،تجمعات اعتراضي اي كه معلمان در سالهاي مختلف راه انداخته اند
گير آن حضور فعال معلمان زن و  ل توجه و چشمبوده ايم كه يك جنبه قاب

در هر شركت معلم زن و مرد در كنار هم در اعتراض و مبارزه بوده است. 
حال ما مدام بر نقش زنان كارگر چه شاغل و چه غير شاغل تاكيد كرده 
ايم. از جمله يكي از تاكيدات ما نقش همسران كارگران در اعتراضات 

كارگران مستقيما به سرنوشت و زندگي كارگري است. چون مبارزات 
خانواده هاي كارگري مربوط است و نيروي همسران كارگران يك عامل 
تقويت كننده مبارزات كارگري است. شركت خانواده هاي كارگري در عين 
حال يك فاكتور مهم در اجتماعي كردن اعتراض كارگران و جلب حمايت 

ز يك الگوي جالب شركت بخش هاي مختلف مردم است. در اين مورد ني
همسران كارگران نيشكر هفت تپه در مبارزات اين كارگران بود. حتي در 
يكي از روزهاي اعتراض اين كارگران به ياد دارم اين همسران كارگران 
بودند كه به در كارخانه رفتند و كارگران به آنها پيوستند و اعتراض ادامه 

  يافت. 

شان  كه زنان بنا به موقعيت تحت ستمخالصه كالم اينكه اين درست است 
در جامعه در محيط هاي كار نيز با تبعيض هاي آشكاري روبرويند، بويژه 
آنهم تحت حاكميت آپارتايد جمهوري اسالمي اما پاسخ آن مبارزه جداگانه 
آنها براي حق حقوقشان نيست، پاسخ آن اتحاد كل كارگري عليه اين 

  متحد همه كارگران است. تبعيض در محيط هاي كار و مبارزه 
بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش  پرسش:

خدمات كار مي كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه 
  مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  
اگر بخواهم جايگاه كارگران بخش خدمات را نشان دهم، بهترين فر:  دانش
كارگران شركت واحد هستند. اين كارگران بنا بر خصلت كارشان  شاخص

در تماسي مستقيم با كل مردم قرار دارند. همين موقعيت، اهميت و جايگاه 
بخوبي تجربه كرديم.  84دهد. ما اين را در سال  مهمي به اعتراضات آنها مي

ر باره ديديم كه چگونه موضوع فورا د با يكروز اعتصاب اين كارگران يك
تمام تهران پخش شد و همه توجهات را به سمت آنها جلب كرد. حتما 
خاطرتان هست كه مبارزات اين كارگران درست در آغاز رياست جمهوري 
احمدي نژاد اتفاق افتاد. احمدي نژاد را روي كار آورده بودند،  تا با بستن 

و گسترش سياست ترور و زندان و كشتار و اعدام، هر  ،شمشيرها از رو
صداي اعتراض و انتقادي را خفه كنند و جامعه را به ارعاب كامل بكشانند. 
اما سياست ارعاب جمهوري اسالمي را كارگران و مردم و در راس آنها 
كارگران شركت واحد به شكست كشاندند. نمونه ديگر كارگران در بخش 

ها دانش  خدمات معلمان هستند. معلمان نيز در اتصال وسيع با ميليون
هايشان و كل جامعه هستند. از همين رو هر حركت  وز و خانوادهآم

شود. الگوي  اعتراضي آنها فورا به موضوع و خبري اجتماعي تبديل مي
را معلمان بودند كه در مقابل جامعه قرار دادند. اعتصابات سراسري 

طور پرستاران و بخش هاي ديگر كارگراني كه در بخش خدمات قرار  همين
شان به جامعه، جايگاه مهم و كليدي در  ليل اتصال مستقيمگيرند، بد مي

كنند. اينها همه نمونه هايي از  اعتراضات كارگران و كل جامعه پيدا مي
  اهميت و نقش اين بخش از كارگران در مبارزات كارگري است.

به نظر شما، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام  پرسش:
توان جزو طبقه  وق بگيران كارهاي فكري را هم ميدهند يا مزد يا حق مي

كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 
  هستند) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟

  
ر يدي و كار فكري كار كارگر را توضيح روشن است كه كافر:  دانش
ي و توليدي آن در نظر گرفت. دهد. كارگر را بايد به مفهوم اقتصاد نمي

فروشد و حال يا بطور مستقيم و  كارگر كسي است كه نيروي كارش را مي
كند و سود كارش عايد سرمايه دار  در  پروسه توليد، ارزش اضافه توليد مي

كه به پروسه  شود، مثل كارگران كارخانجات و بخش توليدي. يا اين مي
معلم و پرستار و راننده اتوبوس و  دهد. مثل  توليد ارزش اضافه سرويس مي

ها  كارگري كه در بخش خدمات به كار اشتغال دارد. بنابراين همه اين
را به روشني در بحث در باره كار مولد و غير مولد  كارگرند و ماركس اين

كه كارگر فقط يك موجوديت صنفي توليدي  دهد. بعالوه اين توضيح مي
. بنابراين وقتي هم كه به جامعه و به ندارد. كارگر يك طبقه اجتماعي است

برند  ها از ثروت جامعه مي موقعيت اجتماعي، سياسي و سهمي كه انسان
هاي ديگر جامعه حتي  شويد خيلي از بخش كنيد متوجه مي نگاه مي

گيرند و هيچ نفعي هم در  كارمندان جزء عمال در موقعيت كارگران قرار مي
ندارند. از همين رو از نظر ما نه فقط تداوم اين نظام توحش سرمايه داري 

كارگران كارخانه و بخش توليد بلكه معلمان، پرستاران، رانندگان و كساني 
كنند همه و همه جزو  كه در عرصه هاي مختلف خدمات اجتماعي كار مي

   شوند. طبقه كارگر محسوب مي
ند گوي حال اينكه در قوانين و در جامعه به معلم و يا پرستار و غيره مي

  كارمند و نه كارگر، اين ديگر جنبه فرمال و حقوقي قضيه است.
* 
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  ي جنبش كارگري ايران ويژه

١٩٧  107ي  آرش شماره

  
 

      
   

  دوازده پرسش از:
  سازمان فدائيان(اقليت)

  

پراكندگي و ضعف تشكيالتي جنبش كارگري ايران محصول چه پرسش: 
عواملي است؟ بعضي ها رژيم هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل 

، علت اصلي مي دانند و بعضي ها رفرميسم و مستقل را سركوب مي كنند 
سازشكاري و بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري و چپ را ، 
شما چه نظري داريد؟ ويژگي هاي اقتصادي ايران و مخصوصاً نقش دولت 
رانت خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي بيرون آمدن 

رد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي از اين پراكندگي چه بايد ك
  بايد بهره جست؟

  
ضعف تشكيالتي و  سازمان فدائيان (اقليت): -جواد زادهاصالن 

روي اين  كنم با سازشكاري يا چپ پراكندگي جنبش كارگري را تصور نمي
توان توضيح داد. چنين رويكردهائي البته ممكن  يا آن فعال كارگري به

يابي، تاثير گذاشته يا تاثيرگذار باشند  يني بر روند تشكلاست در مقاطع مع
و در اين روند اندكي اخالل ايجاد كنند. اما پراكندگي جنبش كارگري و 

داري  تري دارد و اساسا به نظام سرمايه هاي عميق بي تشكلي آن ريشه
  گردد. هاي سياسي پاسدار منافع اين نظام برمي حاكم بر ايران و رژيم

العموم  هاي كارگر و زحمتكش يك جامعه علي و آگاهي توده تشكل يابي
ست از اين متغير كه آيا كارگران و ديگر اقشار زحمتكش مردم آن  تابعي

هاي صنفي و دمكراتيك خود برخوردار هستند  جامعه از آزادي ايجاد تشكل
يا نه؟ آيا از آزادي فعاليت سياسي، تجمع، تحزب، آزادي عقيده و بيان و 

باشند يا نه؟ به تعبير ديگر ميزان  نشر عقايد خويش برخوردار ميامكان 
هاي كارگر و زحمتكش هرجامعه، ارتباط  يابي و آگاهي توده تشكل

دانيم  هاي سياسي در آن جامعه دارد. مي تنگاتنگي با ميزان وجود آزادي
هاي استبدادي و ديكتاتوري حاكم بر ايران، نه  داري و رژيم كه نظام سرمايه

هاي بورژوائي غرب و  هاي سياسي و دمكراتيك رايج در نظام ط با آزاديفق
هاي كارگري،  استانداردهاي به رسميت شناخته شده در مورد ايجاد تشكل

ها اعم از سلطنتي يا جمهوري  كه اين نظام اند، بل به كلي بيگانه بوده
ها، مخالف سرسخت آن و مدافع و مروج  اسالمي، ذاتا ناقض اين آزادي

هاي كارگر اين  هاي سياسي توده اند. اگر با وجود آزادي ارتجاع سياسي بوده
آورند كه آگاهي خود را ارتقا دهند، خود را متشكل  موقعيت را به دست مي

سازند و براي احقاق حقوق خود به طور متشكل مبارزه كنند، اما سلب 
اره هاي سياسي از كارگران و اعمال خفقان و ديكتاتوري، همو آزادي
سازماني و پراكنده نگاه داشتن  اي براي تحميل جهل و ناآگاهي، بي وسيله

داران بتوانند، با تكيه بر ناآگاهي، پراكندگي و  كارگران بوده است تا سرمايه
تر  سازماني كارگران، حاكميت استبدادي و استثماري خود را آسان بي

هاي ديكتاتوري  ژيماستمرار بخشند. در تمام دوران متجاوز از هشتاد سال ر
سلطنت پهلوي و جمهوري اسالمي، هرگونه تالش و فعاليتي از سوي طبقه 

رحمانه سركوب شده  يابي، ممنوع و غيرمجاز بوده و بي كارگر براي تشكل
است. اگرچه كارگران در هيچ شرايطي از تالش و مبارزه براي ايجاد تشكل 

يوار اختناق و استبداد تَرَك اند، اما تنها در آن لحظاتي كه د باز نايستاده
هاي  اي ايجاد شده است و كارگران حدودي از آزادي برداشته و در آن روزنه

هاي وسيع و گسترده  اند در مقياس اند، توانسته سياسي را به چنگ آورده
  اي خود را بر پا سازند. هاي توده خود را متشكل سازند و تشكل

كنندگان طبقه  گر و محروم وبهاي ديكتاتوري و سرك در واقع اين رژيم
اند كه كارگران را از تشكل محروم ساخته،  هاي سياسي كارگر از آزادي
يابي طبقه  سازماني را بر آنان تحميل نموده و امر تشكل پراكندگي و بي

  كارگر را به تاخير افكنده اند.
ها و عدم انتقال تجارب  افزون براين علت اساسي، بايد از گسست ميان نسل

يابي و مبارزات  هاي بعدي در زمينه سازمان هاي پيشين به نسل لنس
هاي معين و در ابعاد  كه كارگران ايران در دوره كارگري ياد كرد. به رغم آن

هاي كارگري حتا در مقياس  اي خود را متشكل ساخته و تشكل گسترده
ه كه ارتجاع و ديكتاتوري دوبار اند، اما هر بار همين سراسري ايجاد كرده

ترين شكل ممكن كارگران،  سلطه خود را مستحكم نموده است، با وحشيانه
به ويژه كارگران پيشرو و كمونيست را وسيعا سركوب، زنداني، تبعيد و يا 

هاي كارگري پرداخته است، به نحوي  اعدام نموده و به قلع و قمع تشكل
د شده ها ايجا كه از لحاظ زماني، فواصلي نسبتا طوالني ميان اين دوره

گر، امكان و اجازه انتقال تجارب  هاي ديكتاتوري و سركوب است. رژيم
هاي كارگري توسط فعاالن كارگري و كارگران  يابي و ايجاد تشكل سازمان

اند و كارگران مجبور  هاي بعدي را نيز از آنان سلب نموده پيشرو، به نسل
  اند دوباره از اول و تقريبا از صفر شروع كنند! بوده
داري حاكم اين  به گفتن نيست مادام كه رژيم ديكتاتوري و سرمايه نياز

هاي مناسب براي  وضعيت را بر كارگران تحميل كند، كارگران نيز به روش
كنند و  هاي مناسب با شرايط موجود تالش مي يابي و ايجاد تشكل تشكل

هاي كوچك و مخفي  اي علني، اما تشكل گرچه نه تشكل هاي وسيع و توده
هاي فعال موجود  كنند. خوشبختانه در سطح تشكل را ايجاد ميخود 

هاي عملي در راستاي اتحاد  هاي فعاالن كارگري، گام كارگري و نيز تشكل
جوئي براي غلبه بر پراكندگي برداشته شده است.  و هماهنگي و راه

هاي اخير در آستانه اول ماه مه و به مناسبت  هائي كه در سال اتحادعمل
هائي در راستاي اتحاد  توان تالش كارگر شكل گرفته را مي مراسم روز

هاي  ها قطعنامه ها دانست. در اين اتحادعمل كارگران و كاهش پراكندگي
مشتركي با مضمون و محتواي راديكال و سوسياليستي و سرشار از روحيه 
انترناسيوناليستي تهيه و انتشار يافته است كه نشان دهنده ارتقاء سطح 

ها  قاتي كارگران است. بايد اميدوار بود اين گونه اتحاد عملآگاهي طب
هاي بعدي از اين حدود فراتر رفته و به اتحادهاي  گسترش يابد و در گام

تري گذر نمايد. در اين جا بايد بر اين مساله تاكيد نمود كه  تر و بزرگ عالي
تواند  دار نمي طبقه كارگر در مبارزه خود عليه قدرت متشكل طبقه سرمايه

كه خود را به صورت يك حزب  به عنوان يك طبقه عمل كند، مگر آن
ها  سياسي متمايز از تمام احزاب طبقات مالك وثروتمند و درمخالفت با آن

سازمان دهد. اين تشكل طبقه كارگر به صورت يك حزب سياسي براي 
تامين امر پيروزي انقالب اجتماعي و هدف نهائي آن الغاء تمام طبقات 

  است.  ريضرو
مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و پرسش: 

مقابله با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي 
كنيد؟ اعتصابات ، تحصن ها ، راهپيمايي ها و جمع شدن هايشان در مقابل 

  مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و اثرگذار اند؟
  

تهاجم و تعرض سرمايه عليه كارگران، بسيار متمركز است و  -جواد زاده
هاي اخير نيز پيوسته گسترش يافته است. مقاومت و مبارزه  در سال

كارگران عليه اين تعرضات اما متاسفانه بسيار غيرمتمركز و پراكنده است. 
يط دار و دولت اين طبقه، براي تشديد استثمار كارگران شرا طبقه سرمايه

اند . از جمله تعرضات  سخت و دشواري را بر طبقه كارگرتحميل نموده
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توان به قراردادهاي موقت و سفيد  طبقه سرمايه دار عليه طبقه كارگر مي
سازي و تعطيل و توقف  هاي پيمانكاري خصوصي امضا، گسترش شركت

هاي وسيع بوده است،  ها و بيكارسازي ها كه نتيجه فوري آن اخراج كارخانه
عدم پرداخت به موقع دستمزدها، كاهش مداوم دستمزدهاي واقعي، كاهش 
قدرت خريد كارگران و تحميل زندگي در زير خط فقر اشاره نمود. نظام 

حد  داري حاكم، براي رهائي از چنگ بحران اقتصادي، فشارهاي بي سرمايه
و حصري را بر گرده كارگران تحميل نموده و تمام بار اين بحران را بر 

وش طبقه كارگر انداخته است. هم پاي تهاجمات و تعرضات فزاينده د
ها و  هاي اقتصادي و معيشتي، يورش طبقه حاكم عليه كارگران در عرصه

درپي رژيم عليه كارگران پيشرو و فعاالن كارگري و كوشش  تهاجمات پي
يابي نيز افزايش يافته است. دستگاه امنيتي و قضائي رژيم  ها براي تشكل آن
ا احضارها و بازداشت هاي مكرر، پرونده سازي، حبس و اخراج كارگران ب

پيشرو، تمام سعي خود را به كار برده است تا با پراكنده ساختن و حذف 
اند و يا در راه  آن دسته از كارگراني كه بخشا خود را متشكل ساخته

و از اند، همگي را مرعوب سازند  يابي كارگران، فعال و اثر گذار بوده تشكل
گرد دائمي فعاالن  ها بازدارند. عالوه بر بازداشت و پي گونه فعاليت اين

تپه، به  سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران نيشكر هفت
ها مورد ديگر در اين زمينه از جمله احضارها و بازداشت فعاالن كارگري  ده

خيرا احضار و گيري و ا در كردستان، فعاالن كميته هناهنگي و كميته پي
  توان اشاره نمود. بازداشت فعاالن كارگري تبريز مي

طبقه كارگر ايران البته در برابر اين تعرضات سياسي و اقتصادي دست به 
مقاومت زده و براي تحقق مطالبات خود در اشكال مختلفي مبارزه نموده 
است. با اين همه بايد به اين موضوع اعتراف كرد كه اين مبارزات و 

جا كه عمدتا پراكنده و بخشا خودبخودي بوده است، در  ها از آن ومتمقا
اند و تنها در مواردي كه مبارزه  موارد زيادي به نتايج مطلوب نرسيده

اند، با موفقيت  تر بوده واز سازماندهي بهتري برخوردار بوده كارگران متشكل
نه كارگران توان در مبارزات متحدا اند. آخرين نمونه آن را مي همراه بوده

ها را  پتروشيمي تبريز مشاهده كرد كه مبارزات كارگران ساير پتروشيمي
  نيز در پي داشت.

كه اين مبارزات تا چه حد با موفقيت روبرو شوند يا  نظر از اين اما صرف
نشوند، واقعيت اين است كه كارگران در برابر تعرضات، فشارهاي فزاينده، 

توانند ساكت بنشينند و در واقع راه  ، نميداران اجحافات و زورگويي سرمايه
ي امروز كارگران، به مبارزه مرگ و زندگي  ديگري جز مبارزه ندارند. مبارزه

ها تحقق نيافته باشد  ست مادام كه مطالبات آن تبديل شده است و بديهي
دست از مبارزه نخواهند شست. فراموش نكنيم كه در جريان همين 

يابد. در جريان  گاهي كارگران رشد و ارتقا ميمبارزات است كه شناخت و آ
شناسند،  همين مبارزات است كه كارگران دشمنان واقعي خود را بهتر مي

برند، به قدرت خود وقوف  به اهميت اتحاد و مبارزه متشكل، بيشتر پي مي
كنند و از تجارب مبارزات خود اعم از شكست يا پيروزي  بيشتري پيدا مي

كنند. همين  دار استفاده مي ي عليه طبقه سرمايهآن، در مبازرات بعد
اي  آموزد كه اگر تشكل كارخانه مبارزات روزمره است كه به كارگران مي

اي و سراسري داشته باشند، بهتر و  داشته باشند، اگر تشكل فرا كارخانه
توانند مبارزات خود را پيش برند. اساسا از درون همين  مثمرثمرتر مي

برد كه كارگر  ارگربه اين موضوع پر اهميت پي ميمبارزات است كه ك
  منفرد و متفرق هيچ است و كارگر متحد و متشكل همه چيز!

هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ، يعني شركت واحد  در سالپرسش: 
اند سنديكاي مستقل  شكر هفت تپه، توانسته اتوبوس راني تهران و ني

ان اين دو حركت با سركوب و خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبر
اند، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً هويت  اخراج از كار و زندان روبرو شده

ها را چگونه ارزيابي  كامالً شناخته شده اي پيدا كرده اند.اين حركت
تواند از  تواند پا بگيرد و آيا مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي مي

  از مشكالت كارگران را حل كند؟ طريق مذاكره با دولت مشكلي
  

تپه در ايجاد  اقدام كارگران شركت واحد و كارگران هفت -جواد زاده
سنديكاي مستقل خود در زير سرنيزه و سركوب، اقدام جسورانه و قابل 

هاي كارگري و  گرانه بال انكاري بر تمام بخش ست كه تاثيرات آگاه ستايشي

جنبش كارگري را گام بزرگي به  در مقياس تمام جامعه برجاي گذاشت و
جلو برد. البته تشكيل يا احياي سنديكاي كارگران شركت واحد كه ازلحاظ 
زماني بر تشكيل سنديكاي كارگران هفت تپه مقدم است وامروز جلوي 

اند، به  اند و يا آن را بسيار بسيار محدود ساخته فعاليت آن را به كلي گرفته
گردد كه دولت  اري (دهه هشتاد) برميشرايط سياسي ويژه اوائل دهه ج

سازمان جهاني كار  98و  87هاي  نامه جمهوري اسالمي براي امضاي مقاوله
)ILOهاي آزاد كارگري، مصونيت  ) پيرامون حق كارگران براي ايجاد تشكل

كنند و حق قرارداد جمعي اعالم  ها را ايجاد مي كارگراني كه اين تشكل
م باشد در اين مورد قدري بيشتر توضيح داده آمادگي نموده بود. شايد الز

هاي پس از جنگ توسط  شود. دولت خاتمي در ادامه پيشبرد سياست
گذاري  رفسنجاني براي غلبه بر بحران اقتصادي و كسب وام و سرمايه

خارجي از سوي انحصارات مالي جهاني مانند بانك جهاني و صندوق 
ن در سازمان تجارت جهاني المللي پول و همچنين براي پذيرفته شد بين

)WTOالمللي آغاز كرد. دولت  هائي را در مقياس بين ) يك رشته تالش
كم و كاست  خاتمي همزمان و عالوه بر اجراي بي "طلب اصالح"

هاي اقتصادي نئوليبرال و رهنمودهاي انحصارات مالي، در عرصه  سياست
ررات و ضوابط هاي كارگري، مق مناسبات فيمابين كارگر و كارفرما، تشكل

هاي  ها نيز بايد به اين انحصارات، اطالعات، اطمينان و ضمانت حاكم بر آن
هاي خارجي را هموارتر سازد. در همين  گذاري داد تا مسير سرمايه كافي مي

هاي مشروحي در مورد شوراهاي  رابطه جمهوري اسالمي با ارائه گزارش
هاي فوق  نامه امضاي مقاولهاسالمي كار و خانه كارگر، تمايل خويش را براي 

اعالم و از سازمان جهاني كار دعوت نمود براي بررسي وضعيت اين 
ها به ايران سفر كند تا اگر موانعي در اين زمينه هست برطرف گردد.  تشكل

هاي  سازمان جهاني كار نيز كه تحت نفوذ سرمايه جهاني و محور فعاليت
هاي به  فه ارزيابي از تشكلآن به سازش كشاندن كار و سرمايه است، وظي

اصطالح كارگري ياد شده، اندازه گيري درجه تطابق مناسبات و ضوابط 
ها و مقررات جاري در جمهوري اسالمي با معيارهاي  حاكم بر اين تشكل

المللي كار و حصول به چنين اطميناني را برعهده گرفت. پس  سازمان بين
درمهرماه سال "اردجرنيگانبرن"به سرپرستي  ILOاز اعزام هياتي ازطرف 

و انجام ديدارهائي با مسوولين وزارت كار و خانه كارگر، اين هيأت  81
هاي  چنين اظهار نظر نمود كه شوراهاي اسالمي كار ناقض مفهوم آزادي

به شوراهاي اسالمي  ILOاست. هيات اعزامي  87نامه  مندرج در مقاوله
انجمن صنفي ايجاد كنند و يا توصيه كرد، فعاليت سياسي را كنار بگذارند، 

شوراهاي اسالمي را با آن انطباق دهند! دولت نيز كه با اين توصيه 
همراه بود، از سران خانه كارگر و شوراهاي اسالمي  ILOنمايندگان اعزامي 

ها را با خواست ها و اميال دولت  تر اين تشكل كار خواست كه هر چه سريع
. بر بستر اين اوضاع و شرايط است و نظرات هيات اعزامي هماهنگ سازند

شوند  هاي درون جنبش كارگري دچار اين توهم مي اي از رفرميست كه پاره
به كمك اين افراد و هم ياري وزارت كار درصدد ايجاد  ILOكه گويا 

هاي آزاد كارگري است. گفتگوهاي بعدي وزارت كار با نمايندگان  تشكل
ILO  انجام توافقاتي پيرامون ايجاد در تهران و   82در ارديبهشت سال

هاي  گيري انجمن تغييراتي در فصل ششم قانون كار به منظور تسهيل شكل
، به 137و تبصره آن، تغيير ماده قانون كار 135صنفي و نيز تغيير ماده 

منظور حذف اختيارات شوراهاي اسالمي كار، بر اين توهمات افزود. اما سفر 
و  "هاي موجود تقويت تشكل"يد آن بر و تاك 83در سال  ILOبعدي هيات 

هاي  ها و انجمن رضايت به تغيير نام و استحاله شوراهاي اسالمي به تشكل
و دولت  ILOباره كه گويا  صنفي، راه را بر هرگونه تصور و يا توهمي دراين

هاي آزاد و مستقل كارگري ولو  يا جناحي از حكومت، خواستار ايجاد تشكل
  ئي هستند را به كلي مسدود ساخت!از نوع صنفي و سنديكا

ناگفته نماند كه شرايط جديد، شور و شوق و تحرك مشهودي را در ميان 
فعاالن جنبش كارگري و در ميان كارگران پيشرو البته بدون آن كه 

ترين توهمي نسبت به دولت خاتمي و حاميان جهاني آن و يا سازمان  كم
ي از تشكل كارگري محروم و در جهاني كار داشته باشند، اما ساليان متماد

  بردند نيز ايجاد نمود. سر مي تشكلي و پراكندگي به برهوت بي
همزمان با اين تحوالت و رويدادها، هياتي نيز از  83عالوه بر اين، در سال 
) به ايران ICFTUهاي آزاد كارگري ( المللي اتحاديه طرف كنفدراسيون بين
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اري اول ماه مه توسط كارگران سفر كرد. سفر اين هيات باتدارك برگز
پيشرو و فعاالن كارگري همزمان شد. در واقعيت امر، اين هيات نيز بر بستر 

هاي جريان موسوم به اصالح طلب  شرايط سياسي آن روز جامعه و تالش
كه درصدد ارائه چهره اي موردپسند انحصارات مالي جهاني بود، انجام شد 

كارگري دامن زد. محمود صالحي از  و تحركات جديدي را در ميان فعاالن
كارگران پيشرو سقز و محسن حكيمي عضو كانون نويسندگان ايران، 

هايي نيز در مورد شرايط كار  توانستند با اعضاي اين هيات مالقات و گزارش
و زندگي كارگران ايران و نحوه برخورد رژيم با كارگران و حقوق كارگري به 

اي  ن مراسم اول ماه مه سقز به طور وحشيانهها ارائه دهند. به دنبال آ آن
ها تن از كارگران و فعاالن  مورد يورش نيروهاي سركوب قرار گرفت و ده

اي  هاي گسترده كارگري دستگير شدند. در پي بازداشت اين فعاالن فعاليت
ها  المللي نسبتا وسيعي براي آزادي آن در برخي شهرهاي ايران و كارزار بين

) نوشته شد واين ICFTUهاي اعتراضي زيادي به ( نامهبه راه افتاد. 
نوشت و خواستار مداخله براي  ILOاي به  كنفدراسيون نيز شكايت نامه

آزادي فوري دستگيرشدگان شد. موضوع برگزاري اول ماه مه در سقز و 
رويدادها متعاقب آن به عرصه تمام جامعه كشيده شده و به يك معضل 

هم در خارج كشور تبديل گرديد. سرانجام براي رژيم هم در داخل و 
نشيني و آزادي دستگيرشدگان شد. گرچه  جمهوري اسالمي مجبور به عقب

بعدها برخي از اين فعاالن از جمله محمود صالحي را بازداشت و به زندان 
نشيني رژيم در آن مقطع، آشكارا يك پيروزي براي  محكوم كرد، اما عقب

ز سرفصل جديدي در جنبش كارگري گشود و كارگران بود. اول ماه مه سق
  اين جنبش را گام بلندي به پيش راند.

خواهم شرايطي را تصوير كنم كه سنديكاي كارگران  با اين توضيحات مي
شركت واحد بر بستر آن شرايط اعالم موجوديت كرد. فراموش نكنيم 

د اي است كه با رش شود، دوره اي كه از اوائل دهه هشتاد آغاز مي دوره
گير درجه فعاليت  آگاهي سياسي در صفوف كارگران و افزايش چشم

يابي كارگران همراه است. در اين دوره است كه  كارگران پيشرو براي تشكل
هاي مهم  هاي كارگري تدريجا به يكي از خواست نه فقط حق ايجاد تشكل

شود، بلكه كارگران پيشرو در بسياري از موارد، چنين  كارگران تبديل مي
كنند. در واقع از همان نخستين سفر هيات  هايي را نيز ايجاد مي شكلت

ها و  به نحو بسيار محسوسي بر فعاليت  81به ايران در سال  ILOاعزامي 
تالش فعاالن كارگري از جمله و به ويژه فعاالن كارگري در شركت واحد 
براي كسب حق تشكل و ايجاد تشكل آزاد و مستقل كارگري افزوده شد و 

تر شد.منصور اسالو كارگر  ها پررنگ هاي بعد از آن نيز اين تالش ر سالد
شجاع و مبارز شركت واحد و تعداد ديگري از همراهانش به عنوان هيات 

اي خطاب به وزير  موسس و احيا سنديكاي كارگران شركت واحد در نامه
 ) موضوع بازگشائي سنديكا را مطرح كردند. تجربه مبارزه83مهر  19كار (

براي ايجاد تشكل كارگري به سرعت به اين دسته از فعاالن كارگري ثابت 
نمود كه نبايد در انتظار ياري و مساعدت مقامات و نهادهاي دولتي 
بنشينند تا ايشان موانع ايجاد تشكل كارگري را به فرض برطرف سازند و يا 

هاي كارگري منجمله سنديكاي كارگران شركت واحد  براي ايجاد تشكل
جوز صادر نمايند. آنان اين تجربه را به فوريت پشت سرنهادند وسرانجام م

با تكيه بر نيروي توده كارگران، تالش خود را براي احياي سنديكا 
هايي كه بر سر راه  گرفتند و به رغم تمام فشارها و تهديدات و محدوديت پي

جاعانه فعاالن و كارگران پيشرو شركت واحد قرار داده شد، اين كارگران ش
پا به ميدان گذاشتند و طي يك دوره از درگيري و رودرروئي با نهادها و 
افراد حكومتي، سرانجام سنديكاي مستقل خود را احيا كردند. به رغم آن 

داران  مورد يورش وحشيانه چماق 19/2/84كه دفتر اين فعاالن در روز 
ن بشدت رار گرفت و شماري از كارگراانه كارگري قخرژيم و چاقوكشان 

مضروب و مصدوم شدند و حتا زبان منصور اسالو نيز به دست همين 
راني تهران و  اوباشان بريده شد، اما سنديكاي كارگران شركت اتوبوس

خرداد همان سال در يك  23حومه، در زيرسرنيزه شكل گرفت و روز 
رو خيابان برگزار گرديد بطور رسمي  مجمع عمومي كه در كف پياده

را اعالم كرد. اعالم موجوديت سنديكاي كارگران شركت  موجوديت خود
واحد كه توانسته بود هزاران كارگر اين شركت را به عضويت خود درآورد و 

  را  84اعتصابات بزرگ و فراموش نشدني كارگران در دي و بهمن سال 

  
  

  
  

سازماندهي و رهبري كند، در همان حال كه موجي از خوشحالي براي  
و جنبش كارگري را در پي داشت و به الگوي كارگران عموم كارگران 

حاكم را نيز  ضد كارگري تپه تبديل شد، اما كينه شديد رژيم هفت
  برانگيخت.
تپه نيزكارگران پيشرو مورد اعتماد توده كارگران كه يك رشته  در هفت

ويژه در  پيمائي و تجمعات اعتراضي و پرشور كارگران به اعتصابات، راه
را سازماندهي و هدايت كرده بودند، در صدد ايجاد يك  86و  85هاي  سال

اي برآمدند. مكاتبات كارگران پيشرو اين شركت براي ثبت  تشكل توده
عكس پيشگامان ايجاد  توانست به نتيجه برسد و نرسيد. به سنديكا نمي

هاي اطالعاتي و امنيتي رژيم احضار  تپه بارها توسط دستگاه سنديكاي هفت
د تهديد و ارعاب قرار گرفتند. اما كارگران پيشرو اين شركت شدند و مور

نيز با پشتكاري و شجاعت تشكيل سنديكا را پي گرفتند و با انتخاب يك 
تن از كارگران رسيد،   2500كه به تاييد  87هيات موسس در خرداد 

ها در آبان همان سال شكل نهائي  سنديكاي خود را ايجاد كردند. اين تالش
تپه نيز رسما اعالم  فت و سنديكاي كارگران نيشكر هفتبه خود گر

تپه  موجوديت كرد. بايد توجه كرد كه سنديكاي كارگران نيشكر هفت
زماني اعالم موجوديت كرد كه سنديكاي كارگران شركت واحد مورد 

ها قرار گرفته و بسياري از رهبران و فعاالن آن نيز به  ترين يورش وحشيانه
از كار اخراج شده بودند. بنابراين روشن بود كه نحوه زندان افتاده و يا 

تپه، جدا از برخورد آن با  برخورد ارتجاع حاكم با سنديكاي نوپاي هفت
تپه به  سنديكاي شركت واحد نخواهد بود. هر چند سنديكاي كارگران هفت

اعتبار و پشتوانه حمايت توده كارگران اين شركت خود را موقتا بر رژيم 
تپه كه الگوئي از  نظر رژيم سنديكاي هفت اما از نقطه تحميل نمود،

بايست به الگوئي براي ساير واحدها تبديل  سنديكاي شركت واحد بود، نمي
خواست ماجراي طوالني  شد. رژيم كه ديگر نمي شود و فورا بايد منكوب مي

سنديكاي كارگران شركت واحد تكرار شود، دستگاه امنيتي و سركوب خود 
ترين اقدامات  از گذشته وارد عمل ساخت و به بي رحمانه تر را سريع
تپه و فعاالن آن متوسل گرديد. تمام  گرانه عليه سنديكاي هفت سركوب

اعضاء هيات مديره سنديكا را بازداشت و حبس او اخراج نمود. حتا كار را 
جا كشاند كه علي نجاتي كارگر آگاه و شجاع اين سنديكا را پس از  به آن

ره شش ماهه زندان، دوباره محاكمه و به يك سال زندان محكوم اتمام دو
  كرده است.

زماني كه كارگران پيشرو شركت واحد در صدد احياي سنديكاي اين   
اي را بدين منظور آغاز  هاي علني و گسترده شركت برآمدند و كوشش

نمودند مصادف بود با موقعيتي كه دولت اصالح طلبان براي جذب 
خواست به  خارجي و ورود به سازمان تجارت جهاني، ميگذاري  سرمايه

هاي صنفي وابسته بخود ولو بخشاً  المللي كار، تشكل كمك سازمان بين
متفاوت با شوراهاي اسالمي ايجاد كند، و اين شرايط خود ويژة سياسي، 

ها و خلل و فرجي را براي تشكيل سنديكا و  مستقيم يا غير مستقيم زمينه
گشود. اما اعالم موجوديت سنديكاي كارگران  كائي ميهاي سندي فعاليت

گردد كه بساط اصالح طلبان برچيده شده و  هفت تپه به زماني برمي
ها نيز به پايان رسيده است. با روي كار آمدن يك كابينه  فرصت اين بازي

گردد، شرايط  امنيتي،  سركوب و خفقان بيش از پيش تشديد مي -نظامي

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

٢٠٠  107ي  آرش شماره

شود و هرگونه خلل و فرجي در زمينه  ر تغيير ميسياسي جامعه نيز دچا
  شود. هاي علني و متشكل كارگري نيز به كلي مسدود مي فعاليت

آنچه كه هم اكنون ما شاهد آن هستيم عبارت از اين است كه اختناق و 
ديكتاتوري لجام گسيخته جمهوري اسالمي و توسل به حداكثر خشونت و 

، عمال اين هر دو سنديكا را تا حدود قهر در قبال فعاليت متشكل كارگران
زيادي فلج ساخته است. ارتجاع حاكم از هرگونه فعاليت اين سنديكاها 

عمل آورده و در  ها ممانعت به براي بسيج كارگران و سازماندهي مبارزات آن
يك كلمه بقاءفعال آن را شديداً زير سوال برده و تقريباً ناممكن ساخته 

  است.
ان شركت واحد، پس از تشكيل، توده كارگران اين اگر سنديكاي كارگر

شركت را بسيج و دو اعتصاب بزرگ و چند هزار نفره را سازمان داد كه كل 
فضاي جامعه را متأثر ساخت، سنديكاي كارگران هفت تپه اما كه خود 

ها اعتصاب بزرگ و كوچك و اجتماعات اعتراضي پرشكوه بود  محصول ده
بايست  ا تحت تاثير قرار داده بود،  ديگر نميكه كل فضاي سياسي جامعه ر

به آن، فرصت و امكان سازماندهي اعتصابات و مبارزات كارگران داده شود. 
رژيم كه از تكرار اعتصابات و گسترش آن به شدت وحشت داشت، براي 

ترين و  مقابله با آن و قلع وقمع سنديكاي كارگران هفت تپه به خشن
  شد. ترين شيوها متوسل رذيالنه
 سركوب و اعمال قهر و خشونت شديد عليه اين دو سنديكا ، به رغم به رغم

ها  شرايط سياسي بالنسبه متفاوت تشكيل اين دو سنديكا و به رغم ويژگي
اما گيري و محيط فعاليت اين دو سنديكا،  هاي موجود در شكل و تفاوت

رشد و  تأثيرات مثبت و آگاهي دهندة اين دو سنديكا و فعاليت آنها بر
حق ايجاد   .ارتقاء آگاهي كارگران و پيشرفت جنبش كارگري، بال انكار است

هاي مهم  تدريجاً به يكي از خواست دهه هشتاد تشكل كارگري از اوائل
هاي بعد از تشكيل سنديكاي شركت  در سال ،شود  كارگري تبديل مي

يز شود و در موارد زيادي ن واحد، اين خواست بيش از پيش برجسته مي
  كنند. هائي را ايجاد مي كارگران آگاه و پيشرو، رأسĤ چنين تشكل

هاي  ها و جمع ها كميته كارخانه، كميته در همين دوره است كه ده اگر چه
ها و  ها و كميته كارگري در مراكزو واحدهاي مختلف توليدي و نيز جمع

ه هاي متعددي كه در رابطه با حمايت از جنبش كارگري و يا كمك ب تشكل
اما  گيرند شكل مي نيز يابي جنبش طبقاتي كارگران يابي و تشكل سازمان

نام سنديكاي كارگران شركت واحد و سنديكاي كارگران شركت نيشكر اين 
دو ستاره ي تابناك و پر فروغ بر تارك اين دوره از  است كه چون هفت تپه

  .درخشند ميايران جنبش طبقاتي كارگران 
اسالمي كه از مبارزه متشكل و از رشد آگاهي در رژيم ديكتاتوري جمهوري 

گاه اين دو سنديكا  شدت بيمناك بوده است، نه فقط هيچ صفوف كارگارن به
را به رسميت نشناخت، بلكه حتا پيش از اعالم موجوديت رسمي و از همان 

جا كه عمال  ها برخاست تا آن آغاز با نيروي قهر و سركوب به مقابله با آن
اين دو سنديكا را بسيار محدود ساخت و از هرگونه فعاليت  دامنه فعاليت
اي بازداشت. تجربه احياء و ايجاد سنديكاي كارگران شركت  متشكل و توده

تپه، بار ديگر بر تجارب پيشين جنبش  واحد و كارگران نيشكر هفت
رساند كه  گذارد و بار ديگر اين واقعيت را به اثبات مي كارگري صحه مي

داري و  كتاتوري لجام گسيخته كه از خصائل اصلي رژيم سرمايهاختناق و دي
اي توسط  هاي توده مذهبي حاكم است، مانع عمده بر سر راه ايجاد تشكل

خود كارگران است. در پايان اين پاسخ طوالني، بايد بر اين نكته تاكيد 
نمود كه رژيم جمهوري اسالمي ممكن است فعاليت اين دو سنديكا را از 

ها را تعطيل و قلع و  كه هست بسيار محدودتر سازد و به كلي آناين هم 
قمع كند به نحوي كه حتا قادر به صدور يك اطالعيه هم نباشند، با اين 

تواد و قادر نخواهد بود تاثيرات آگاهي دهنده  وجود رژيم هيچگاه نمي
گيري اين دو سنديكا و اثرات مثبت آن بر پيشرفت جنبش كارگري  شكل

 83هاي قبل از  سازد و جنبش كارگري را از اين نقطه نظر به سالرا زائل 
  بازگرداند.
عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را  پرسش: 

در مقابل سنديكا سازي پيش مي كشند و عده اي نيز شوراها را نهادهاي 
گيرند و در قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي توانند پا ب

  شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي دانند. نظر شما چيست؟

قبل از هر چيز من بر اين باور هستم كه هر تشكلي را كه  -جواد زاده
كارگران مستقال و به نيروي خودشان ايجاد كنند و اين تشكل، كارگران را 

ن از هر متشكل كند و مبارزه براي احقاق حقوق و تحقق مطالبات كارگرا
نوع صنفي يا سياسي را سازماندهي و هدايت كند، آن يك تشكل واقعي 

ست كه بايد مورد حمايت و پشتيباني قرار بگيرد و هر نامي هم كه  كارگري
  كند. داشته باشد، تغييري در اين موضوع ايجاد نمي

اما در مورد شورا، اول بايد ببينيم درك ما از شورا چيست؟ اگر شوراي 
معناي ارگان اعمال قدرت سياسي كارگران باشد، يعني همان  هكارگري ب

چيزي كه در تاريخ جنبش كارگري بوده است و انقالب روسيه نيز همين 
توند  كند، در اين صورت شورا زماني مي مضمون و برداشت را اثبات مي

وبيش فراهم  ايجاد شود كه شرايط سياسي جامعه اين موقعيت را كم
گيري شورا و اعمال قدرت كارگري تا حدودي  شكل هاي ساخته و زمينه

كه طبقه  تواند فراهم شود مگر آن بوجود آمده باشد. چنين شرايطي نمي
حاكم و رژيم سياسي آن، قدرت كنترل جامعه و اعمال اتوريته خود را از 
دست و يا تاحدودي از دست داده باشد. ناتواني طبقه حاكم و رژيم سياسي 

شودكه  و اعمال اتوريته نيز عموما زماني ديده مي آن در كنترل جامعه
يابد و توازن  اعتصابات و مبارزات كارگري و كل جنبش انقالبي اعتال مي

رغم ميل و  خورد و علي قوا، به سود كارگران و نيروهاي انقالبي برهم مي
هاي سياسي را به  توانند حدودي از آزادي خواست رژيم حاكم، كارگران مي

و خود را در شوراها سازماندهي كنند. با گسترش اعتصابات چنگ آورند 
داران و  كارگري و پيشرفت جنبش انقالبي معموال بسياري از سرمايه

كشاندن  ها، چه از ترس كارگران و چه براي به شكست مديران كارخانه
ها را تعطيل، توليد را متوقف و يا در روند آن اخالل  ها، كارخانه مبارزات آن

گذارند. بدين  ها را رها ساخته و پا به فرار مي كنند و بعضا كارخانه يايجاد م
ترتيب شرايط سياسي جديد و پيشرفت مبارزه طبقاتي وظايفي را برعهده 

گذارد كه پيش از آن وجود نداشت. انجام و  كارگران و طبقه كارگر مي
 طلبد اي را مي پيشبرد اين وظايف توسط كارگران، تشكيالت سياسي ويژه

كه نام آن شوراست. كميته هاي اعتصاب ، كميته ها و محفل هاي مخفي 
پيشين درون كارخانه ها، دير يازود و به فراخورپيشرفت مبارزات كارگران 
به شورا ها تبديل مي گردند.درست در اين مقاطع است كه شوراها از درون 

پا و جوشند و به ابتكار كارگران شوراهاي جديدي بر مبارزه كارگران مي
دست  شوند و كنترل كارخانه و امور توليد را به همه جا وارد عمل مي

گيرند. با پيشرفت جنبش انقالبي و مبارزه طبقاتي، كارگران شوراهاي  مي
تر از طريق همين  كند و در مراحل پيشرفته سراسري خود را ايجاد مي

  كنند. شوراهاست كه كارگران قدرت سياسي خود را اعمال مي
 57ايران نيز از نيمه دوم سال  57ر تجربه انقالب روسيه، در انقالب عالوه ب

گيري  گذارد، ما شاهد شكل تري پا مي  كه جنبش به مرحله اعتاليافته
شوراهاي كارگري هستيم كه در جريان قيام و پس از سقوط رژيم 

ها از جمله در نفت، صنايع دفاع،  سلطنتي، در تمام صنايع و كارخانه
ها نيز  آهن، شركت واحد و در بسياري ديگر از كارخانه ، راهسازي ماشين

گيرند و در پروسه  گيرند و رتق و فتق امور كارخانه را بدست مي شكل مي
دهند.  پيشرفت مبارزاتي، شوراهاي سراسري و اتحاد شوراها را سازمان مي

اگرچه ارتجاع و ضدانقالب مهلت نداد اين شوراها قوام بگيرند تا تمام و 
هاي اعمال قدرت كارگري انجام وظيفه كنند، اما در هر  مثابه ارگان مال بهك

  هاي اوليه قدرت كارگري نبودند. حال اين شوراها چيز ديگري جز نطفه
كه كسي  بنابراين شورا با مضمون و كاركردي كه ذكر آن رفت مستقل از آن
ي و سلطه طرفدار شورا باشد يا نباشد، در شراط سياسي و توازن قواي كنون

تواند ايجاد شود.  شود و اصوال نمي بالمنازع خفقان و سركوب ايجاد نمي
اي در لحظه حاضر  بيهوده نيست كه هيچ كارگر پيشرواي در هيچ كارخانه

كند. كارگر پيشرو كه  صحبت از ايجاد شورا در آن كارخانه فرضي نمي
د و حرفي را ده وقت شعار نمي ست، هيچ اندركار مبارزه واقعي و عملي دست
زند كه نخواهد و يانشود به آن عمل كند. اين بحث بيشتر از جانب  نمي

كساني مطرح مي شود كه از محيط اصلي كار و مبارزه كارگري به دور 
هستند و اگر روزي هزار بار هم تكرار كنند كه شورا بايد تشكيل شود، اما 

يط كنوني گوش شنوايي در ميان كارگران پيدا نخواهند كرد ودر شرا
كه كاركرد و وظايف شورا را تا حد  شورائي تشكيل نخواهد شد. مگر آن
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اي تقليل داد. در اين صورت آن  كاركردها و وظايف سنديكائي و اتحاديه
شوراي فرضي كه تنها براي يك رشته مطالبات در چارچوب همين نظام 

 شناسد به قوانين آن كند و قدرت حاكم را به رسميت مي فعاليت مي
كند، از شورا تنها نامي برخود دارد اما در  بند است و آن را رعايت مي پاي

  عمل چيزي شبيه انجمن صنفي و نوعي سنديكا بيشتر نيست.
نكته ديگري كه در مورد شورا بايد به آن اشاره كرد اين است كه شوراها 

اي و علني طبقه كارگرند و كارگران عموما در  هاي سياسي توده ارگان
هاي وسيع و مجامع عمومي و علني خود نمايندگان خود در شورا را  نشست

كنند. حال ممكن است كساني پيدا شوند و تشكل مخفي چند  انتخاب مي
اي ايجاد كنند ونام آن را شورا بگذارند. اما اين  اي را فرضا در كارخانه نفره

هم در واقع نه به حسب وظايف و نه به لحاظ مناسبات دروني و شكل 
  اليت شورا نيست. بلكه كميته مخفي كارخانه است.فع

توان و بايد براي شوراها و  خالصه كنم، در همه حال و در هر شرايطي مي
حاكميت شوراها به عنوان آلترناتيو حاكميت فعلي تبليغ و ترويج و براي 
استقرارا آن فعاليت و مبارزه كرد. اما شوراها به طور ارادي و در هر شرايطي 

  آيند. در شرايطي كه فعال ما با آن روبرو هستيم بوجود نمي از جمله
كه گفته شود، در شرايط كنوني يا به قول شما در شرايط عادي،  اما اين

كنم چنين باشد. سنديكا و  ايجاد سنديكا يگانه راه است، من تصور نمي
هاي اخير  فعاليت سنديكائي و تالش فعاالن اين عرصه را ما در ظرف سال

ايم. در پاسخ به سوال پيشين مشروحا به اين مساله پرداخته  ودهشاهد ب
در شرايط توانم اضافه كنم عبارت از اين است كه  چه را كه مي شد. آن

سلطة اختناق سياسي كه رژيم هيچگونه تشكل علني كارگري را تحمل 
كند، تلفيق مناسبي از اشكال مبارزه و فعاليت مخفي و زيرزميني با  نمي

لني حائز اهميت بسيار جدي و ضرورتي انكار ناپذير است. تنها فعاليت ع
ها بر  توانند بقاء فعال و ادامه كاري داشته باشند كه بناي آن هائي مي تشكل

پايه اين اصل خدشه ناپذير استوار شده باشد. اگرچه در تحت يك شرايط 
، در پاسخ به سئوال قبلي به آن اشاره شدويژه و مشخص آنطور كه 

توانند و يا ممكن است با هزار و يك درد و  اي كارگري مي هاي توده تشكل
ها  دشواري شكل بگيرند، اما هيچ تضميني براي بقاء فعال و ادامه كاري آن

وجود ندارد. لذا بايد تشكل هاي مناسبي راسازمان داد كه فعاليت آن ها 
م قابل دوا ،درشرايط اختناق ومحروميت كارگران ازآزادي هاي سياسي

د. با توجه به شرايط خفقان و سركوب و توازن قواي كنوني، نباش
ترين تشكل هاي غير حزبي كارگري مي  هاي مخفي كارخانه مناسب كمتيه

ترين كارگران  ها كه دربرگيرنده پيشروترين و آگاه باشند. اين كميته
باشند، همواره در دسترس كارگران قرار دارند و نه فقط در شرايط   مي

هاي سياسي قادرند مبارزات كارگران را  و محروميت كارگران از آزاديامروز 
سازماندهي و رهبري كنند، بلكه به دليل قابليت انعطاف و خصلت راديكال 
خود، در شرايط اعتال بيشتر جنبش و ناتواني رژيم در اعمال سلطه 

هاي اعتصاب و  يكپارچه براي كنترل جامعه، باتبديل شدن  به كميته
نيز قادرند وظيفه سازماندهي مبارزات كارگري در مرحله پيشرفته  شوراها

  تر جنبش را به انجام برسانند.
هاي كارخانه به دليل شرايط سركوب و خفقان حاكم،  ست كه كميته بديهي

اي تبديل شوند، اما در شرايط اعتال  هاي توده توانند به تشكل اكنون نمي
شود و  جلوي پاي كارگران برداشته مي بيشتر مبارزه قطعاً اين سد و مانع از

  .گردند اي كارگري تبديل مي هاي توده هاي كارخانه نيز به سازمان كميته
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري  پرسش: 

براي جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است 
فق مي دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه ، اين فعاليت ها را تا چه مو

كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري ايران چه 
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  
ها  ها، تالش هر چند رژيم جمهوري اسالمي نسبت به فعاليت -جواد زاده

اعتناست و  ت حقوق كارگران عموما بيو فشارهاي خارجي در زمينه رعاي
تاثير جلوه دهد، اما اين  ها و فشارها را بي سعي كرده است اين تالش

المللي از مبارزات و مطالبات كارگران  ها براي جلب حمايت بين فعاليت
هائي كه در دفاع از حقوق كارگران صورت گرفته و  ايران و يا آكسيون

ها  وده است. اما اگر بخواهيم اين تالشتاثير نب گيرد به طور قطع بي مي
تاثيرات بيشتر و موثرتري برجاي بگذارد، بايد بتوانيم از لحاظ كمي و 

ها وجلب   كيفي، نيروهاي بيشتر و موثرتري را براي جلب حمايت
افكارعمومي، بسيج و سازماندهي كنيم. جلب حمايت و پشتيباني احزاب و 

ها براي  المللي و دولت نهادهاي بينهاي مترقي و اعمال فشار بر  سازمان
هاي مبارزه و  تحت فشار گذاشتن جمهوري اسالمي كماكان يكي از روش

فعاليت در خارج كشور براي دفاع از حقوق كارگران ايران است اما مهمتر 
ها و  هاي عملي اتحاديه هاي بيشتري براي جلب حمايت ازاين ها، بايد تالش

ها به  مه كارگران متشكل در اين تشكلسنديكاهاي كارگري و قبل از ه
ها، قبل از  گيري اين فعاليت عمل آوريم. در هر حال مركز توجه و جهت

هرچيز بايد متوجه كارگران و افكار عمومي اين كشورها و جلب حمايت و 
  ها از كارگران ايران باشد. پشتيباني آن

كارگران  روي زندگي "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح پرسش: 
گويند قشري  ها مي كنيد؟ بعضي كشان كشور را چگونه ارزيابي مي و زحمت

از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين طرح 
ها معتقدند كه اين طرح فشار  اند و برعكس، خيلي وضع بهتري پيدا كرده

رات اين آورد؟ اث كشان وارد مي سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمت
  بينيد؟ چگونه مي ،طرح را به ويژه در آينده

  

  
  

ها، رسما از  چه كه تحت عنوان طرح هدفمندكردن يارانه آن -جواد زاده
برداري  به مرحله اجرا گذاشته شد، يك شيادي و كاله 89اواخر آذر سال 

آشكار دولتي بود. از آغاز هم معلوم بود كه طرح دولت كه نام واقعي آن 
ها و حذف سوبسيدهاست، عواقب اقتصادي و معيشتي  زي قيمتآزادسا

بسيار وخيمي را براي اكثريت مردم ايران و در درجه اول براي كارگران و 
زحمتكشان به همراه خواهد آورد. سه برابر شدن قيمت برق و آب، چهار 

برابر شدن قيمت گازوئيل، چند برابر  21تا  9برابر شدن قيمت گاز خانگي 
آور قيمت ساير كاالها و خدمات،  ت نان و افزايش سرسامشدن قيم

هاي مردم  موضوعي نبود كه بتوان آن را از چشم مردم پنهان ساخت. توده
فوريت متوجه شدند مبالغي را كه دولت تحت عنوان يارانه نقدي به  به

ها، از جمله  كند، در برابر پولي كه بابت افزايش قيمت ها واريز مي حساب آن
كند، بسيار ناچيز است.  ها اخاذي مي قيمت مواد سوختي از آن افزايش

اجراي اين طرح البته ممكن است بطور استثنائي و موردي در مناطق دور 
افتاده روستائي به سود برخي خانوارهاي پرجمعيت بوده باشد. خانوارهائي 

كنند و اضافه بر آن، در روستاي  كه آرد و نان مصرفي را خودشان توليد مي
كشي گاز و آب و برق وجود ندارد كه بخواهند از آن استفاده  ها لوله آن

كنند و يا اگر هم از برق و گاز محروم نباشند وسائل خانگي زيادي ندارند 
ست. قانون حذف  كه گاز و برق مصرف كنند.اما اين موارد اندك و استثنائي

ه زيان هاي اقتصادي نئوليبرال و تماما ب سوبسيدها، جزئي از سياست
هاي كارگر و زحمتكش است. اجراي اين طرح ميزان تورم را به طور  توده

جهشي افزايش داده است و تا هم اكنون هم عواقب بسيار وخيمي براي 
چه بخواهد ادامه پيدا كند، لزوما  مردم به بار آورده است. اين طرح چنان

د ساخت تري را بر دوش كارگران و زحمتكشان وارد خواه فشارهاي سنگين
و كارگران و زحمتكشاني را كه در حال حاضر نيز در زير خط فقرودر 

روزي بيشتري  كنند، به فقر و فالكت و سيه وضعيتي طاقت فرسا زندگي مي
  سوق خواهد داد.

كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي  پرسش: 
بخش قابل  88دهند و در تظاهرات و راه پيمايي هاي گسترده سال 

توجهي از آنها شركت داشتند ، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
خواست هاي اخص خود را پيش نكشيدند ، در حالي كه مثالً كارگران 
تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 
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ر چه مي توده اي پيوستند ، فرق شرايط ايران را با شرايط اين كشورها د
  بينيد؟

  
، جنبش بسيار بزرگي 88اي در سال  جنبش اعتراضي توده - جواد زاده

ها كارگر و اقشار بزرگي از  بود اما به رغم وسعت زياد آن، نتوانست ميليون
اي سال  زحمتكشان را در برگيرد. اين درست است كه در تظاهرات توده

ر داشتند، اما كارگران زيادي به صورت انفرادي و غير متشكل حضو 88
توانست شعارها، مطالبات و  حضور منفرد و غير متشكل كارگران، نمي

وسوي اين جنبش را عوض كند و يا تحت تاثير قرار دهد. اكثريت  سمت
قابل توجه نيروهاي اين جنبش را نه كارگران، بلكه اقشار مياني جامعه 

هانه رامطرح خوا دادند كه شعارها و مطالبات دمكراتيك و آزادي تشكيل مي
كردند وثقل جمعيت اعتراض كننده با زنان ، كارمندان ، دانشجويان و  مي

ها و محافل حكومتي نيز كه سعي  جوانان بود. بخشي از بورژوازي، شخصيت
ها نيز مطالبات خودشان  داشتند رهبري خود را بر جنبش اعمال كنند، آن

كه چرا  ينزدند. ا هاي مردم جا مي را به جاي مطالبات و خواست
شود، علت اساسي  ها ديده نمي هاي اخص كارگري در اين تظاهرات خواست

آن غيبت طبقه كارگر و عدم حضور متشكل كارگران در آن است. در اين 
شويم.  طلبد، نمي يابي اين عدم حضور كه بحث مفصلي را مي جا وارد علت

مطالبات  اي تونس و در حد كمتري مصر، شعارها و اما اگر در جنبش توده
هاي كارگري  كارگري نيز عنوان گرديد، دليل آن را بايد در حضور تشكل
تري در مصر،  در اين كشورها جستجو كرد. در تونس و در حد پائين

اي وجود داشتند كه ساليان  هاي كارگري جاافتاده ها و اتحاديه تشكل
ر ها د متمادي به فعاليت آرام نوع سنديكائي مشغول بودند. اين تشكل

تر شدند و توانستند بسياري از كارگران  اي فعال مقطع پاگيري جنبش توده
را به صفوف خود ملحق و سازماندهي كنند و در تونس با شعار كار نان 

ها و  آزادي وارد عرصه مبارزه شدند. در ايران اما كارگران از داشتن تشكل
اند.  محروم هاي كارگري تونس هم هاي كارگري حتا در حد اتحاديه اتحاديه

علي در  هاي ديكتاتوري حسني مبارك در مصر و بن افزون بر اين، رژيم
ساله را به خاطر  15تونس، با رژيم ديكتاتوري جمهوري اسالمي كه جوان 

  اند. كند متفاوت داشتن يك برگ اطالعيه تيرباران مي
در سال هاي اخير شاهد پيروزي هاي بزرگي از طرف كارگران  پرسش: 
يم ، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب وقهر پليسي ، وضعيت نبوده ا

  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟
  

اگر منظور كارگران ايران باشد بايد گفت كه طبقه حاكم بر  - جواد زاده
هاي  اي را در عرصه جانبه ها تهاجمات وسيع و همه ايران در طي اين سال
جا كه وضعيت  ه كارگران سازمان داده است. از آنسياسي و اقتصادي علي

كند با شرايطي كه  مبارزاتي طبقه كارگر تا حدود زيادي ارتباط پيدا مي
اند، لذا  دار و دولت حامي اين طبقه بر كارگران تحميل نموده طبقه سرمايه
درپي طبقه حاكم عليه كارگران كه در پاسخ به سوال دوم نيز  تعرضات پي
ه آن اشاره نمودم، مستقيم و غير مستقيم تاثيرات منفي خود به اختصار ب

گذارد. هر  را بر جنبش كارگري و مبارزات و مطالبات كارگران برجاي مي
توانند  ونتوانسته اند جلوي مبارزات كارگران را سد  چند اين تعرضات نمي

  كنند.
نتايج داري  المللي نيز بايد گفت وضعيت بحراني نظام سرمايه در عرصه بين

هاي  بار آورده است. يك طرف قضيه آن است كه دولت اي به دوگانه
اي را عليه كارگران و طبقه كارگر اين  داري تهاجمات گسترده سرمايه

اند كه به تنزل سطح معيشت كارگران، افزايش بيكاري و  كشورها آغاز كرده
ست. بازپس گرفتن برخي از مزاياي اجتماعي و رفاهي كارگران انجاميده ا

اما سوي ديگر مساله، مقاومت گسترده در برابر اين تعرضات و اعتراضات 
داري در اين كشورها، تاكنون  وسيع كارگران است. تعرضات سرمايه

هاي عظيمي را  پيمائي ها و راه ها، اعتصابات وسيع و سراسري، قيام شورش
ونان، فرانسه در برخي از اين كشورها، از جمله در اسپانيا، پرتغال، ايتاليا، ي

  و انگليس در پي داشته است.
كنند،  هاي كوچك كار مي بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه پرسش:

ها چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره  براي سازماندهي اين

ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در  گرفت؟ سازماندهي اين
  ن؟ محيط و محالت زندگي شا

  
هاي كوچك  ام كارگران كارگاه جا كه من شاهد بوده تا آن - جواد زاده

مانند كفاشان، خياطان، نانوايان و ساير صنوف، سنتاٌ خود را در سنديكا 
سازند كه با توجه به شرايط خفقان و سركوب موجود، اين  متشكل مي

تر  رگهاي بز توانند كامال علني باشند. اما در كارگاه سنديكاها هم نمي
  هاي كارگاه است. ترين شكل سازماندهي، ايجاد كميته مناسب

كنند و  هاي كوچك كار مي هر چند كه بخش اعظم كارگران در كارگاه
قطعا سازماندهي اين بخش بزرگ از كارگران بسيار مهم است، اما فراموش 

شان و به رغم ضرورت  هاي كوچك به رغم اهميت نكنيم كه كارگاه
جاد تشكل در ميان كارگران اين بخش،ولي نقش و جايگاه سازماندهي و اي

ها و صنايع بزرگ مانند  استراتژيكي ندارند. برعكس كارگراني كه در كارخانه
آهن، مخابرات و امثال آن كار  سازي، برق، راه نفت، گاز پتروشيمي، ماشين

ها از كارگران  كنند، هر چند ممكن است از لحاظ كمي، تعداد آن مي
تري ايفا  هاي كوچك كمتر باشند، اما از لحاظ كيفي نقش مهم كارگاه
ها و واحدها از  كنند و ايجاد كميته مخفي كارخانه در اين كارخانه مي

ست كه سازماندهي كارگران در  اهميت بسيار زيادي برخوردار است. بديهي
هاست كه در گام نخست بايد مورد توجه و تمركز  گونه صنايع و كارخانه اين
  و و كار فعاالن كارگري و نيروهاي كمونيست قرار داشته باشد.نير

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و  پرسش:
بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شرايطي بسيار دشوار كار مي 

  كنند ، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي بينيد؟ 
  
اين واقعيت بر كسي پوشيده نيست كه رژيم ارتجاعي  -واد زادهج

ستيز است كه شديدترين تبعيضات  غايت زن جمهوري اسالمي، رژيمي به
جنسيتي را عليه زنان اعمال نموده است. رژيم حاكم در تمام قوانين و 
معيارهاي رسمي خود، نه فقط حقوق اوليه زن به عنوان يك انسان را نقض 

هاي سياسي،  موده است بلكه بيشترين ستم و تبعيض در عرصهو پايمال ن
اجتماعي و  اقتصادي را نيز در حق زنان روا داشته است. كارگر زن نه فقط 

كند، بلكه  تري دريافت مي در ازاء كار مساوي با مرد، دستمزد كمتر و نازل
هاي ديگري نيز روبرو  در محيط كار با انواع گوناگون موانع و محدوديت

باشد. زنان اولين كساني هستند كه در پس هر بحران و وخامت اوضاع  يم
ست  شوند. بديهي گردانده مي اقتصادي، اخراج و بيكار و اجبارا به خانه باز

كه فعاالن حقوق زن و گرايش چپ درون جنبش زنان كه خود را به 
توانند در اشكال مختلي به كارگران زن  بينند مي تر مي كارگران نزديك

زديك شوندو به آموزش و ارتقاء آگاهي آن ها ياري رسانند. كارگران زن ن
اما قبل از هر چيز بايد درصدد سازماندهي و تقويت جنبش واحد  

ناپذير زنان و مردان كارگر براي پيشبرد مبارزه واحد كارگري، براي  وتفكيك
تحقق مطالبات اخص كارگري و در نهايت براي برافكندن نظم طبقاتي 

هاست. مبارزه  ود باشند. نظمي كه سرمنشا تمام تبعيضات و نابرابريموج
براي پايان دادن به ظلم و تبعيض و نابرابري و رهائي زن، يك امر 

ناپذير  فراطبقاتي نيست. مساله زنان و تبعيض عليه زنان نيز بخشي جدائي
ست. اگرچه هر كمونيست و هر كارگر زن آگاهي حل  از نظام طبقاتي

داند، اما مبارزه براي تحقق  اله زن را در نفي نظام طبقاتي ميقطعي مس
داند  مطالبات اخص زنان كارگر در چارچوب نظم موجود را نيز منتفي نمي

  و آن را به آينده موكول ننموده وبرايش تالش و مبارزه مي كند.
بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش  پرسش:

وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه  خدمات كار مي كنند؟
  مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

  
داري،  ست كه با پيشرفت و تكامل نظام سرمايه اين واقعيتي -جواد زاده

بخش خدمات پيوسته گسترش يافته و نيروي كار در اين بخش افزايش 
ايران عالوه بر افزايش يافته است. برطبق آخرين آمارهاي دولتي، در

شاغلين بخش خدمات، كارگران صنعتي نيزرشد يافته است. رشد جمعيت 
شاغل در بخش خدمات درمقياس جهاني ، در عين حال با كاهش نسبي 

http://dialogt.de/



  ي جنبش كارگري ايران ويژه

٢٠٣  107ي  آرش شماره

كارگران مولدي كه مستقما در روند توليد مادي مشاركت دارند همراه بوده 
  است.

كارگران تشكيل حدودا بيش از نيمي از شاغلين در بخش خدمات را 
دهند. عالوه بركارگران صنعت حمل و نقل كه بخشا حتا فعاليت آنها  مي

كنند و يا  ادامه روند توليد مادي است و مستقيما ارزش اضافي توليد مي
سازند،  شوند و سرمايه را افزون مي كارگران بخش بازرگاني كه استثمار مي

بندها و غيره، امروزه  ، بستهدارها ها، صندوق مانند پرسنل انبارها، فروشگاه
ها، توريسم، مراكز تعميرات و غيره و غيره  ها، هتل ها هزارنفر در رستوران ده

كنند و از قبل  ها را استخدام مي داران آن مشغول به كارند كه سرمايه
زنند. در اين بخش نه فقط  ها سودهاي كالني به جيب مي استثمار آن

دهند، بلكه بخشي از نيروهائي كه حتا عمدتا  كساني كه كار بدني انجام مي
ها  اند. اين با فعاليت فكري سروكار دارند، در زمره كارگران بخش خدمات

سازند و جزئي از طبقه كارگر  شوند و سرمايه را افزون مي استثمار مي
شوند. بنابر اين توجه به اين بخش از كارگران و تالش براي  محسوب مي

باشد. البته بايد اضافه  مات نيز امري ضروري ميسازماندهي كارگران خد
كرد كه افزايش كارگران بخش خدمات، از اهميت و نقش پرولتارياي 

برد. معناي اين حرف  كاهد و نقش محوري آن را زير سوال نمي صنعتي نمي
ها و فعاالن كارگري در بخش  آن است كه تمركز كار و فعاليت كمونيست

  يت برخوردار است.پرولتارياي صنعتي از اولو
به نظر شما ، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام  پرسش:

توان جزو طبقه  دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي مي
كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم (كه گروه شغلي بسيار وسيعي 

  رد؟هستند ) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آو
  

بخشي ازاين سئوال را در پرسش قبلي  پاسخ دادم كه نياز به  -جواد زاده
تكرار نيست. همينقدر بگويم كه در تعريف كارگر و طبقه كارگر من به 
تعريف ماركس از اين مقوله وفادارم و آن را قبول دارم. ماركس هم در اين 

تواند زندگي  يشود كه تنها زماني م گويد كارگر به كسي اطالق مي مورد مي
تواند كاري بدست آورد كه  كند كه كاري به دست آورد و فقط هنگامي مي

ست كه از وسايل توليد  كارش بر سرمايه بيفزايد. در يك جمله كارگر كسي
محروم است و ناگزير است نيروي كارش را به سرمايه بفروشد، ارزش 

  آفرين باشد. كند و به اين معنا سرمايه اضافي توليد مي
آفرين باشد و ارزش اضافي توليد كند  بنابر اين هر كس كه كارش سرمايه

آفرين  مستثنا از اينكه كار فكري باشد يا يدي، كارگر است. كاري سرمايه
است كه مولد باشد. كار مولد، درمعناي اقتصادي، ارزش اضافي توليد 

رمايه كند و در برابر س كند، اما كار غير مولد ارزش اضافي توليد نمي مي
شود. كار  شود و دستمزدش از بخش متغير سرمايه پرداخت نمي مبادله نمي

ها،  دان دهد، كار مولد نيست. حقوق ي كه فقط خدمتي را انجام مي
ها در ازاي خدمت  اند. اين ارتشيان، سياستمداران و امثال آن در اين زمره

كلي با بگير يا خدمتگزاران به  گيرند. اين جمعيت حقوق خود حقوق مي
ها نه از سرمايه، بلكه از درآمد  طبقه كارگر متفاوت است. گذران زندگي اين

  است. 
ايد، اگر معلمي در يك موسسه آموزشي  در مورد معلمان كه شما پرسيده

سازد، اين معلم  كند و سرمايه وي را افزون مي دار كار مي براي سرمايه
بگيران و  مان حقوقكارگر است در غير اين صورت كارگر نيست و جزو ه

دار قرار  هايي است كه مابين طبقه كارگر و طبقه سرمايه در زمره گروه
گويد معلمان در موسسسات آموزشي ممكن  دارند. ماركس در اين مورد مي

  است براي كارفرماي آن موسسه كارگر مزدبگير محض باشند. 
در ارتباط  گرچه اين معلمان در رابطه با محصلين كارگر مولد نيستند، اما

اش را با نيروي كار  شان، كارگران مولد هستند. كارفرما سرمايه با كارفرماي
  سازد. كند و از طريق اين پروسه خود را ثروتمند مي معلمان مبادله مي

بگيري  معلم هم كارگر است.اما هر مزد و حقوق چنين حالتيبنابراين در  
گيرد  سي كه مزد يا حقوق ميتوان كارگر خواند. اگر قرار باشد هر ك را نمي

را كارگر قلمداد كرد، در آن صورت جز بخش معدودي از افراد جامعه مانند 
كنند، نه فقط تمام  داران و مالكين كه دستمزد و حقوق دريافت نمي سرمايه

معلمان، بلكه تمام افراد جامعه از قماش پزشكان، وكال، مديران كل، 

ن، وزرا و حتا رئيس جمهور و يا مدرسين فرماندهان ارتش و سپاه، استاندارا
گيرند را نيز بايد كارگر به حساب  حوزه علميه قم كه مقرري ماهانه مي

  آورد كه من با اين درك غلط شديداًمرزبندي دارم و آن را قبول ندارم.
  
*  

  
  
  

      
  دوازده پرسش از:
  )سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت

  
تي جنبش كارگري ايران محصول چه پراكندگي و ضعف تشكيالپرسش: 

عواملي است؟ بعضي ها رژيم هاي ديكتاتوري هاري را كه هر نوع تشكل 
مستقل را سركوب مي كنند ، علت اصلي مي دانند و بعضي ها رفرميسم و 
سازشكاري و بعضي هاي ديگر چپ روي هاي فعاالن كارگري و چپ را ، 

ان و مخصوصاً نقش دولت شما چه نظري داريد؟ ويژگي هاي اقتصادي اير
رانت خوار نفتي را در اين ميان چگونه ارزيابي مي كنيد؟ براي بيرون آمدن 
از اين پراكندگي چه بايد كرد و از چه راهكارها و از چه نوع سازماندهي 

  .تبايد بهره جس

  
پراكندگي و ضعف تشكيالتي  مسئول كميسيون كارگري: صادق كارگر،

خود شما نيز در اين  كهير، همانطور جنبش كارگري در سالهاي اخ
 بهايد، محصول عوامل متعددي است.  دهسئوالتان برخي از آنها را مطرح كر

وجود ديكتاتوري و  نظر من، يكي از اساسي ترين داليل ضعف اين جنبش
ما است. ضريب پايين تمركز نيروي كار در  عهنبود آزاديهاي اساسي در جام

بال  رهش صنعت، وجود اقتصاد نفتي و سيطدربخ ژهبخشهاي اقتصادي، بوي
 عهاين خود بيگمان در جلوگيري از توس كهمنازع نفت بر اقتصاد كشور 

صنعتي و شكو فايي اقتصاد توليدي و تشكيل واحدهاي كالن صنعتي و 
و  تهميانگين پايين تعداد كارگران در واحدهاي توليدي نقش اساسي داش

در  ەجنبش كارگري است. ضرباتي كدارد، نيز از عوامل مهم ديگر ضعف 
، واگذاري تعداد زيادي از واحدها يهرو وارادات بي طهاخير بواس ههيكي دو د

برج و مراكز تجاري، حذف و  بهتوليدي و تبديل بسياري از اين واحدها 
كاالهاي واراداتي و عدم حمايت هاي مناسب از توليد داخلي  فهكاهش تعر

شدن  تهانباش بهدر بخشهاي غير مولد  كردن در آمدهاي نفتي نهو هزي
بازار ملي از كاالهاي خارجي و ركود و بحرانهاي متعدي مانند ورشگستگي 

 كهگذاري بر بخش هاي اقتصادي مولد  يهنبودن سرما فهصر بهو مقرون 
را نيز ميتوان  دهبيكاري و كاهش سطح اشتغال گردي دهفزاين عهباعث توس

لي ميتوان گفت، ضعف و نيرومندي حساب آورد. بطورك بهجز داليل 
جنبش كارگري در هر كشوري مقدمتا متاثر از نيرومندي و  ميزان   

عبارت ديگر بدون وجود چنين  بهيافتگي اقتصادي است.  عهپيشرفت و توس
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پيش شرطي، وجود يك جنبش كارگري توانا و متشكل، امري متصور 
ي، حقوق كار و جوامع ها و احزاب كارگر  يهنيست. در واقع موقعيت اتحاد

دارد و  لهاين مسئ به، و ميزان توانايي و پيشرف آنها نيز بستگي زيادي اهرف
آوردهاي جنبش كارگري نيز در دوران  بيشترين و بهترين حقوق و دست
در اثر مبارزات سازمان هاي كارگري  تهرونق و رشد اقتصادي و صد الب

يكاليسم نيز تابع شرايط هاي مانند رفرميسم و راد دهاند. پديدهكسب ش
هيچگاه نبايد هيچ يك از اين دو را، فارغ از زمان،  معين هستند. بنا بر اين 

مكان و شرايط درست و ديگري را نادرست خواند. با در نظر داشت شرايط 
 من فعال تا دهعقي بهاقتصادي و موقعيت كنوني جنبش كارگري در ايران، 

اي است،  يهكار اتحاد صهاقتصادي و عر مطالبات بهمربوط  لهمسئ كه يآنجاي
و به تجر كهمبارزات رفرميستي بيشتر پاسخگو هستند. كارگران نيز تا جائي

را  نهگرا من نشĤن ميدهد، اكثرا روشهاي مبارزاتي اصالح بهاطالعات من، 
حقوق سنديكايي بر روشهاي راديكاليستي ترجيح مي دهند. در  نهدر زمي

الهاي اخير نيز اكثر مطالبات صنفي كارگري، يا اكثر  اعتراضات كارگري س
است. اما رفتار حكومت با كارگران بسيار  دهبو نهتدافعي و يا اصالح گرا

كارگران در  جهاست. در نتي دهبو نهو استثمار گرايا نهخشن و بيرحما
 كه اند، اول آن دهواقف ش تهدو نك بهخويش،  نهگرا جريان مبارزات اصالح
مطالبات بديهي آنها را ندارد و دوم  بهي و پاسخگويي حكومت قصد رسيدگ

با تدوام جريان حاكم بحران اقتصادي و بيكاري و فشار بر كارگران  كه اين
 بهافزايش خواهد يافت و سطع زندگي و امنيت شغلي و اجتماعي شĤن روز 

منطقي اين ارزيابي كارگران هيچ معني  هروز بدتر خواهد شد. نتيج
 كهآنها نيز بر سر كنار زدن جريان حاكم ذينفع، و بل كه ديگري، جز اين

بيش از ساير طبقات اجتماعي مخالف حكومت ذينفع هستند و بايد در 
 نهضمن تالش براي سازماندهي خويش در سنديكاها، گسترش دام

جنبش بزرگ مردم ايران روند تغير و تحول  بهاعتراضات صنفي، با پيوستن 
  و آنرا شتاب بخشند ندارند دهرا تقويت نمو عهدر جام

مبارزات خود انگيخته كارگران ايران براي دفاع از حق شان و  پرسش:
مقابله با تهاجم دائمي رژيم و براي متشكل شدن را چگونه ارزيابي مي 
كنيد؟ اعتصابات، تحصن ها، راهپيمايي ها و جمع شدن هايشان در مقابل 

  اثرگذار اند؟ مراكز و نهادهاي مختلف دولتي چقدر چشمگير و
  

، صنفي زيادي طهنتايج بال واس كهاين اقدامات، با وجود اين صادق كارگر:
است، اما با اين حال تدوام و گسترش آنها از لحاظ گوناگون،  تهدر بر نداش

حركتها و  نهحجم اينگو تهبراي جنبش كارگري بسيار ضروري است. الب
بازتاب بيروني پيدا  كههمچنين دست آوردهاي آنها بسي بيش از آن است 

ميكند. حكومت براي جلوگيري از انعكاس وسيع اين اعتراضات و دست 
آورد و در عين حال تالش  تالش بسياري بعمل مي عهآوردها در جام

مطالبات كارگران معترض، و بي ثمر  بهكند با سركوب و تن ندادن  مي
در ميان  تسليم و رضا  را يهدادن آنها كارگران را مايوس و روح وهجل

صنفي در  دهنش دهمطالبات پاسخ دا كهكارگران رواج دهد، زيرا ميفهمد 
مطالبات سياسي ضد حكومتي و تظاهرات  بهصورت تداوم اعتراضات 

تظاهرات تعرضي  بهدر صورت رفتار منفي دولت  نهصنفي اصالح گرايا
اعتراضات  نهو گسترش اينگو مهسياسي مبدل خواهد شد. اما بهر حال ادا

مطمعنا اگر  است. دهناموفق بو نهحكومت در اين زمي كهان مي دهند نش
با كارگران فقير و  لهپيش برود. مقاب تهتا كنون پيش رفكه روالي  بهاوضاع 

ماهيت و رفتار دولت  بهدر جريان تجربيات اعتراضي خويش  كهخشمگيني 
اض براي ديگري جز اعتر رهاند و شرايط نيز چا دهو از آن نا اميد ش دهپي بر

، بخصوص در شرايط بحراني حاد و وجود يك جنبش تهآنها باقي نگذاش
كار چندان آساني نيست. در چنين صورتي اه نيرومند سراسري تحول خو

كه  نهامكان عقب نشيني حكومت در برابر مطالبات صنفي كارگران، همانگو
ديديم  57شهريور سال  17نفت تهران در  اههنگام اعتصاب پااليشگ به

اي برسد، ديگر زمان براي  لهچنين مرح بهكار  كهبسيار زياد است. اما وقتي 
مطالبات كارگران  نيز طبعا بسي  ەاست. و دامن تهحكومت از دست رف

است. از همين روي حتي اگر اين اعتراضات هيچ دست آورد  ەفراتر رفت
 دهي آينآنها برا عهباشد، تدوام و توس تهاي هم براي كارگران نداش طهبالواس

بي نهايت  نهجنبش كارگري و تغيير و تحوالت دمكراتيك و عدالت خواها
  حائز اهميت است.

هاي اخير كارگران دو واحد بزرگ ، يعني شركت واحد  در سالپرسش: 
اتوبوس راني تهران و نيشكر هفت تپه ، توانسته اند سنديكاي مستقل 

حركت با سركوب و  خودشان را به وجود بياورند و هرچند رهبران اين دو
اخراج از كار و زندان روبرو شده اند ، ولي اين دو تشكل مستقل عمالً 
هويت كامالً شناخته شده اي پيدا كرده اند.اين حركت ها را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا سنديكاي مستقل در ايران مي تواند پا بگيرد و آيا مي تواند 

  ت كارگران را حل كند؟از طريق مذاكره با دولت مشكلي از مشكال
  

من فكر ميكنم شكل گيري هيئت موسسان سنديكائي،  صادق كارگر:
دنبال آن  بهاين حركت بود، و  يهسنديكاي واحد نيز يكي از نتايج اول ەك

و تشكيل تعداد  پهتشكيل سنديكاي خبازان در شهر سقز و نيشكر هفت ت
اي صنوف زيادي انجمن صنفي كارگري و تالش براي احيا سنديكاه

در پي جنبش دوم خرداد و باز  كهمحصول و سر آغاز دوران جديدي بود 
 بهدر پاسخ  كه نهبوجود آمد. همانگو عهشدن اندك فضايي سياسي جام

بار ديگر اهميت فضاي باز  بهكردم، اين تجر رهپرسش نخست شما اشا
سياسي در شكل گيري، فعاليت و تاثيرگذاري سنديكا ها و ديگر نهاد هاي 

در آن زمان ايجاد  كهكوچكي  نهكارگري را نشان داد، مسدود شدن روز
نيز همين را اثبات  اين تشكلها و تالش براي سركوب آنها بهشد، و هجوم 

ياري رواج  بهرغم سركوبهاي خونين و كودتا  به رهكرد. با اينحال اين دو
در آن فضا فرصت حضور اجتماعي  كهها و نهادهاي دمكراتيكي  شهاندي

پيدا كردند، بجاي مرعوب شدن وارد نبرد و كشاكش براي ماندگاري شدند. 
 بهنهادهاي كم و بيش مشا تهاز آنها نام برديد و الب كهاين دو سنديكا نيز 

ديگري نيز ماندن و جنگيدن را انتخاب كردند. جنبش سبز نيز محصول 
 مهه دهو اين مقاومت و نبرد است. بنابراين سرنوشت و آين رههمين دو

من شخصا فرجام  تهما در گرو فرجام اين نبرد است. الب عهاينها و جام
نخست  لهپيش بيني ميكنم. سنديكاها، در وه رهخوشي را براي اين دو

كشتار كارگران  كه نهمبارزات و تالشهاي كارگران است. همانگو جهنتي
شيكاگو، سركوب جنبش چارتيستي در انگلستان، سركوب كمون پاريس، 

و تصويب قانون ضدكارگري رضĤ  اهو محمد رضا ش اهدوران رضا شسركوب 
ها و جنبشهاي كارگري نشدند، و   يههيچكدام مانع شكل گيري اتحاد اهش

جود به وسازمانهاي خود را  زهكارگران توانستند با مساعي، اتحاد و مبار
 بهدولتهاي سرمايداري تحميل كنند و قوانين بسياري را  بهو آنها را  دهآور

اين كهسود خود دگرگون كنند. اين بار نيز كارگران ايران قادر خواهند شد 
شما در  كهآن همين دو سنديكايي است  نهكار را انجام دهند. بهترين نمو

اند؟ اگر  دهسئوالتان از آنها نام برديد. مگر اين دو سنديكا در فضا تشكيل ش
انقالب هزاران شورا، اند چرا ديگران نتوانند؟ مگر در اول  تهاينها توانس

، سنديكا، تعاوني ظرف مدت كوتاهي توسط كارگران در ميان واحد يهاتحاد
  هاي بزرگ و كوچك و در سطح صنوف مختلف تشكيل نشد؟

عده اي از فعاالن جنبش كارگري بديل شورا و جنبش شورايي را پرسش: 
ي در مقابل سنديكا سازي پيش مي كشند و عده اي نيز شوراها را نهادها

قيام كارگري مي دانند كه فقط در شرايط انقالبي مي توانند پا بگيرند و در 
  شرايط عادي سنديكا سازي را تنها راه مي دانند. نظر شما چيست؟

  

من البته، طرح اينگونه بحث ها را مفيد و ضرور نمي بينم.  صادق كارگر:
ر سنديكا يعني آنها را مسئله امروز طبقه كارگر نميدانم. من سخصا طرفدا

ترين و دمكراتيك ترين  شكل سازمان  اي را مطلوب يههستم و تشكل اتحاد
دانم. تجربه جهاني نيز همين را نشان مي دهد. شما بندرت  صنفي مي

ميتوانيد در دنياي امروز در كشورهاي پيشرفته تشكلي به نام شوراي 
ه نام كارگري، با آن مفهومي را كه بيان كرديد پيدا كنيد. ممكن است ب

ها. در اوايل انقالب، به دنبال تشكيل  پيدا كنيد اما با مضمون اتحاديه
شوراهاي كارگري چنين بحثي هم زمينه داشت و هم الزم بود. تا چايي كه 
من اطالع دارم تعبير كارگران از شوراهاي كارگري تعبيري عموما 

وير اي به خطا ماهيت ديگري را براي آنها تص دهسنديكائي بود. اما ع
كردند و انتظاري مشابه شوراهاي كارگري در دوران انقالب اكتبر را از  مي
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اي مي شد در كنار وسايل ديگر در دست  آنها داشتند. اين رفتار خطا وسيله
جريانات ضدكارگري برا ي فشار بر شوراها و سركوب سنديكاها. بعنوان 

كه حتي نمونه در شركت واحد در قبل از انقالب سنديكا وجود داشت 
برخي از رهبران آن چپگرا بودند، با اين حال و علي رغم مخالفت كارگران 
به اين بهانه كاذب كه سنديكا طاغوتي و رفرميست است سنديكا را منحل 

 رهديديم كارگران واحد دو با كهو در آنجا شورا تشكيل دادند. اما همانطور 
و نتيجه تجربه  به سنديكا روي آوردند. به نظر من سنديكا نيز محصول

تا كنون بديل ديگري براي  كهجنبش جهاني كارگري است و تشكلي است 
است. بديلي هم اگر براي قرار باشد براي آن بوجود آيد،  دهآن بوجود نيام

 ژهانتظار اين است كه آن نيز مي بايستي قاعدتا از دل همين جنبش، بوي
راهاي اسالمي كار بخشهاي پرسابقه و پيشرفته آن بوجود آيد. تجربه شو

نيز به ما مي آموزد كه طرح تشكلهاي من در آوردي تا چه حد ميتواند 
توسط  ەگردد. طرح مجامع عمومي كارگري نيز ك دهباعث سو استفا

است، بنظر من يك طرح آنارشيستي غيرعملي است. با  دهاي مطرح ش دهع
مت منافع تمام اين اوصاف اگر شوراي در جائي تشكيل شود و بتواند در خد

كسي با آن مخالفت كند. ما پس از  كهكارگر عمل كند، من تصور نميكنم 
انقالب در انجمن همبستگي، به رغم اينكه  طرفدار مدل سنديكايي تشكل 

انداختن دعوا بر سر اين مسئله بحث هاي  اهصنفي بوديم، اما به جاي ر
راها و برديم . بهمين جهت نام انجمن همبستگي شو اقناعي را پيش مي

ها شورا و  دهبوديم و در انجمن  دهسنديكاهاي كارگري را انتخاب كر
سنديكاي مختلف در كنار هم بطور رفيقانه فعاليت ميكردند. اينها معضالت 

قادر  كهجنبش كارگري نيستند. مطمئن باشيد كه كارگران زماني  دهعم
خواهند به تشكيل تشكل شوند، در اين زمينه نيز با تدبير و درايت عمل 

  كرد.
در سال هاي اخير در خارج از كشور ، فعاليت هاي چشم گيري پرسش: 

براي جلب حمايت بين المللي از مبارزات كارگران ايران صورت گرفته است 
، اين فعاليت ها را تا چه موفق مي دانيد و براي سازماندهي يك مبارزه 

ان چه كارآمد براي جلب  حمايت بين المللي از جنبش كارگري اير
  پيشنهادي داريد؟ به نظرتان اين حمايت بين المللي در كجا بايد جست؟

  

بنظر من در اثر تالشهاي كه تا كنون انجام گرفته،  صادق كارگر:
المللي و  هاي كارگري بين همبستگي و حمايت بسيار خوبي توسط اتحاديه

نهادهاي حقوق بشري از كارگران و حقوق سنديكايي آنها صورت گرفته 
اند. بي ترديد اگر چنين همبستگي  دهاست كه بسيار  كم نظير و موثر بو

اي از كارگران ايران و حقوق سنديكايي آنها صورت نمي  دهجهاني گستر
بود. در  گرفت تداوم اعتراضات براي آنها بسي پرهزينه تر  و دشوارتر مي

گرفته واقع هر كاري در اين ارتباط بايستي تا كنون انجام ميگرفت انجام 
است. االن بايد كوشيد تا با گسترش اعتراضات كارگري در ايران و جلب 

ايراني از مبارزات و مطالبات  اههاي اجتماعي ترقي و آزاديخو ەحمايت گرو
حقوق  بهالمللي دستيابي كارگران  كارگران و تدوام حمايت هاي بين

اخل پا به تر كرد. اگر دامنه اعتراضات كارگري در د سنديكا يشان را سهل
پاي اين حمايت ها افزايش نيابد، اين حمايتها نيز بتدريج كاهش خواهند 
يافت. بهمين دليل االن بايد براي گسترش اعتراضات تالش بيشتري كرد. 

براي تدوام حمايتها و پيشرفت مبارزات  اهاين بهترين و ثمر بخش ترين ر
رگران است كه در كارگري در ايران امروز است. زيرا اين مبارزات خود كا

 كهتغيير وضعيت آنها اثر قاطع و سرنوشت ساز دارد. ترديدي نيست 
، بسيار مفيد، دهتا كنون با كارگران ايران ابراز ش كههايي  همبستگي

هستند و در شناخت و آشنا كردن بيشتر كارگران و  دهثمربخش  و آموزن
سايل و گسترش رابطه و همبستگي كارگران و اتحاديه هاي نسبت به م

مشكالت يك ديگر به خصوص در شرايطي كه  فكر همبستگي جهاني 
كارگران در اثر بحران اقتصادي، انتقال سرمايه و صنايع از شمال به جنوب 
و افزايش نفوذ احزاب راست افراطي مورد تهديد قرار دارد بسيار الزم و 

از  موثر هستند. اما تناقص در اينجا است كه حتي اين حركت نيز متاثر
خط كشي هاي كاذب و نوعي انحصارگرايي غير قابل توجيح است كه 
بخشي از چپ ايران و فعالين كارگري ايراني را در اين عرصه نيز در بر 

است  نهاست.ما اگر انتظار همبستگي از ديگران را داريم پس چگو تهگرف

ها و  يهبر اتحاد وهاين را خود رعايت نمي كنيم؟ من فكر مي كنم،عال كه
احزاب كارگري، نهادهاي مدافع حقوق بشري و رسانه هاي گروهي عواملي 
هستند كه بايد براي جلب همبستگي و حمايت آنان از مبارزات و حقوق 
كارگران تالش كرد. همچنين اين همبستگي بايد متقابل باشد، تا مفهوم 
همبستگي مصداقي عيني، عملي و موثر پيدا كند. حمايتهاي سازمانهاي 

ي كشورهاي مختلف چنان سمپاتي در ميان كارگران ايرن ايجاد كارگر
است كه نظير آن تا كنون وجود نداشته است. بايد از اين فضا براي  دهكر

رواج همبستگي در ميان كارگران ايران نسبت به هم ديگر و نسبت به 
برادران جهاني شان تالش كرد و جنبش كارگري را از اين لحاظ نيز تقويت  

  نمود.و مجهز 
روي زندگي كارگران  "هدفمند كردن يارانه ها"تأثير اجراي طرح پرسش: 

  و زحمتكشان كشور را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بعضي ها مي گويند 
قشري از كم درآمدترين و فقيرترين كارگران و زحمتكشان به كمك اين 
 طرح وضع بهتري پيدا كرده اند و برعكس ، خيلي ها معتقدند كه اين طرح

فشار سهمگيني بر زندگي كل كارگران و زحمتكشان وارد مي آورد؟ اثرات 
  اين طرح را به ويژه در آينده چگونه مي بينيد؟

  

  
  

من قبل از اينكه اين طرح به اجرا گذاشته شود طي  صادق كارگر:
اهداف و پيامدهاي  رهياداشتي كه در كار آنالين منتشر شد به تفصيل در با

ندارم  رهاي فعال در اين با زهام . و حرف مفيد تا دهظر كراين طرح اظهار ن
بيان كنم. هر كس كه مايل است ميتواند با مراجعه به آرشيو بخش  ەك

  ياداشتهاي كار آنالين مراجع كندو آنرا مطالعه كند.
كارگران و زحمتكشان بخش اعظم جمعيت ايران را تشكيل مي پرسش: 

بخش قابل  88اي گسترده سال دهند و در تظاهرات و راه پيمايي ه
توجهي از آنها شركت داشتند ، اما چرا آنها در گرماگرم اين اعتراضات 
خواست هاي اخص خود را پيش نكشيدند ، در حالي كه مثالً كارگران 
تونس و مصر با گرفتن نان در دست و فرياد گرسنگي بر لب به اعتراضات 

رايط اين كشورها در چه مي توده اي پيوستند ، فرق شرايط ايران را با ش
  بينيد؟

  

و محرك  زهمطالبات اقتصادي و صنفي، اصلي ترين انگي صادق كارگر:
است. در طول زمان  دهاعتراضات كارگري در يكي دو دهه اخير در ايران بو

 رهآن اشا بهشما  كه 88اي در سال  دهو تا آغاز شروع تظاهرات عظيم تو
ر شرايط اقتصادي زحمتكشان صورت بهبودي د نهتنها  هيچگو نهكرديد، 

ها و مطالبات خويش را كنار  زهكارگران بدليل آن، انگي كهاست  تهنگرف
طبع آن  بهو  دهتر گردي دشوارتر و وخيم رهوضعيت آنها هموا كهنهند، بل

ح طراست. بنابراين عدم  دههاي اقتصادي در ميان آنها تقويت ش زهانگي
هيچ  به رهاي مورد اشĤ دهاهرات تومجرد مطالبات صنفي كارگران در تظ

است. بر عكس ميتوان  دهرها كردن آنها توسط كارگران نبو نهنشا جهو
اي  دهعوامل تشكيل يك چنين تظاهرات تو لهها را از جم  زهانگي نهاينگو

در آن تظاهرات ها فرياد  كهكثير دانست. در واقع بسياري از شعارهايي 
ها و ەا، شعارها و مطالبات سياسي گرودر آنه دهشد و مطالبات طرح ش ەزد

مطالبات سياسي جنبش كارگري است.  لهطبقات اجتماعي مختلف، منجم
نه نشا نهدر تظاهرات عمومي،  دهكارگران شركت كنن يهاتفاقا اين رو

ميزان آگاهي،  نهنشا كهفراموش كردن مطالبات و ضعف آنها است، بل
تحقق  كهنداند كسي است  چهشناخت و تشخيص درست آنها است. 

 كهتحقق شعارهاي است  بهبسياري از مطالبات كارگران، مقدمتا، منوط 
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شد؟ بخشهاي وسيعي  دهتوسط شركت كنندگان در تظاهرات مذكور سر دا
از كارگران، بدرستي تشخيص دادند ك بايد در آن تظاهرات و جنبش 

 يهتظاهركنندگان و عل مهوصل ه طهنق كهشركت كنند و از شعارهاي 
ستبداد و بي عدالتي بود و تحقق آنها بدون حضور تركيب اجتماعي ا

در آن تظاهرات ميسر نيست شركت كنند. از آن پس  تا  دهشركت كنن
اصلي  زهكنون نيز مطالبات اقتصادي و صنفي كارگران همچنان انگي

نشوند،  دهپاسخ دا كهاست و اين مطالبات تا زماني  دهاعتراضات آنها بو
خواهند يافت. اطالعات من در مورد  مهكال مختلف اداچنان در اش هم

اي  سهبتوانم مقاي كهدر حدي نيست  نهجوامعي مانند تونس و مصر، متاسفا
گيري  جهميان رويدادهاي آنها با رويدادهاي ايران انجام دهم و از آن نتي

وضعيت كارگران و زحمتكشان در اين دو كشور  كهكنم. اما اين را ميدانم 
تر از وضعيت كارگران و زحمتكشان در ايران است. زيرا در آنجا بسيار بد

كشور نفتي ثروتمندي  كهبر فساد و ديكتاتوري، بر خالف ايران  وهعال
اقتصادهايشان بسيار   كهاست، اساسا كشورهاي كم درآمد و فقيري هستند. 

آتش سوزي مزارع گندم  كهعرض مي كنم  نهپذير است. بعنوان نمو آسيب
هاي اقتصاد مصر را لرزاند، زيرا از   يهتنهايي پا به تهدر سال گذش هيدر روس

مقدار زيادي  نهساليا يهاتحاد شوروي و روس نهديرباز تا آن هنگام ساليا
دادند،  گندم ارزان و زير قيمت جهاني اين محصول در اختيار مصر قرار مي

تعهدات انجام  بهدليل سوختن مزارع خود قادر  به يهروس تهدر سال گذش
 كهباعث گرديد  لهمصر خوداري كرد. اين مس بهخود نشد و از فروش گندم 

مصر مقدار گندم مصرفي مورد نياز خود را از استراليا و با قيمت بسيار 
گرانتر وارد كند و براي جبران افزايش قيمت دولت مجبور شد قيمت نان را 

امن زد. بنا بر اين اعتراضات و نارضايتي مردم د بهاين امر  كهافزايش دهد 
محركهاي اقتصادي در شكل دهي جنبش هاي اجتماعي  كهطبيعي است 

 لهباشند. سير رويدادها در هر كشور منجم تهنقش و سهم بيشتري داش
هاي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آنها  گي ژهايران را خود وي

گر  وهرا جلتحوالت در مصر و تونس نيز اين حقيقت  بهتعين مي كنند. تجر
  كند. مي

هاي بزرگي از طرف كارگران  هاي اخير شاهد پيروزي در سالپرسش: 
قهر پليسي ، وضعيت  ايم، چرا چنين است؟ آيا عالوه بر سركوب و نبوده

  كنوني جهان سرمايه داري هم در اين ميان نقش دارد؟

  
جهان طي سالهاي اخير دچار آنچنان  كهواقعيت اين است  صادق كارگر:

تصور يك چنين  كهاست  دهاي ش نهگونيها ي بزرگ و غافلگيرادگر
نيز ممكن  دهاي و كار آزمو فهتغييراتي، حتي براي اكثر كارشناسان حر

اين رويدادها جنبش جهاني  عهمجمو كهنبود.در مجموع ميتوان گفت 
است و اين جنبش را در  دهكارگري را از لحاظ گوناگون تضعيف نمو

روزافزون فن آوري،سبب كاهش  عهاست. توس داموقعيت تدافعي قرار د
شديد تعداد كارگران و تضعيف موقعيت و نقش پيشين كارگران در توليد و 

فكري و سازماني و چندگانگي در درون  قهو افزايش اختالف و تفر عهجام
است. انتقال  دههاي كارگري و جنبش كارگري گردي يهاحزاب و اتحاد

جنوب و شرق سبب  به تهداري پيشرف يهرمااز كشورهاي س يهسرما دهفزاين
بهشت هاي مالياتي داراي  بهگسترش مراكز توليدي در مناطق موسوم 

است. اين فرايند از طرفي سبب ده مزيتهاي مانند نيروي كار ارزان و.. گردي
گسترش بيكاري و بيكاري دراز مدت، سقوط سطح دستمزدها، تضعيف 

ي مالياتي و ركود و بحران در اجتماعي، كاهش در آمدها اهجوامع رف
صنعتي و سبب تضعيف جنبش كارگري در كشورهاي  تهكشورهاي پيشرف

و از طرف ديگر سبب ساز تشكيل قطبهاي اقتصادي جديد  دهمذكورگردي
جنبش كارگري در قطبهاي جديد اقتصادي  عهدر جنوب و شرق و توس

حال  ثقل اقتصادي دركهنظر ميرسد  بهاست. در ظاهر چنين  دهگردي
شرق و جنوب آسيا است. اين رخ دادها نتايج متناقضي را   بهانتقال از غرب 

سهم خود همبستگي جهاني كارگران را تضعيف  به كهاست  تهدر پي داش
است. يكي ديگر از پيامدهاي اين تغييرات شكل گيري احزاب  دهنمو

داري  يهفاشيستي و راستگرا و تقويت موقعيت آنها در كشورهاي سرما
تضعيف جنبش كارگري ياري ميرساند.  بهنيز  دهاين پدي كهاست  تهيشرفپ

و شركتهاي  يهدر واقع كارگردان اصلي اين تغييرات همان صاحبان سرما

اند و از تمام  دهامپراتوري جهاني خويش را بوجود آور كهفرامليتي هستند 
ال ميگيرند. با اين ح رهاين تضادها در جهت افزايش قدرت مالي خويش به

 مهادا كهنشان ميدهد  تهامروز جهان را در برگرف كهوقوع بحران بزرگي 
هر طور  شهداري نميتواند براي همي يهوضعيت كنوني ناممكن است و سرما

كرد بر جهان فرمانروايي كند. اما تغيير اوضاع كنوني و هدايت  دهارا كه
منعطف آلترناتيو فراگير  مهتغييرات مستلزم شكل دهي يك نيرو و برنا

بنحوي از انحا از وضع موجود  كهنوين با شركت تمام نيروهائي است 
تضعيف  بهمنجر  كهناراضي هستند. تا قبل از انجام تغيير و تحوالتي 

در آن دوران از  كهجنبش جهاني كارگري گرديد، سوسياليسم، با تعبيري 
 كهمحركارگر نيروي  قهداري و طب يهآن بعمل مي آمد، آلترناتيو نظام سرما

آن محسوب مي شد. اما پس از تضعيف جنبش جهاني كارگري، اين تصور 
سوسياليستي عمال  اهكم رنگ گرديد. اما تحوالت پس از فروپاشي اردوگ

كارگران و  اهحقوق كار و سطح رف بهداري  يهموجود و تشديد تعرض سرما
 كهمتوسط و وقوع بحران مالي و اقتصادي بارديگر اين حقيقت را  قهطب

اثبات رسانيد. با وجود تضعيف جنبش  بهداري نيز حرف آخر نيست  يهسرما
ترين و با  تهكارگري هنوز اين جنبش در سطح جهاني سازمان ياف

در  نهتغيير و تحوالت دمكراتيك و ترقي خواها كهترين نيروي محر  زهانگي
توليد و كار  كهتازي آن محسوب مي شود، زيرا  كهداري و ي  يهمقابل سرما

همچنان منشا اصلي در آمد در جهان است و بورس و بانك و حتي بخش 
كارگر  قهاست و طب تهتوليد وابسبهخدمات نيز تا حدود بسياري وجودشĤن 

را  مفهوم امروزين آن همچنان در ابعاد جهاني از لحاظ كيفي نقش اصلي به
هاي  يهدرسال جاري ديديم اين اتحاد كه نهنگودر توليد ايفا مي كند. و هما

سياستهاي  يهاي عل دهبزرگترين اعتراضات تو كهكارگري بودند 
ف ديگر ڕهاي دست راستي  را سازمان دادند. از ط دولت نهگرايا تعديل

هاي مياني  در جوامع مختلف و  يههاي بسيار وسيعي از طبقات و ال وهگر
 ههدر اثر تغيير و تحوالت دو د كهصنعتي  تهدر كشورهاي پيشرف ژهبوي

 بهاند،  دهخويش را از دست دا تهموقعيت اقتصادي و اجتماعي گذش هتگذش
منتقدين سر سخت دولتهاي دست راستي و سياستهاي  بهشدت ناراضي و 

ها در واقع تضعيف جنبش جهاني  وهاند. اين گر دهاقتصادي آنها تبديل ش
و با آن  تهو عمال در كنار جنبش كارگري قرار گرف دهكارگري را جبران نمو

در سطح ملي و  چهاند. جنبش كارگري  دهل بسياري مسايل همسو شحو
مبارزاتي  مهالمللي بايد تالش كند از طريق تدوين برنا در سطح بين چه

نوين و منعطف و منطبق با شرايط و موقعيت در هر يك از كشور ها اين 
هاي   اهدارد. اين قطعا يكي از ر اهنيروي بزرگ اجتماعي را با خود متحد نگ

قويت جنبش كارگري در سطوح ملي و جهاني است. تالش، عمل و پيگير ت
  ، بخصوص در كشور ما اهميت اساسي دارد.صهدر اين عر
بخش اعظم كارگران ايران در كارگاه هاي كوچك كار مي كنند ، پرسش: 

براي سازماندهي اينها چكار بايد كرد و از چه اشكال سازماني بايد بهره 
ها عمدتاً بايد در محيط كارشان صورت بگيرد يا در گرفت؟ سازماندهي اين

  محيط و محالت زندگي شان؟

  
در سطح يك حرفه  يهبه نظر من، تشكيل سنديكا و اتحاد صادق كارگر:

ميتواند موثرترين و عملي ترين اشكال سازماندهي باشد. ما در ايران تجربه 
ا كارگاهي سنديكاهاي صنوف را داريم و سنديكاهاي بودند كه به شكل فر

كردند و در كارشان نيز موفق بودند. سنديكاي كارگران كفاش،  فعاليت مي
سوزني، خياط، فلزكار مكانيك، خباز، چرم ساز، خمكار نوردكار، بلور  دهبافن

ساز، بتون كار، ارماتور بند، ساختماني، سنگبري ، نجار، قناد، چاپ، كتاب 
و يا خريد ساختمان و دفتر  رهبا اجا كهفروشان، هنرمندان و... را داشتيم 
كردند، برخي از اينها مانند سنديكاهاي  در سطح صنوف مختلف فعاليت مي

اي داشتند برخي  يهساختماني، خبازان، فلزكار مكانيك و.. ساختار اتحاد
ديگر سنديكايي و هركدام آنها تعداد زيادي از كارگران شĤغل در 

بودند. اينها سنديكاهاي  دهعضويت خود در آور بههاي كوچك را  اهكارگ
اعضاي خود  اهبراي بهبود سطح در آمد و رف كهبسيار فعال و منظمي بودند 

بر اينها  وهكردند و عال و اجرا و رعايت و بهبود حقوق كار تالش فراواني مي
هاي ورزشي،  وهبا تشكيل تعاونيهاي مصرف و مسكن، صندوق وام، گر

بودند اعتماد آنها را جلب كنند  تهنسآموزشي و تفريحي براي اعضا خود توا
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مالي صرفا  لهو از هر لحاظ منجم دهو مرتب تعداد اعضا خود را افزايش دا
خود باشند. همكاري و همبستگي در ميان سنديكاها و  بهمتكي 
بود، آنها كوشش مي كردند در  نههاي صنوف بسيار نزديك و برادرا يهاتحاد

ران مي شد با يك ديگر بطور مشترك كارگ مهه بهمربوط  كهمورد مسايلي 
اي  رههاي مالي دفاتر اجا  نهو با توافق جمعي عمل كنند. براي كاهش هزي

آنرا بين خود تقسيم مي كردند، جشن و مراسم  نهمشترك داشتند و هزي
روز كارگر را نيز بهمين ترتيب برگذار مي كردند و امكانات ديگرشان را نيز 

هاي آخر اين  نهر قرار ميدانند. يكي از نمودر اختيار يك ديگ نهبرادرا
سنديكاي شركت واحد  بههمكاري قرار دادن دفتر و محل كارگران خباز 

 كهكارگران شركت واحد بود،  بهجهت تشكيل كالسهاي آموزش سنديكاي 
سنديكاي واحد توسط  رهماجراي بريدن زبان آقاي اسالو رئيس هيئت مدي

د. ساختمان انجمن همبستگي، در كارگر بو نهحسن صادقي معاون خا
زار، دفتر سنديكاي فلزكار مكانيك  لهشميران، مركز سنديكاهاي ال زهدروا

عباسي تهران، ساختمان سنديكاي كارگران خمكار نوردكار، در  اهدر چهار
شهر ري از  دهها در جا ميدان اعدام تهران، ساختمان سنديكاي سنگبري

درب آنان بروي ساير  كهودند مراكز سنديكايي صنوف تهران ب لهجم
سنديكاها باز بود و هروقت يكي از آنها توسط دولت تعطيل مي شد 

كنند. مهمترين مانع و  دهمي توانستند از دفاتر ديگري استفا لهبالفاص
ها فشار و تهديد مدوام حكومت بود و مشكل  اهمشكل كارگران اين كارگ

نع و سركوب دولتي موا دهساختاري وجود نداشت. االن نيز مشكل عم
است. در صورت زدودن اين مشكل كارگران قادر هستند در اين بخش نيز 

بهترين شكل سازمان دهند. بنابراين من معضلي در اين ارتباط نمي  به
  بينم.

در بازار كار سياه و غير رسمي در ايران، زنان نقش بزرگي دارند و پرسش: 
ايطي بسيار دشوار كار مي بخش اعظم زنان كارگر با مزد ناچيز و در شر

   كنند ، نقش جنبش زنان را در سازماندهي زنان كارگر چگونه مي بينيد؟

در ميان  كهتنها در ميان زنان بل نه نه، متاسفااهكار سي  صادق كارگر:
مردان نيز بسيار رايج است. من دوسال پيش در يك گزارش دولتي خواندم 

است. بنابراين بايد  اهيني و سياقتصاد ايران اقتصاد زير زمدرصد  25 كه
و زدودن   اهو كار سي اهبا كل بازار سي زهمبار صهدر اين عر زهسمت مبار

تمام عوامل مرتبط با اين معضل اقتصادي و اجتماعي باشد. اما بدون وجود 
 كهها و احزاب كارگري نيرومند و قوانيني شفاف و دولت مسئولي  يهاتحاد

بتواند اشتغال كافي نيز براي مردم ايجاد  باشد و ەمشروعيت مردمي داشت
جدي و موثر كرد. جنبش زنان در هر صورت از  لهكند نميتوان با آن مقاب

باشد، و  تهآن نقش زيادي داش يهكردن و بسيج اجتماعي عل تهطريق برجس
بر كارگران زن تحميل مي  كهمسايل و مشكالت و تبعيض هاي مضاعفي 

 اهبازار سي بهبر خالف ميلشان براي يافتن شغل  شود، و زنان را وا ميدارد تا
آنها نتوانند از كنار  كهببرند، جنبش زنان را در وضعيتي قرار مي دهد  اهپن

بطور  صهآن ندهند. در واقع اين عر بهبگذرند و يا اهميت الزم را  لهمسئ
يكي از كانالهاي ارتبا طي جنبش كارگري و زنان است. ما زنان  وهبالق

بعنوان كارگر  كهكارگر و جنبش مزدبگيران هستند  قهي از طبكارگر بخش
و كارمند، يا معلم و پرستار و .. شرايط كار و حقوقشان، عموما از مردان 

 بهاشتغال تبعيض آميزتر است. بنابراين  صهبدتر و برخورد با آنها در عر
 براي زهكارگر هستند، مبار قهنخست جزيي از طب لهآنها در وه كهلحاظ اين

رفع تبعيض جنسي در بخشهاي اقتصادي رسمي نيز از و ظايف مقدم 
جنبش كارگري است و براي رفع اين تبعيض ها و دگرگون نمودن شرايط 

بايد  كهفقط از جنبش زنان بل نه تهكارگر ايران الب قهدشوار كنوني كل طب
 تهظرفيت اين كار را، بهر دليل دارند كمك گرف كه قهو طب وهاز هر گر

 كهزن و مرد تقسيم كرد. هم آنهايي  بهكارگر را نمي توان قه ولي طبشود. 
در ايران تشكيل دهند، و هم  نههاي كارگري زنا يهكنند اتحاد كوشش مي

رغم رفتار  بهزنان در بازار كار را شايع مي كنند،  يهتبعيض عل كهآنهايي 
  ماندگاري و تثبيت تبعيض جنسي ياري مي رسانند.  بهمتضادشان، 

بخش بزرگي از كارگران ايران در شاخه هاي مختلف بخش سش: پر
خدمات كار مي كنند؟ وزن و اهميت كارگران اين بخش را در مجموعه 

   مبارزات طبقه كارگر ايران چگونه ارزيابي مي كنيد؟

  

از طبقه كارگر نيز  وهمن، در سالهاي اخير اين گر دهبه عقي صادق كارگر:
در فعاليتها و اعتراضات كارگري نقشي در  در مقايسه با كارگران صنعتي
. اعتراضات متعدد معلمان و فرهنگيان، دهخور وزن و موقعيتش ايفا كر

هاي مبارزات اين بخش از  پرستاران كاركنان شركت واحد و.... از نمونه
كارگران است، كه علي رغم تاوان سنگيني كه رهبران فعال اين بخش از 

اند ولي مبارزات و تالشهاي آنها همچنان ادامه  مزدبگيران براي آن پرداخته
دارد. اجتماع چند روز پيش پرستاران، اخراج يكي از رهبران معلمان پس 
از تحمل سالها زندان و آزار و اذيت و تجمع بخشي از معلمان در مقابل 

تدوام مبارزات و تاثير مبارزات آنها در  دهمجلس در روزهاي اخير نشان دهن
گويا كارگران  كهست. قبال اين تصور خطا وجود داشت جنبش كارگري ا

و ظرفيت مبارزاتي  زهبا كارگران صنعتي، از انگي سهبخش خدمات، در مقاي
شمار آنها در  كهكمتري برخوردار هستند. اما اين بخش از جنبش كارگري 

نقش واقعا مهم و  تهگذش ههجا در حال فزوني گرفتن است در يك د مهه
و آن تصور خطا را  دهدر مبارزات جنبش كارگري پيدا نمو اي نهترقي خواها
 است. دهباطل كر

به نظر شما ، آيا كارگران فقط كساني هستند كه كار يدي انجام پرسش: 
مي دهند يا مزد يا حقوق بگيران كارهاي فكري را هم مي توان جزو طبقه 

وسيعي كارگر به حساب آورد؟ مثالً معلمان را هم ( كه گروه شغلي بسيار 
  هستند ) مي توان جزيي از طبقه كارگر به حساب آورد؟

  
من كليه كساني كه در ازاي انجام كار ي براي  دهبه عقي صادق كارگر:

شخص حقيقي يا حقوقي، دستمزد و حقوق دريافت مي كنند، صرف نظر از 
ميزان حقوق دريافتي شان، اعم از اينكه ، كار آنها فكري و يا فيزيكي باشد 

و مزدبگير محسوب مي شوند و جزيي از طبقه كارگر و جنبش كارگر 
  مزدبگيران هستند. 

*  
  
  
  
 

  دنيا خانه من است

  
 

ست كه در فلوريدا  است ، نام داستان كوتاه و مصوري دنيا خانه ي من
ار مسعود نقره كاين اثر كار مشترك اورلندو) منتشر شده است. (

اش) است . نويسنده و نقاش ( نق روحي مير بهانويسنده و پژوهشگر) و (
  .دانند سال مناسب مي 100تا  8را براي گروه هاي سني  اين اثر خواندني

*  
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  و هنوز 

  ها كه در آن شهرها است چه نقش

  كس ي گروه هيچ هايي از رمان شب ممكن، رمان همخونه، شش ترانه نقش

  

  بهروز شيدا

  

را كجا بايد جست؟ در » راستين ايران«گذرد؟ تصوير  امروز چه مي در ايرانِ
ي فيس بوك؟ در كدام كانال  كدام نشريه؟ در كدام وبالگ؟ در كدام صفحه

لويزيوني؟ در كدام فيلم؟ در كدام شهر؟ در كدام منطقه از كدام شهر؟ در ت
كدام شعار؟ در كدام ترانه؟ در كدام شعر؟ در كدام رمان؟ چند جهان در 

  ايران حضور دارند؟ چند نگاه؟ چند صدا؟
هايي را  شويم. گاهي نگاه هاي ما را پاياني نيست. گاهي گيج مي پرسش   

كنيم. گاهي صداي خود را تنها  صداهايي را انكار مي كنيم. گاهي برجسته مي
گيريم. گاهي  هاي گوناگون را مي پنداريم. گاهي رد نگاه صداي معتبر مي

  شنويم. صداهاي گوناگون را مي
نگريم؛ سه صدا از  در جستاري كه زير چشم داريد سه نگاه به ايران را مي    

ي  ، نوشتهب ممكنشصدا از رمان  –شنويم؛ سه نگاه  ايران را مي
ي مريم رياحي، شش ترانه از گروه  ، نوشتههمخونهمحمدحسن شهسواري، 

تمامي به جهان  به» واقعيت«پرسيم اگر  كس. در اين جستار از خود مي هيچ
و چندگونه بود؟ دقت كنيم. از   گونه هاي ما شباهت داشت چه ها و ترانه رمان

را » واقعيت«هاي ما  ترانه ها و ي رمان پرسيم آيا جهان تخيلي خود نمي
ها  انعكاسي از رمان» واقعيت«پرسيم اگر  كنند يا نه؟ از خود مي منعكس مي

پرسيم ايرانِ دو رمان  گونه بود؟ از خود مي گونه و چند هاي ما بود چه و ترانه
هاي  پرسيم تفاوت ايران گونه و چندگونه اند؟ از خود مي ي ما چه و شش ترانه

  ي ما در كجا است؟  نهدو رمان و شش ترا
  گذريم. ميشب ممكن در آغاز از    
  
1   

شب ، شب بوفشود؛ زير اين عناوين:  در پنج فصل روايت ميشبِ ممكن 
  .شب شيان، شب كوچك، شب واقعه، شروع

، مازيار شب بوفي  شود. راوي از منظر دوم شخص روايت ميشب بوف     
و  شناسي است. سي دكتراي زبانجوي  شناس، ويراستار و دانش دار، زبان جامه

چهارمين سال تولد خود را شبي در رستوراني در شمال شهر تهران در كنار 

چون هميشه شب  هاله، دوست دخترش، و سميرا جشن گرفته است. هاله هم
  آرايد. خود مي» هاي گي ديوانه«را با 

آيند. يك ماشين سواري در  پاسي از شب گذشته از رستوران بيرون مي   
كند. مرد جواني پشت فرمان نشسته است؛ مرد  توقف مي» ها آن«مقابل 

ايجاد » مزاحمت«جوان ديگري در كنار او. مردان جوان براي هاله و سميرا 
آيند. در پايان شب هر سه  ها درمي هاله و سميرا اما از خجالت آن كنند. مي

  ي تيمسار اجاللي.  روند؛ خانه ي پدر هاله مي به خانه
دار به  در قالب يك نامه روايت مي شود. نامه را مازيار جامهشروع شب    

كند  كه منتقد ادبي  نوشته است. مازيار تأكيد ميشب بوف ي  نويسنده
» ي هاي ادبي لغزش«گويد،  است، روايت خويش از آشنايي با هاله را باز مي

او را تصحيح » اطالعات غلط«شود،  را يادآور ميشب بوف ي  نويسنده
  كند. مي
 ي دو فصلِ نخست و هاله نگاري ميان نويسنده در قالب نامهشب واقعه    

كنند. هاله  گي مي شود. نويسنده و هاله، هر دو، در يك هتل زنده روايت مي
فرستد؛ البته با  هاي مازيار را براي نويسنده ميبسياري از يادداشت

يابيم كه  درمي نويسد. در اين فصل ها مي هايي كه گاه خود بر آن حاشيه
گي  ي دو فصل اول زن است و مدتي نيز با مازيار زير يك سقف زنده نويسنده

  اند. نامه نويس بوده است، مازيار و سميرا مرده كرده است، مازيار فيلم
 ي سه فصل نخست ي نويسنده وگوي حضوري در قالب گفتشب كوچك    

لي زير يك سقف شود. سميرا اكنون با تيمسار اجال و سميرا روايت مي
خواند. تيمسار اجاللي آب توبه بر  ها براي او قصه مي كند؛ شب گي مي زنده

  سر او ريخته است.
ي مرد و صاحب هتل شيان،  وگوي يك نويسنده در قالب گفتشب شيان    

دو در   ي مرد. آن شود؛ از منظر اول شخص؛ از منظرِ نويسنده علي، روايت مي
را كه در  هاي چهار فصل اول اي از شخصيت هتل شيان هستند. علي سايه

كند: دكتر  اند به نويسنده معرفي مي گوشه و كنار سالن انتظار هتل نشسته
نامه نويس؛ هاله، دختري  دار، فيلم مازيار جوانبخت، منتقد ادبي؛ بابك جامه

يابيم كه هاله نويسنده است؛  كه به سميرا شباهت دارد. در اين فصل درمي
هتل » رسپشن شيفت شب«نون در هتل حضور ندارد، مسئول سميرا كه اك

اي از سر نويسنده  پذيرد: صداي ضجه شيان. اين فصل چنين پايان مي
شود  شود؛ خُرخُري از گلوي علي بلند مي گذرد؛ چشمان علي گشاد مي مي

  )1.» (نگو كه تو هم شنيدي«كه: 
   گذرد؟   چه مي همخونهدر     

  

2  

شود؛ در هشتادويك فصل. حاج  خص روايت مياز منظر سوم شهمخونه 
ها پيش از دست داده است.  سرش گلنار را سال تاجر ثروتمند فرش، هم رضا،

مرگ گلنار اما طبيعي نبوده است. حاج رضا دور از چشم گلنار زن جواني را 
صيغه كرده است. گلنار از اندوه در بستر افتاده است و مرده است. از گلنار 

حاج رضا باقي مانده است؛ دو دختر، يك پسر. دو دختر حاج  سه فرزند براي
اند. پسر حاج رضا، شهاب، در  رضا، شراره و شهرزاد، به خارج از كشور رفته

ي عمران تحصيل كرده و پس از پايان تحصيل به  دانشگاه تهران در رشته
ن اش، كامبيز، شركتي راه انداخته است. در ميان فرزندااتفاق يكي از دوستان

كس  چون شهاب از مرگ مادر غمگين نيست؛ هيچ كس هم حاج رضا هيچ
  وسه ساله است. چون او از پدر خشمگين نيست. شهاب اكنون بيست هم
،  را به اش حاج رضا چند سالي است يلدا، دختر يكي از دوستان قديمي   

گي و پدرش را در  فرزندي پذيرفته است. يلدا كه مادرش را در شانزده ساله
جوي  وسه ساله است؛ دانش گي از دست داده است، اكنون بيست زده سالهنو

  ي ادبيات فارسي. دانشگاه تهران؛ رشته
كار  كنند؛ دو خدمت گي مي ي حاج رضا دو نفر ديگر هم زنده در خانه   

هاي حاج رضا  ي محبت سرش پروانه. يلدا در سايه زاد: حاج حسين و هم خانه
كند. حاج رضا  پروانه روزگار خوشي را تجربه ميهاي حاج حسين و  و مراقبت

كند  نهاد مي اما طرحي دارد؛ طرحي براي مهارِ شهاب. حاج رضا به يلدا پيش
اش، به مدت شش ماه به عقد شهاب درآيد. با او زير  در مقابل يك سومِ ثروت

گي كند. پس از شش ماه، آن  يك سقف، درست مثل يك خواهر و برادر زنده
اند يا نه.  سر پذيرفته ديگر را به عنوان همگيرند كه آيا يك يم ميدو خود تصم
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سر  آيدا و شهاب پس از ماجراهاي بسيار سرانجام يك ديگر را به عنوان هم
  گزينند. برمي
  ها. برگرديم؛ به عنوان رمان؛ به عنوان فصل شب ممكنبه       

  

3  
روايت  در پنج فصل شب ممكني تكراري را بگوييم:  نخست يك نكته

، شب كوچك، شب واقعه، شب شروع، شب بوفشود؛ در پنج شب:  مي
اي را  گويد؟ شايد دو واژه ي تكراري به ما چه مي . اين نكتهشب شيان
. ممكنو  شبدهند:  كند كه عنوان رمان ما را تشكيل مي برجسته مي

ي  شود؛ يعني واژه تكرار مي شبي  هاي كتاب اما تنها واژه درعنوان فصل
ي  غايب. يعني واژه ممكني  ها حاضر است؛ واژه ي فصل عنوان همهر شب د
ي  تبديل شود، واژه شيان، كوچك، واقعه، شروع، بوفتواند به  مي ممكن
اما هميشه حضور دارد؛ يعني تنها تاريكي ممكن است؛ يعني تفاوت  شب
  ممكن است. شبها تنها در حصارِ  فصل

شباهت  شبي  كند؛ واژه ن ميها را عريا تفاوت فصل ممكني  واژه   
خواهد چنين بگويد: چه تفاوت  شايد مي شبي  ها را شايد. واژه فصل
  جا كه هميشه شب است؟ گذرد آن كند بر جهان چه مي مي
  زند؟ را پوزخند مي شب ممكنآيا فورمِ  شبي  واژه   
  
4  

ي  ، روايتي مستقل است؛ روايتي متفاوت است؛ راويشب ممكنهر فصل از 
كند؛ فصل ديگر را تصحيح  تي دارد. هر فصل، فصل ديگر را نقض ميمتفاو
گويد؟ روشن است:  كند. اين فورم چه مي كند؛ فصل ديگر را تكميل مي مي

تواند  روايت معتبري نيست؛ خاستگاهي نيست؛ غايتي نيست. هر روايتي مي
توأمان خطا و معتبر باشد؛ درست مثل جهان ما كه هر خاستگاه و غايت و 

گويد: مرگ  ي ممكن جز اين نميهيت و نمودي در آن ممكن است. واژهما
ها؛  نويسنده –غيابِ راوي  -ها؛ حضور  ي روايت شأني ها؛ هم كالن روايت

خواهند معناي متن را براي هميشه به تأخير  كه مي» هايي تفاوت«حضورِ
  )2اندازند. (  

أخير افتد وتفاوت معناي ثابت متن بايد به ت شب ممكنبر مبناي فورم    
هاي دوتايي رنگ  ي تقابل تبديل به تنها معناي ممكن شود؛ يعني بايد همه

روشنايي. پس  –روز؛ تاريكي  –ي شب  ببازند؛ از آن ميان تقابل دوتايي
در عنوان  شبي  ديگر تكرار كنيم: تكرار واژه هايي پرسش خود را در عبارت

بر شباهت   فشارد؟ پاي نمي روز –ي شب  دوتاييها بر تقابل  ي فصل همه
را  شب ممكنهاي  فشارد؟ تفاوت فصل ها پاي نمي ي روايت تاريك همه
  زند؟  پوزخند نمي

ها؛ به  فصل» تفاوت«بنگريم؛ به  شب ممكنهاي  روايت» هاي تفاوت«به    
را خود  شبها را خود خواهيم نوشت؛  فصل» شباهت«ها. كمي بعد  ممكن

  خواهيم نوشت.
  .شب بوففصل نخست آغاز كنيم؛ از  بايد از   
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دار، هاله، سميرا، پدر هاله،  مازيار جامه شب بوفي  هاي اصلي شخصيت
ي هاله، فخري، در ماجراهاي بسيار درگير اند؛  تيمسار اجاللي؛ دايه

ي ماجراها اما شايد در  ماجراهايي كه به مرگ هاله نيز منجر شده است. همه
   بندند. سه صحنه نطفه مي

گذرد كه جشن تولد  در رستوراني مي شب بوفي  نخستين صحنه   
دار نيز در آن برپا است؛ جشني سه نفره با شركت مازيار،  كوچك مازيار جامه

ي  گارسون براي سومين بار پرسيد: فرموديد با كوبيده«هاله، سميرا: 
پپروني؟ تو [...] گفتي: برو به آقاي تقوي بگو خانم دكتر رضوي با 

كنم زودتر.  ر و خواهرشان سر ميز [..] هستند [...] خواهش ميهمس
امشب كشيك هستم و تا سه ربع ديگر تو بيمارستان آتيه يه عمل 

  بواسير دارم [...]
[...] گارسونِ بدبخت زير لب چشمي گفت و راهش را گرفت و رفت    

[...]  

   [...]  

اي و سبيلي  رمهوشلوار س سال با كت همراه گارسون مردي بود ميان   
هاي كتش را بسته بود،  بسيار مرتب توي صورت بسيار معمولي. دكمه

اش ديده نشود [...] تقوي كه معلوم بود در  شايد كه شكم برآمده
رستورانش اعتماد به نفس يك حاكم را دارد، با نگاهي كه به هر 

مان انداخت [...] به من گفت افتخار آشنايي با شما را ندارم  تاي سه
هايت را آرام پهن كردي روي ميز [...] و با لبخند يك خانم  [...] دست

محترم و متعجب گفتي: البد سوءتفاهم شده. متأسفانه من هم افتخار 
مان هستيم. هنوز سفارش  آشنايي با شما را ندارم. منتظر دوست

ايم [...] تقوي از خجالتي كه كشيده بود يكي دو كلمه نثار  نداده
د [...] تو رو به من كردي و بلند گفتي: دكترجان بلند كر گارسون مي

زده و بلندتر: به اين  شو! بعد رو به تقوي و با اشاره به گارسون بهت
آقاي محترم گفتم عمل بواسير مهمي توي بيمارستان ميالد دارم. 
حتماً يك روز براي خوردن پپروني با سس قارچ دوبل خدمت 

  )3.» (ام وآن شنيده رسيم. خيلي تعريفش را از اين مي
در خياباني در شمال شهر تهران  شب بوف» مهم«ي  دومين صحنه   
اند. سميرا در كنار  گذارد. مازيار، هاله، سميرا از رستوران بيرون آمده مي

خيابان ايستاده است تا سرنشين يا سرنشينان ماشيني را وسوسه كند. مازيار 
و  ام [...] تا اين كه يك بي«اند:  رو پنهان شده و هاله پشت درختي در پياده

زدي يا  شان مي هايي كه جغله صداي شاسي بلند با دو جوان از همان
مامان يا هر چيز ديگر، جلو سميرا نگه دارد. سرت كه پايين آمد،  بچه

سميرا آرام به سمت در عقب رفت. آستينم را كشيدي و تا هنوز در 
  ودت كشاندي.باز بود، پريدي عقب ماشين و مرا دنبال خ

ها، به من اشاره كردي و گفتي: از ريخت و  [...] تو رو به جوان   
  هيكلش نترسيد. كروالل است [...]

   [...]  

ديدم هر دو جوان در  رفتيم و مي در خيابان ليز از برف با سرعت مي   
شان [...] صداي  پايند كه حتماً خيره شده بودم به آينه دارند مرا مي

قدر از من دورند  ز آمد. و پيش خودم  فكر كردم چهقرم گردن شال
تان  داد از همان لحظه خودشان را صاحب شان نشان مي [...] لحن

  دانند.  مي

   [...]  

قرمز در آينه متوجه من شد و انگار تو هم فهميدي  گردن [...] شال   
كه يواشكي نيشگونم گرفتي، كمي از جا پريدم و توي آينه به جوان 

  دم [...] بالفاصله گفت: كجا برويم؟لبخند ز

تريد. اگر نه كه ما تجريش پياده  اگر اهلش هستيد هر جا راحت   
  شويم. مي

   [...]  

ي سمت راستت كشيد. دستم را از روي زانويم  دستش را روي گونه   
برداشتم و مچش را گرفتم و پيچاندم كه صداي آخش درآمد [...] 

ماالند، گفت: مجبوريد  چ دستش را ميطور كه م قرمز همان گردن شال
  اين لندهور را دنبال خود بكشانيد؟

   [...]  

تا بيايم اين بار مچ دست تو را بگيرم، از توي كيفت اسپري    
كننده را درآورده بودي و گيرانده بودي توي صورت  هوش بي

دار را گذاشته  ي تيز چاقوي ضامن قرمز و سميرا هم تيغه گردن شال
قرمز بعد از يكي دو سرفه  گردن گردن راننده [...] شالبود روي 

هوش شد و سرش خورد به شيشه. من هنوز خيره به او بودم كه  بي
سميرا از همان طرف، در را باز كرد و مثل قرقي ماشين را دور زد و 

قرمز آرام از ماشين  درِ طرف شال گردن قرمز را باز كرد. شال گردن
. تو به راننده گفتي: خواهرم كه سوار شد افتاد بيرون، كنار خيابان

  راه بيفت [...]

   [...]  

مطمئن نبودم ميان من و راننده كدام بيشتر ترسيده بوديم. اما او    
طور كه دست توي جيب عقب  انگار با وضعيت آشناتر بود [...] همان

كرد تا كيف پولش را دربياورد، زد زير گريه و باز تو  شلوارش مي
توي سرش: گريه نكن خرس گنده، كسي باهات كار محكم زدي 
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ندارد [...] رو به راننده كردي: موبايل داري خرس گنده؟ راننده هنوز 
  بغض داشت: بله!

 تان كند. زنگ بزن يكي بيايد جمع -  

  [...]  

ماشين كم كم افتاده بود توي سرازيري. ما ايستاديم و نگاه     
 ديدم كه مدلش  در نور شب مي شد. و آرام دور مي ام كرديم كه بي

X3   بود. دور گرفت و از سراشيبي تند پايين رفت. باز قلبم زد: هاله
  اگر به كسي بخورد چي؟

[...]  

رفت و چه عجيب مستقيم. مثل خرس  حاال ديگر با سرعت پايين مي
كرد و ما همچنان ايستاده بوديم  سفيد در خواب، زمين را جارو مي

ي سراشيبي به چپ متمايل شد و ديديم كه دفعه خرس انتها كه يك
طور خورد به دو ماشيني كه پارك شده بودند و خدايا چه  چه

ها  كشيدند و تو داد زدي: بچه گيرها كه جيغ مي صدايي! و دزد
    )4.» (بدويد

گذرد.  ي تيمسار اجاللي مي در خانه شب بوف» مهم«ي  سومين صحنه   
مسار اجاللي هستند. تيمسار اجاللي ي تي مازيار، هاله، سميرا در خانه

عشقي ويژه  شاهنامهگرم است. فخري هم هست. تيمسار به » اش كله«
تند برگشتي پيش من و آرام زيرگوشم گفتي: شانس «[...] دارد: 

  اش حسابي گرم است. آورديم. كله
   [...]  

ي چاپ مسكو  ي جيبي نسخه [...] يكي از جلدهاي شاهنامه   
  دستش بود [...]

   [...]  

پريد و تو هم اين را فهميدي  ي تيمسار داشت مي شايد گرمي كله   
هيچ حرفي بلند شدي و رفتي طرف آشپزخانه [...] حاال كنار  كه بي

فرمانده پير و خواب آلودي نشسته بودم كه شاهنامه دستش بود و از 
روي ميز يك بطري نوشيدني را برداشته بود و داشت دو تا گيالس 

  كرد. مي لند را با طمأنينه پر پايه ب

   [...]  

ي قتل  از سي سال خدمتم را در دايره  وپنج سال، گفت: بيست [...]   
فهميدم مجرم  ها مي گذراندم دكتر. هميشه با يك نگاه به آدم

  هستند  يا نه [...]

   [...]  

وهفت بود. دختري  [...] فقط يك بار اشتباه كردم . تابستان پنجاه   
اش يك مرد را  كرد. توي خانه گي مي رده بودند كه تنها زندرا آو

قصابي كرده بودند. خودش به پليس زنگ زده بود و گفته بود وقتي 
آمده خانه، جنازه را پيدا كرده. تا ديدمش گفتم قاتل خودش است. 

[...]  

  خب؟-   

كردم. سه روز بعد جواني خودش را معرفي كرد و  من اشتباه مي-   
كرده  گفتند نامزد دخترك بوده. تحصيل ه گردن گرفت. ميقتل را ب

  بود؛ خيلي هم مؤدب [...]

  آخرش چي شد؟ -

  اعدام شد. -

  [...] دختر چي؟

دنيا  وسه بهمن باهاش ازدواج كردم و نيم ساعت بعد از به بيست
  )5.» (آمدن هاله مرد

ي  رانيرحمي؟  وي معنايي؟ لزوم بي گويند؟ تكرار بي ها چه مي اين صحنه   
  شده دارند؟  ي تيمسارهايي كه دل با روزگار تمام خانه

  طور؟ چه شب شروعچيز ديگري هم هست؟ در    
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آيند؛ از آن ميان: سارا  هاي جديدي به ميدان مي شخصيت شب شروعدر 
دار؛ آشوبي، كارگردان تئاتر.  مازيار جامه»  نامزد«كار و  معتمدي، هم

خوانديم  شب بوفكه در » اخباري«ي  چيزهاي ديگري هم هست: همه
  حقيقت نداشته است: هاله زنده است. اين سميرا است كه مرده است.

در شمال شهر تهران، در تقاطع  شب شروع» مهم«ي  نخستين صحنه   
زند. به يك  دار ترمز مي گذرد. هاله در مقابل مازيار جامه جردن و مدرس مي

وده است با دوست پسرش به اين در لواسان دعوت دارد. قرار ب  مهماني
است. دوست پسرش امشب با   مهماني برود، اما دو روز پيش با او دعوا كرده

آيد. هاله حاال در مقابل مازيار ترمز زده است تا   دختر ديگري به مهماني مي
آيد دختري با  [...] بسيار كم پيش مي«را پيدا كند: » ترش يك دانه به«

هيچ تعارفي  سري ترمز بزند و اين طور بيماشيني آخرين مدل جلو پ
ي  تان قيافه قول همه خصوص من كه كه هميشه به سوارش كند. به

ام بتواند  اي دارم و اگر مثالً قد درازم يا باراني مشكي داده عصا قورت
ام  دختري را هر چند بدسليقه جذب خودش كند، عينك آقامعلمي

د هم اين كه مگر ترين دخترهاست. بع ي ترشيده دهنده فراري
محمدرضا گلزار يا عليرضا نيكبخت واحدي باشي كه از اين دست 

  ها زياد بهت بشود و تو حق انتخاب داشته باشي [...] تعارف

   [...]  

زد. يعني حداقل من بعد از آن روز، آن  هاله معموالً عينك نمي    
و هايش نديدم. شايد به خاطر كار غيرمعمول  عينك بزرگ را به چشم

  )6.» (كرد لحظه مي اي بود كه در آن جسورانه
، حاصلِ جمع حوادثي است كه در يك مهماني در »مهم«ي  دومين صحنه   

جويان:  آوران و نام نام ،فكران گذرد؛ يك مهماني با شركت روشن لواسان مي
محض ورود به باغ دست در بازويم انداخت و تا آن جلو [...]  هاله به«

من آمد [...] اگر نخواهم دروغ بگويم كمي نگران  آرام و چسبيده به
شان پول  شدم. نگران كه آيا براي اين جمع كه احتماالً ارزش اصلي

هاي عام چشمگيري دارم؟ فقط چند ثانيه بعد فهميدم  است جذابيت
چندان كوچكي  ام [...] نگاهم افتاد به جمع نه جوري اشتباه كرده بد

دند [...] و از آن ميان آشوبي، نفهمي به من خيره بو كه بفهمي
كارگردان تئاتري را كه چند وقت پيش نمايشش گل كرده بود [...] 

  شناختم [...] 

آشوبي آشكارا سرش گرم بود. بازويم را گرفته بود و همين طور كه    
زد من را نزديك ميز برد. وقتي كنار ميز رسيدم  و چهار  حرف مي

د [...] فهميدم عجب پنج دختر با هم گفتند: سالم استا
شناسي تصويرم  يي! هر چهار نفرشان شاگرد درس زيبايي كاري خراب

  بودند [...]

ي  هايش را در باره [...] آشوبي داشت يكي از همان تك جمله  
گفت كه  توجهي مسئوالن به مادر تمام هنرها يعني تئاتر به من مي بي

و براي رقص  سال جمع، دستش را گرفت هاي ميان يكي از معدود زن
نظرم  پروا لباس پوشيده بود. به سال مانند بقيه بيبرد [...] زن ميان

ها به جبران پوشيدگي كمابيش اجباري روزها در خيابان، در  زن
سازي مشغول  اي به جبران هاي شبانه به طرز وحشيانه مهماني

شوند [...] هر چند بگذريم، چه چيزمان مثل گذشته است كه اين  مي
ي صفات  اندازي، حسادت و همه هم جز پشت شد. البته بهيكي با
مان نداريم  وكسري نسبت به نياكان اي كه شكر ايزد هيچ كم رذيالنه

تر هم  روز به لطف ذات اين خاك اهورايي افزون كه هيچ، روزبه
  شود. مي

هاي  هاي آشوبي گوشم به جمله جمله [...] مدتي بود به جاي تك   
ي يكي از شاگردانم چسبانده  كه شانه به شانهي پسري بود  وقفه بي

داد. شاگردم با قهري ابدي با ميراث  بود و به ديگران مهلت نمي
دانم از كجا افتاده بود  دامني كوتاه پوشيده بود و نوري نمي  نياكانش

انداخت. اين هم از  اش را برق مي هاي تاپ صورتي رويش كه پولك
جوشي  ز هر چيز آش درهمها است كه ا هنر مخصوص ما ايراني

اي از  جمله ژوپ در يك شب باراني [...]  تك پزيم؛ تاپ با ميني مي
آشوبي [...] از هراسم كاست [...] گفت: به شان گفته بودم نظر آخر را 

شان  دهد [...] يك كالم بگو كدام دار مي ي شما دكتر جامه در باره
اين همه توجه، اين خواهم [...] پس  بهتر است. براي نقش اول مرد مي

همه كنارم نشستن، استاد گفتن، دكتر بلغور كردن براي گرفتن نقش 
  )7» (ي سه بود. اول يك نمايش درجه

گذرد. مازيار در  در هتل شيان مي شب شروع» مهم«ي  سومين صحنه   
اي  ي هتل شيان نشسته است؛ سميرا در گوشه اي از سالن غذاخوري گوشه
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انگار جايي ندارد. از خانه فرار كرده است؟  ديگر. سميرا سردش است.
سوي  نفس به اما آن شب سوزِ سردي كه تازه«[...] كند؟:  فروشي مي  تن

سوي ما اندك    خورده را به هاي صيقل رفت، سوزن شهر مي
كرد. درست كنار من سه پسر جوان  خورهاي سمج پرتاب مي آش

هاي فضول  ما گوشزدند، ا نشسته بودند و با اين كه بلند حرف نمي
بلعيد [...] خيلي آرام بودند و عجيب  من [...] كلمات بادآورده را مي

ها را لخت  كه مؤدب. اين روزها پيدا كردن مردي كه در هر حالتي زن
ي  خور من در باره هاي آش نبيند تقريباً حكم كيميا دارد، اما همسايه

  زدند [...] اي حرف مي دختري با دلسوزي صادقانه

سرشان پايين بود و من تازه متوجه دختري تنها شدم كه پشت    
شد  كرد. البته فقط مي روي من داشت به پسرها نگاه مي ميز روبه

كند چون عينك آفتابي بزرگي به  ها نگاه مي حدس زد دارد به آن
چشمش بود. دختر كه همان سميراي بعدهاي خودم شد، از سرما 

خورد  هم مي هايش به دندانديدم  جمع شده بود توي خودش و مي
[...]  

    [...]  

ها  ها گفت: بچه آورد. يكي از آن ها را هنوز مي [...] باد صداي جوان   
خواهد برويم بهش بدهيم. يكي  خيلي نامردي است. اگر پول مي

دانم مشكلش فقط  ديگر جوابش را داد: حرفي نيست. اما بعيد مي
شدم،  همين طور كه بلند مي كنم جا ندارد [...] پول باشد. فكر مي

كت كتانم را درآوردم [...] و رفتم پشتش ايستادم و كت را روي 
رويش ايستادم و گفتم: چاي كه  دوشش محكم كردم و برگشتم روبه

هم نزديك كرد و گفت: نه، خيلي جيش  هاي كت را به خوريد؟ لبه مي
ستشويي گويد. گفتم: خب برويم د دانستم همين را مي دارم. انگار مي

ها را ديدم كه از پشت ميز بلند شده بودند و مشفقانه من  [...] جوان
طور  كردند. آرام شده بودند و باز هم تعجب كردم كه چه را نگاه مي

  شود [...]  آدم خوب هنوز پيدا مي

آن شب تمام مدت در صندلي عقب ماشين تا به خانه برسيم،    
ام خواب بود [...]  روي شانهسميرا بازويم را سفت چسبيده بود و سر 

وارد كه شديم، يك راست بردمش توي اتاق خواب و گذاشتمش روي 
تخت. كت را ازش دور كردم. مانتوش را درآوردم. در تمام مدتي كه 

گفت صد سال است  كردم مي هاي مانتو را يكي يكي باز مي دكمه
كشيدم  نخوابيدم. يك دقيقه بخوابم چشم. و من هي خجالت نمي

  )8.» (كنم رم گريه ميدا
هاي  ي رابطه گويند؟ بحران دو جنس؟ فروپاشي ها چه مي اين صحنه   

ها؟  ها؟ حقارت آن ي آن گي فكران؟ خودشيفته ي روشن انساني؟ تباهي
ي فقر؟ رواج  دورويي و تزوير روزافزون انسان ايراني؟ غياب نيكي؟ سياهي

  فروشي؟  تن
 طور؟  هچ شب وقوعچيز ديگري هم هست؟ در    

     
7  

آيند؛ از آن ميان:   هاي جديدي به ميدان مي هم شخصيت شب وقوعدر 
جمشيد، دوست پسر سابق هاله؛ فريبرز علوي، كارگردان سينما؛ ليال، 

سر ليال. خبرهاي جديدي هم هست: هاله در  ي سينما؛ شهرام، هم هنرپيشه
رده است تا مدتي است؛ تيمسار اجاللي او را به هتل شيان آو  گي اوج افسرده

  با خود خلوت كند. مازيار هم مرده است.  
آميزند؛  هايي است كه در هم مي اي از صحنه مجموعه شب وقوعي  همه    

دانستم در  [...] مي«اي كه انگار هيچ ارتباطي با هم ندارند:  مجموعه
گنده هم هست  هاي كله كننده آن شب، آشوبي يكي از تهيه  مهماني

هايي داده. شايد  هايش قول ي فيلم براي تهيهكه به جمشيد 
دانيد، اما جمشيد در سه كار آخر فريبرز علوي دستيارش بود و  نمي
دانيد كه چه آدم با نفوذي توي سينما و تلويزيون است [...]  مي

رفت و  جمشيد مثل هميشه هول بود و خالصه داشت زيرآبي مي
هنوز نداشت اي كه  نامه كرد روي فيلم آشوبي را راضي مي

دار در حال  گذاري كند. به آشوبي گفته بود مازيار جامه سرمايه
قدر ضايع هي  اش است [...] جمشيد آن شب آن نامه نوشتن فيلم

  چاپلوسي مازيار را كرد و از هنر واالي او داد سخن داد كه به قول 

  

  

  
  

مازيار به شعورش برخورد و همه چيز را گذاشت كف دست آشوبي 
[...]  

   ...][  

ي  [...] يك سال آشنايي با جمشيد براي من يعني شناختن همه   
هايشان كه چه كسي حال كي را گرفته، كي با  بازي ها و خل سينمايي

  كي هست و آخرين تكه را كي به كي انداخته و هزار حرف مفت 

ديگر. مازيار [...] بازي ماندن در سينماي ما را خوب ياد گرفته بود. 
تازي كند،  ايد مجيز بزرگان را بگويد و اگر بخواهد يكهدانست ب مي

  كنند [...] گردنش را خرد مي

   [...]  

ها، زماني كه ليال خانم هنوز دوست دوران دبيرستان  وقت [...] و آن   
سارا بوده، او را ديده و پسنديده و حتماً چند سالي هم زندگي خوب 

يي كه  هاي آبگوشتي مهنا اند و حاال درست مثل فيلم و خوشي داشته
تواند شوهر  نويسم، خانم معروف شده  و نمي خودم مي

ها  غيرروشنفكرش را تحمل كند. آقا شهرام هم حتماً اين آخري
ها كي هستند  غول داده كه اين نره شده و گير مي غيرتي مي

  زنند [...] وقت زنگ مي وبي وقت

   [...]  

هايي كه خوانده  نامه فيلم [...] جمشيد دوباره شروع كرده از بدي   
آورد كه ضمن احترام، بد حرف زدن و يكي دو اسم معروف را هم مي

فهمم كارگردان موفقي  گويد. حاال مي ها را هم مي هاي آن متن
  ي يكديگر را با تير مي سايه  ها، همه نويس داند فيلم شود، چون مي مي

  زنند و فكر كرده االن است كه نرم شوم [..]

   .][..  

[...] شايد هم پيش خودش بگويد اين دختر چه كم ظرفيت است،    

چه خائني در حق دوستش است. اما گه خورده. پس چرا هر سه بار 
اش [...] مردها مگر غير از  وقتي سارا نيست من را كشانده خانه

    )9([...]» خواهند  ها مي خوابيدن، چيز ديگري از زن
ي  ي اهالي  فكران؟ تباهي ي روشن تباهي گويند؟ ها چه مي اين صحنه   

گاني؟  گاني؟ حسادت همه گاني؟ جنايت همه ي ايران؟ خيانت همه سينما
گاني؟  ي همه گاني؟ مجيزگويي گاني؟ ميل به قدرت همه ي همه چاپلوسي
  گاني؟  ي همه كشي ضعيف

  طور؟  چه شب كوچكچيز ديگري هم هست؟ در    
  
8  

مان اند: مازيار، هاله، سميرا. خبرهاي ه شب كوچكهاي اصلي ي  شخصيت
گي  ها است: تيمسار اجاللي و سميرا زير يك سقف زنده شنيدني نيز اين

 شب ممكني  كنند. تيمسار بر سر سميرا آب توبه ريخته است. نويسنده مي
  اند. گي كرده و مازيار نيز مدتي زير يك سقف زنده
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يي كه بيش از هر چيز ها اي است از صحنه مجموعه شب كوچكي   همه    
ساخته  ممكني رمان شب  هاي سميرا و نويسنده از خاطرات و داوري

شوند؛ از ماجراهايي كه ميان سميرا و مازيار و نويسنده و مازيار رخ  مي
كنيد كي مازيار را به كشتن داد؟ درست است خود  فكر مي«اند:   داده

با خودش برد زير  اش هم مرد، ولي مازيار را هم گورشده به اَلپر گه
اي مثل هاله به تورش خورد، پاهايش لرزيد.  خاك [...] وقتي معروفه

بازي بود، خودم سه سوت از خجالت هاله  وگرنه اگر به الت
خواهد  گفت چون خيلي دوستم دارد نمي آمدم [...] مازيار مي درمي

آن كار را با هم بكنيم [...] سه سال است از شوهر الدنگت كه 
اش در  هرت تو را ندارد جدا شدي كه جواني سروكلهظرفيت ش

شود. اين جوان بسيار باهوش اما دنيانديده و كمي ات پيدا مي زندگي
گيري  طور وقتي كنارش قرار مي بيني چه دست و پاست [...] مي بي

تواني دلي را  كني هنوز مي كني. احساس مي [...] احساس جواني مي
شوي [...] مدام بهش  تر مي با او صميميعنوان يك زن  بلرزاني. بعد به

گويي پسرجان عشق چيز مزخرفي است و همين تو كه حاال  مي
كني و او با غيظ  چرخي، به سال نكشيده رهايم مي شيداوار، دورم مي

بيني  دهد امكان ندارد [...] تا اين كه يك روز ناگهان مي جواب مي
.] جايت را حرف تو درست از آب درآمده و دخترهاي جوان [..

چي تقلبي است،  اند و با اين كه تو خودت هزاربار گفتي همه گرفته
چي تقلبي است،  چي تقلبي است، همه چي تقلبي است، همه همه
چي تقلبي است  چي تقلبي است، همه چي تقلبي است، همه همه

چي تقلبي است [...] ته دلت  فهمي واقعاً همه بار مي وقتي براي اولين
    ) 10.» (شود سوزن سوزن مي

هاي پيش  اي از چيزهايي را كه فصل گويند؟ پاره ها چه مي اين صحنه   
  هاي پيش گفتند.  گفتند؛ شب

  طور؟ چه شب شيانچيز ديگري هم هست؟ در    
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جا تنها  ايم؛ در اين را پيش از اين خوانده شب شياني  هاي اصلي شخصيت
ي  هتل شيان و يك نويسندهخورند: صاحب  ي جديد به چشم مي دو چهره

خواهد رماني بنويسد كه مرد مي  ي تنها خبر جديد اين است: نويسنده  مرد.
  ايم. هايش را پيش از اين خوانده سرگذشت شخصيت

نوشته نشده است يا رمان  شب ممكنگويد؟ رمان  چه مي شب شيان    
  در آن تكرار خواهد شد؟شب ممكن ديگري در كار است كه شبِ رمان 

  برگرديم؛ به عنوان رمان. همخونهبه    
  

10  

اند. اين  ي هم و خونه به هم چسبيده واژهدو تكهمخونه در عنوان رمان 
ي نگارش اين واژه است، اما  شيوه» ترين متداول«ي نگارش البته  شيوه
ي نگارش آيا پايان رمان  انگيزد: اين شيوه هايي را در ما برمي هررو پرسش به

چون دو  خواهد بگويد كه شهاب و يلدا سرانجام هم ند؟ آيا نميك  را فاش نمي
خواهد بگويد كه  ي هم و خانه به وصل يك ديگر خواهند رسيد؟ آيا نمي واژه
ي فرجامي مقدر  هاي رمان ما جز مقدمه ي فصل هاي همه ي جدال همه

  نيستند؟

  گويد؟ چه مي همخونهفورم رمان    
     
11  

ي ماضي، در زمان خطي  نامحدود، در صيغهاز منظر داناي كل  همخونه
ي متن را  شود. چنين فورمي از جمله دخالت خواننده در بازنويسي روايت مي

رساند، بر اعتبارِ روايت راوي مبتني است، بر لزوم  ترين حد مي به كم
كند كه در مسير  هايي ثابت را تصوير مي هاي دوتايي  اصرار دارد، منزل تقابل

شايد شش  همخونهاند. در مسير فرجام مقدر  اخته شدهفرجامي مقدر س
پدر، اختالف پسر با پدر، عشق پنهان » مشروع«منزل پيداتر است: لغزش 

ي اسالم و رفتار  گي پسر به پدر، غيرت مردانه، نجابت اسالمي، آميخته
  ، خشونت مردانه.»مدرن«

  كمي توقف كنيم. همخونهدر شش منزل     
  

12  

حاج رضا دل به زن جواني كه گاه به «پدر: » مشروع«منزل اول: لغزش 
  آمد سپرده بود [...] عنوان مشتري به سراغش مي

اند،  وقتي گلنار با خبر شد كه حاج رضا با زن جواني صيغه خوانده   
هاي  اش پيچيد و در بستر افتاد و تا لحظه تاب نياورد دردي در سينه

اي تمام عمر شرمنده كرد آخر با چشمان پر از سؤالش، حاج رضا را بر
[...]) «11 (  

شهاب [...] كه بيشتر از دو خواهرش «منزل دوم: اختالف پسر با پدر:    
ي پدر را  ي مادر بود، به همان نسبت نيز بيش از آن دو، كينه بسته دل

شق و مغرور  جايي كه بسيار خودسر، كله در دل پرورانده بود، از آن
ي پدر و  بود تا بتواند زودتر از خانه بود، مدام در صدد انجام كاري

  )12» (گي كند [...] مديريت او خالص شود و به تنهايي زنده
حاج رضا دست راستش را دور «منزل سوم: عشق پنهان پسر به پدر:    

هاي پهن شهاب انداخت و او را پيش كشيد و گفت: پسرم،  شانه
  دست ندهد [...] ي تو از اش را در خانه مواظب باش تا طراوت و تازگي

سپس او را درآغوش كشيد [...] خيلي وقت بود كه دل شهاب براي    
  آغوش پدر تنگ آمده بود [...]

قدر باعث آزارش  دارد و چه قدر او را دوست مي شهاب فكر كرد چه   
  )13.» (بوده است

ها، اون پسره كه گفتم همسايمونه و  بچه«مردانه:   منزل چهارم: غيرت   
تا دم دانشگاه راه افتاد، دمِ درشون وايستاده! فكر كنم دنبالم 

  مامانش برامون آش آورده!

   [...]  

كنان آش  ها را دوتا يكي كرد و پايين آمد و سالم و عليك يلدا پله   
  كرد [...] چنان ايستاده بود و نگاهش مي را گرفت. پسر همسايه هم

   [...]  

ها را از حس و حالشان  ر آنبعد از نيم ساعت صداي زنگ بار ديگ   
  بيرون كشيد.

   [...]  

ي آش را به سرعت شست و چادر به سر كرد و با عجله  يلدا كاسه   
  ها را به سمت پايين دويد. پله

[...] يلدا سعي كرد حالتي جدي و تقريباً عصباني  به خود بگيرد،    
نان در را باز كرد ... پسر همسايه پشت در ايستاده بود و لبخندز

  نگاهش كرد و گفت: ببخشيد، سالم [...]

   [...]  

هايش به جز  هاي يلدا كر شدند و و چشم اي گوش براي لحظه   
شد، چيزي نديدند.  اتومبيل شهاب كه جلوي در خانه متوقف مي

  شهاب جستي زد و از اتومبيل پايين پريد.

   [...]  

من قصد جسارت [...] پژمان گفت: آقا مثل اين كه سوءتفاهم شده.    
خواهي كنم كه چند روز   نداشتم و فقط اومدم از يلدا خانم معذرت

  پيش جلو دانشگاهشون باعث دعوا و درگيري شدم! 

[...] شهاب كه تازه به موضوع پي برده بود، در يك چشم به هم    

زدن روي پژمان هوار شد و آن چنان مشتي نثارش كرد كه پژمان 
را كنار جوي آب افتاده است. لبش خوني دانست چ براي دقايقي نمي

  )14.» (فت بود و سرش گيج مي
شهاب در سكوت »: «مدرن«ي اسالم و رفتار  گي منزل پنجم: آميخته  

بود. انگار از اين كه باالخره مراسم رو به پايان است، خيالش راحت 
هاي حاج رضا تمام نشده بود. به پيشنهاد او قرار  شده بود، اما برنامه

زاده صالح بروند و بعد شام را هم  ابتدا همگي به زيارت امامشد 
  ميهمان حاج رضا باشند [...]

   [...]  

  خواني؟! شهاب نگاهي به او كرد و گفت: يلدا! از كي نماز مي   

  يلدا فكري كرد و گفت: نمي دونم، از خيلي وقت پيش.   

   [...]  

ست خاصي داره، كسي [...] شهاب ادامه داد: يلدا خانم، چادر قدا   
كنه كه بهش اعتقاد داشته باشه و هميشه سرش كنه.  چادر سرش مي
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اگه هر كسي از روي تفنن چادر سرش بكنه و رفتارهايي كه در شأن 
يك خانم چادري نيست بكنه، به نظر من به افرادي كه با اعتقاد چادر 

  كنن، توهين كرده! سرشون مي

   [...] 

ي مشكي به تن داشت. او هم موها را پشت  ميترا پيراهن دكولته   
آميزش  سرش گلوله كرده بود  و طبق معمول آرايش تند و اغراق

  زد. توي ذوق مي

  يلدا گفت: آره خودشه!   

  نرگس گفت: واي خدايا! لباسش خيلي ناجوره!   

  يلدا با پوزخند گفت: آخه خيلي متمدنه!   

   [...]  

ها  صيد؟ همين طوري مثل پيرزنرق ها نمي فرناز گفت [...] بچه   
  خوايم اين جا بنشينيم و بقيه را تماشا كنيم و غيبت كنيم؟! مي

   [...]  

  يلدا گفت: خُب، پاشو برقص!  

  شي؟! گي؟! ناراحت كه نمي راست مي -  

  ) 15» (يلدا خنديد و گفت: نه چرا ناراحت بشم؟ پاشو!  
انتهاي راهرو داد.  يلدا نگاهش را به«منزل ششم: خشونت مردانه:    

اي گيج رفت، يخ كرد و دوباره لرزه به جانش افتاد.  سرش براي لحظه
كرد. هر دو براي چند ثانيه به  شهاب آن جا ايستاده بود و نگاهش مي

  هم نگاه كردند.

   [...]  

شان تقريباً زياد بود، اما به نظرش  تر نگاهش كرد. فاصله يلدا دقيق   
اش از حرص باال و پايين  ي سينه . قفسهكند آمد او ريشخندش مي

  شد[...] مي

يلدا كيفش را روي شانه جا به جا كرد و نگاهي به پشت سر    
  انداخت. راهرو تقريباً خلوت بود، نگاهي به شهاب انداخت كه همان

طور ايستاده بود و منتظر! در يك لحظه تصميمش را گرفت و به 
  .]سمت در خروجي شروع به دويدن كرد [..

كرد يلدا آن طور پا به فرار بگذارد،  شهاب غافلگير شد، فكر نمي   
حاصل ماند و ناچار از دويدن به دنبال  فرياد زد يلدا... اما فريادش بي

  او!

   [...]  

ي ژاكت او را كه از پشت آويزان  [...] شهاب چنگي انداخت و يقه   
ها غرق  نگاه آغوشي شده بود، گرفت و محكم كشيد [...] يلدا در هم

  ي شهاب، صورتش را سوزاند [...] بود كه سيلي برق آسا و كوبنده

   [...]  

ي فرناز و  زده هاي وحشت [...] شهاب جلو آمد و در مقابل چشم   
نرگس، خم شد و بازوي يلدا را گرفت و با حركتي او را از جا بلند كرد 

سوئيچت  رفت بلند گفت و در حالي كه به سوي اتومبيل كامبيز مي
  رو بده كامبيز!

  يلدا به دنبالش كشيده شد...   

  ياييم. كامبيز گفت ما هم مي   

شهاب در اتومبيل را باز كرد و يلدا را به داخل هل داد و گفت: پس    
  )16!» (ريم خونه بجنب، ما مي

گويند؟ ستايش غيرت مردانه؟ مشروعيت خشونت  ها چه مي اين صحنه    
از رفتارهاي مدرن؟ ستايش اخالق » اي پاره«اق اسالم با مردانه؟ امكان انطب

  هاي ماندگار؟  اسالمي؟ تقدس خانواده؟ لزوم حرمت پدر؟ امكان عشق
ي گروه   هايي از شش ترانه از دو رمان خويش گذشتيم. حاال تكه    
  را بخوانيم. كس هيچ
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ام كه  دي[...] من يه آدم عا«شنويم:  چنين مي رفاقت تعطيلهي  در ترانه
ات گنديده /  كنم [...] / [...] رفاقت ام/ بعضي شبا مست مي دنبال پول

  » مياد بوي بدت / تو مرد نيستي / مرد ديدي بكش روي سرت / [...]
پسر اصالً خودتو با من «شنويم:  چنين ميمنم همين طور ي  در ترانه   

 گم؟/ من با تو فرق دارم / اينو دوني چي مي مقايسه نكن/ مي

/ تورو لي لي [...] ولي تا يه حدودي/  / تو مثل من مرديفهمي؟/  مي
ت/ تو ا ت/ ميگي كه بابا پول ميده باب ميلا به الالت ميذارن والدين

قصدمه  / جيب پول داري منم همين طور/ ميخوام بگم فرق داريم
/ [...] خوام اوستا شم/  مي / همين خوب/ من پول دوست دارم

ابايي پز نده/ اين يه فرصته كه نشون بدي چي خالصه كه با پول ب
  »[...] عرضته/ تو با فخر نگاه نكن منو خوشگل پسر

  
  

    

  
  
ش ا جا اوضاع ببين اين«نويم: ش چنين ميالشخور نباش پس  ي در ترانه 
/ ...بد نده حوصله ندارم بابا فحش/   ها هپارك دايناسورا هم بد تر از

ريم/  درمي / بينيم آژير قرمز مي [...]يابون تو خ / / [...][...]  بدو بابا
 شخور درگيريمالپس الشخور نباش/ ما هميشه تو خيابون با آدماي 

منتظر  هما يه ساعت/  [...] فكر كردي هستي خيلي الت / [...]/ 
 / فت باشم تو اجتماعآ/ من عادت دارم كه  / [...] هستيم چرا نميات

خوام تنها  / مي گرد سگ ول گي كنم مثل هآره من طاقت دارم زند
  »[...] باشم نه به رنگ ملت

بابا واسه ما عشوه نيا جون «شنويم:  چنين ميمايه بده ي  در ترانه   
فقط اون مايه رو  دوني، مي/  ما خودمون ختم اين كاراييم/  مادرت

لباسات باعث ميشن ر / ت مايه بده بيش / مايه بده، بصبده من الم
ببين قبوله تو   /[...] از اون جيب خرج كن دختر/ يه كم [...] /  بگم

شي كه قابل  تو جيب جا نمي وبولي خ / جذابي[...]  نازي ،شاخي
م همين ا پول خوب / مود خف مي چرخه[...]  حمل باشي/ تريپ تو

بعد به خرج من  / / تو با پول عشق بورز به من چربه آبيش به سبز مي
/ كار من ناز خريدن و التماس ] [...ريم هر جا كه تو خواستي/  مي

  »من و امثال من پي اسكناسيم/ [...] س /ني
يعني شهري كه  / جا تهرانه اين«شنويم:  چنين مياختالف از آهنگ    

تا تو  ات / تحريك روحه بيني باعث تحريك هر چي كه توش مي
جا همه  فهمي تو هم آدم نيستي يه آشغال بودي/ اين آشغالدوني مي

بذار چشم و گوشتو من باز كنم  / خواي باشي مثه بره مي / نا  گرگ
خبري از گل و بستني  / لعنتي شوخي نيستش هجا تهران / اين يه ذره

جا نصف  اين / بخور تا خورده نشي ه /جا جنگل / اين چوبي نيستش
 / كنه داد مي جا بي / اختالف طبقاتي اين نصف وحشي ان، اي عقده

 بعد خدا ،ين روزا اول پوله/ ا [...] / كنه يزخمي و بيمار م مردموروح 

باهات  / ما خدا پاشو من يه آَشغال / [...] ارباب كدخدا ،همه رعيت /
بهت پوزخند  / خدا هسن تو سوار ماشين يكي هم / / [...] حرف دارم

عقده رو  / خوام مايه داربشم / كه منم مي كني با كينه دعا زنه مي مي
خواي بخوابي تو  / مي كنن دركش اثر نميدعا نكن بي  / كنم تركش

/ بايد  بيا باهم به اين دنيا فحش ناموس بديم / كابوس ببين /بيداري
/  هر جا كنار خيابون نبيني فقر و فحشا / كور باشي نبيني تو فخرو

نكنه تو هم به فكر ايني  / خدا بيدار شو يه آشغال باهات حرف داره
  »كه چي صرف داره/ [...]

گويند؟ پيش از پاسخ به اين پرسش خود چند  شش ترانه چه مياين     
اند. در مورد رپ  ي ما در سبك رپ خوانده شده كلمه بگوييم: شش ترانه

رپ در سبك هيپ هوپ ريشه دارد كه خود از : ايم چيزهايي خوانده
ي بردگان آفريقايي؛ آواي  گيرد؛ موسيقي اي بلوز سرچشمه مي موسيقي
شكوفا شد؛ از فرهنگ آمريكايي  1970هاي  هوپ در سال گان. هيپ فروافتاده

http://dialogt.de/



  نقد و بررسي

 ٢١٤  107 ي آرش شماره

چرخيدند و شعر و موسيقي و  آسا مي هايي كه در شهرهاي غول آفريقايي -
ي رپ را در زبان انگليسي شايد بتوان  ) واژه17آميختند ( رقص را در هم مي

اي از سخن گفتن باز  با سخن مترادف دانست. در سبك رپ خواننده لحظه
كشد، از  گذارد، تسلط خويش را به رخ مي موسيقي را تنها نميماند،  نمي

ماند. رپ آواز  پايان باز نمي افتد، از تكرار و باز تكرار خشمي بي نفس نمي
  ) 18است. (  نشين  گان حاشيه سينه سپركرده

اين چند كلمه را گفتيم تا بگوييم سبك رپ در همه جاي جهان كمان    
هاي رپ  اما از ياد نبايد برد كه در همه ترانه پرپيكان خشم و پرخاش است،

شود. پس يك بار ديگر  پيكان خشم و پرخاش به يك سو پرتاب نمي
رحمي؟ وسعت خشونت؟  گويند؟ گسترش بي ي ما چه مي بپرسيم: شش ترانه

ها؟ شكاف عظيم طبقاتي؟ حاكميت پول؟ ستايش قدرت بدني؟  رنج از عقده
  مرگ رفاقت؟ احتضار عشق؟

چه  شب ممكنبرگرديم. از خود بپرسيم  شب ممكنال بار ديگر به حا    
شب انعكاسي از » واقعيت«كند؟ از خود بپرسيم اگر  جهاني را تصوير مي

شب هاي  ي فصل گونه بود؟ از خود بپرسيم كدام شب همه بود، چه ممكن
  كند؟ را تاريك مي ممكن
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شاپ و بازارچه و   خانه و كافي» گروهي«هايي از شهر تهران    در گوشه
ساالران،  كرده اند؛ فن اغلب تحصيل» گروه«رستوران ساخته اند. اعضاي اين 

اندركاران سينما و تئاتر. در ميان اعضاي اين گروه رفتار،  گان، دست نويسنده
كه  يها و مانتوهاي منش، پوشش اسالمي جايي ندارد، مگر در قالبِ روسري

هاي  ها در مهماني كنند. آن را نقض مي ي خود به هزار ترفند كاركرد سنتي
نوشند، به  پوشند، مشروب مي مي» هاي ديگري لباس«مختلط شبانه 
انداز يا نگرش  رقصند. باور به يك چشم هاي غربي مي جديدترين آهنگ

دهد؛ تنها ميل به  هم پيوند نمي را به» گروه«اجتماعي اعضاي اين  -سياسي 
اند، ميل به شورش  بندها ساخته و چشم بندها هايي كه دست رهايي از سنت

ها را  ي آن گي سيستم پدرساالر، رفتار و منش و دلبسته –در مقابل خانواده 
كند. ميل به رهايي اما تنها دليل يا جهت شباهت  به يك ديگر شبيه مي

هاي مشترك ديگري هم هست:  ها و فقدان ها ميل  ها نيست. در اين گوشه آن
هر خصلت و روشي را مجاز » رفت پيش«ود از نردبان جا ميل به صع در اين

گي، تنهايي، نياز، رنج  تمامي چشم بر اندوه، خسته جا آدمي به كند. در اين مي
پلكان آيد كه به  جا ديگري تنها هنگامي به كار مي ديگري بسته است. در اين

اعتماد منتفي است، وفاي به عهد منتفي  جا صعود من تبديل شود. در اين
ت، شفقت منتفي است، خيرخواهي منتفي است. دورويي حاكم است، اس

چاپلوسي حاكم است، خشونت حاكم است، تحقير ديگري حاكم است. در 
  آفريند.  جا نيكي تنها شگفتي مي اين
جاري است تالش براي رهايي از مناسباتي  شب ممكندر شبي كه در    

بحي اما پيدا نيست؛ سازد؛ ص سركوبگرانه، رقص، تئوري، جشن، رسانه مي
توان بست؛  تصويري تمام قد از انساني كه به هيچ جاي وجودش اميد نمي

اي تاريك كه كه از گلويش جز صداي هراس  كرانه –موجودي با كارنامه 
هاي  بود، هوا از چرخش شب ممكنخيزد. اگر ايران انعكاسي از  برنمي
  تاريك بود؛ نيكي ناممكن بود.   جويانه منفعت

» واقعيت«ود بپرسيم اگر برگرديم. از خ همخونهال بار ديگر به حا   
گونه بود؟ از خود بپرسيم كدام خانه در  بود، چه همخونهاز انعكاسي 
  برپا است؟ همخونه
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خانه و مسجد و بازار و رستوران » گروهي«هايي از شهر تهران  در گوشه
كنند،  ها تحصيل مي در دانشگاه» گروه«ساخته اند. زنان و مردان جوان اين 

ها  زاده نشينند، گاهي به زيارت امام ها مي شاپ گاهي در بعضي از كافي
كنند. در  هاي عاشقانه مي زاد را زينت نامه هاي فروغ فرخ روند، گاهي شعر مي
ي اسالم ممكن  يا در چهارچوب باور به برتري» نااسالمي«جا رفتارهاي  اين

ي  ي اصلي جا خانواده هسته در ايناست يا در چهارچوب اسالمي ديگر. 
زير چشمان   روابط اجتماعي است، شأن پدر انكارناشدني است، مردان غيرتي

كرده و  پر شوق زنان، ناموس خود را در مقابل نگاه نامحرم با دهان كف
جا پرسشي نيست؛ بحراني نيست.  كنند. در اين كرده حفظ مي هاي گره مشت

ي يك قطب آن ترديدي  است كه در برتري جا جهاني دوقطبي برپا در اين
ي شرق در مقابل غرب، اسالم در مقابل غيراسالم، ازدواج  نيست: برتري

هاي  ، پوشش اسالمي در مقابل لباس»عشق نامشروع«شرعي در مقابل 
سرشتان  جا نيك پسر. در اين» ي وسوسه«پدر در مقابل » حكمت«نما،  بدن

كنند، راه بيگانه در پيش  هرگز به سنت سرزمين خويش پشت نمي
اي را كه در آن صداي غير به  گزييند؛ خانه گيرند، پدر و خانواده را بر مي نمي

  رسد. گوش نمي
بر پا است، انسان موجودي ناقص است كه  همخونهاي كه در  در خانه   

آموزد، در  جويد، درآغوش پدر عشق آسماني مي درآغوش خدا كمال مي
بود، در آن  همخونهابد. اگر ايران انعكاسي از ي عشق زميني راه خدا مي

سقف اسالم تا حد اسالمي ديگر باال رفته بود؛ تا حد انعكاس شعرهاي 
زاده صالح، از گلوي زني كه  زاد در زير سقف امام ي فروغ فرخ عاشقانه

  بر سر داشت. » حجاب برتر«
بپرسيم اگر  گرديم. از خود كس بر ي گروه هيچ حاال بار ديگر به شش ترانه   
گونه بود؟ از خود  كس بود چه ي گروه هيچ انعكاسي از شش ترانه» واقعيت«

  شوند؟ ها فرياد مي كس در كدام خيابان ي گروه هيچ بپرسيم شش ترانه
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چرخند؛ در  ها مي در خيابان» گروهي«هايي از شهر تهران  در گوشه
ها  ست و رجز. آني دود و بوق؛ پرخاش و تنهايي؛ جدال و زخم؛ شك بحبوحه

گان  زنند؛ كه بازنده كنند، از هراس خوردن مي از هراس خشونت، خشونت مي
كند،  داد مي رحمي بي جا بي ها جايي نيست. در اين  را در جهان آن

هاي پايين  فروشند، بچه فخر مي» هاي پايين شهر بچه«به » دارها پول بچه«
» تريپ» «خفن«زنان  زنند. مردان و را تيغ مي» دار زنان مايه«شهر 

كنند؛ تنها خشم  ها براي تغيير چيزي شورش نمي دارند. آن برمي» پررويي«
خواهند از  كنند؛ تنها مي ديگر هديه نمي» مرامي«نشانند.  خويش را فرو مي

توانند در مقابل ستم بايستند هم  ها هم مي كم نياورند. آن» هاي باال بچه«
زيند كه در آن نيكي و عشق ديري  مي خود فاعل ستم باشند. چه در جهاني

مي ارزي؛ جنگل » ات زر انبان«ي   است مرده است؛ جهاني كه در آن به اندازه
هاي سير هم گرسنه اند؛  هاي هميشه گرسنه؛ جنگلي كه در آن گرگ گرگ

  هاي گرسنه جز ايفاي نقش گرگ راهي ندارند.  جنگلي كه در آن بره
كس آتش خشم عظيم  وه هيچي گر هاي شش ترانه در خيابان   

هاي آخرين مدل از  هايي برپا است كه ماشين گان بر سر چهاراه تنهامانده
اي كه يك دم از نفرين جهان باز  كرده هاي كف گذرند، در دهان ها مي آن
مانند. اگر ايران   اي كه از هراس كابوس باز مي هاي پركينه مانند، در چشم نمي

هاي  ها از خون جدال كس بود، كف خيابان هيچ ي گروه انعكاسي از شش ترانه
  چشمان مملو بود. ي سرخ ناگزير مردان تنها سرخ بود؛ هوا از نفير كينه

به سه ايران نگريستيم. حاال شايد بد نباشد يك پرانتز كوچك تئوريك هم    
  باز كنيم. 
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متنيت هاي ديگر را ترا ي يك متن با متن ي انواع رابطه ) همه19ژرار ژنت (
) فرامتنيت، 21خواند. انواع ترامتنيت عبارت اند از: بينامتنيت، ( ) مي20(
  ) 25) سرمتنيت. (24) حادمتنيت، (23) پيرامتنيت، (22(

  ي يك متن در متن ديگر است.  بينامتنيت حضور پيدا، پنهان يا تلويحي   
ه با ي يك نقد، يك خوانش، يك تفسير يا يك حاشي فرامتنيت يعني رابطه   

  متني كه موضوع آن نقد، خوانش، تفسير يا حاشيه است. 
هايي كه آن را  ي متن ي يك متن با همه پيرامتنيت عبارت است از رابطه  

  ها، مقدمه، عنوان. گيرند؛ به عنوان نمونه پانوشت در بر مي
ي يك متن با نوعي كه متن خود را در  متنيت عبارت است از رابطه سر  

ي يك حماسه با تعريف  كند؛ به عنوان نمونه رابطه يف ميچهارچوب آن تعر
ي يك رمان با تعريف و بازتعريف  هاي حماسي؛ رابطه و بازتعريف ديگر متن

 ها. ديگر رمان

دهد كه در آن تولد يك متن به شكلي  اي را توضيح مي متنيت رابطه حاد  
مديون متن اي متني كه تولد خود را  مديون متن ديگر است؛ در چنين رابطه

  )26شود. ( متن خوانده مي ديگر است حاد
  تر توضيح دهيم. پرانتز را ببنديم؛ فقط دليل گشودن پرانتز را كمي بيش   
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ي  اين پرانتز كوچك تئوريك را باز كرديم تا از خود بپرسيم آيا سايه
ي ترامتنيت  در جستار ما هم پيدا است؟ پاسخ اين است: شايد. شايد  تئوري

هايي  هايي از متن ي ضمني با تكه ي بينامتني هايي از جستار ما رابطه تكهدر 
جا كه به عنوان  ي ژرار ژنت در آن گسترده است، برقرار است. آن كه انديشه

نگريستيم،  شايد در  همخونهو عنوان رمان  شب ممكنهاي  رمان و فصل
هاي  رمان جا كه به فورم چهارچوب نوعي نگرش پيرامتني قرار داشتيم. آن

» سبك رپ«اي در مورد  نگريستيم و چند كلمه همخونهو  شب ممكن
  گفتيم، شايد در چهارچوب نوعي نگرش سرمتني قرار داشتيم.

  باقي تنها سه نقش از يك شهر بود.   
  

19  

هايي كه از  سه نقش از يك شهر را ديديم؛ سه گروه را؛ سه جهان را. تكه
. حق با شما است. ما تنها در يم طوالني بودنقل كرد ي خودها ها و ترانه رمان
، پرانتزهايي باز كرديم، ها پرسيديم اي ايستاديم و از معناي صحنه زاويه
  اي نبود.  گفتند. چاره ها مي ها بايد خود سخن ها را گزارش كرديم. نقش نقش

  ها كه در آن شهرها است.  و هنوز چه نقش
  1390شهريورماه 
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ي پروكروستي در  شيوه«ي زير از خسرو پارسا با عنوان  چندي پيش، مقاله
  هاي مختلف منتشر شد در سايت» نگاري نوتاريخ

فضاي مجاز من تمام «خسرو پارسا در انتهاي اين مقاله اشاره كرده بود كه: 
ي ساير دعاوي اين آقايان بايد  شده است وگرنه مطالب زياد ديگري درباره

ارم درجايي ديگر به آن بپردازم. از آن جمله است داستان كه اميدو گفت
شدن  و جهاني» رسيدن تاريخ پايان  به«كه براي برخي با » اتوپيا«

تلقي » ناكجاآباد«شده و بنابراين هر جهان ديگري   دارانه محقق سرمايه
با خواندن اين مقاله برآن شديم كه از همكار خوبمان ... ». شود و  مي

با رسيدن  بنويسند. را براي اين شماره آرش» اتوپيا«تان بخواهيم داس
تصميم گرفتيم مقاله قبلي را نيز دوباره منتشر   »اميد يا اتوپيا« ي مقاله

  كنيم، تا در اختيار عالقمندان بيشتري قرار بگيرد. 
  آرش

  

  

  

  ي پروكروستي شيوه

  نگاري در نوتاريخ 

  

 خسرو پارسا

  

ي  ي رويه نوشتن مطلبي درباره ها بود كه در پي فرصت براي مدت
ويژه پس از  اخير به  ي روشنفكرها و روشنفكرنماهاي ايران در يكي دو دهه

هاي پراكنده مطلبي تنظيم  فروپاشي شوروي بودم. هنوز جز يادداشت
وگوي اخير آقاي عباس ميالني در  ام ولي چند نوشته و از جمله گفت نكرده
  كه فعالً در حد مجاز به چند نكته بپردازم.ي هم ميهن مرا وادار كرد  روزنامه

آيا فردي مجاز است يك يا چند بار تغيير تفكر و رويه بدهد؟ در اين نكته 
ي كسي يا مقامي نيست. اما  ترديدي نيست زيرا تفكر منوط به اجازه

  شود: درنگ دو پرسش مطرح مي  بي
نظري داشته ي تغييرات قطبي اين افراد  آيا ديگران هم مجازند كه درباره

كه محكوم به برخورد شخصي شوند؟ احتماالً داناترها  باشند بدون اين
مخالفتي با طرح اين پرسش و پاسخ مثبت به آن ندارند. و باالخره آيا اين 
هم جزو حقوق افراد است كه در طول هر تغييِر فكر و رويه چنان رفتار كنند 

يا بصيرت در مكانيسمِ زنند؟ يعني آ كه گويا در آن لحظه حرف آخر را مي
تر به  تر و دورانديشانه كند كه قدري محتاط تغييرِ تفكرِ شخصي حكم نمي
تر  بيني را ماليم ي حاكي از نخوت خودراست مسائل برخورد كنيم و داعيه

  كنيم؟
معماي هويدا را منتشر كرد متحير شدم كه چگونه   زماني كه ميالني كتاب

ن حجم بنويسد تا در انتها ثابت كند هويدا تواند متني با اي يك روشنفكر مي
اي در دستگاه شاه بوده است. واقعاً  آدم خبيثي نبوده، بلكه آدم بالاراده

تر  تر و با معني قدركارهاي مبرم نظر من و ايشان آن متحير شدم. چون به 
مصرف جاي  وجود داشت و هنوز وجود دارد كه پرداختن به يك عنصر بي

ــ كه اميدوارم به آن نيز » نگاري نوتاريخ«ت. ادعاي گذاش سئوال باقي مي
كار  هايي به  اشاره كنم ــ در بهترين حالت، براي يك فعال سياسي، در زمينه

ها زماني  ي اجتماعي داشته باشد. تجديدنظر در برداشت رود كه نتيجه مي
ارزشِ گذاشتنِ وقت براي نوشتن و خواندن دارد كه به كسي چيزي بياموزد، 

ي  توان درباره گيري از خطاهاي آينده باشد. مي راهنمايي براي پيش كه
شاه، رضاشاه، تيمورتاش، داور، مصدق،  چنگيزخان، آقاخان نوري، محمدعلي
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اند تجديدنظر  ي كساني كه تاثيرات مثبت يا منفي در جامعه داشته ... و همه
و مباشر آن  كس و تفكر كرد و چه بهتر از اين. اما پرداختن به نوكرِ فالن

يي از خود  خصوص كه خود باور داشته باشيم عمال اراده ديگري ــ به
اند ــ از چيست؟ اگر برادر آقاي هويدا چنين وقت عظيمي تلف كند   نداشته

هاي ديگري  ي اجتماعي بايد انگيزه بر او حرجي نيست. اما يك مدعي مبارزه
شعبان جعفري و در مورد » نگاري نوتاريخ«داشته باشد. به نظر من 

خورد  تري داشت. آقاي ميالني غبطه مي اش معناي اجتماعي بيش دارودسته
اند ــ  هاي مختلف اجتماعي نكرده كه ديگران كارهاي جدي در زمينه

هم با ايشان موافق   مرداد، مصدق، حزب توده و... ــ (و من 28كودتاي 
ايشان به ققنوسي شوم كه دليل پرداختن  تر متحير مي هستم). ولي باز بيش

  كار آيد؟ شود زنده شدني نيست، چه كسي را به  كه معلوم مي
يي شده است براي جوالن  راحتي ملعبه هم به» نگاري نوتاريخ«اما داستان 

ي  ي عوامل تاثيرگذار در يك واقعه انتها. اگر منظور برخورد عيني با همه بي
متفكري را  تاريخي باشد نه چنين برخوردي تازگي دارد و نه هيچ

توان گفت اگر نگارش  ترين مخالفتي با آن بوده است و حتي مي كوچك
دارد. در گذشته نيز بسياري از  ها پرده برنمي تاريخ چنين نباشد، از واقعيت

ها تا حد ممكن (در زمان خود) چنين بوده است. عيني و  نگاري تاريخ
» نگاري نوتاريخ«ونيك طورآناكر ها را به توان آن گرا بوده است ولي نمي واقع

  قلمداد كرد.
ي  هم يك ذره  نگاري ــ آن هاي نوتاريخ كاوي به عنوان يكي از مؤلفه روان

هم توسط كساني كه آموزش و دانش الزم را ندارند ــ مثل   ناچيز آن و آن
هاي مفتش عقايد ــ كه  توان به اسقف دانشي سم مهلك است. مي هر پاره

كاوانه پرداخت و  طورروان اند ــ به بوده» صادق«رلين يي هم به قول ايزا ب عده
كاو متبحر  ها را هم محق دانست. يك روان آن» نگاري نوتاريخ«در يك روند 

خواهد يك پژوهش خاص را انجام دهد   به چنين كاري مجاز است چون مي
هاي رواني را توضيح دهد و مدعي فعاليت سياسي نيست. بررسي  و مكانيسم

يي در نقاط مختلف جهان نيز قطعاً الزم  هاي زنجيره ه عامالن قتلكاوان روان
كسي با چه توانايي و مايه و دانش ــ و نيز   است كه چه است. ولي نكته اين 

نشده، موضوع  ي حل به چه منظور ــ چنين كند و چرا از ميان هزاران مسأله
توان به  طلبد. مي كاوي مي خاصي را انتخاب نمايد. اين خود نيز روان

آماتوري به اشرف پهلوي و سپهبد نصيري هم »ِ كاوي روان«ي  وسيله 
  ها را هم تبرئه كرد. پرداخت و آن

يي ديگر: من نه از اين مصاحبه و نه از برخي مطالب ديگر كه از آقاي  مسئله
يي، چيزي يا موجودي به  ام، باالخره نفهميدم ايشان به مقوله ميالني ديده

هاي پرشماري كه  هستند يا خير. حداقل مطلب در تعريف نام روشنفكر قائل
شود اين است كه فرد نسبت به مسائل  كرده) مي از روشنفكر (سواي تحصيل

پيرامون خود و اجتماع تعهد، اشراف، دغدغه و يا الاقل آگاهي داشته باشد. 
اين يك تمجيد و تحسين از روشنفكر نيست بلكه بيان يك ويژگي است. 

خواهي  نشين سر در عالم مسائل خود دارد، زياده گر فردي گوشهبنابراين ا
بندي  خواهد كرد كه انتظار داشته باشد روشنفكر تلقي شود. تقسيم

نه تنها مغلوط و غيرواقعي كه » روسي و غربي«روشنفكران توسط ميالني به 
كننده است و براي فرار از معيار تعهد اجتماعي ابداع شده است.  تعمداً گمراه
از » روسي«بندي ايشان سارتر، برتراند راسل و هزاران متفكر غربي  در تقسيم
بدهيم » تز«آيند و خزعبالتي نظير آن. ما مجبور نيستيم همواره  آب درمي

گيري روشنفكر به سمت  تا تئوريسين شناخته شويم. مجبور نيستيم جهت
متحير را مخدوش كنيم و سپس » خلق«قول آقاي ميالني  حاكميت ويا به 

فر از سلك روشنفكري  اقبال آشتياني يا فروزان«بمانيم كه چرا كساني مانند 
»! كند شوند و كارهايشان اجر كافي پيدا نمي و از سلك خلقي بودن رانده مي

كرد زماني آقاي ميالني ايشان  فر فكر مي كنم اگر آقاي فروزان من تصور مي
كرد.  ديداً اعالم برائت ميشمارد، از اين اتهام ش مي» روشنفكر خلقي«را 

ي ادبيات ايران بود،  يي در حوزه فر فرد بسيار فاضل و برجسته آقاي فروزان
وجه خلقي. ضمناً در زندگي هم از  هيچ اما نه روشنفكر بود و نه به

دانم منظور ايشان از اجر  تر نبود (البته نمي» اجر بي«روشنفكران خلقي 
ايمان غلط از آب درآمد و وامانديم چيست). ما مجبور نيستيم وقتي تزه

بسياري از شاعران و «چيزي را جعل كنيم و از طرف ديگر بگوئيم 
نويسندگان مهم مثل شاملو، مثل براهني و حتي هوشنگ گلشيري ادعا 

ها اين  الخالق! البد آن جل» گرا نبوده اند كنند كه به هيچ عنوان چب مي
  اند. كردهمطلب را فقط در گوش آقاي ميالني زمزمه 

هايي مانند صمد بهرنگي و  تواند انواع چپ جا كه به نظر خود مي ايشان آن
خواند و در مقابل كساني را هم كه  مايه مي پور، احسان طبري و... را بي آريان

ها را غيرچپ  شود و آن مايه بخواند به دروغ عريان متوسل مي قادر نيست بي
  نامد! مي

ي مانند آقاي ميالني چنين نسبتي بدهم خواهد به روشنفكر من دلم نمي
يابم. اساساً به نظر ايشان از  تري نمي ي ماليم ولي صميمانه بگويم واژه

االيام تاكنون حتي يك روشنفكر چپ بامايه در ايران وجود نداشته  قديم
است. اين شيوه پروكروستي برخورد با مسائل است. هرجا مسأله به قالب 

شود و هرجا در دادن مثال كم  و غيرچپ ميشود: شامل نخورد، حذف مي
شود. اما دوست عزيز  سازيم: فروزانفر خلقي مي بياوريم چيزي را مي

تقدير براي آقاي ميالني   خواهد. مدل قابل هم مايه مي» نگاري نوتاريخ«
اهللا منصوري است. تعجب نكنيد. چون معيار براي او همين چپ نبودن  ذبيح

اگر تمام روشنفكران و «گويد:   منصوري مياهللا است. در دفاع از ذبيح
اهللا  ي ذبيح سال اخير ايران را جمع بزنيم به اندازه 10ـ15نويسندگان 

اند... من كاري به ارزش ادبي ندارم[!] ولي اين روند  منصوري كتاب نفروخته
گويد آقاي ميالني، پرفروشي يعني  درست مي» ارزش فرهنگي داشت.

گذاري با ارزش فرهنگي روشنفكران  ع ارزشاين نو». ارزش فرهنگي«
شوند،  مايه مي يي بي شود چپ كوبيده شود، عده متفاوت است. وقتي قرار مي

اند. ارزشمند  گرا نبوده هيچ عنوان چپ  شود به يي ادعا مي از زبان عده
ي  كردن همه بينيم كه مخدوش اهللا منصوري. مي شود ذبيح فرهنگي مي

» نگارانه نوتاريخ«آيد كه بنا بر نگاه  ر درميحدومرزها درخدمت اين ام
   !anything goesچيز رواست: همه

ي روشنفكر  ي آقاي ميالني به سردرگمي در مفهموم و واژه اما كاش مسأله
شود، روشنفكر  نوعي مذموم تلقي مي يافت. هروقت كه روشنفكر به خاتمه مي

ست. و از نظر شود: مشكل اصلي ايشان چپ بودن ا چپ از آن مستفاد مي
كه هميشه  ها، اين روشنفكران چپ (كه روسي هستند) با آن ايشان اين

ي  اند با اين همه مسئول همه  وقت هم در قدرت نبوده سركوب شدند و هيچ
چيزهاي بدي هستند كه تاكنون در ايران اتفاق افتاده است. ولي كسي   آن

ه) و اكنون راه بود» ابله«كه مدعي است زماني چپ بوده (به قول خودش 
ي چپ تنفر داشته باشد،  راست را تشخيص داده و مجبور است از واژه

همه خوب است اين فروتني را هم داشته باشد كه بداند در  بااين
طوركه  اشتباه كند. اما چنين نيست. ايشان همان» تواند مي«هايش  تشخيص

ست و در گفته شد هنوز هم در سوداي ارشاد و تزدادن است. هميشه محق ا
  هر مرحله بايد ديگران را راهنمايي كند.

ايشان بلكه بدين   صحبت از آقاي ميالني زياد شد و اين نه به لحاظ اهميت
جهت است كه او به عنوان يك پروتوتيپ قابل بررسي است. ما با صدها و 

ايم  رو بوده شده، ارشادشده و بريده روبه هزاران فرد تغيير تفكر داده، متحول
هاي  اند. نه تنها در دوران گر درجات مختلفي از اين دگرگوني بوده ايانكه نم

ها ناگهان  اند افرادي كه پس از سركوب پيش بلكه بعد از انقالب نيز كم نبوده
گفته است. به قول آقاي  اند كه ماركس مزخرف مي به اين آگاهي رسيده

كه در زمان اند كساني  كند. كم نبوده الجوردي سرازيري اوين معجزه مي
ترين حركت معناداري نكردند ولي بعدها در  بودن خود كوچك» چپ«

اند كساني كه با  ربايي كردند. و باز كم نبوده دادن به چپ گوي دشنام
قدرت رسيدنِ چپ را از دست دادند و  فروپاشي شوروي آخرين اميدهاي به
عا كردند سو با مرتجعين دست اول اد بنابراين به اصل خود بازگشتند و هم

ها به خطا رفت، تقصير  كه اساساً هرچه در جريان انقالب ايران و ديگر انقالب
كنند با افول  ي كساني است كه خيال مي ي زبان همه ها بود. اين لقلقه چپ

دارد و » اجر«تواند لگدي به آن بزند كه ثواب دارد.  چپ هركس و ناكسي مي
ي امريكا پيش رفت و  سيا و كنگرهتوان تا مقام مشاورت  حتماً اجر دارد. مي

  واقعي را دريافت كرد.» اجر«
گويم كه هركس از مواضع قبلي خود عدول كرد  نبايد و من نيز چنين نمي

كنم به كساني كه هنگام اوج  در اشتباه است. ابدا چنين نيست. اما شك مي
شوند كه اساساً چپ  اند و هنگام فروپاشي منكر آن مي تر از همه چپ، چپ

ي ما چه بدانيم و چه ندانيم مدام  اشعوري هرگز وجود داشته است. همهب
  كنيم و اگر چنين نكنيم  دهيم يا اصالح مي مواضع خود را تغيير مي
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شوند و اين اگر بر اساس تفكر و نه  متحجريم. بعضي نيز دچار دگرگوني مي
سلم اتفاق افتاده باشد، چه ما موافق باشيم و چه نه، حق م») اجر(«منافع 

شود. در همين ايران كنوني كساني هستند كه اين دگرگوني را  فرد تلقي مي
  خرند و عوارض آن ها مي اند، شماتت اند. آگاهانه پاي آن ايستاده  تجربه كرده
ها موافق نيستم ولي برايشان احترام قائلم.  كنند. من طبعاً با آن را تجربه مي

ها باشد  آهنگ با تغيير منافع آن زماني كه تغيير مواضع فرد يا گروهي هم
قدر بازانديش بود  بايد به كل مسأله شك كرد. با اين حال به نظر من بايد آن

طور  كه به سخنان همين افراد يا گروه اخير هم توجه كرد. اگر سخني به
دارند. من از اين گروه اخير تاكنون  صراحت اظهار مي ايجابي دارند و به

هاي اين گروه،  ام. تز عمومي يكي از تئوريسين سخني قابل تأمل نشنيده
كردن تأثير روشنفكري حزب توده با  آقاي ميالني، چنين است: مرتبط
ي چپ با حزب توده و  كردن همه دريافت پول از شوروي، مرتبط

كردن معناي روشنفكر و چپ، شكستن مرز ميان  ها، درهم خواندن آن روسي
نيست. » ارشاد«ي  ها راه شرافتمندانه و ضدخلق. اين» خلق«ي خود  به گفته

اين كارها را در بررسي و رد چپ قبالً انواع آقايان فارسي، سروش و محمد 
زده نشويد كه  اند. و شما نيز ذوق قوچاني (كه مورد تكريم شماست) كرده

شناسند. نشستن در ينگه  گويا مردم ايران اكنون هيچ روشنفكر چپي نمي
ظلم كرده است چون هم زمان و هم مكان را از ياد  دنيا ظاهراً به شما خيلي

كنم چون شما هنوز  ايد و هم مردم ايران را. ولي شايد هم من اشتباه مي  برده
تري از ما براي جوالن داريد. ولي به  هم در همين ايران مجال و فضاي بيش
  جا به همين رنگ نيست. جهان اطراف خود نگاه كنيد. آسمان همه

ي ساير  تمام شده است وگرنه مطالب زياد ديگري دربارهفضاي مجاز من 
دعاوي اين آقايان بايد گفت كه اميدوارم درجايي ديگر به آن بپردازم. از آن 

و » رسيدن تاريخ پايان  به«كه براي برخي با » اتوپيا«جمله است داستان 
شده و بنابراين هر جهان ديگري   دارانه محقق شدن سرمايه جهاني

ها، كه  در بررسي» طرفي بي«شود و نيز داستان ادعاي  تلقي مي» دناكجاآبا«
هم و وداند اين كه ت ترين دانشي از علوم داشته باشد مي اگر كسي كوچك

چه مدعي آن هستيم يعني حب و  كاري و سرپوشي است براي آن فريب
  ها و بسياري مطالب ديگر. بغض

شان خالف  لين عاطفهها حب و بغض دارند. منتها مشمو آقاي ميالني! چپ
ي مردم غيرمتنعم دنيايي بهتر از اين  ها و همه خواست شما است. چپ

خواهند. ناكجاآباد است؟ چنين باد! اين مناسبات جهانيِ مملو از كثافت  مي
  شما را ارزاني باد.

 
*  

  

  اميد يا اوتوپيا

  

  خسرو پارسا

  

  

است. هر هاي ديرينه ي بشر بوده  تن ندادن به ذلت و زشتي از خواست
هاي ديگر ناراضي بود قاعدتاً مي  انساني كه از شرايط زيست خود و يا انسان
داشت جز آنها كه آنقدر از شرايط  بايست خواست و اميد تغيير شرايط را مي

موجود متمتع بودند كه هر تغييري را به ضرر خود مي پنداشتند و يا آنها 
ن انسانها را از همان ابتدا به كه عارفانه راضي به رضاي او بودند. پس مي توا

زبان امروزي به دو گروه تغييرخواهان و محافظه كاران تقسيم كرد. اما 
كساني كه طالب تغيير شرايط بودند نيز به دو گروه بزرگ تقسيم مي شدند. 
آنهايي كه تغيير شرايط را منوط به مشيت الهي مي كردند و كساني كه خود 

در ميان گروه اخير، برخي طرح هايي براي  در پي تغيير آن بودند. و باز
تغيير در ذهن خود مي ساختند، مدل هايي در ذهن و يا حتي به مقياس 
كوچك در عمل مي ساختند و به دنبال عملي كردن آن مي رفتند. ساختن 

  جوامع آرماني از مدل افالطوني(و يا حتي قبل از آن) تا توماس مور و انواع 
اند) همه  (كه در مجموع سوسياليست تخيلي ناميده شدههايي  سوسياليست

شهر) بيان اين نوع  در مقوله ي خواستاران اتوپيا آورده شده اند. اتوپيا (آرمان
خواست است. در كنار اين نوع اتوپيست ها، كساني نيز ايجاد مدينه فاضله 

ل كردند. در طو ي الهي موكول مي ن جهان يا جهان ديگر را به ارادهدر اي
تاريخ براي بشر خواهان تغيير مدلهاي متعدد ارائه شده است كه خود همواره 

هايي داشته است، ولي اگر تحميل مدل به واقعيت ره به بيراهه برده  جذابيت
كنند چاره اي جز  است (ناكجا آباد) براي كساني كه از ايده حركت مي

پيش با  هاد يك مدل ديگر باقي نمي ماند. توماس مور چند قرن پيشن
از برجسته ترين نظريه پردازان اين طرز  "اتوپيا"نوشتن كتاب تاثيرگذار 

تفكر بود. بدين ترتيب اسامي مدلهاي مختلف در عمل مترادف درآمدند، 
آرمان شهر، مدينه فاضله و ناكجاآباد. امروز برخي بدون توجه به تفاوت ها 

ايط موجود را رفتن دانسته يا نادانسته خواست هر نوع تغيير اساسي در شر
مطالبي » ناكجاآباد«بندوار  به سوي ناكجاآباد تلقي مي كنند. اما تكرار ترجيع

توان همه را صرفاً به ناداني نسبت داد.  كند كه نمي را به ذهن متبادر مي
كند و شامل هر نوع كوشش  ويژه آنكه اين معنا تعمداً تعميم پيدا مي به

  شود. بشري براي بهبود شرايط مي
اما در قرن نوزدهم كسان ديگري هم بودند كه به ضرورت تغيير شرايط 
معتقد بودند ولي بجاي ارائه طرح هاي ذهني ضرورتاً ناكارآمد، ايجاد تغيير را 
از راه شناخت عناصر نابساماني اجتماعي پيشنهاد كردند. يعني برخورد 

ظر آنان اگر ماترياليستي جديد در مقابل رويكردهاي ايداليستي گذشته. به ن
ها را يافت و براي رفع آنها  جوامع نابسامان هستند بايد علت يا علل نابساماني

  آل ارائه داد. كوشيد و نه اينكه يك طرح ايده
ــ ضد اتوپيائي  حل ماترياليستي  ي اين راه ترين متفكرين در ارائه از برجسته

امل ايجاد ــ ماركس و انگلس بودند. آنان مهمترين ــ و نه تنها ــ ع
نابساماني اجتماعي در طول تاريخ را وجود طبقات، عملكرد و منازعات 

كردند و معتقد بودند بدون  طبقاتي (در كنار عوامل متعدد ديگر) تلقي مي
كوشش در حل اين مسئله هر نوع كوششي به سرانجام مطلوب و نهايي 

ت زخم را هايي هستند كه عفون ها صرفاً مرهم نخواهد رسيد، چه اين كوشش
  هاي موقتي را بازي خواهند كرد. به طور اساسي درمان نكرده و نقش مسكن

هاي  مانند و نيز نفي طرح هاي ترياق ماركس و انگلس براي افشاء مسكن
آليستي ديگر به همان اندازه كوشيدند كه در بسط ضرورت برخورد  ايده

هاي  د طرحتاريخي و ماترياليستي به ريشه هاي نابساماني. آنان در نق
ها در موارد متعدد روشنگري  آليستي برخي از سوسياليست اتوپيايي و ايده

را نگاشتند. به نظر » سوسياليسم تخيلي«كردند و به طور مشخص نيز كتاب
ي مصائب را شناخت و  آنها اتوپيا ــ همه انواع آن ــ سراب است. بايد ريشه

  در رفع آن كوشيد.
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ي طرحي جديد ــ حتي  طور مشخص از ارائه ماركس و انگلس آگاهانه و به
اي كه طبقات در آن از بين رفته اند ــ خودداري كردند. انگلس  براي جامعه

مشخصاً در برابر سوال چگونگي جامعه سوسياليستي، چندين خصوصيت 
سلبي را برشمرد ولي هيچگونه نظر ايجابي ارائه نداد. به نظر او و ماركس، 

طبقات رها كند خود خواهد توانست جامعه اش را  انساني كه خود را از شر
  دهي كند و نياز به پيشگويان و راهنمايان نخواهد داشت. سازمان

البته مي توان با نظريات ماترياليستي، طبقاتي و ضداتوپيايي ماركس و 
خواهد كه آنها را اتوپيايي  انگلس مخالف بود ولي چيزي بيش از ناداني مي

گويند و از نفي اتوپيا تعريض به  نين سخن ميتلقي كرد! كساني كه چ
دارند جهالت، يا عدم صداقت خود را به نمايش  ها را منظور مي ماركسيست

بايد نوعي توجيه تعويض لباس و لباده باشد. » مد روز«گذارند. باالخره مي
گويي  گويي و خالف توان با استفاده از مبهم اگر سخن درستي نتوان گفت مي

  ي نوانديشان اعالم كرد. به جرگهتعلق خود را 
ي  ترين آن ــ به معناي ايجاد جامعه از بين بردن يك عامل شر ــ ولو مهم

آل نيست. هنوز ــ حتي در صورت امحاء طبقات ــ تضادهاي گوناگون  ايده
ملي، نژادي، ديني، فرهنگي، جنسي، جغرافيايي، تاريخي و... در جامعه 

هاي متفاوت و درازمدت خود را  حل راه توانند وجود داشته باشد كه مي
شوند. شر به معناي  طور اتوماتيك و با امحاء طبقات نابود نمي طلبند و به مي

آليستي از يك رويكرد ماترياليستي است  نيست. اين برداشت ايده» شيطان«
  دهد كه متافيزيك تا كجاي ذهن افراد رسوخ كرده است. و نشان مي

  

  اميد يا اتوپيا

اي  ها را عده ي ناكجاآبادي خواندن سوسياليست اين داستان كذابانه اما چرا
ي زبان و  لقلقه» زن اشتراكي«ي  گيرند. زماني بود كه مسئله آنقدر پي مي

قلم آقايان بود تا سرانجام ادعايي مضحك از كار درآمد. زماني نفي مالكيت 
و دعاوي ها بود.  فردي (و نه خصوصي) اتهام اصلي آقايان به ماركسيست

  شد. و اين بحث بحثي كليدي است. ديگر. اما باالخره چيزي بايد آفريده مي
سوسياليست ها اميد دنياي بهتري دارند. آنها معتقدند كه روابط و اجتماع 

تواند براي خود بيافريند.  فعلي بهترين و عقالني ترين نوعي نيست كه بشرمي
ها را ناديده  توان آن نميآنها معتقدند كه با بزك كردن برخي از معايب 

انگاشت. آنها دنياي مملو از كثافت و جهالت و فقر، تبعيض و دورويي كنوني 
هايي  ها ضمن تشخيص دستاوردها و موفقيت دانند. آن را در شأن انسان نمي

ها و مسائل دروني آن  داري در ابتدا براي بشر ايجاد كرد به تناقض كه سرمايه
ين عامل در جلوگيري از پيشرفت بشريت تبديل كه در مسير خود به مهمتر

كنند و خواهان تغيير بنيادي و تكوين مناسباتي هستند كه راه  شد اشاره مي
پيشرفت را هموار كند. طبيعي است كه اين برخورد موجب خصومت 

ها عمالً آن را راه نهايي  داران باشد، چه آنها ضمن تاكيد بر پيشرفت سرمايه
د يعني عليرغم مخالفت با اتوپي در واقع اتوپي را هم دانن براي بشريت مي

جهان همين است » پايان تاريخ«دانند.  يافته و محقق شده مي اكنون تجسم
كه مي بينيد، مناسبات همين است كه موجود است. تا آخر همين خواهد 

هايي كرد اما  توان براي برخي از نواقص موجود كوشش گويند مي بود. آنها مي
اي كه ما  كنيم. در محدوده ايي كه مناسبات كنوني يعني ما تعيين ميه از راه

دهيم. مبادا كسي در انديشه در انداختن طرحي نو باشد، مبادا  اجازه مي
  كسي درخواست تغيير اساسي كند.

  

  ژانر جديد

اين سخنان البته در طول تاريخ به صور مختلف، توسط حكام و طرفداران 
ه است. اما اين بار با حفظ محتوا، شكل ارائه هاي موجود عنوان شد نظام

  تغيير كرده و گروه جديدي هم به خدمت گرفته شده است.
همين نيرو يا ژانر از دگرديسي انواعي به وجود آمده است كه شايد زماني 

اند  اند كه آنچه خود داشته اند ولي بعداً متوجه شده خود اميدهايي داشته
. برخي از آنها حتي خود را زماني چپ اميد نبوده و اتوپي بوده است

واقع  به» هاي سوسياليسم«پنداشته اند، يا عمدتاً دل در گرو  سوسياليست مي
كرده اند و با  اند، از مناسبات مستبدانه موجود دفاع مي موجود داشته

خود آمدن  يابند. به خود را بر بادرفته مي» اميد«فروپاشي آن سيستم ناگهان 

اي سابق، يا در اثر بلوغ فكري يا بنابر مصلحت پس از ه طرفداران كعبه
فروپاشي شوروي و دگرديسي چين، به هرحال قدم مثبتي است اما تاثرانگيز، 

دادن مطالب است صرفاً به منظور توجيه تغيير نظر  تخطئه و دگرگون جلوه
پرداز  خود. آموزنده است توماس مور هم كه همانطور كه اشاره شد نظريه

توانست  ود خود به يك ضداتوپيايي تبديل شد كه باز گام مثبتي مياتوپيا ب
كرد كه خود زماني اتوپيست بوده است. اين  تلقي شود اگر اعتراف مي

هاي سابق مورد استقبال جدي  دگرگوني در ژانر جديد سوسياليست
داري است. طبيعي است كه تئوريسين هاي رسمي  هاي سرمايه تئوريسين

كنند ولي استقبال آنها از ژانر  اند ابراز كرده و مي داشته خود هرچه در چنته
توانند از آنها به عنوان يك خون جديد استفاده  دهد كه مي جديد نشان مي

  كنند.
» چند ماهي«ي خود  تجربه و ناآگاه بود به گفته پوير زماني كه جواني بي

آميز  ي خود هنگامي كه تظاهرات مسالمت سوسياليست بود. و باز به گفته
ها (كه خود در آن شركت داشت) از طرف حكومت با تيراندازي  سوسياليست

ها درست نيست! توجه  مواجه شد ناگهان متوجه شد كه راه سوسياليست
اند، اين  آميز را به گلوله بسته كنيد كه نيروهاي دولتي تظاهرات مسالمت

ن هاست! اگر يك جوان در مقابل چني دليل نادرستي راه سوسياليست
شد،  شد، اگر هم الزاماً درست تلقي نمي اي به راه قهرآميز كشيده مي واقعه

الاقل مي توانست طبيعي باشد. ولي پوير برعكس به اين نتيجه رسيد كه هر 
نوع مبارزه رودررو، حتي تظاهرات خياباني مسالمت آميز، درست نيست. اگر 

شخصيت آقاي پوپر كسي بگويد او احتماالَ جا خورده و منفعل شده بود به 
تجربه توهين نكرده است. يك عكس العمل شايد هم طبيعي ــ از  جوان و بي

نوع ديگر ــ بوده است. اين واقعه مي توانست كالَ فراموش شود چون پوپر 
در آن زمان هنوز كسي نبود كه براي حركات او دنبال توجيهات مساعد يا 

ها بلكه از طرف  سوسياليستنامساعد بگرديم. اما چرا اين واقعه نه توسط 
داري مكرراً يادآوري مي شود؟  ها، از طرف طرفداران سرمايه ضدسوسياليست

واقعيت اين است كه براي آنها اصل برگشت از سوسياليسم مهم است. 
بودن ژانر جديد مهم است، مهم اين است كه نشان  ي سوسياليست سابقه

هاي كالسيك نيست،  ينداده شود دفاع از وضع موجود محدود به تئوريس
اي رسيده اند. حتي اگر اين  ها هم به چنين نتيجه بلكه حتي سوسياليست

ي خود  اي باشد كه به گفته ي هفده ساله تجربه جوان بي» سوسياليست«
  صرفاَ چند ماهي سوسياليست بوده است!

داري تا چه اندازه نيازمند اين  اين امر نشان مي دهد كه طرفداران سرمايه
تجربه براي آنها  ي يك جوان كم ي چند ماهه جديد هستند. اگر سابقه ژانر

آنقدر مهم است خود تصور كنيد كه سابقه ي چندين ساله (ابلهاني) (به 
گفته خود آنها) كه سالها سوسياليست بوده اند چقدر مهم است. و به همين 

سنگ كردن خدمات كنوني خود  دليل است كه اين ژانر جديد براي گران
كشند  بودن خود را به رخ مي ي سوسياليست مه جا ــ جا و بي جا ــ سابقهه

  ها چقدر باارزش است. تا نشان دهند كه خدمات آن
ايم ممكن است آقاي پوپر جوان جا خورده باشد  قطعاَ اين امر كه ما گفته

ي شخصي تلقي خواهد شد. اما به ياد آوريد كه ما راجع به جواني  حمله
كه هنوز آقاي كارل پوپر فيلسوف علم نشده است. ما در صحبت مي كنيم 

نظري كه به هر حال كارهاي قابل تامل و جديدي ارائه داده  مورد صاحب
اي از  گوييم . بحث ما حتي اين نيست كه ممكن است عده است سخن نمي

ي مشخص  مالحظه برسند. بحث ما در انگيزه جايگاه غيرمثبت به نتايج قابل
بحث، بحث روانكاوانه است، سخن ما در تكرار شرح اين  پوپر نيست. آن

ي  داري است. سخن ما در انگيزه موقعيت توسط مدافعين سنتي سرمايه
  استقبال آنها از ژانر جديد است، نه در انگيزه هاي شخصي خود ژانر جديد.

بيني كرد كه خواهند گفت به پوپر توهين شده  توان پيش از هم اكنون مي
ي فلسفه او (ترس) تلقي شده است. اينها همه ياوه و بيهوده  هاست. و انگيز

است. خاك در چشم پاشيدن است. آري اگر توهين است به خودنمايي ژانر 
جديد است، به پنهان شدن آنها زير شخصيت پوپر فيلسوف، و به خوش 

  آمدگويي مدافعين سرمايه داري از پيدايش مدافعين جديد است.
ايد  دآوري كنيد كه شما نيز زماني (سوسياليست) بودهالزم نيست اين همه يا

ايد كه تاريخ پايان يافته است، كه (اميد )  ولي امروز به اين نتيجه رسيده
همان اتوپي است و اتوپي نيز ناكجاآباد است و دنياي بهتر صرفاَ با بزك 

آيد. آري براي شما اتوپي محقق شده است. اما براي ما  همين دنيا بدست مي
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ايم و نه داريم، اميد به تعالي انسان و نياز به  نه به اتوپي اعتقاد داشته كه
كوشش براي دنياي بهتري كه مملو از اين همه شناعت نباشد، از ميان نرفته 

  ي عقالنيت اميد است، نه اتوپيا. است. دنيايي بر پايه
*  

  
  

  

  

  

  

  

  مالحظاتي

  در باره يك سند تاريخي! 

  

  اشرف دهقاني

  

سازمان مجاهدين خلق ايران (سازماني انتشار نوارهاي گفتگو بين  به دنبال
انديشه "كه تغيير ايدئولوژي داده بود) و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، 

اخيرا به انتشار نوارهاي ديگري نيز مبادرت نموده كه با عنوان  "و پيكار
ن گفتگو بين سازمان مجاهدين خلق ايران و گروه منشعب از سازما"

     .  ، عرضه شده است "چريكهاي فدائي خلق ايران
، از آنجا كه به هر حال در 50مسلم است كه نوارهاي به جا مانده از دهه 

ارتباط با جنبش مسلحانه يعني جنبشي هستند كه يك دوره درخشان از 
تاريخ معاصر مردم مبارز ايران را رقم زد، به دليل مستند بودنشان از اهميت و 

دارند. آنها به مثابه اسناد تاريخي مي توانند در خدمت  ريخي برخورارزش تا
درك هر چه واقعي تر از مسايل و رويداد هاي پيش آمده در آن دهه  قرار 
گيرند. با گوش كردن به آن نوارها و جمعبندي مسايل مطروحه مي توان 

نوني درس ها و تجربياتي آموخت و از آنها در پيشبرد امر مبارزه درشرايط ك
استفاده كرد. مثالً نوارهاي دور دوم اسنادي هستند كه يك بار ديگر نشان 
مي دهند كه مخالفين تئوري مبارزه مسلحانه كه در شرايط شبه دمكراسي 

كار آرام "در قالب سازمان هاي مدافع به اصطالح  بعد از سقوط رژيم شاه
دائي خلق فعاليت مي كردند، اساس نظراتي كه عليه چريكهاي ف "سياسي

اشاعه مي دادند را از حزب توده گرفته بودند. به طور كلي از بكار گيري روش 
در برخورد به نظرات علمي تئوريسين هاي چريكهاي فدائي خلق، تحريف 

رفقا مسعود احمدزاده و امير پرويز پويان گرفته تا نظرات تئوريكي چون 
به اصطالح يأس و نا به  50نسبت دادن راديكاليسم موجود در مبارزات دهه 

   اميدي خرده بورژوازي، همگي به حزب توده تعلق دارند.

نكته ديگر كه به نظر مي رسد كه مورد توافق همه باشد اين است كه وقتي  
پاي اسناد تاريخي در ميان است، بسيار مهم و ضروري است كه چه در نام 

ه مي شود، گذاري و چه در معرفي و توضيحاتي كه در مورد آن اسناد داد
نهايت دقت بكار برده شده و با احساس مسئوليت كامل برخورد شود تا مبادا 
توضيح نادرستي ارائه گردد، يا تاريخ اشتباهي ذكر شود كه در فهم واقعيت 
آن اسناد اخالل ايجاد كرده و  حقيقت را خدشه دار كند. مسلماً اين نكته 

ات ارائه شده در اول نوارها يا مهمي است، اما متأسفانه تا جائي كه به توضيح
فايل هاي صوتي منتشر شده برمي گردد، آن توضيحات نه تنها از دقت الزم 

  برخوردار نيستند بلكه به واقع ايرادات جدي به آنها وارد است. 
در ارتباط با نوارهاي دور اول (نوارهائي كه برخورد بسيار متين، منطقي و  

در آنها زبانزد دوست و دشمن شد)، اگر توأم با قاطعيت رفيق حميد اشرف 
تراب حق  "مغرضين را كنار بگذاريم  كسان ديگري ضمن قدرداني از اقدام 

)  در انتشار آن نوارها، تا كنون از جنبه هائي به 1("انديشه و پيكار -شناس 
كرده  و  ايرادات به جايي را وارد توضيح داده شده براي معرفي آن نوارها،

كه در جهت ياري به فهم درست واقعيات،  -را مطرح كرده اندتذكرات الزمي 
يك مورد نيز اصوالً بايد با برخوردي شايسته مورد استقبال قرار گيرند.  

وجود دارد كه برخورد به آن را به عنوان  وظيفه اي مانده بر دوش 
  خود مي بينم كه در همين نوشته به آن خواهم پرداخت.

ر اينجا نوارهاي دور دوم و  يا در واقع درمورد اما موضوع اصلي بحث من د 
توضيحي است كه با امضاي توأمان تراب حق شناس و انديشه و پيكار به 
عنوان مقدمه و معرفي آن فايل هاي صوتي منتشر شده است. دراين توضيح ، 

اينجا فقط به بعضي از  چندين نكته نادرست و انحرافي وجود دارد كه من در
را اشاره خواهم كرد و بيشتر روي  يك مورد برجسته متمركز آنها به طور گذ

خواهم شد كه مربوط به برخوردي كامالً غير مسئوالنه با سازمان چريكهاي 
فدائي خلق در دوره رفيق حميد اشرف است؛ موردي كه طي آن نويسنده يا 

)، خواسته يا ناخواسته، "توضيح"نويسندگان توضيح مورد نظر (از اين به بعد 
گاهانه يا نا آگاهانه به اشاعه ادعاهاي بي اساس و تكرار اتهامات كينه توزانه آ

حزب توده عليه سازمان ما، پرداخته اند. اين، موضوعي است كه حتماً الزم 
است نادرستي و غير واقعي بودن آن نشان داده شود تا مبادا فردا به عنوان به 

ر گرفته شود و در فهم بر عليه چريكهاي فدائي خلق بكا "سند"اصطالح 
  درست حقايق تاريخي ايجاد سردرگمي نمايد.

يك طرف گفتگو در فايل هاي مورد بحث، آن طور كه در توضيح فوق الذكر  
گفته شده، دو تن از افرادي هستند كه تاجائي كه تا االن معلوم گشته همراه 

عمالً از سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران  1355در آبانماه سال  عده اي
جدا شدند. تعدادي كه از قرار از همان آغاز در  ارتباط با حزب توده قرار 

گروه منشعب از " 1356گرفتند؛ و درست در همين رابطه در آبانماه سال 
، اعالم موجوديت كرد. تا كنون سند و مدركي "سازمان چريكهاي فدائي خلق

هنوز سازمان ما  بدست نيامده است كه نشان دهد كه حزب توده در زماني كه
نشده بود، بدرون آن رخنه كرده و با اين  55دچار ضربه هاي بزرگ سال 

افراد در درون سازمان در تماس بوده است (اگر چنين امري واقعيت داشته 
باشد، آنوقت ممكن است بتوان سرنخ آن ضربه ها را نيز بدست آورد)، اما 

ص بعد از ضربه هاي اساسي ارتباط گيري حزب توده با آن افراد در شرايط خا
تيرماه به سازمان كه طي آن رفيق حميد اشرف و رفقاي همراه وي به 
شهادت رسيدند، واقعيت دارد. در آن دوره به دليل سنگيني ضربه ها، از هر 
نظر شرايط بسيار ناگواري بوجود آمده بود. دراين ميان، بسياري از ارتباطات 

تار شدن در يك شرايط سخت، براي از هم گسسته بود و خيلي ها با گرف
حفظ خود و اجتناب از دستگير شدن، مجبور مي شدند براي دريافت كمكي 
به طور اضطراري با دوستان و آشنايان قديمي خود تماس بگيرند. در چنين 
شرايطي كامالً قابل تصور است كه كساني هم به تور حزب توده خورده و در 

كه بعضي ها نيز موفق شده بودند كه با  آن گرفتار آمده باشند، همان طور
سازمان مجاهدين خلق ارتباط برقرار كنند كه البته از آن طريق دوباره به 
سازمان چريكهاي فدائي خلق وصل شدند. در يك نوشته مركزيت سازمان 

شهريور همان سال به اين موضوع اشاره شده. در آنجا  31مجاهدين به تاريخ 
( جريان تماس هاي اضطراري با برخي از  ين جريانات...ما در هم"آمده است: 

رفقاي فدائي كه ارتباطشان قطع شده بود و يا تماس هاي ديگري كه به علت 
نفر از  10حوادث اين ماه ها با رفقاي ديگر دست داده بود) باقريب بيش از 

مسايل حاد جنبش "(رجوع كنيد به  "اعضاء سازمان شما برخورد داشتيم...
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ين نشريه بحث بين سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان ، دوم"ما
  )1355از انتشارات س.م.خ.ا اسفند ماه  -چريكهاي فدائي خلق ايران

هرچند به اظهارات حزب توده در اين مورد بايد با احتياط برخورد كرد و نمي 
توان آنها را بدون چون و چرا و تحقيق پذيرفت، اما الزم است آنها را هم در 

از يك توده اي  "روزگاري كه سپري شد "گرفت. در مطلبي تحت عنوان  نظر
ارتباط ما با رفقاي منشعب در تهران  "به نام علي خدائي، چنين آمده است: 

منظم شد. آنها سئواالتي داشتند كه تا گرفتن پاسخ آنها و قانع شدن حاضر 
. از سوي اين نبودند مشي مسلحانه را بكلي كنار بگذارند و به حزب بپيوندند

گروه زنده ياد فرزاد دادگر به همراه سيامك (حسين قلمبر) با نويد در ارتباط 
قرار گرفتند....... قلمبر مسئول تشكيالت اين گروه بود و فرزاد مسئول 
ايدئولوژيك و يا چيزي شبيه آن......سرانجام اين گروه پذيرفتند كه مشي 

در فايل  "توده اي را شروع كنند. مسلحانه را كنار بگذارند و زندگي عادي و
هم كامالً مي توان متوجه  "انديشه و پيكار"هاي صوتي منتشر شده از طرف 

شد كه تقي شهرام از وجود رابطه بين آن افراد جدا شده از سازمان با حزب 
توده مطلع است و سعي مي كند كه دو فردي كه با آنها به گفتگو نشسته 

بطه بكند. مثالً از حزب توده به عنوان يك است را متوجه خطرات اين را
خدا عالمه كه حزب توده حزب "جريان پليسي نام مي برد و مي گويد كه 

،  و مشخصاً به گفته دو فرد مورد گفتگوي "ساواكه يا حزب توده است اصالً 
در ارتباطند كه نشريات  "توده اي"خود اشاره مي كند كه گفته اند با يك 

به بعد). البته همه بحث و  36از دقيقه  8ها مي دهد( نوار حزب توده را به آن
نظري كه دو فرد طرف گفتگو با شهرام در اين فايل ها مطرح مي كنند خود 

ها قرار گرفته و  "توده اي"آشكارا نشان مي دهد كه آن دو تحت تعليم 
همچون شاگرداني كه تازه چيزي را ياد گرفته اند، آن تعليمات را تكرار مي 

  ند.كن
بر فايل هاي مورد بحث، يكي از موارد نادرست، نام  "توضيح"در ارتباط با 

بدون ارائه هيچ  گذاري هائي است كه روي صداي افراد طرف دوم گفتگو،
 "،  اين جمالت نوشته شده اند: "توضيح" در نشانه و سندي صورت گرفته.

ه منشعب در اين گفتگو از سوي س م خ ا، محمد تقي شهرام و از سوي گرو
از س چ ف خ ا، تورج حيدري بيگوند و احتماال، حسين قلمبر(سيامك) 

بايد گفت نامي كه براي بخش اول گفتگو عنوان شده،  "حضور داشته اند.
در يك طرف از گفتگوها، صداي تقي شهرام كامالً قابل قبول است. چرا كه 

شرف شنيده مي شود ( اين همان صداست كه طرف گفتگو با رفيق حميد ا
اما درمورد بخش ديگر اين گفتگو چه بايد گفت!؟ در نوارهاي دور اول است)، 

را بر چه  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"به عبارت ديگر اين ادعاي 
اساسي بايد قبول كرد كه گويا در طرف ديگر اين گفتگو تورج حيدري بيگوند 

موضوع با تاريخ ن اي !؟"حضور داشته اند. "احتماال حسين قلمبر(سيامك)"و 
  گفتگوها هم مرتبط است.

با گوش كردن دقيق به نوارهاي عرضه شده مي توان متوجه شد كه دو نفري 
كه اسامي فوق الذكر روي آنها گذاشته شده، خود را به تقي شهرام ، وابسته 
به يك گروه مستقل معرفي كرده اند و شهرام نيز درست با اين تصور با آنها 

چه در مورد  - آمده، با امر فوق  "توضيح"است. اما آنچه در  به گفتگو نشسته
  مغايرت دارد.  -يكي از نام ها و چه تاريخي كه براي گفتگوها ذكر شده

زمان و تاريخ در يك سند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. به خصوص 
در مورد مشخص اين فايل ها هرگونه پس و پيش كردن آن، منجر به تعابير 

خي متفاوت و يا مغاير با واقعيت مي گردد. مثالً اگر تاريخي كه امضاء تاري
براي اين گفتگوها تعيين كرده اند را حقيقت بپنداريم (  "توضيح"كنندگان 

را ذكر كرده اند)، با توجه به اين كه در اين تاريخ  1355تاريخ اواخر شهريور 
رفته و گروه هيچگونه جدائي از سازمان چريكهاي فدائي خلق صورت نگ

مستقلي بوجود نيامده بود، آنوقت بايد نتيجه گرفت كه سازمان مجاهدين 
خلق در آن زمان در امور داخلي يك سازمان ديگر دخالت كرده و با افرادي از 
سازمان ما كه هنوز در درون آن بودند مخفيانه ارتباط برقرار كرده و با آنها 

يعني گويا آنها از روش هاي جلسات بحث و گفتگو ترتيب مي داده است. 
ناسالم و تاكتيك هائي استفاده مي كرده اند كه در جنبش ايران به عنوان 
روش ها و تاكتيك هاي كثيف و رسواي حزب توده خائن و ضد خلق شناخته 
مي شوند. ممكن است گفته شود كه اين تماس و گفتگوها در دوره قطع 

كه براي  1355ريخ آخر شهريور ارتباط بين دو سازمان صورت گرفته. ولي تا
اين گفتگوها ذكر شده تاريخي است كه دو سازمان مذكور با هم در ارتباط 

بودند، به طوري كه در اين تاريخ مركزيت سازمان مجاهدين براي سازمان 
مسائل حاد جنبش ما، "چريكهاي فدائي خلق نامه نوشته است (نگاه كنيد به 

س.چ.ف.خ.ا). اتفاقاً در آن نامه مشخص دومين نشريه بحث بين س.م.خ.ا و 
 - تير، دوباره  8شده كه ارتباط دو سازمان بعد از وقفه اي كوتاه پس از ضربه 

  )2(برقرار شده بود.  -1355و مدتها قبل از آخر شهريور 
عالوه بر تعابير غير واقعي كه ممكن است از تاريخ نادرست ذكر شده حاصل 

قتي از حضور تورج حيدري بيگوند در آن ، و"توضيح"شود، امضاء كنندگان 
نوارها صحبت كرده اند، متوجه معاني اي كه از اين ادعا عايد مي شود هم  

مدعي شد كه مي خواسته نبوده اند. بيگوند كسي است كه حزب توده 
از سازمان چريكهاي فدائي خلق انشعاب كند ولي قبل از آن در مهرماه است 
ته شد. نام بيگوند را در واقع حزب توده با در درگيري با ساواك كش 1355

 "توضيح")  امضاء كنندگان 3انتشار كتابي به نام او بر سر زبان ها انداخت. (
انديشه و پيكار)، صرفاً به خاطر اين كه آن به اصطالح  -(تراب حق شناس

حزب در تعقيب منافع ضد خلقي اش عليه چريكهاي فدائي خلق، بيگوند را 
فيق شهيد، رهبر گروه منشعبين معرفي كرده، نام يك طرف به عنوان يك ر

گفتگو در آن نوارها با تقي شهرام را بيگوند ذكر كرده اند. اگر غير از اين است 
آنها بايد توضيح دهند كه چه كسي به آنها گفته است كه يكي از آن صداها 

 در اين رابطه شاهدي  متعلق به بيگوند و ديگري متعلق به قلمبر است؟
معرفي نشده و يا مدركي ارائه نشده است. از طرف ديگر، اساساً تورج بيگوند 
كه هنوز از سازمان انشعاب نكرده و يك ماه قبل از اين كه كساني از آن جدا 

شوند به شهادت رسيده بود، نمي توانسته يك طرف گفتگو با تقي شهرام  
بيگوند در اواخر  بوده باشد. در واقعيت امر، طرف گفتگوي شهرام، نه تورج

بلكه افراد گروهي بودند كه حتي مدتها از شكل گيري آن  1355شهريور 
گذشته بود. مدركي در دست است كه حقيقت اين امر را ثابت مي كند و در 
خود متن گفتگوي آغازين در اين نوارها مي توان به آن دست يافت. درست 

تي كه در نوار هاي عرضه در ادامه صحب -در آغاز و اول نوار هاي منتشر شده
  جمالت زير شنيده مي شود: -شده موجود نيست

  صداي اول: ...دستور جلسه هست كه شما هم با هاش موافقيد كه؟"
تقي شهرام: مواردي نيست كه بهش اضافه بكنيد، يا به اصطالح موارد اضافي 

  نداره از نظر شما؟
  از ما ... صداي دوم: يك قسمتي هست راجع به انشعاب چند تا رفيق

  تقي شهرام :صحيح، يعني از گروه مجدد شما...!
  "صداي دوم: آره. 

 "صداي دوم"همانطور كه مالحظه مي شود تقي شهرام در ارتباط با صحبت 
 "از گروه مجدد شما؟ "، مي پرسد: "انشعاب چند تا رفيق از ما"كه مي گويد 

اد يك گروه شكل اين جمالت اوالً بيانگر آنند كه طرف گفتگوي شهرام، افر
از گروه خودشان به تقي  "انشعاب چند تا رفيق"گرفته هستند. ثانياً آنها از 

شهرام مي گويند. اين به معني آن است كه موقع ضبط نوارهاي مورد بحث، 
حتي مدتي از جدائي آنها از سازمان و شكل گيري آن گروه مستقل گذشته 

ديگه هم در طي  "د تا رفيقچن"بود، به طوري كه به قول سخن صداي دوم ، 
مدتي مجدداً از آنها انشعاب كرده بودند. همه اينها نشان مي دهند كه 

آبان گفتگوها بايد مدتي بعد از جدائي تعدادي از سازمان، يعني مدتي بعد از 
از طرف  1355صورت گرفته باشد. بر اين اساس نه ذكر تاريخ شهريور  ماه

و نه عنوان كردن تورج بيگوند به  درست است "توضيح"امضاء كنندگان 
  عنوان يكي از طرفين گفتگوها در اين نوار ها!. 

در اينجا جا دارد كه در حاشيه موضوع هم كه شده، در دفاع از تورج حيدري 
بيگوند و براي ثبت در تاريخ بگويم كه به كسي كه هنوز از سازماني انشعاب 

مان به شهادت رسيده، نمي نكرده و با هر عقيده و نظري، در درون آن ساز
توان مارك و برچسب منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق را زد. در سال 

نامي بسيار محبوب و حتي مقدس  "چريك فدائي"، در شرايطي كه 1356
براي توده هاي مردم بود، حزب توده در جهت پيشبرد اميال تبهكارانه اش، به 

نام محبوب مرتبط باشد. از اين رو  شهيدي نياز داشت كه به هر صورت، با آن
ضمن علم كردن گروهي در مقابل سازمان چريكهاي فدائي خلق، شهيد مورد 
نياز خود را در تورج بيگوند پيدا كرد. حال اگر نه ادعاها و پيش بيني ها و 

با توجه به اين كه تورج  - غيره بلكه خود واقعيت مورد قضاوت قرار بگيرد
هاي فدائي خلق انشعاب نكرده و در درون آن سازمان بيگوند از سازمان چريك
بيشتر از اين نبايد اجازه داد كه حزب توده، تورج  -به شهادت رسيده است
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بيگوند را منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق خوانده و با سوء استفاده از 
  شهادت او، به اشاعه انديشه هاي منحط خود بپردازد.

، عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق "توضيح"ه دراكنون به داستان عرضه شد
بپردازم كه نمي توان باور كرد كه ابداع كنندگانش حزب توده نبوده بلكه 

  مي باشند.  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"
آن را  اش اصلي، با توسل به داستاني كه ابداع كنندگان "توضيح"در متن 

نشان دادن سازمان ما ( سازمان براي تمسخر و بي اعتبار كردن و بي مايه 
)، 1355چريكهاي فدائي خلق در دوره قبل از ضربه هاي سنگين تير ماه 

انشاء كرده اند، ادعاهائي شده است كه  اتهامات كذب و بي پايه اي بيش بر 
به طور كلي با عليه اين سازمان نيستند. ابتدا به اين موضوع تأكيدكنم كه 

هاي فدائي خلق در مرحله اي از رشد خود توجه به اين كه سازمان چريك
نتوانست به رهنمود هاي ارزشمند تئوريسين هاي خود يعني رفقا مسعود 
احمدزاده و امير پرويز پويان عمل نمايد و گسست از تئوري ظفر نمون 

مبارزه مسلحانه "به جاي  "تبليغ مسلحانه"(چريكهاي فدائي خلق ايجاد شد
، اين امر نتايج عملي ناگواري به بار آورد. ت)نشس "هم استراتژي، هم تاكتيك

چه با ورود افراد زيادي با نظرگاه هاي مختلف و چه به  1353از اواخر سال 
طرق ديگري، سازمان در معرض هجوم نظرات انحرافي مختلف قرار گرفت. در 
نتيجه، نظرات انحرافي و حتي ترديد در مورد صحت مشي مبارزه مسلحانه 

درون آن سازمان بوجود نيايد. اين، امري كامالً پذيرفتني نمي توانست در 
است. اما وقتي صحبت نه به طور كلي بلكه از يك مورد مشخص است و گفته 

شروع به انتقاد از مشي مبارزه  1354در اواسط سال "مي شود كه بيگوند
، مدعيان اين موضوع بايد توضيح دهند كه آنها از كجا به "مسلحانه پرداخت

وضوع پي برده! و چنين حرفي و تاريخي كه ذكر شده را از چه منبعي اين م
بدست آورده اند! و آن منبع تا چه حد داراي اعتبار است! و بر چه اساسي مي 

كه اصوالً مي  "انديشه و پيكار - تراب حق شناس"توان به آن استناد كرد!؟ 
دهند، ارائه ب مستنديهاي مستند منتشر شده، توضيح  نواربايست براي 

پاسخ مسايل فوق را بي جواب گذاشته و صرفاً ادعاي حزب توده اي ها در 
را تكرار كرده اند. براي تأكيد بگويم كه بحث در  57و سال  56اواخر سال 

 بر سر طرز برخورداينجا بر سر درستي يا نادرستي آن ادعا نيست. بحث 
ه اند مستند است كه به هيچوجه سعي نكرد "توضيح"نويسنده و نويسندگان 

  سخن بگويند و نشان دهند كه منبع معتبري اظهارات آنها را تأئيد مي كند!
اما از اين هم گذشته در ادامه، در مورد چگونگي ارتباط  سازمان چريكهاي  

كه رفيق  1354اواسط سال  "توضيح"فدائي خلق در همان زمان ( به گفته 
تورج بيگوند، مطالبي  حميد اشرف و رفقاي مسئول ديگر زنده بودند) با

اين در  "مطرح شده كه اتهاماتي بيش نيستند. ادعا شده است كه گويا 
س چ ف خ ا، وي را براي مطالعه بيشتر به يك خانه جداگانه، خارج از  زمان

( تأكيد از  "روابط مستمر سازماني، فرستاد و دو نفر رابط برايش تعيين كرد
خانه جداگانه، "اً  زندگي در يك من است). معني جمالت فوق چيست؟ اساس

را در عمل چگونه بايد براي خود تصوير  "خارج از روابط مستمر سازماني
نمود؟  واضح است كه با اين ادعا سعي شده به خواننده القاء شود كه بيگوند 
را به خاطر داشتن نظراتي مغاير با نظرات شناخته شده سازمان به خانه اي 

د با كسي در ارتباط قرار گرفته و نظراتش را به ديگران فرستاده بودند تا نتوان
منتقل بكند؟ (اتهام عدم تحمل نظرات مخالف به سازمان ما). اما اگر چنين 

دو نفر رابط  "است پس چرا گفته مي شود كه سازمان چريكهاي فدائي خلق،
سازمان  "غير جداگانه "!!؟ مگر در خانه هاي به اصطالح "برايش تعيين كرد

آن سال ها افراد با چند نفر در تماس بودند كه او با و جود ارتباط با دو در 
خارج از روابط مستمر سازماني قرار داشته!!؟ اساساً  "نفر از افراد سازمان، باز 

چه نوع خانه اي  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"از نظر  "خانه جداگانه"
در ايران  50قت در دهه اگر هم هيچو "توضيح "است؟ آيا امضاء كنندگان 
سازمان هاي چريكي را تجربه  خانه هاي جداگانهنبوده و عمالً زندگي در 

نكرده اند و به محدود بودن تعداد افراد در آن خانه ها وقوف ندارند، هيچوقت 
هم راجع به اين موضوع نشنيده اند كه در آن سازمان ها افراد به صورت 

 -حل بزرگ زندگي نمي كرده اند، بلكه سهقبيله اي و ايلي در يك خانه يا م
  فعاليت مي كردند!!؟   جداگانه چهار نفره در خانه هاي 

تازه هر كسي كه حداقل آشنائي به كار تشكيالتي در دوره مورد نظر داشته 
روابط مستمر "باشد مي داند كه يك فرد در تشكيالت با يك فرد رابط در 

  اين كه گفته مي شود كه تورج بيگوند قرار مي گرفت. حاال چرا با  "سازماني

  
  

  
  
( كه خود امر عجيبي است) داشته، باز در اين داستان كذائي، او  "دو رابط "
معرفي مي شود!! از اين هم گذشته، در  "خارج از روابط مستمر سازماني"

ادامه مطلب عنوان مي شود كه گويا بيگوند نه فقط با دو رابط در ارتباط بوده 
فر ديگر در آن خانه زندگي مي كرده است كه ابداع كنندگان بلكه او با يك ن

   "كردن داستان، نام  "هيجان انگيز"اين داستان كذائي، براي هرچه بيشتر 
را كنار بگذاريم و بر مبناي  "نگهبان"به او داده اند. اما اگر فعالً نام  "نگهبان

با تورج بيگوند قرار  اين داده ها پيش برويم كه سازمان سه نفر را در تماس
تا نظراتش در  -داده بوده، به خودي خود  بر ادعاي مبني بر ايزوله كردن او

  خط بطالن كشيده مي شود. -انزوا مانده و به كسي منتقل نشود
دهندگان با احساس  "توضيح"به داستان فوق،  "نگهبان"با وارد شدن 

خلق در دوره رفيق مسئوليت كامل (!!) در حقيقت سازمان چريكهاي فدائي 
حميد اشرف را متهم مي كنند كه گويا هر كسي را كه در سازمان نظري 

مي گماردند؟ يا حداقل آنها  "نگهبان "مخالف داشت، زنداني كرده و بر سر او 
تراب  "ادعا ميكنند كه در يك مورد (مورد تورج بيگوند) چنين بوده است! آيا 

را خود ابداع كرده و مسئوليت آن  اين داستان "انديشه و پيكار -حق شناس
را مي پذيرند؟ آيا حاضرند كه با سند و مدرك چنين اتهامي را ثابت كنند! تا 
ديگران حرف آنها را قبول كرده و با آنها هم آواز شوند كه گويا در سازمان 

، جو كامالً غير دموكراتيك حاكم بوده تا 1354چريكهاي فدائي خلق در سال 
فراد را خفه كرده و خود آنها را زنداني مي كرده اند!؟ يا نه، جائي كه نظرات ا

چنين چيزي در اساس يك دروغ محض است و نويسنده يا نويسندگان 
هاي صوتي فرصتي برايشان بوجود  نوارفقط به تصور اينكه  انتشار   "توضيح"

آورده كه مي توانند عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق هر اتهامي را وارد 
، اين داستان كذائي را از دشمنان مردم به عاريه گرفته و غير مسئوالنه كنند

  تكرار كرده اند!؟
در ادامه داستان بي اعتبار فوق، اين كوشش هم صورت گرفته كه سازمان  

چريكهاي فدائي خلق به اصطالح بي مايه و پوسيده و شكست خورده نيز 
كه  -يعني ادعا شده -جلوه كند، چرا كه در ادامه داستان معلوم مي شود

عليرغم زنداني كردن بيگوند (به معني گويا قرار دادن او در يك خانه جداگانه 
خارج از روابط مستمر سازماني و گماردن نگهبان بر سر او) و به طور كلي 
عليرغم همه تالش رفيق حميد اشرف و ديگر رفقاي مسئول براي خفه كردن 

گفتگو، دو عضو رابط تشكيالت و يك  با بحث و "نظرات او در سازمان، وي 
! چه جاي شادي و شعفي! "عضو نگهبان خانه را نيز با خود همراه كرد.

نويسندگان اصلي اين مهمل، از موفقيتي كه روي كاغذ براي خود بدست 
 داده اند البته كه مسرور و شادمان شده اند!  "شكست"آورده و رفقاي ما را 

 – شناس حق تراب"گان مهمالت فوق نه واقعيت اين است كه ابداع كنند
 "اي توده"مردم يعني  دشمنان جبهه به متعلق افرادي بلكه ،"پيكار و انديشه

 مسئوليتي بي بخوان(  "پيكار و انديشه – شناس حق تراب" گناه. هستند ها
 آن در فقط ،)خلق فدائي چريكهاي سازمان عليه بر مطلبي هر انتشار در شان
 خورد قسم دشمن و رسوا توده حزب مدرك و سند بي ادعاهاي كه است
هاي ستمديده ايران را بي  توده همه و خلق فدائي چريكهاي و كارگر طبقه

 در. اند داده خواننده خورد به خود امضاي با "حقيقت "چون و چرا به عنوان 
 امضاي و مسئوليت و نام به "پيكار و انديشه – شناس حق تراب"آنچه واقع،
 توزانه كينه و شرمانه بي اتهامات جز اند، كرده منتشر "يحتوض" در خود

http://dialogt.de/



  نقد و بررسي

 ٢٢٢  107 ي آرش شماره

اينان  "گناه"چريكهاي فدائي خلق نيست؛ و  سازمان عليه بر ها "اي توده"
فقط رونويسي كردن از روي دست آن عناصر ضد خلق و تكرار مهمالت 

 آنهاست. 
بپرسيد كه شاهد يا مدرك شما در  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس "از 
ثبات چنان داستان كذائي چيست!؟ نه، اين پرسش هم الزم نيست چون آنها ا

تعيين كرده اند. در نتيجه بايد به  "منابع"خود  "توضيح"براي سخنان و 
آنها رفت و ديد كه در آنجا چه ها عليه سازمان  "معتبر"گويا  "منابع"سراغ 

رهاي موجود را نوا "منابع"چريكهاي فدائي خلق نوشته شده است.  يكي از 
معرفي كرده اند بدون آن كه بگويند در سخنان چه كسي يا كساني و در 
كدام قسمت از نوارها چنان اباطيلي مطرح شده اند. هر كسي كه به نوارهاي 
مورد بحث گوش كرده باشد، با روشني خواهد گفت كه در آن نوارها چيزي 

ود ندارد. بنابراين، وج "انديشه و پيكار -تراب حق شناس "توضيح "در تأئيد 
ذكر چنين آدرسي به خصوص براي كساني كه نوارهاي مورد بحث را گوش 

 نكرده اند، نمي تواند جز نقش گمراه كنندگي داشته باشد.   
كه در  "توده اي"آن هم  -ها است "توده اي"منبع ديگر، اظهارات يكي از 

ست شخصاً همكار دستگاه سركوب بود و دستش در د 60دهه خونين 
، "توضيح"جمهوري اسالمي جنايتكار قرار داشت. متأسفانه امضاء كنندكان 

حرفها و ادعاهاي چنين كسي را عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق، 
دراينجا روي اين امر تأكيد كنم عيناً و بي و كم و كاست تكرار كرده اند. 

بع كه در اين شكي نيست كه براي پي بردن به حقيقتي مي توان از منا
دشمن هم سود جست. ولي نمي توان و درست نيست كه چشم بسته هر چه 
از زبان دشمن گفته شده است را حقيقت ناب تلقي كرده و به نام و اعتبار 
خود به خورد خواننده داد! ادعاهاي هر كسي و به خصوص دشمنان شناخته 

د با داده ها گرفته تا عوامل جمهوري اسالمي، را باي "توده اي"شده مردم، از 
ها و تجربيات عيني موجود سنجيد و با تجزيه و تحليل علت ومنافعي كه در 
پشت آن ادعاها و سخنان خوابيده است، با احتياط به آنها برخورد نموده و در 

 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"صورت لزوم از آنها استفاده كرد. اما 
ها كه  "توده اي"ادعاي  چنين كاري را نكرده اند، بلكه آنها هر سخن و

تبهكاري و دشمني كينه توزانه شان با توده هاي تحت ستم مردم و نيروهاي 
انقالبي، حقيقت ثابت شده اي است را دربست قبول كرده و براي خواننده 

انديشه  - تراب حق شناس"نقل كرده اند. مسلم است كه اگر به جاي امضاي 
بود، خواننده، تره هم براي  "توضيح"، امضاي حزب توده در زير آن "و پيكار

آن ادعاها خورد نمي كرد. اما آنها امضاي خود را گذاشته و گوئي كه منبع 
روزگاري كه آسان  "موثقي را معرفي مي كنند، خواننده را رجوع داده اند به: 

  !!   "سپري نشد، بخش دوم از يادمانده هاي علي خدائي
روزهاي  "نوشته اي تحت عنوان  ببينيم، علي خدائي كيست؟ اين شخص در

 " 61، خود را در پايان سال "دشواري كه فدائي ها در انتظار يورش بودند
(منظور حزب توده است) معرفي كرده و  "عضو مشاور كميته مركزي حزب

بوده است.(سازمان نويد،  "عضو رهبري سازمان نويد"افزوده است كه قبالً 
در ايران  57هاي قبل از قيام بهمنخود را بخش فعال حزب توده در سال 

معرفي كرده است). اما براي شناخت بيشتر او بايد به اين واقعيت اشاره كرد 
كه در شرايطي كه رژيم جمهوري اسالمي هجوم سراسري خود به مردم مبارز 

آغاز كرد، حزب توده و سازمان اكثريت به آستان بوسي  60ايران را در سال 
و با شركت در سركوب هاي خونين و جنايتكارانه  اين رژيم سركوبگر رفته

جمهوري اسالمي، در عمل، نوكري وسرسپردگي خود را به سردمداران اين 
رژيم نشان دادند. درست در زماني كه جمهوري اسالمي براي سركوب كامل 
انقالب دموكراتيك و ضد امپرياليستي توده هاي مبارز مردم به هر عمل 

رانه اي دست مي زد و از اين رو فضاي جامعه تماماً شنيع و كثيف و جنايتكا
خونين بود و سعي مي شد كه ترس و رعب و وحشت جامعه را فرا گيرد، 
حزب توده و سازمان اكثريت، دم و دستگاه سياسي خود را كامالً در خدمت 

 -تراب حق شناس "اي كه  "منبع"پيشبرد اهداف اين رژيم قرار دادند. در 
را به آن رجوع داده اند، فرد نامبرده  "توضيح"خواننده  "انديشه و پيكار

اعتراف مي كند كه در آن سال هاي خونين به چه صورت با دستگاه هاي 
  حكومتي در تماس بوده است. 

او از حوزه هاي حزبي و كوششي كه براي پاك كردن آن از نفوذ عوامل غير( 
ابتدا بصورت غير  "ظاهراً عوامل حكومت) به عمل مي آمده صحبت مي كند: 

منظم از حوزه هائي كه حدس زده مي شد كساني به داخل آن ها نفوذ كرده 

اند گزارش هاي دقيق خواسته مي شد. مسئوليت اين حوزه ها به افراد ورزيده 
تصميم گرفته شد كه اين  1360و اغلب زندان ديده سپرده شد. اما، از سال 
روي آنها كار اطالعاتي بشود. براي  حوزه ها دقيق تر زير نظر قرار بگيرند و

نمونه برخي از اين افراد را تيم تعقيب دنبال كرده و خانه و پايگاه و ارتباط 
هاي او كشف و گزارش شده بود. در همين رابطه طرح تهيه بولتن هيات 
سياسي تصويب شد كه مجموعه گزارش هاي مربوط به اين نوع حوزه ها و 

ولتن مي رسيد و او آن ها را تنظيم كرده و دراختيار افراد بايد به مسئول اين ب
هيات سياسي بگذارد. اين بولتن فقط در يك نسخه تهيه مي شد و درجلسات 

مسئوليت اين بولتن را به من هيات سياسي خوانده شده و بايگاني مي شد. 
وكيل حزب در  "ترابي". محل تهيه اين بولتن نيز دفتر زنده ياد سپردند

همان دفتري كه كارهاي روابط ري در نظر گرفته شد. يعني خيابان جمهو
عمومي و نامه نگاري هاي حزب با ارگان هاي حكومتي در آنجا انجام 
مي شد. از جمله انتقال نامه ها و پيام ها و نظرات رهبري حزب براي 
آيت اهللا خميني، يا نامه نگاري با رياست وقت مجلس كه هاشمي 

دان اوين و شخص اسداهللا الجوردي و رفسنجاني بود و يا با زن
  )"( تأكيد ها از نويسنده اين سطور است "ديگران.

بنابراين روشن است كه علي خدائي كه اظهارات و ادعاهاي وي بر عليه 
 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " سازمان چريكهاي فدائي خلق از طرف

خدمت گزار  "ه ايتود"به خواننده معرفي شده، يك  "موثق"به عنوان منبع 
جمهوري اسالمي آنهم در شرايطي است كه آن رژيم با قساوت و بي رحمي 

ساله مرتبط با سازمان هاي مخالف رژيم و از  13-12تمام حتي به بچه هاي 
جمله مرتبط با سازمان پيكار، برخورد مي كرد. فرد مذكور در چنين شرايطي 

من يادم هست  "وي مي گويد: با خود قصاب زندان اوين در ارتباط بود. خود 
كه بارها براي مالقات رفيق عموئي با اسداهللا الجوردي كه هر دو يكديگر را از 

. روشن است كه اظهارات چنين "زندان شاه مي شناختند وقت مالقات گرفتم
شخصي درمورد نيروهاي انقالبي نمي تواند به زهر كينه و خشم، از نوع همان 

سبت به مردم و نيروهاي انقالبي آلوده نباشد. كينه و خشم الجوردي ها ن
معرفي شده ادعاها و  "منبع"چنين شخصي است كه در آن به اصطالح 

اتهامات بي اساسي راعليه سازمان چريكهاي فدائي خلق مطرح كرده و نوشته 
عسگر آهنين جگر موفق شد اطالعات ديگري در باره بحث هاي  "است: 

هاي تيمي بدست آورد. در جريان همين دروني رفقاي چريك برخي خانه 
پيگيري معزز توانست جزوه حيدري بيگوند را از طريق آهنين جگر به هاتفي 

كه بيگوند بدليل نظراتي كه پيدا كرده در برساند. البته با اين اطالعات 
سازمان چريك ها منزوي شده و حتي او را در يك خانه تيمي نيمه 

ارتباط هاي او با خارج از خانه و خريد زنداني كرده اند و معزز مسئول 
نگهبان معزز در حقيقت  "در ادامه گفته شده است كه: و ديگر امور است. 

.( تأكيد ها از من است). فعالً به كل اين "بيگوند در آن خانه تيمي بود
داستان كه خود جاي تأمل دارد نمي پردازم، ولي در ارتباط با بحث فعلي، 

 ، اظهارات"انديشه و پيكار -تراب حق شناس "شود ي همانطور كه مالحظه م
چنين شخصي را براي قبوالندن آن ادعاهاي كذائي بر  بي سند و مدرك

 "موثق"عليه سازمان چريكهاي فدائي خلق به خواننده، به عنوان گويا منبع 
  خود معرفي كرده اند. 

يعني در ،  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " گويا موثق ديگر "منبع"در 
ع. الهي، مشي مسلحانه  "ضد خلق ديگر تحت عنوان  "توده اي"نوشته يك 

در ارتباط با تورج بيگوند  ،"جانفشاني بي حاصل يك نسل انقالبيون ايران
 ادعاها و اتهامات مشابهي مطرح شده اند. در آنجا چنين نوشته شده است :

ش را به خانه اي ديگر انتشار آثارش را در سازمان ممنوع اعالم كردند و خود"
 "توضيح"است كه در  "خانه جداگانه "اين گويا همان  "تبعيد كردند.

بعنوان نماد حزب  "نويد"ارتباط با سازمان  "در ادامه گفته شده كه  آمده.
توده ايران در آن سالها در داخل كشور، از سوي هم خانه و رابط بيگوند با 

رچه دير هنگام و پس از كشته شدن سازمان چريك ها سرانجام برقرار شد، گ
بيگوند..... هم خانه بيگوند كه نقش نگهبان او در خانه محل تبعيد او را 

. همانطور "به سازمان نويد منتقل شد  "علي"با نام مستعار  "معزز"داشت، 
 در شده ذكر "نگهبان"اكنون مي توان معلوم كرد كه كه مالحظه شد، 

 "پيكار و انديشه – شناس حق ابتر" توضيح در شده مطرح داستان

و خواننده كامالً مي تواند مطمئن شود كه  !است گرفته نشأت كجا از
  در  "نگهبان"، آن داستان كذائي و شخصيت "توضيح"نويسنده يا نويسندگان 
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را خود ابداع نكرده بلكه از جاي ديگري اقتباس كرده اند. بقيه داستان نيز  

را با  "دو عضو رابط تشكيالت و يك عضو نگهبان" مثالً آنجا كه گويا بيگوند،
ها نوشته شده. در همان  "توده اي"خود همراه مي كند نيز از روي دست 

اما اين شورشي، آسان از  "نوشته ع.الهي جمالت زير نوشته شده است: 
و در همان خانه اي كه براي انزوا عقايد و يافته هاي نوينش دست نكشيد 

د، با هم خانه و رابط سازماني اش طرح بحث بر به آن منتقل شده بو
سر همين نظرات و يافته هاي نوين را ريخت. منطق و استدالل او كه 
در همين كتاب حاضر مي خوانيد، آنچنان قوي بود كه نگهبان خانه و 

تأكيد ها از (."دو رابط سازماني اين دوران او را نيز تحت تاثير قرار داد
رجوع  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس " "توضيح"من است). اگر به 

كنيم خواهيم ديد كه آنها همين حرفها را با گذاشتن امضاي خود به پاي آن، 
) بيگوندوي ( "صرفاً تكرار كرده اند. كپيه برداري اشان به اين صورت است: 

با بحث و گفتگو، دو عضو رابط تشكيالت و يك عضو نگهبان خانه را نيز با 
  "رد.خود همراه ك

اتفي، مقدمه كتاب تورج حيدري بيگوند، انتشارات سازمان نويد، رحمان ه"
 "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"، منبع ذكر شده ديگري از طرف "1356

و حسين قلمبر تورج بيگوند مختصراً درمورد زندگي است كه با استفاه از آن 
هاي معرفي  "منبع"توضيح داده اند. به طور كلي، همانطور كه با نگاهي به 

 "توضيح"شده مالحظه شد، همه مطالبي كه در ارتباط با داستان فوق در 
صرفاً به پاي  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس"آمده بيانگر آن است كه 

اتهامات كينه توزانه حزب توده نسبت به سازمان انقالبي چريكهاي فدائي 
ه حزب توده رسوا و خلق امضاي خود را گذاشته و ضمن  اعتبار دادن ب

ها، به نوبه خود خواسته يا ناخواسته كوشيده اند به اعتبار  "توده اي "تطهير
  سازمان چريكهاي فدائي خلق در دوره رفيق حميد اشرف لطمه بزنند.

گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي "آنچه به نام واقعيت اين است كه 
ان افرادي كه با سازمان معروف شد، توسط حزب توده از مي "خلق ايران

چريكهاي فدائي خلق شناخته مي شدند، ساخته و پرداخته شده بود. در 
واقع، اين حزب توده بود كه با تئوري پردازي هاي خود به آن گروه هويت 

در  مثالًها هم به آن اعتراف مي كنند.  "توده اي"داد، واقعيتي كه امروز خود 
، نوشته "ح چريكي را با خود آورداين منطق خلع سال"تحت عنوان مطلبي 

بخش سوم بيانيه گروه منشعب از چريك هاي فدائي خلق را در اين  "اند: 
شماره راه توده مي خوانيد. اين بيانيه را رحمان هاتفي بر مبناي چهار صفحه 
نظراتي كه رفقاي رابط منشعبين بعنوان جمعبندي خود دراختيار وي 

اين بيانيه پايان مشي چريكي و "گفته شده: در ادامه، .  "گذاشتند نوشته 
ترور و پيوستن به مشي توده اي بود و سرانجام بحث هاي طوالني كه هاتفي 
با زنده ياد فرزاد دادگر بعنوان رابط گروه داشت. در اصل، اين بيانيه مفصل، 
خالصه آن بحث هاي طوالني است كه هاتفي با رفقاي منشعب داشت و 

ح شده و مي خوانيد، تدقيق شده و تدوين شده همان مسائلي كه در آن طر
گروه منشعب از  "در مطلب ذكر شده از ع.الهي نيز آمده است:  "بحث هاست.

چريك هاي فدائي خلق از دل اين بحث ها و ديدارهائي كه بصورت نوبتي با 
در مطلبي به . "رحمان هاتفي رهبر سازمان نويد ترتيب مي يافت بيرون آمد

وان چپ بايد بخواند تا بداند چرا نبايد گذشته را بار ديگر تكرار نسل ج"اسم 
)، در ارتباط با كتابي كه با نام تورج  28.07.2008 187(راه توده "كرد

اين  "حيدري بيگوند از طرف انتشارات حزب توده منتشر شده هم نوشته اند: 
اوضاع  همراه با همين مقدمه و يك تحليل همه جانبه از 1355كتاب در سال 

ايران به قلم رحمان هاتفي رهبر سازمان نويد منتشر شد. مقدمه را رفقاي 
  ) 4( "منشعب نوشتند كه مي خوانيد و تحليل را هاتفي نوشت

در آخر بايد به دو مطلب ديگر نيز برخورد كنم. مورد اول مربوط به موضوعي 
اند كه:  آمده. نويسنده يا نويسندگان آن توضيح نوشته "توضيح"است كه در 

بر سر يك قرار تشكيالتي لو رفت و به  1355مهرماه  12تورج بيگوند در "
، گروه وي انشعاب را اعالم كرد 1355شهادت رسيد. يك ماه بعد در آبان ماه 

و كمي بعد پيوستن به سازمان نويد (وابسته به حزب توده ايران) را اعالم 
جمالتي است كه در مقدمه ، تقريباً تكرار "كمي بعد"قسمت اول تا  "نمود.

كتابي كه حزب توده به نام بيگوند منتشر كرده آمده است. اما واقعيت به آن 
گونه نيست كه در اين جمالت بيان شده. بيگوند در درون سازمان، گروهي 

ها  "توده اي"را اعالم كند!  "انشعاب"نداشت كه يك ماه پس از شهادت وي 
، تعداد دوستان "انديشه و پيكار -ناستراب حق ش"و با رونويسي از آنها 

بيگوند را سه نفر ذكر كرده اند كه البته آنها هم يك گروه نبودند. اما با داده 
هاي موجود كه البته نمي تون آنها را كامل به حساب آورد، مي توان گفت كه 
پس از شهادت رفيق حميد اشرف و رفقاي ديگر، در شرايط پراكندگي و قطع 

ها و به طور كلي با به هم ريختن اوضاع سازمان، تعدادي كه درستي ارتباط 
مشي مسلحانه را مورد سئوال قرار داده و ترديدهايشان پس از ضربه هاي 

هم تقويت شده بود، در آبانماه آن سال حساب خود را از  1355سنگين سال 
 بقيه رفقاي سازمان جدا كردند. اين عده كه هنوز به صورت گروهي منسجم

در نيامده بودند، جدائي خود را نيز با اطالعيه اي اعالم نكردند. در طي مدتي 
بين آنها و عناصري از حزب توده ارتباطي بر قرار مي شود. اين موضوع را 

ها به اين شكل مطرح مي كنند كه آنها از طريق امير معزز، كسي  "توده اي"
د با افراد ديگري از سازمان كه قبالً با تورج بيگوند هم خانه بود، توانسته ان

چريكهاي فدائي خلق تماس بر قرار بكنند. بي ترديد، ادعاهاي حزب توده را 
بدون بررسي وتحقيق كامل نمي توان و نبايد پذيرفت، ولي به طور كلي به 
گونه اي كه واقعيت هاي بعدي بيانگرند، ارتباط حزب توده با جداشدگان از 

زي است. دو فردي هم كه در نوار هاي صوتي سازمان، يك واقعيت و امر محر
مورد بحث طرف گفتگوي تقي شهرام هستند، ارتباط خود با حزب توده را 

  انكار نمي كنند.
آنچه مسلم است اين است كه آنچه به نام گروه منشعب از سازمان چريكهاي 
فدائي خلق معروف شده نه در آبان ماه همان سالي كه سازمان چريكهاي 

، 1355مورد حمالت شديد ساواك قرار گرفت، يعني در سال  فدائي خلق
بلكه آن گروه پس از آن تاريخ و بعد از يك سال ارتباط مداوم با حزب توده 

گروه  "شكل گرفت. در واقعيت امر نيز اعالم موجوديت گروهي به نام 
بلكه در آبان ماه  1355نه در سال  "منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق

نيز به  1356در سال  "گروه منشعب"بود. تازه همين به اصطالح  1356سال 
پيوستن به سازمان نويد حزب توده را  "كمي بعد"، "توضيح"رغم ادعاي 

اعالم نكرد. به هيچوجه! اگر با تعمق الزم به هدفي كه حزب توده از اعالم 
انشعاب يك گروه از سازمان چريكهاي فدائي خلق تعقيب مي نمود، توجه 

نيم، خواهيم ديد كه اتفاقاً حزب توده تا جائي كه برايش مقدور بود مي ك
كه بدست آورده بود، حداكثر استفاده را بكند  "برگي"خواست از به اصطالح 

در دنباله گروه دست ساز  "چريكهاي فدائي خلق"و به راحتي حاضر نبود نام 
نسبت به خود را از دست بدهد. اين به اصطالح حزب، با همه كينه اش 

چريكهاي فدائي خلق، به خوبي از محبوبيت عنصر فدائي در ميان مردم مطلع 
بود (و هست)؛ و همچنين به درجه نفرت توده هاي مردم از آن حزب ضد 
خلقي نيز وقوف داشته و دارد. در چنين اوضاعي براي آنها بسيار سودمند بود 

گروه  "و نام كه تا مي توانند سياست ها و نظرات خود را تحت پوشش 
پيش ببرند. خودشان اذعان مي  "منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق

مي خواستند ستادي براي خود بزنند به دليل آن  57كنند كه وقتي در سال 
كه شديداً در ميان مردم منفور بودند (البته آنها از مردم به عنوان طرفداران 

انگار مشتي "رخورد مي شد كه فدائي و مجاهد نام برده اند) با آنها طوري ب
و مي نويسند كه  "جذامي مي خواهند در يك محله اعيان نشين ساكن شوند

 - به دادشان رسيده اند! ( علي خدائي "رفقاي منشعب  "درچنان شرايطي 
روزگاري كه آسان سپري نشد). روشن است كه حزب توده به هيچوجه نمي 

پيوستن به سازمان  "كمي بعد" خواست كه پس از اعالم انشعاب گروه مزبور،
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نويد اعالم شود. اما روزگار به خواست حزب توده پيش نرفت و مردم مبارز و 
را به آن حزب منفور  "گروه منشعب" "برگ"آگاه ايران اجازه بازي بيشتر با 

ندادند. دقيقاً اين توده مردم آگاه و مبارز بودند كه حزب توده را مجبور كردند 
ا به درون خويش كشيده و دو روح را در يك قالب عرضه كه زائيده خود ر

كند. از آنجا كه اين موضوع نمودار يك تجربه ارزشمند تاريخي است، در 
اينجا تا حد امكان با جزئيات، چگونگي اجبار و زمان پيوستن گروه منشعب 
به حزب توده را ذكر مي كنم. اما قبل از آن، اين نكته را ياد آوري كنم كه 

عليه  "فوق الذكر "توده اي"كه از نوشته  "انديشه و پيكار - حق شناستراب 
سازمان چريكهاي فدائي خلق جمالتي برگزيده اند، مي توانستند ببينند كه 

بعد از  57در آنجا هم تاريخ پيوستن گروه منشعب به حزب توده، سال 
گروه منشعب از چريك هاي  "ذكر شده. در آنجا آمده است :  "انقالب"
ائي خلق از دل اين بحث ها و ديدارهائي كه بصورت نوبتي با رحمان فد

در  57هاتفي رهبر سازمان نويد ترتيب مي يافت بيرون آمد و پس از انقالب 
  ."حزب توده ايران جاي گرفته

بله، اين مردم آگاه و مبارز ايران بودند كه پس از علني شدن سازمان هاي 
ادار كردند كه نام چريكهاي فدائي ، گروه منشعب را و 57مخفي در سال 

خلق را از دنباله اسم خود برداشته و بعد رسماً به حزب توده بپيوندد. اين امر 
به زماني برمي گردد كه پرسنل نيروي هوائي در دانشگاه صنعتي ميتينگي 
برگزار كرده بود. در آن ميتنيگ وقتي نماينده گروه منشعب، خواست پيام 

واند، مردمي كه در آنجا حضور داشتند، همه يك صدا اش را براي جمعيت بخ
فرياد زدند: نه، پيامش را نخواند. اينها همان هائي هستند كه در روزهاي 

سازمان "سخت، فدائي ها را تنها گذاشتند. وضع طوري شد كه نماينده 
( همان سازماني كه خود دچار اپورتونيسم گشته و "چريكهاي فدائي خلق

گرچه در آن زمان مردم، اين  -را به درون خود راه داده بود باند فرخ نگهدار 
را نمي دانستند و به آن سازمان به مثابه سازمان واقعي چريكهاي فدائي خلق 
مي نگريستند)، پا درمياني كرد تا او بتواند پيامش را بخواند. اما باز جمعيت 

شرط بخواند راضي نشد و اين فرياد در فضا طنين انداز شد كه تنها به اين 
را هم به اسم خود اضافه كند. درست پس  "وابسته به حزب توده"كه عبارت 

ها اعالم كرد كه ديگر  "توده اي"از اين فضيحت بود كه آن گروه دست ساز 
استفاده  "گروه منشعب از سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران "از اسم 

  حزب توده پيوست.رسماً به  1357در همان سال  "كمي بعد"نخواهد كرد و 
 يك موضوع در ارتباط با توضيح مبارز عزيز آخرين مطلب اين نوشته را به

تراب حق شناس در مورد نوارهاي دور اول كه يكي از طرف هاي گفتگو رفيق 
از  "حميد اشرف است، اختصاص مي دهم. در آن توضيح گفته شده است: 

كه به سازمان چ. ف. خ.  آنجا كه رفقاى فدائى در خارج كشور به دليل ضرباتى
ا. وارد شده بود اين نوارها را دريافت نكرده بودند، رفيق شهيد محمد حرمتى 

يا  1356پور كه نمايندهء سازمان چ. ف. خ. ا. در خارج بود در اواخر سال 
نسخهء ديگرى از نوارها را از ما خواست كه خودم در پاريس به  1357اوايل 

   "وى دادم.
بيان يا درست تر گفته شود ادعا روبرو شدم، واقعاً جا خوردم. من وقتي با اين 

عجبا از چه سخن گفته مي شود؟ مگر ممكن است رفيق حرمتي پور چنان 
نوارهائي را از سازمان مجاهدين دريافت كرده باشد و من از وجود آنها بي 

ه بر زماني بود ك 1357يا اوايل  1356خبر بوده باشم. اتفاقاً تاريخ اواخر سال 
عكس سال هاي قبل، من و رفيق حرمتي پور در تماس مداوم با يكديگر 
بوديم. در ابتدا به حافظه خود شك كردم، ولي در همان حال فضاي تيره و 
كدري كه درست در همان مقطع بين مجاهدين و ما بوجود آمده بود از 
ر خاطرم گذشت. در چنان فضائي چطور ممكن بود مجاهدين سخاوتمندانه نوا

گفتگوها را به رفيق حرمتي پور داده باشند. در آن مقطع سازمان مجاهدين 
درون دو سازمان مجاهدين خلق ايران و سازمان  2خلق، نشريه شماره 

چريكهاي فدائي خلق ايران را بدون موافقت و حتي اطالع سازمان ما در 
د. اين انتشار بيروني داده بو "مسايل حاد جنبش ما "كتابچه اي تحت عنوان 

كتابچه حاوي اتهامي ناروا و مملو از برخوردهاي تنگ نظرانه نسبت به 
سازمان ما بود. تا جائي كه ما در خارج از كشور در جريان بوديم، آنها در 
برخوردهاي حضوري شان با ديگران نيز به طور شفاهي به بد گوئي از سازمان 

به هشت تير و شهادت ما پرداخته و به طور كلي بر خالف سالهاي قبل از ضر
رفيق حميد اشرف، نسبت به سازمان چريكهاي فدائي خلق برخوردهاي به 
قول معروف از باال و غير دوستانه اي داشتند. امروز در جنبش، هم كتابچه 

موجود است، هم اعالميه اي كه در همان زمان از  "مسايل حاد جنبش ما"
قدام آنها و تكذيب اتهام طرف سازمان چريكهاي فدائي خلق در برخورد به ا

ناروا و بي اساس شان به سازمان ما، منتشر شد، و هم نشريه شماره اول بحث 
بين دو سازمان با مقدمه اي كه در آنهم برخورد مجاهدين مورد نقد قرار 

  گرفته و از طرف سازمان چريكهاي فدائي خلق انتشار يافت، وجود دارد. 
ها بعد از انتشار آن نوار هاي صوتي بي ارتباط نيست مطرح كنم كه خيلي 

(نوار هاي گفتگوي رفيق حميد اشرف و رفقاي ديگر)، روي ضرورتي انگشت 
گذاشتند، و آن اين كه به هنگام انتشار آن نوار ها مي بايست دو موضوع به 
روشني و با صراحت پاسخ داده مي شد. اول اين كه چرا نوارها در مدت 

م قرار داده نشده بودند و دوم و شايد مهمتر از طوالني گذشته در اختيار عمو
اولي، چرا امروز، در تاريخ كنوني منتشر مي شوند! اينها پرسش هاي كامالً 
بجائي بوده و هستند، چرا كه مسلماً تاريخ فقط يك رقم نيست بلكه معرف 
اوضاع و احوال و شرايط مخصوص به خود است و از اين رو ضرورت هر 

با شرايط خودش بايد توضيح داده شود. اما در آن توضيح،  اقدامي در ارتباط
از پاسخ به اين دو سئوال اجتناب شده و گويا براي پر كردن جاي خالي آنها 
بود كه اين موضوع مطرح شده كه نسخه اي از آن نوارها به فالني و در چند 

به نظر من سال بعد به بهماني از سازمان چريكهاي فدائي خلق داده شد. 
ها و  نوارليرغم بجا و الزم بودن پرسش انتقادي فوق الذكر، صرف انتشار آن ع

هاي ديگر از طرف تراب حق شناس ارزشمند و قابل ارج گذاري است و  نوار
تأكيد بر اين كه گويا نوارها به اين و آن هم داده شده بود، چيزي به ارج و 

اما  كم نمي كند. ارزش آن اقدام اضافه نمي كند و مسلماً چيزي هم از آن
ضرورت و نيازي براي طرح چنين تأكيداتي پرسيدني است كه اساساً چه 

وجود داشت!؟ در هر حال، واقعيت اين است كه من نيز مثل خيلي هاي ديگر 
صداي رفيق حميد اشرف و گفتگوهاي مربوطه را پس از انتشار به صورت نوار 

ر آن نوارها را در اختيار هاي صوتي در اينترنت شنيدم. اگر رفيق حرمتي پو
داشت مسلماً من بايد اولين كسي مي بودم كه آن رفيق آنها را براي گوش 
دادن ، به او داده باشد و در اين صورت مسلماً ما در مورد مطالب آن با هم 

  كه چنين نبود.  -بحث و گفتگو مي كرديم 
يا اوايل سال  56براي من در ارتباط با اين گفته كه آن نوارها در اواخر سال 

به رفيق حرمتي پور داده شده بود، اين سئوال هم مطرح است كه اگر  57
چنين نوارهائي در اختيار رفيق حرمتي پور بود حتماً آنها را در اختيار رفقاي 
ديگري هم كه در آن زمان در كنار ما بودند قرار مي داد. يا اگر در سال هاي 

آنها را در اختيار داشتند، حتماً تا به امروز بعد افراد وابسته به سازمان فدائي 
(و قبل از انتشار آن نوار هاي صوتي) كساني هم كه تخصص خود را جمع 

از گذشته و عرضه آنها به نام اطالعات دست  نادرست آوري اطالعات درست و
اول خود قرار داده اند، پيدا مي شدند تا ده ها بار در مورد آن نوارها صحبت 

كه چون اطالعي نداشته اند،  -گوش كردن به آن نوارها را بدهند كرده و پز 
ادعائي نكرده و چنين چيزي نگفته اند. همچنين تا كنون هيچ كس و در هيچ 
زماني مدعي نشده كه در مورد آن نوارها چيزي از رفيق حرمتي پور شنيده 
ي است. عالوه بر اينها، اين به هيچ وجه قابل پذيرش نيست كه رفيق حرمت

پور نوار صداي رفيق حميد اشرف را در اختيار داشته ولي با بي اعتنائي آن را 
به كناري گذاشته يا دور انداخته است! مطمئناً اگر او چنان نوارهائي در 
اختيار داشت حتي به خاطر حفظ صداي رفيق كبيرمان حميد اشرف هم 

ن كه در موردي با خود به ايران مي برد. كما اي 57شده بود، آن را در سال 
ديگر من خود چنين برخوردي داشتم. اين مورد را در زير به تفصيل توضيح 
مي دهم كه خود مي تواند گواهي دهد كه در صورت دراختيار داشتن 

  نوارهاي مورد بحث، با آنها نيز برخورد مشابهي صورت مي گرفت.
يم سال ها نوار سرودي از رفيق حميد اشرف و رفيق مرد ديگري كه برا

از آخرين  1353شناخته نشد را به همراه داشتم. اين نوار كه در اواخر سال 
ارتباط با رفقاي داخل در خاورميانه بدست ما رسيده بود، آنقدر براي من با 
اهميت و با ارزش بود كه آن را هيچوقت از خودم دور نمي كردم. در آن سال 

به يك معنا در جاي ها من مرتب به اين يا آن كشور مسافرت مي كردم و 
ثابتي به مدت طوالني مستقر نبودم. با اين حال اين نوار و همچنين يادگاري 
هائي كه از رفيق داداشي( رفيق محمد علي خسروي اردبيلي كه درسال 

در جبهه نبرد در ظفار شهيد شد) داشتم را به هر صورتي بود تا مقطع  1354
، حفظ كردم. در ايران، يادگاري تا زمان بازگشتم به ايران 1357قيام بهمن 

  هاي رفيق داداشي را در اولين فرصت به دست خانواده اش در بابل رساندم  و 

http://dialogt.de/



  نقد و بررسي

 ٢٢٥  107 ي آرش شماره

  

  

  
نوار رفيق حميد اشرف و رفيقي ديگر كه سرودهائي در آن خوانده بودند را به 
دست زنده ياد شاعر انقالبي، سعيد سلطانپور سپردم تا تكثير و در اختيار 

  ه بيشتر سرودها را در آن نوار رفيق حميد اشرف خوانده جنبش قرار دهد. البت
سه جمله اي در وصف آن گفته بود، مثالً  -بود. او در اول هر سرود هم دو 

خوب بياد دارم كه در ابتداي سرودي كه به اسم سرود چريكهاي فدائي خلق 
را اين سرود "معروف است با حالت افتخار آميزي اين جمله را گفته بود: 

رفيق كبير ما مسعود احمدزاده و رفقاي همراه او موقع رفتن به صحنه اعدام، 
. متأسفانه در اثر اشتباه رفيق داداشي ( او مرتب با اشتياق تمام "مي خواندند

به اين سرودها گوش مي داد)، بيشتر صحبت هاي رفيق حميد اشرف در آن 
در هر حال به هنگام آماده نوار يا كامالً پاك و يا بريده بريده شده بودند. 

كردن آن نوار براي تكثير، همه اين قسمت ها و صداي رفيق ناشناخته، پاك 
و تنها صداي سرود خواندن رفيق حميد اشرف در اختيار جنبش قرار گرفت. 

گرمي  1357اين همان نواري است كه امروز در جنبش وجود دارد و در سال 
  سازمان چريكهاي فدائي خلق شد.  بخش قلب مردم و هزاران هوادار پرشور

مسلماً بحث بر سر اين نيست كه ما از همه اسناد گذشته بخوبي محافظت 
كرديم. به هيچوجه. اتفاقاً خيلي از اسناد و مدارك گذشته از ميان رفته اند يا 
در دسترس عموم نيستند. مثالً با اين كه يك نسخه از جزوه تحقيقات 

آذربايجان كه رفيق بهروز دهقاني آن را با به جان روستائي از منطقه قره داغ 
خريدن خطرات زياد و با درايت كامل تهيه كرده بود، به منطقه رسيد و ما آن 
را براي چاپ و انتشار به اروپا فرستاديم، هيچوقت چاپ نشد و معلوم هم نشد 

 هر چند به احتمال زياد امروز در جائي مخفي نگاه داشته -چه بر سر آن آمد 
  شده است.

  
  جمعبندي كنم: 

همت رفقاي منتشر كننده اسناد مورد بحث، به عنوان انجام يك وظيفه  -1
مبارزاتي، كامالً ارزشمند است. تحسين اين كار دو چندان مي شد اگر آنها در 
توضيح خود براي اين اسناد نيز مستند سخن مي گفتند و مثالً بدون تحقيق 

ين نمي كردند و يا عليرغم بي اطالعي از نام الزم، براي گفتگوها تاريخ تعي
شركت كنندگان در مباحثه با تقي شهرام، نام هاي غير واقعي روي آنها نمي 
گذاشتند، و يا...موضوعات ديگري كه چه بسا برخورد به آنها موجب 

  ترديدهائي در موارد ديگر آن توضيح گردد.
اين حزب هميشه استناد به منابع حزب توده بدون تعمق در ماهيت  -2

خائن، و تكرار ادعا ها و اتهامات پوچ و بي اساس آنها ، كاري نيست كه 
  شايسته نيروهاي انقالبي باشد. 

گروه منشعب از سازمان "بر اساس اطالعات تا كنون موجود، آنچه به نام  -3
شهرت يافته، گروهي بود كه حزب توده طي  "چريكهاي فدائي خلق ايران

فراد جدا شده از سازمان چريكهاي فدائي خلق بعد از ضربه تماس و كار روي ا
، براي اشاعه نظرات خود بوجود آورد، و بالفاصله پس 55تير  8هاي سنگنين 

از علني شدن سازمان هاي سياسي مخفي پس از سقوط رژيم شاه، بر اثر 
فشار توده هاي مبارز و آگاه ايران مجبور شد آن گروه دست ساز خويش را 

  خود جاي دهد.  در درون

در خاتمه مجبورم براي تمامي كساني كه با ديدي تاريخي و براي روشن   -4
شدن حقيقت به اين اسناد مي نگرند، يكبار ديگر تاكيد كنم كه من نوار هاي 
صحبت رفيق حميد اشرف را براي اولين بار پس از اينكه در سايت انديشه و 

 57و يا  56اين ادعا كه در سال پيكار درج شد شنيدم، و به همين دليل هم 
  رفيق حرمتي پور آنها را داشته است را با واقعيت منطبق نمي دانم.

اميد كه اين مالحظات، خدمتي باشد براي روفتن غبار از چهره حقيقت. 
  وظيفه اي كه مرا به نوشتن اين سطور واداشت. 

  2011آگوست  -1390شهريور 

  
  پاورقي ها:

را به مثابه امضائي كه در پاي  "انديشه و پيكار -ستراب حق شنا"عبارت  -1
توضيح مربوط به نوارهاي مورد بحث گذاشته شده و قاعدتاً بار مسئوليتي را 

  حمل كند، بكار مي برم.
در توضيح مربوط به نوارهاي مورد  "انديشه و پيكار -تراب حق شناس" -2

ا اين گروه سازمان چريك هاي فدايي خلق ايران ب "بحث نوشته اند كه 
. اين به نوبه خود مي تواند موضوعي مورد "منشعب ارتباط خود را حفظ كرد

برخورد باشد. اما دراينجا دليلي كه براي اين مورد ذكر شده اين ادعا است كه 
 دي ماهدور دوم گفتگوها بين رهبري مجاهدين و فدائيان كه در اوايل "گويا 

 "از س چ ف خ ا، برقرار شد.صورت گرفت، توسط همين گروه منشعب  1355
( تأكيد از نويسنده اين سطور)، بايد پرسيد كه اين ادعا بر چه پايه و اساسي 
استوار است!؟ همانطور كه در باال اشاره شد مركزيت سازمان مجاهدين در 

نامه اي براي سازمان چريكهاي فدائي خلق نوشته  1355شهريور  31تاريخ 
چاپ شده، پس از ذكر قطع  "يل حاد جنش مامسا"است. در اين نامه كه در 

رابطه كامل بين دو سازمان بعد از ضربه تير ماه به سازمان چريكهاي فدائي 
به هر صورت مدتي بعد تماس با رفقاي  "خلق، آشكارا نوشته شده است كه

فدائي حاصل گشت......رفقائي كه در اولين جلسه ي مذاكرات حضوري بعد از 
ت داشتند كه از عناصر مركزي رفقاي فدائي به شمار ضربات اين دوره شرك

. در واقعيت امر، سه تن از رفقاي فدائي كه در آن دوره "مي آمدند....
مسئوليت هاي مركزبت را به عهده گرفتند، با توجه به اطالعات خود ما، 
عبارت بودند از رفقا، صبا بيژن زاده، حسن جان فرجودي، بهنام اميري دوان. 

دوم در گفتگوي  "هم در دنباله مطلب فوق چنين آمده است:  "حتوضي "در 
بين دو سازمان، دو نفر: حسن جان فرجودي لنگرودي و يك نفر ديگر از س 
چ ف خ ا و محمد جواد قائدي و مسعود فيروزكوهي از س م خ ا حضور 

كه گويا  "انديشه و پيكار - تراب حق شناس". بنابراين، اين ادعاي "داشتند
، 1355در اوايل دي ماه تير،  8دو سازمان پس از ضربه هاي سنگين ارتباط 

 31تاريح  از طريق گروه منشعب برقرار شده را نمي توان درست تلقي كرد.
بيانگر آن است كه در نامه مركزيت سازمان مجاهدين، خود  1355شهريور 

ارتباط بين مركزيت دو سازمان قبل از شهريور برقرار گشته بود، و اين 
اريخي است كه هنوز افرادي از سازمان چريكها جدا نشده بودند و گروه ت

  منشعبي وجود نداشت.
ها پس از شهادت تورج بيگوند به نام وي  "توده اي"كتابي كه  -4و  3  

منتشر كردند را نمي توان حقيقتاً نوشته خود وي به حساب آورد. آنها مدعي 
يگوند را به حزب توده داده است. اند كه رفيق وي به نام امير معزز نوشته ب

ولي موقعي كه حزب توده به نام بيگوند كتاب منتشر كرد وي شهيد شده بود 
ها بود كه مي خواستند از شهادت او به  "توده اي "و ريش و قيچي در دست 

نفع اشاعه انديشه هاي خود استفاده كنند.  هدف حزب توده در واقع، مقابله 
اي فدائي خلق با سوء استفاده از محبوبيت نام خود با نظرات انقالبي چريكه

آنها بود. امروز هم آنها براي مقابله با نظرات چريكهاي فدائي خلق اقدام به 
تجديد چاپ آن نوشته ها  كرده  و يكي از داليل تجديد چاپ كتاب بيگوند و 

در كنار تبليغي "اعالميه توضيحي گروه منشعب را اين طور بيان كرده اند: 
ه در دوران اخير پيرامون آثار پرويز پويان و احمدزاده بعنوان دو تئوري ك

پرداز جنگ مسلحانه و ترور در ايران مي شود، از نظر ما بايد ريشه هاي اين 
(جانفشاني بي حاصل يك نسل انقالبيون "تبليغ را يافت و آن را خشك كرد.

 ع. الهي). - ايران
 

*  
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 فدائيان و مجاهدين
 

  داحمديمحمدتقي سي

  

اند شناس كه بسيارزحمت كشيدهدر ابتدا تشكر و سپاس از رفيق تراب حق
  اند.و نوارهاي گفتگو را به اين شكل تنظيم وبطور وسيع پخش كرده

را با  كه نوارها "چريكهاي فدائي خلق ايران"دوم تشكر و سپاس ازرفقاي 
  اند.زياد درپياده كردن، بصورت نوشتاري درآورده مشكالت

تشكروسپاس از رفيق پرويز قليچ خاني كه مجله وزين آرش راهم چنان  سوم
  نمايند. وارتوليد و توزيع ميآرش

را درتهران شنيدم درسال  "سازمان مجاهدين خلق ايران"اولين باري كه نام 
سازمان "مشهد گروه كه بعداً  كه من تازه از شاخه بود. زماني 1349

اري شد به تهران آمده بودم. در اين زمان نامگذ "چريكهاي فدائي خلق ايران
من با رفيق كبيرجان باخته اميرپرويز پويان ارتباط داشتم. از پويان پرسيدم 

هاي انقالبي  مجاهدين خلق چه كساني هستند، و او گفت اينها دمكرات
هاي  هستند. اين جمله ازاين نظر به خاطرم مانده است كه در طول سال

وشيراز درنظام شاهنشاهي  3اي اوين، قصرشماره ه بعدي كه من در زندان
هاي جداگانه  با اين رفقا كه گاه زندگي مشترك دريك كمون و گاه در كمون

رابطه داشتم، درمقايسه باسايرمبارزان مذهبي وغيرمذهبي، هم شاهد 
  ام.  دمكرات بودن و هم انقالبي بودن اكثريت اين رفقاي مجاهد بوده

ماه  8سيله شهرباني دستگيرشدم و پس ازتقريبا بو 1350من دراول خرداد 
به زندان اوين منتقل شدم، به اولين سلولي كه مرا بردند با رفيق ابراهيم 
آوخ، از سازمان مجاهدين خلق ايران و رفيق بيژن چهرازي ازفعالين قديمي 

ادامه  اش كنفدراسيون كه به ايران آمده و به فعاليت سياسي و مبارزاتي
هاي اوين  هاي زندانيان سياسي كه در سلول شدم. در جابجائيداد آشنا مي

گرفت بيژن چهرازي را از سلول ما بردند و رفيق  بوسيله پليس صورت مي
  تقي شهرام را به مدت بسياركوتاهي به سلول ما آوردند.

هاي اوين درآن زمان قرآن بود. تقي شهرام و  يكي ازكتابهاي مجاز در سلول
هاي قرآن داشتند. ازآنجا كه من  هرروز برنامه تفسير آيه ابراهيم آوخ تقريباً

اي كه در پروسه زندگي و مبارزات  خود قبال مذهبي بودم ولي ازتجربه
كارگري، سياسي مذهبي به دست آورده بودم و هم چنين در ارتباط با 
روشنفكران كمونيست هم چون رفقا اميرپروزپويان و حميد توكلي 

ذهب رهاشده و ماركسيست شده بودم گه گاهي مسائل قرارگرفته بودم، از م
  نفر در سلول مطرح مي شد.  3مذهبي، اجتماعي و سياسي دربين ما 

روزي ضمن قدم زدن در سلول با تقي شهرام سوالي را مطرح كردم به اين 
مضمون كه، در سازمان شما براي افراد مجرد در رابطه با نيازهاي 

شده است؟ پس از مكثي پاسخ داد: من  شان چه دستورالعملي داده جنسي
كنم در اين زمينه هيچ حرفي و يا سخني درسازمان ما مطرح  هرچه فكر مي
در اين زمينه كه يك سازمان سياسي آيا موظف است كه در  .نشده است

مسائل شخصي و فردي افرادش دخالت داشته باشد يا نه، صحبت شد كه 
است. آنچه از او در ذهن من به  متأسفانه جزئيات آن مباحث يادم نمانده

شد كه  اش باعث مي جاي مانده كنجكاوي اين رفيق بود. خصيصه كنجكاوي
  مسائل را تعقيب كند و تا آنجا كه امكان دارد به عمق مسائل راه يابد. 

در زندان اوين  1350مدتي با سعيد محسن و ناصرصادق درزمستان سال 
ن و رهبران سازمان مجاهدين بودند. هم سلول بودم كه هر دو از بنيانگزارا

يك خاطره هم از آنها بيادم مانده است و آن از اين قرار بود كه يكي ازروزها 
صحبت ما، به شغل من كه كارگر جوشكار بودم كشيده شد. برايش توضيح 

در مشهد من در مغازه در و پنجره سازي فلزي  1335هاي  دادم كه درسال
عصر و  6صبح تا  6ساعت بود  12زانه كردم،  ساعت كار رو كار مي

 12شد و تا ساعت  ها كه كار زياد بود شب كاري هم اضافه مي درتابستان
ها بيشتر از  گرفتيم. در نتيجه شب كرديم ودو برابر هم حقوق مي شب كار مي

ساعت وقت براي خوابيدن نداشتيم. واقعا خسته كننده بود، مخصوصا  5يا  4
شدم كه  بودم و بايد براي نماز صبح هم بلند مي درآن موقع كه من مذهبي

شدم، وقتي هم بعد از طلوع آفتاب بلند مي  اكثرا قبل ازطلوع آفتاب بلند نمي
  شد. خواندم كه اكثراٌ هم خوانده نمي شدم بايد نماز را به نيت قضا مي

يكي ازآنها توضيحاتي برايم داد به اين مضمون كه: سازمان مجاهدين برخي 
 ين اسالمي را مطابق با شرايط اجتماعي امروز تغييرداده است. كه ازآناز قوان

تغييرات فقط اين بيادم ماند كه در رابطه با نماز صبح اگر بعد ازطلوع آفتاب 
  هم خوانده شود لزومي به نيت قضا ندارد.

رهبران دستگير شده سازمان مجاهدين، در دادگاه اول به اعدام محكوم شده 
كردند، اما از آنجا كه اين  ادگاه دوم بايد تقاضاي تجديد نظرميبودند و براي د

رهبران، كل نظام شاهنشاهي را قبول نداشتند و با او به مبارزه مسلحانه 
شدند كه تقاضائي از دادگاهش بكنند، در  برخاسته بودند طبعا حاضر نمي

ضائي را آوردند كه از نظر قانوني بايد متهم چنين تقا مقابل بازجوها فشار مي
گفتند ما هيچ تقاضائي ازاين رژيم  كتباٌ به دادگاه ارائه دهد، اين رفقا مي

  ديكتاتورنخواهيم كرد حتي براي زنده ماندنمان.
من به اتفاق رفقا مناف فلكي، نورالدين رياحي و غالمحسين فرنود كه همه 

دگاه در ارتباط با سازمان فدائي دستگير شده بوديم به دادگاه برده شديم. دا
اول من و مناف را به اعدام، نورالدين رياحي (تا آنجائيكه بيادم مانده است) 
به ابد (غالمحسين فرنود را بياد نمي آورم) محكوم شديم. در دادگاه دوم 
اعدام مناف فلكي تأييد، من ابد، نورالدين رياحي ده سال و غالمحسين فرنود 

ازرفيق مناف فلكي كه او   به سه سال محكوم شديم. لحظه جدائي ما سه نفر
ها درنظرگرفته بودند و ما را به زندان  را به راهرو ديگري كه براي اعدامي

  39بردند، بسيارسخت و دشوار بود. هنوز بعد از موقت فلكه شهرباني مي
ام كلمات و جمالتي پيداكنم كه بتواند آن لحظه وداع را بيان  سال نتوانسته

اش در راه رهائي طبقه كارگر  يز در تداوم مبارزهكند. رفيق نورالدين رياحي ن
و آرمان سوسياليسم در جمهوري اسالمي دستگير و اعدام شد و غالم 
حسين فرنود اميدوارم هركجا است سالمت و پايدارباشد. يادشان گرامي و 
راهشان پر رهروباد. البته اين موضوع را به ويژه در رابطه با مناف فلكي در 

گزارش ديگري مفصل تر نوشتم كه دريكي ازهمين چند سال پيش در
  هاي مجله آرش به چاپ رسيد. شماره

درزندان موقت فلكه شهرباني با رفقاي ديگركه قبل از ما آورده شده بودند 
آشنا شديم و به زندگي مشترك آنها پيوستيم. تا آنجا كه به خاطرم مانده 

ا دانشجو بودند. من از ه است اكثريت اين جمع فدائي بودند و اكثريت فدائي
سازمان فدائي كارگر بوديم.  شاخه مشهد و رفيق ايوب از شاخه آذربايجان

نفر از ما را جداكردند كه از اين زندان  15تا  10پس ازچند هفته حدود 
ببرند. به مناسبت اين جدائي يك سرودخاني دسته جمعي ازطرف رفقا 

ي به طبقه هم كف رسيديم، برنامه ريزي شده بود. ما كه رفتني بوديم وقت
رفتيم وسط فلكه جمع شديم و رفقاي مانده در سه طبقه هم آمدند پشت 
نرده ها ايستادند و سرود سازمان را باصداي بلند دسته جمعي خوانديم كه 

نمود. باهمه  را بانسل گذشته نمايان مي 50تفاوت مبارزان سياسي نسل 
اي مكث و  سازمان بدون ذرهتالش پليس از جلوگيري سرود خواندن، سرود 

  شديم. 3يا كمبود تا به آخر خوانده شد و بعد راهي زندان قصرشماره 
  

  كم بودها

يك زندان سياسي ازابتداي دستگيري تا پايان محاكمه و محكوميت 
شود كه اگر آنها را از قبل بداند، دردوران بازجوئي و  بامسائلي روبرو مي

روابط سازماني كه من قرارگرفته بودم خورد. در محاكمه خيلي به دردش مي
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شد، مقاومت  شد و آموزش داده مي آنچه راجع به دوره بازجوئي صحبت مي
مبارزين درزندان و به ويژه زيرشكنجه بود كه هميشه ازمقاومت رفقا روزبه و 

آمد. واين كافي به  وارتان و...ازاعضاء حزب توده ايران صحبت به ميان مي
قوانين كشور در رابطه با اتهامي كه به زنداني  نظرنمي رسيد، دانستن

زنند، تفاوت بين دفاع حقوقي و ايدئولوژي و...مسائلي بودند كه ضرورت  مي
  دانستنش احساس مي شد.  

     
  درزندان قصر

نفره به زندان قصر برده شده  3و  2يا  1رفقايي ازسازمان فدائي به شكل 
ازمان فدائي بوديم كه تعدادمان باالي بودند، اما، ما تقريبا اولين گروه از س

برده شديم. رفقا پس از بررسي  3شد كه به زندان قصرشماره  نفر مي 10
هاي مختلف كه وجود داشت صالح را براين ديدند كه  ن اوضاع زندان و كمو

براي زندگي مشترك به كمون بزرگ برويم. پس از مدتي گروهي از رفقاي 
منتقل كردند. پيشنهاد ما به رفقاي مجاهد  مجاهدين خلق را به اين زندان

اين بود كه شما به كمون بزرگ بيائيد تا باهم زندگي مشترك داشته باشيم. 
آئيم  اين رفقا پس از چند روز مشورت اعالم كردند كه ما به كمون بزرگ مي

  . واين تاًييدي بردمكرات بودن اين رفقا بود.
سازمان چريكهاي فدائي  50سال  البته بايد توجه داشته باشيم كه درهمين

خلق ايران با سازمان مجاهدين خلق ايران در بيرون از زندان باهم ارتباط 
داشتند ودر مبارزاتشان با نظام ديكتاتوري شاهنشاهي به يكديگر كمك 

 – 2كردند. همچنان كه در نوارهاي صوتي پخش شده درفايل شماره (  مي
C  130گويد كه مقدار  ه حميداشرف ميباخت دقيقه ششم ) رفيق كبير جان 

ها را به سازمان  كيلو ديناميت به سازمان فدائي ميرسد و رفقا نصف ديناميت
نيروي  2دهند. يك همچنين رابطه حسنه  و اصولي بين  مجاهدين مي

درحال مبارزه، طبيعي است كه برنيروهاي زنداني شده اين دوسازمان تاًثير 
  داشته است.

  
  زندان شيراز 

نفر از زندانيان سياسي زندانهاي تهران به  120تا  100حدود  1351ل سا
نوبت تبعيد شديم. تركيب تبعيديان بسيارمتنوع  2آباد شيراز در  زندان عادل

اي، حزب دمكرات كردستان و از  بود، فدائي، مجاهد، ستاره سرخ، ساكا، توده
متفرقه. درآنجا نيز هاي كوچكتركه اسامي آنها بيادم نمانده است و افراد  گروه

نيروي عمده فدائيان و مجاهدين برقرار بود  2اي بين اين  رابطه كامال حسنه
تا اينكه مسئله ماركسيست شدن بخشي ازمجاهدين درزندان مطرح شد. 

آميزصورت  درزندان، برخالف بيرون، اين جدائي بصورت منطقي و مسالمت
اطالع بودم، ولي شاهد  بيهاي دروني آنها درزندان  گرفت. البته من ازبحث

  هيچ گونه تنش محسوسي نبودم. 
هاي صوتي شنيده  اما بنابر اخباري كه بعدا شنيديم و بنابه روايتي كه درفايل

شود كه مورد انتقاد و اعتراض رفقا حميداشرف و بهروزارمغاني قرارگرفته  مي
رف است، باكمال تاَسف اين جدائي دربيرون از زندان باخشونت تمام از ط

گيرد كه منجربه تصفيه فيزيكي  رهبراني كه ماركسيست شده اند صورت مي
 شده است.

ها اختالفات سياسي، ايدئولوژي، وسبك كاري، سازماندهي  دراحزاب وسازمان
آيد كه بايد به شكل اصولي و منطقي حل و فصل شده و اگر به  و... پيش مي

د. هم چنان كه جدائي و انشعاب رسيد، به شكل مسالمت ازهم جداشون
درسازمان چريكهاي فدائي خلق ايران، در دوران ستم شاهي اختالفات 
ايدئولوژيك، سياسي، خط مشي، سبك كاري و... بوده است كه برخي از آنها 

ها با  به انشعاب و جدائي هم رسيده است اما درآن دوره هيچگاه اين جدائي
د وهم فكرانش، كه خشونت اعمال نشده است، مثل جدائي گروه رفقا بيگون

به خط مشي غيرمسلحانه گرايش پيدا كردند و ازسازمان جداشدند و هيج 
  خشونتي هم به وجود نيامد. 

ناگفته نماند كه سازمان مجاهدين بعد از انشعاب به دو بخش تقسيم شد. 
ها و بخشي كه همچنان مذهبي ماند. اين بخش مذهبي   بخش ماركسيست

كرد و خصلت دمكرات بودن و انقالبي بودن به به مرور زمان استحاله پيدا
ابتدا با جمهوري اسالمي  1357نفع توده مردم را ازدست داد. پس ازقيام 

خميني همگام شد و بعد با نظام ديكتاتوري صدام حسين درعراق همكاري 
داري جهاني به سركردگي  كرد و پس از آن، سلطه نيروهاي اشغالگر سرمايه

مشي بنيانگزاران  عراق راپذيرفت كه با ايدئولوژي و خطامپرياليسم آمريكا در
  هاي ماهوي و بنيادي دارد. و رهبران اوليه اين سازمان تفاوت

مشي بنيانگزاران و رهبران اوليه اين سازمان ضد  ايدئولوژي و خط
از طرف  1350هاي  داري و ضدامپرياليسم بوده است. درهمان سال سرمايه

به قلم يكي ازجانباختگان  "اقتصاد به زبان ساده  "اي بنام  اين سازمان جزوه
زاده انتشار پيداكرد. دراين جزوه نشان  اين سازمان به نام محمود عسگري

داد كه اين سازمان براي برقراري يك جامعه عادالنه، اقتصاد  مي
سوسياليستي را پذيرفته است، ودرفعاليت هاي عملي چند مستشارآمريكائي 

  انقالبي نمود.   درايران را اعدام 
  

  فايل هاي صوتي

ها برسر رابطه دو  جدا ازتمام مسائل بسيارمتنوع وگوناگون كه دراين فايل
شود، مسئله اتحاد چه دربه وجودآوردن يك تشكيالت  سازمان مطرح مي

بزرگ و چه به شكل جبهه، شاهكاري است كه درآن شرايط خفقان و 
نان جلساتي درچنان شرايطي شود، البته تشكيل چ يخطرناك ارزشگذاري م

توانسته صورت بگيرد كه همكاري، همگرائي، كمك به يكديگر  بخاطر اين مي
از بدو اعالم موجوديت اين دو سازمان وجود داشته است و تا قبل از اين 
جلسه نيزكم و بيش ادامه داشته است. با پشت سرگذاشتن آن پروسه چند 

  جبهه ميتوانسته برگزارشود. ساله همكاري، اينك نشست بر سراتحاد يا
دهد كه امر همكاري، همگرائي، همگامي و اتحاد تا چه  اين مسئله نشان مي

  مقدار ضروري و واجب بوده، هست، وخواهد بود.
داري ايران دراقليت بوده و  واقعيت اين است كه كمونيستها درجامعه سرمايه

نه بوده و نه هست. هستند. به عبارت ديگر توازن طبقاتي به نفع كمونيستها 
براي اينكه توازن طبقاتي درجامعه به نفع كمونيستها رقم بخورد، راه و 
روشهاي گوناگوني وجود دارد كه بايد درزمان و مكان خودش بررسي و 
ارزيابي شود. اما همگامي، همگرائي هم زيستي و در نهايت اتحاد بين 

مترقي و آگاه كه  هاي كمونيستي وهمچنين بين كمونيستها ونيروهاي تشكل
داري رنج ميبرند وبا تز جامعه سوسياليستي هم سرستيز  از نظام سرمايه

ندارند امري است كه هميشه بايد دردستور كار و فعاليت كمونيستها 
  قرارگرفته و درجهت رفع موانعي كه سرراه آن وجود دارد كوشا باشند.

ه ايران در تقابل با راه اصلي و اساسي ديگري كه كمونيستها بتوانند درجامع
داري توازن طبقاتي را به نفع خودشان به وجود بياورند طماس با  سرمايه

دانيم كه تالش  باشد. اما مي طبقه كارگر و كليه زحمتكشان و توده مردم مي
داري ايران درجهت قطع رابطه بين روشنفكران و توده  حاكمان نظام سرمايه

زند و ما  ه به هر جنايتي دست ميمردم زحمتكش بوده و هست. دراين زمين
در نظام شاهنشاهي شاهد دستگيري، زندان، شكنجه و اعدام بهترين جوانان 

  خود بوديم.
تري ازشرايط جامعه ايران در نظام شاهنشاهي به  براي اينكه تصوير دقيق

جوانان امروز داده باشم متن كوتاهي ازكتاب رفيق كبيراميرپرويزپويان كه 
  كنم:  شار يافته است را نقل ميانت 1349دربهار

 "ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء  "درصفحه اول و يا دوم كتاب 
تحت شرايطي كه روشنفكران انقالبي خلق فاقد  "نويسد  رفيق پويان مي

هرگونه رابطه مستقيم و استوار با توده خويشند، ما نه همچون ماهي در 
يهاي كوچك و پراكنده درمحاصره درياي حمايت مردم، بلكه همچون ماه

بريم. وحشت و خفقان، فقدان هرنوع  ها و مرغان ماهيخوار به سرمي تمساح
شرايط دمكراتيك، رابطه ما را با مردم خويش بسيار دشوارساخته است. حتي 

هاي ارتباط نيز  ترين و در نتيجه كم ثمرترين شيوه استفاده ازغيرمستقيم
اي حفظ همين وضع است. تا با توده آسان نيست. همه كوشش دشمن بر

ارتباطيم، كشف و سركوبي ما آسان است. براي اينكه پايداربمانيم،  خويش بي
رشد كنيم و سازمان سياسي طبقه كارگر را به وجود آوريم، بايد طلسم 

اي مستقيم و استوار به  ضعف خود را بشكنيم، بايد با توده خويش رابطه
  "وجود بياوريم. 

مبارزه مسلحانه هم  "رفيق كبير مسعود احمد زاده كتاب  وپس ازاين  
نويسد. رفيق بيژن جزني هم كه آثارفراواني  را مي "استراتژي، هم تاكتيك 

را نوشته  "اي مي شود  مبارزه مسلحانه چگونه توده "دراين زمينه ازجمله 
  است.
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هاي مختلف آثاري  و همچنين رفقاي ديگر با همفكري و مشورت درزمينه
شناسي درشهر و روستاهاي  كنند، رفقائي تحقيقات جامعه لق ميخ

دهند. رفيق مناف فلكي گزارش تقريبا  آذربايجان، گيالن، مازندران انجام مي
نمايد، رفيق  بافي آستان آذربايجان تهيه مي كاملي ازكارگران صنعت قالي

عزالدين صبوري در مسير تهران مشهد ازشهرهاي بين راه مثل سمنان، 
مغان، سبزوارگزارشاتي جامعه شناسانه  تهيه مي نمايد، كه بخاطرجمع دا

شود، كه پس از چند  آوري همين اطالعات در سبزوار دستگير و زنداني مي
  شود.  ش آزاد ميا روز با وساطت يكي ازاستادان دانشگاهي

جانبه درحد توانائي افراد گروه ازشرايط جامعه ايران  هاي همه پس ازكوشش
شود. من اينك به برخي از اين  تئوري مبارزه مسلحانه تدوين مياست كه 
ها درآثار رفقا  پردازم، همان طور كه قبال گفته شد اين تئوري ها مي تئوري

  برخي از آنها را بازگوئي و جمعبندي نمائيم.  موجودند. ما درزندان توانستيم
  

  برخي ازتئوريهاي تدوين شده سازمان فدائي درنظام ستم شاهي

ايم هميشه  داري شاهنشاهي هم چنان كه شاهد بوده درايران درنظام سرمايه
كارگران، زحمتكشان شهر و روستا، كمونيستها، زنان، نويسندگان، 
روشنفكران و نيروهاي مترقي و... كه خواهان آزادي، دمكراسي، عدالت 
اجتماعي بودند سركوب، تحت پيگرد، دستگير، زندان، شكنجه و اعدام 

  اند.  شده مي
درنتيجه چنين جو ناامن و ديكتاتوري عريان حاكم برجامعه ايران، ارتباط 

ترين شكل يعني ارتباط  روشنفكران انقالبي با توده هاي ايران به محدود
فردي رسيده بود. باهمه تالش روشنفكران انقالبي و كارگران آگاه و پيش 

آمد برسد نتوانسته رو، هيچ نوع ارتباطي كه بتواند به تشكل سازمانيي كار
  بود به وجود بيايد.

سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران پس از چند سال مطالعه شرايط عيني 
به اين نتيجه ميرسد كه براي تشكيل حزب طبقه   ويژه جامعه ايران باالخره

كارگر، مبارزه سياسي به سبك و شيوه گذشته ديگركارائي الزم را ندارد لذا 
ي خود ازاشكال ديگر مبارزه هم استفاده كنيم بايد درمبارزات سياس

ومشكالتي كه امروز حاكميت سرمايه برسرراه مبارزات سياسي مردم درايران 
  به وجود آورده است را بتوانيم با كمك خود مردم از سر راه برداريم. 

يكي ازآن مشكالت مسئله ضعف مطلق عموم مردم ايران به ويژه  – 1
طلق رژيم ستم شاهي است، اينكه درذهن مردم كارگران دربرابر نيروي م

ايران به ويژه كارگران و زحمتكشان شهر و روستا اينگونه تصورمي شود كه 
درايران رژيم شاه، داراي نيروي مطلق است، و مردم در ناتواني مطلق به 

برند وهر قدمي كه كارگران، روستائيان، روشنفكران، دانشجويان،  سرمي
دارند،  اير اقشار جامعه براي خواستهاي خود برميهاي تحت ستم و س خلق

شوند. طبق آماري كه  فوري ازطريق ساواك شناسائي و در نطفه خاموش مي
 1347تا سال  1337در قبل از رستاخيز سياهكل بدست آمده بود، ازسال 

نفره  5تا  3خواني در حد  يعني به مدت ده سال بيش از ده محفل كتاب
شوند. اين قدرقدرتي نظام  شناسائي و دستگير مي درتهران بوسيله ساواك

هاي گوناگونش  هاي رژيم دربرنامه شاهنشاهي هر روز و هر شب ازرسانه
  شود.  تبليغ مي

توان اوال شيوه مبارزه با رژيم را تغييرداد. ودوم اين محاسبه  اينك چگونه مي
ي برتر نادرست قدرت را كه بر ذهن مردم نشسته آشكاركرد تا مردم به نيرو

  خود آگاهي پيدا كنند؟ 
براي رفع اين مانع يعني ايجاد ارتباط با توده كارگران و آگاه ساختن  - 2

هاي ايران به نيرو و قدرت خودشان و همچنين موانع ديگري كه در  خلق
پائين خواهند آمد، درمبارزات سياسي درشرايط فعلي الزاما از تاكتيك تبليغ 

توان  كنيم. با اين شيوه مبارزه مي تفاده ميمسلحانه و دفاع مسلحانه اس
  درشرايط فعلي ارتباط معنوي با توده برقرارنمود. 

انتخاب استفاده از اسلحه درمبارزات  همين جا بهتراست گفته شود كه
سياسي درآن دوره مخصوص سازمان فدائي نبوده بلكه ديگرسازمانها و 

يكديگر خبرداشته  هاي مستقل بزرگ و كوچك نيز بدون اينكه از گروه
باشند درمبارزات سياسي خود استفاده از اسلحه را در دستور فعاليت هاي 
خود قرارداده بودند، مثل سازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان ستاره سرخ، 
گروه آرمان خلق، گروه فلسطين، سازمان رهائي بخش خلق هاي ايران، 

 26تاَسيس ودر  1341-  42وقبل از اينها حزب ملل اسالمي كه درسال 

در كوههاي داراب ( شاآباد ) اولين گلوله را به طرف نيروهاي  1344مهرماه 
دهد كه در  داري نظام شاهنشاهي شليك كردند. اين نشان مي رژيم سرمايه

ايرانف اين رژيم شاهنشاهي است كه خشونت را بركل جامعه اعمال كرده و 
كند مسدود كرده  راه پيدا مي تمام روزنه هائي را كه به آزادي و دمكراسي

است و براي اقشارمختلف مردم بجز پناه بردن به اسلحه براي بيان 
شان راه ديگري نگذاشته است. زماني كه سرلشگر ضياء فرسيو  هاي خواسته

از طرف  1350فروردين  18دادستان و رئيس دادرسي ارتش شاه درصبح 
ان اعدام ميشود، بايد هاي سازمان چريكهاي فدائي خلق اير يكي از تيم

هاي آگاه جامعه ايران كه دانشگاه و دانشجويان  ببينيم واكنش يكي ازبخش
فرسيو مرگت  "دهند  مي  باشند چه بوده است؟ دانشجويان دردانشگاه شعار

را  "رهبران ما را مسلح كنيد  "و در ادامه شعارديگري  "مبارك 
گرخفقان و تحكم ظلم و دهند. آيا اين واكنش قشرآگاه جامعه بيان سرمي

  ستم برجامعه نمي باشد. 
عالوه برهمه اينها، درآن زمان دربرخي ازكشورهاي جهان بعضي از نيروهاي 
مبارز كمونيست و غيركمونيست چه درشهر و چه درروستا درمبارزاتشان از 

  كردند.  اسلحه استفاده مي
شود  ميد كه ميبا اين شيوه مبارزه پيشاهنگان و مردم مبارز خواهند فه – 3

نفر به رژيم ضرباتي وارد  5تا  3هاي كوچك  ها و تيم با جمع شدن درگروه
توان  شد كه يك نفره هم نيز مي اي رهنمود داده مي آورد. حتي طي اطالعيه

دراين مبارزه شركت كرد. به اين صورت كه مثال به پليس تلفن شود و گفته 
پخش شده است را  هايشان چريكي كه عكس 9شود كه من يكي ازآن 

درفالن خيابان ديدم كه به خانه پالك شماره فالن وارد شد. و به اين وسيله 
  نيروي پليس را بازي داد. 

يابيم  به احزاب وسازمانهاي موجود چپ درمي دقيق با نگاهي درآن زمان – 4
كه اكثراً مستقل نيستند يا وابسته به شوروي ويا وابسته به چين و... هستند، 

سال سابقه دارد و ازهمان بدو تأسيس  20حزب توده كه بيش از  بويژه
وابسته به حزب كمونيست شوروي بوده و هميشه منافع حزبي و منافع 

هاي  كشور شوروي برايش در الويت قرار داشته و به همين دليل با تشكل
سر  1332تا  1320مستقل ايراني چه حزبي و چه كارگري به ويژه دردهه 

كرده مانع مبارزات آنها بشود ويا اينكه آنها را  اشته وسعي ميِناسازگاري د
  وابسطه به خودش بكند.

هاي ايراني به شوروي و  لذا مبارزات عملي ما بايد اين وابستگي كمونيست 
  چين و هرجاي ديگر را از ذهن مردم ايران پاك نمايد.

يسه اگرچه گروه كوچك ما به لحاظ كمي و قدرت تسليحاتي قابل مقا – 5
با رژيم شاهنشاهي تا بنِ دندان مسلح و وابسته به امپرياليستها به سركردگي 

دانيم اگربتوانيم درشرايط  امپرياليست آمريكا نيست، اما به لحاظ كيفي مي
فعلي خط مشي مبارزه سياسي با استفاده از تاكتيك نظامي را درست به 

گران كمونيست جامعه منتقل كنيم، جنبش مورد حمايت روشنفكران و كار
وتوده مردم قرارخواهد گرفت. درمراحل اوليه كه مردم از ما شناختي ندارند 

ها چندان مورد استقبال قرار نخواهدگرفت، اما  جذب نيرو ازجانب توده
ازجانب روشنفكران، كارگران وزنان آگاه كمونيست اين روش مبارزه پذيرفته 

افتد،  رمبارزه به خاك ميخواهد شد و خواهيم ديد بعد از هر چريكي كه د
تفنگ او روي زمين نخواهد ماند و نيروي ديگري به جنبش پيوسته وآن 

داشت. ودرمراحل بعدي كه جنبش تثبيت شود و شرايط  تفنگ را برخواهد
هاي سياسي در جهت تشكيل حزب  براي تماس با توده سهلترگردد، فعاليت

مبارزه كه طوالني هم طرازنوين طبقه كارگرفراهم خواهد شد و اين روند 
خواهد بود ادامه پيداخواهد كرد. بويژه رفيق مسعود احمدزاده برطوالني 

  نمايد.   بودن اين مبارزه تاكيد مي
براي رعايت دمكراسي درون تشكيالت، هيچ تفاوتي بين مركزيت  – 6

سازمان و اعضاء نخواهد بود. همه با پذيرش اين خط مشي و آگاه به شيوه 
مقدم جبهه، خواهند جنگيد. همان طور كه قبال گفته شد  مبارزه درخط

توازن قوا به لحاظ كمي و تجربي به نفع ما نيست ميانگين عمر يك چريك 
مبارز شش ماه خواهد بود، ازآنجا كه مركزيت سازمان آغازگر مبارزه ودرخط 
مقدم جبهه خواهد جنگيد تلفات مركزيت امري بديهي خواهد بود، لذا براي 

ها،  ني و تأمين نفرات درمركزيت، بنا بردرك اهداف سازمان، خالقيتجايگزي
 فداكاري، هشياري و صداقت انقالبي مركزيت ترميم خواهد شد. و اصوال هر 
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اش با سازمان قطع شود،  عضو بايد يك سلول زنده باشد، درصورتي كه رابطه
  ين راه ادامه دهد.بايد بتواند خود به تنهائي و يا با ديگر مبارزان به ا

طبق سنت مبارزاتي كه درگذشته بوده است، ساواك و شهرباني هم با آن 
شيوه مبارزه آشنائي كامل دارند، و آن به اين قراراست كه وقتي گروه، 
سازمان و ياحزبي درجريان مبارزه رهبريتش را ازدست بدهد، اغلب متالشي 

افتند، به همين دليل  ميروند ويا از كارآمدي و فعاليت  شده و ازبين مي
وقتي خانه تيمي كه رفيق پويان درآنجا زندگي ميكرده است به محاصره 

اهللا  آيد وپس ازدرگيري چند ساعته رفقا اميرپرويزپويان و رحمت پليس درمي
زنند. وقتي پليس به داخل خانه  پيرونذيري آخرين گلوله را به خودشان مي

شوند و صدري رئيس  تي شناسائي ميميرود با دو جنازه روبرو مي شود، وق
ها متعلق به اميرپرويز پويان  فهمد كه يكي ازجنازه شهرباني كل كشور مي

باشد، بسيار خوشحال شده وبه  يكي ازبنيانگزاران و رهبران اين سازمان مي
حضورشاه رفته و اين خبر مهم را خودش به شاه مي دهد، و شاه به عنوان 

بوسد و خوشحال كه ماجرا پايان يافته  را مي تشكر بلند شده پيشاني صدري
  و بزودي تشكيالت چريكها متالشي خواهد شد. 

اما غافل ازشيوه و سبك كار بنيانگزاران سازمان كه طوري مبارزه پايه گزاري 
شود كه راه مبارزه و شيوه مبارزه درالويت قرارگرفته  شده و به جامعه ارئه مي

شيوه مبارزه تا سرنگوني نظام شاهنشاهي است، و بعد مي بينيم كه راه و 
  كند.   ادامه پيدا مي

مابايد آنچنان علني وبه توده ها نزديك باشيم كه آنها ما را " – 7
حس كنند. و آنچنان مخفي و دوراز دسترس پليس باشيم كه پليس 

اين نقل به معني است كه ازقول رفيق  ."نااميد ازبدام انداختن ما گردد
  است. اينك ببينيم اين شعارچگونه درعمل متحقق شد.پويان نقل شده 

اگر يك فعال سياسي ويا يك تشكيالت سياسي بخواهد براي مردم علني  
باشد و مردم او را حس كنند بايد به ميان مردم برود با آنها ازطريق تماس 
مستقيم يا نشريه و روزنامه علني، سخنراني و يا امكانات بسيار زيادي كه 

كراتيك وجود دارد استفاده نموده و درتماس مستقيم دائم درجوامع دم
توان از پليس و نيروهاي  بامردم قرارگيرد. درچنين شرايطي نمي

گررژيم مخفي بود. اگرفعاليت براي مردم علني باشد نيروهاي پليس  سركوب
هم جزئي ازمردم و درميان مردم هستند و هيچگونه تفكيكي وجود ندارد. و 

ها را شناسائي،  هاي پليس اراده كنند، اين افراد و يا گروههرلحظه كه نيرو
  كنند.  دستگير و زنداني مي

ها بخواهند دور از دسترس پليس، فعاليت مخفي  واگراين افراد و يا گروه
نمايند، دراين صورت از ديد مردم هم مخفي خواهند بود. فعاليت مخفي هم 

ابتداي كارتجربه اش را ندارند. گي هاي خودش را دارد كه افراد مبارز در ويژه
دوستانه است، دوم  اما امتيازي كه اين افراد مبارز دارند يكي اهداف انسان

بودن اين فعاليت است، سوم آگاهي و پذيرش خطراتي كه دراين  داوطلبانه
مبارزه وجود دارد و چهارم .... درمقابل اين مبارزين، مزدوران پليس وجود 

كه سركوب نمايند، حقوق و امتيازاتي ازطرف رژيم  گيرند دارند كه حقوق مي
شود كه از نظام موجود دفاع نمايند، حقوق و امتيازات اين  به آنها داده مي

    كند.  مزدوران بستگي به حفظ  نظام پيدا مي
دركوران اين مبارزه هر دو طرف يعني هم مبارزين و هم پليس تجربه كسب 

دهند.  اي جديدي مورد استفاده قرار ميه ها وشيوه كنند، هرروز تاكتيك مي

هاي مخفي مبارزين روزبروز بخاطر كسب تجربه درحين مبارزه  فعاليت
نمايد. اگراين  تر مي گسترش پيداكرده و حضورش را دركنارمردم ملموس

مبارزات و فعاليتها مورد تأييد مردم قرارگيرد، و ازطرف مردم كمك شود، 
تا تغيير و يا سرنگوني رژيم ادامه پيدا  برتري و پيشروي و گسترش مبارزه

  كند.  مي
شرايط جامعه ايران چگونه بوده  1332اينك ببينيم در دوران پس ازكودتاي 

است كه تشكل هاي صنفي و سياسي و سازمان ها و احزاب، اقشار و طبقات 
هاي مستقل بورژوازي مثل جبهه ملي  مختلف جامعه و حتي تشكل

ل علني و نه به شكل مخفي درمقابل يورش نيروهاي اند، نه به شك نتوانسته
سركوبگر مقاومت نموده و ماندگارشوند. با همه تالش و مبارزاتي كه طبقه 

دهد باز به تشكلي مستقل دست پيدا  كارگر در درون كارخانه انجام مي
  كند ودرجامعه هيچ نوع حضورمرئي ندارند.  نمي

ه مبارزاتي بين نيروهاي مبارز و يكي ازاساسي ترين مسائل، عدم توازن تجرب
  باشد. نيروهاي رژيم مي
  تاَسيس ساواك

آمريكا  "اي -آي- سي "به كمك سازمان   - 1336 -  37ساواك درسال 
ها و تجارب اينتليجنت سرويس  شود و هم چنين از كمك تأسيس مي

كند. تجارب  انگليس و سازمان مخفي موساد اسرائيل كمال استفاده را مي
روهاي سركوبگر اين سه كشور در زمينه سركوب مخالفان به دريغ ني بي

شود، ساواك به غولي وحشتناك  ساواك، شهرباني و ژاندارمري منتقل مي
تبديل ميشود كه نه تنها كشور ايران بلكه كل خاورميانه زيرچتر ساواك 

  قرارميگيرد. 
قدر گيري ساواك ارتش شاه با كمك دولت و ارتش آمريكا آن به موازات قدرت

هاي مختلف ايران را  قوي شد كه نه تنها مخالفين داخلي از جمله مليت
سركوب نمود بلكه به ژاندارم منطقه تبديل شد وبه ظفار رفت و جنبش 

  بخش ظفار را نيزسركوب نمود. رهائي
هاي  درچنين شرايط خفقاني كارگران، زنان، روشنفكران، دانشجويان، مليت

هاي صنفي، سياسي و يا  رتباط با يكديگر تشكلتوانستند درا مختلف و... نمي
سازمانها و احزاب مستقل خود را بشكل علني به وجود بياورند. تنها راه 

ها برقرارشود تا درادامه و  باقيمانده اين بود كه ابتدا رابطه معنوي با توده
تداوم مبارزه به تماس مستقيم ارتقاء پيدا كند، و براي رابطه معنوي بايد از 

يغ مسلحانه و دفاع مسلحانه استفاده كرد تا رژيم مجبورشود حتي از تبل
ها را پخش  هاي مبارزاتي گروه رسانه هاي خودش اخبار مربوط به فعاليت

نمايد. مردم نيزكنجكاوشده تالش خواهند كرد كه اخبار مربوط به مبارزين 
وآنها را را دنبال كنند وحقايق را از البالي تبليغات دروغين رژيم درآورده 

سينه به سينه منتقل نمايند و زمينه براي پخش اخبار بوسيله مبارزين در 
تر شود. در تداوم اين مبارزات مردم و مبارزين به هم  ميان مردم آماده

هاي معنوي و مادي مردم برخوردارشده  شوند و مبارزين ازكمك نزديك مي
ي و قاطعيت وخود را به لحاظ كيفي و كمي تقويت نموده و با پشتگرم

  دهند. بيشتري به مبارزه ادامه مي
  

  واكنش مردم به تبليغات رژيم

اعتمادي مطلق سه اصولي هستند كه  هشياري مطلق، تحرك مطلق و بي
  براي مرحله شروع عمليات درسازمان پذيرفته شده اند. 

اعتمادي مطلق از اين جهت پذيرفته شده كه درابتداي شروع عمليات از  بي
شناسند، به هيج عنوان نبايد به مردم  دم سازمان فدائي را نميآنجا كه مر

باشد.  اعتمادي مطلق يكي از اصول شروع عمليات مي اعتماد كرد. لذا بي
طبيعي است كه اين ضابطه براي مردم آگاه و ناآگاه به مسائل سياسي و 

 كند. اين تفاوت را ها و افراد مختلف تفاوت مي ها و مكان مبارزاتي درزمان
گيرد بايد تشخيص داده و  شخص چريك كه درآن شرايط مشخص قرارمي

عمل نمايد. در اين رابطه به ويژه افراد ناآگاه درمراحل اوليه مبارزه كه 
كنند بلكه تحت  شناختي از مبارزين ندارند نه تنها كمكي به مبارزين نمي

گرفته و تأثيراخبار و تبليغات دروغين و شعارهاي كذب رسانه هاي رژيم قرار
اي كه چند روز بعد از  كنند، مانند واقعه به نيروهاي سركوبگر رژيم كمك مي

آميز به پاسگاه سياهكل اتفاق افتاد. متأسفانه چند نفر از  حمله موفقيت
رفقاي جنگل به روستائي رفته و به روستائيان اعتماد كرده و از آنها كمك 

ترس ازعوامل رژيم و شايد  خواهند، آنها درعوض كمك، از روي ناآگاهي و مي
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هم منافع مادي و شخصي به نيروهاي رژيم اطالع داده و به اين وسيله رفقا 
  شوند. دستگيرمي

اما چند ماه بعد ازاين واقعه، رفيق مهرنوش ابراهيمي درشمال بين جاده 
ساري به رشت جلو يك كاميون را گرفته و به عزم رفتن به رشت سوار 

ان كاميون عبارت بودند از راننده كاميون، كمك شود، سرنشين كاميون مي
شود،  راننده و يك خانم، پس ازموافقت راننده رفيق مهرنوش سواركاميون مي

برد، هرسه نفر  مي نفر پي 3پس از ارزيابي ازسرنشينان به كنجكاوي اين 
خواهند بفهمند كه يك خانم، صبح به اين زودي در كنار جاده چه  مي
دهد كه بهتر است خودش را  مهرنوش تشخيص مي كند و...؟ رفيق مي

گويد من يك چريك فدائي خلق  معرفي كند لذا خطاب به راننده كاميون مي
هستم و دراين منطقه نيروهاي رژيم به دنبال دستگيري من هستند 
حاضري مرا به رشت ببري يانه؟ راننده كاميون درمجموع با توجه به 

ته است باميل مي پذيرد. ابتداء چادر زن شناختي كه ازاين افراد مبارز داش
دهد، و به اين  مسافري كه از قبل سواركرده بوده را گرفته و به مهرنوش مي

شوند، از  وسيله او را دربين راه با توجه به اينكه تمام وسائل نقليه كنترل مي
رساند و ازپول خودش براي  كند، به رشت مي جلو پاسگاه پليس رد مي

  نمايد. و يك بليط اتوبوس خريده و او را روانه تهران مي مهرنوش يك چادر
درادامه مبارزه شاهد بوديم كه هرچه مردم با مبارزات چريكي آشناتر  

شوند، به آنها نزديكترشده و جواناني كه آمادگي بيشتري دارند به جنبش  مي
  كند.  پيوندند و مبارزه تا سرنگوني رژيم ادامه پيدا مي چريكي مي

  

  با ظلم و ستم  مبارزه

مبارزه با ظلم و بيدادگري، براي استقرار دمكراسي و عدالت اجتماعي 
هميشه درجامعه ايران بوده است. گاه پيشروي كرده و درسطح جامعه 
خودش را بوسيله تشكل هاي مستقل، روزنامه، كتاب، شعر و سايرامكانات و 

ه سالهاي تقريبا رسانده است، مانند وسائل مطرح و به گوش افراد جامعه مي
شمسي ( يعني قبل از اينكه رضا خان ميرپنج با يك كودتا  1300تا  1290

 1320و به كمك انگليسيها به قدرت پادشاهي دست پيداكند ) و يا سالهاي 
كه جنبش هاي كارگري، كمونيستي، ملي، مذهبي و... در سطح  1332تا 

  جامعه حضورفعال داشته اند. 
نشيني كرده و متأسفانه  ه و به عمق جامعه عقبشد ها سركوب گاهي جنبش

شده است،  مبارزاتش بسيار محدود، كه درسطح جامعه شنيده و ديده نمي
ماننده سالهاي بعد از كودتاي رضاخان به كمك دولت انگليس تا سال 

و هم چنين بعد ازكودتاي دربار محمدرضا پهلوي به كمك آمريكا و  1320
. البته دراين سالهاي خفقان، گاه به گاه 1349تا  1332انگليس درسال 

و يا حركت جنبش  1342خرداد  15اند مثل  وار به صحنه آمده مردم جرقه
كردن بليط  واري كه ازطرف مردم به ويژه دانشجويان درمخالفت با گران

انجام گرفت كه درسطح جامعه شنيده  1346اتوبوس شركت واحد درسال 
ها و دانشگاهها بودند  در كارخانه ها اعتصابشد، اما بسياري از اعتراضات و 

داري شاهنشاهي در نطفه سركوب شدند  كه بوسيله ديكتاتوري نظام سرمايه
  وانعكاسي درجامعه نداشتند. 

  
  نسل مصمم

هائي كه از انقالب مشروطه به بعد  اما تاريخ ايران پس از فراز و نشيب
معه تقديم كرد كه اين نسلي را تربيت و به جا 40ازسرگذرانده بود، دردهه

نسل با روحيه مصمم، قاطع، استوار و صادق براي دمكراسي و عدالت 
هاي كارگران و زحمتكشان شهر و روستا پا به  اجتماعي و دفاع ازخواسته

ميدان مبارزه گذاشت. گرچه ديكتاتوري حاكم بر ايران هميشه تالش كرده 
نتقال تجربه مبارزاتي انجام ها را با يكديگر قطع كند كه مبادا ا ارتباط نسل

پذيرد و دراين زمينه تا حدودي موفق هم بوده است، اما نسل جديد بنا به 
شرايط جديد توانست راه خودش را پيداكرده و رسالت تاريخي خودش را به 

ناپذير  صداقت، خالقيت و پيگيري وصف انجام برساند. ديديم همين نسل با
هاي عملي خود ديده بود در روز  ركتتوانست پس از تداركاتي كه براي ح

با حمله به پاسگاه سياهكل و مصادره تمام سالح هاي  1349بهمن  19
موجود در پاسگاه اعالم موجوديت نموده كه اين حركت به رستاخيزسياهكل 

  معروف شد. 

رستاخيز سياهكل يكي از حركاتي بود كه درچهارچوب تبليغ مسلحانه 
ربط به حمله به پاسگاه سياهكل درهمان چند تدارك ديده شده بود. اخبارم

روز پس ازحمله نه تنها درسراسرايران بلكه دركل منطقه خاورميانه سريع 
م شاه ازترس تكرار چنين انعكاس يافت و به بخشهائي از اروپا نيز رسيد. رژي

هاي شمال اعزام نمود و  عملياتي درجنگل آن چنان نيروي عظيمي به جنگل
ا را به نفع خودش تغيير داد كه تيم دومي كه براي عمليات آنچنان توازن قو

شوند اما  درجنگل درحال تدارك بود درجنگل ضربه خورده و دستگير مي
شوند،  زمان انتقال اين رفقا از ساري به رشت، دربين راه رفقا موفق به فرارمي

ولي رفيق محمد علي پرتوي و بهرام قبادي پس از جنگ و گريزهر دو 
شوند و رفيق چنگيزقبادي از راه كوه با پاي پياده موفق  دستگير ميزخمي و 

مي شود خودش را به تهران برساند و مهرنوش ابراهيمي همسرچنگيزقبادي 
نيزهمانطوركه در سطور باال توضيح داده شد، با كمك يك راننده كاميون تا 

ير تواند بوسيله اتوبوس و با يك روز تأخ شود، و مي شهر رشت حمايت مي
  خودش را به تهران برساند.

به اهميتي كه درآن زمان و درآن مكان داشته، درتاريخ  رستاخيز سياهكل بنا
ايران ثبت شده است. و هرسال مراسم آن روز    برگزارشده و ياد و خاطره 

  آن رفقاي دالورگرامي داشته مي شود. 
   

  توازن قوا درجنگل و شهر

)  1ز دو گروه معروف به جنگل ( گروه سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران ا
هاي شمال  اعتقاد داشت كه جنگل 1) تشكيل شدند، گروه  2و شهر ( گروه 

گفت توازن قوا  باشد، و گروه شهر مي بهترين مكان براي تبليغ مسلحانه مي
درجنگل به نفع ما نيست. خلع سالح پاسگاه سياهكل و برد تبليغاتي پس از 

دررابطه با انجام عملياتي دررابطه با تبليغات  1ي گروه آن نشان داد كه ارزياب
 1هاي شمال ايران درست بوده است. اما ضرباتي كه گروه  مسلحانه درجنگل

نفراز رفقاي مستقردر جنگل و  9درجنگل خورد كه منجربه دستگيري تمام 
نفر از رفقاي ديگر شد، و عدم توانائي عمليات ديگر در جنگل صحت  6

ها باالخره دوگروه يكي  را تأييد كرد. درارزيابي و جمعبندي 2ه ارزيابي گرو
شدند و سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران را با پذيرش جنگ چريكي 

باخته درواقعه  رفيق جان 15درشهر به پيش بردند. براي پاسخ به اعدام 
اعدام  سرلشگرضياء فرسيو دادستان و رئيس دادرسي ارتش شاه جنگل

ها و ديگر پايگاههاي رژيم  ها، پاسگاه حمله به كالنتري انقالبي شد و
هاي سياسي، پخش اعالميه، اطالعيه، جزوات و ساير آثار ديگر،  دركنارفعاليت

ها و محالت زيست  ها، دبيرستان ها، دانشگاه در درون و بيرون كارخانه
  زحمتكشان و.....ادامه پيدا كرد.  

  
  عملياتي كه نتوانست انجام گيرد

از منافع كارگران همچنان بحث روزانه و درالويت كارها قرارداشت. لذا  دفاع
براي ارتباط با طبقه كارگر و معرفي سازمان به كارگران و پاسخ به تبليغات 

كرد،  هايش مبارزين را خرابكار معرفي مي رژيم شاه كه شب و روز از رسانه
ازي فيات دو كارخانه، يكي ماشين س1350درفروردين و ارديبهشت ماه 

درجاده آبعلي و ديگري پارس آمريكن درجاده كرج شناسائي شده بودند و 
قرار بود درخردادماه اين كارصورت پذيرد. برنامه به اين شكل تنظيم شده 
بود كه يك تا دو نفر به عنوان ارباب رجوع به دفتركارخانه بروند، يك تيم 

به درون كارخانه برود، ورزيده كارخانه را محاصره كند، هم زمان تيم ديگر 
رفيقي كه در دفتركارخانه به عنوان ارباب رجوع رفته مسئول قطع زنگي بود 
كه از دفتركارخانه به پاسگاه ژاندارمري وصل بود، هم چنين مسئول قطع 
تلفنها. يك نفر از تيمي كه وارد كارخانه شده بود پشت بلندگو رفته همه 

نمايد. وقتي كارگران  خوري دعوت ميكارگران را به سالن سخنراني يا نهار
درسالن مورد نظرجمع شدند، يك نفر ضمن معرفي سازمان دررابطه با 

پردازد. چند نفر ديگر به ميان كارگران رفته  اهداف آن به سخنراني مي
توماني را كه مهر سازمان روي آنها خورده بود را به دست  2هاي  اسكناس

ها كارخانه را ترك كرده و به  ات، تيمدهند. پس ازپايان عملي كارگران مي
گردند، مدت زمان اين عمليات هم محاسبه و تعيين شده  پايگاه خود برمي

بيني  بود. هم چنين فاصله هركارخانه با پاسگاه حساب شده بود. پيش
درگيري با نيروهاي سركوبگر رژيم و راههاي فرار نيز همه درنظرگرفته شده 

تأسفانه من يادم رفته است. اما به دليل ضربه بودند. محاسبات ديگري كه م
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اهللا  خوردن خانه تيمي كه به جان باختن رفقا اميرپرويزپويان و رحمت
  پيرونذيري انجاميد اين عمليات نتوانست صورت پذيرد.

اما مبارزه همچنان درابعاد و اشكال ديگر به شدت ادامه پيدا كرد.  
هاي فدائي خلق ايران دوش به رزمندگان سياسي و نظامي در سازمان چريك

دوش هم با نظام شاهنشاهي جنگيدند و توانستند از تاكتيك تبليغ مسلحانه 
و دفاع مسلحانه خيلي خوب استفاده نموده و به مبارزه ادامه دهند وسازمان 

  اي از ثبات رسانده و تثبيت نمايند. را به درجه
  

  52 -  51تثبيت سازمان درسال  

كننده درجنگ برآورد و محاسبه كيفيت و كميت  عيينيكي ازاصول اصلي و ت
نيرو و توازن طبقاتي است. بنيانگزاران سازمان فدائي ازجمله رفيق 
كبيرعباس مفتاحي يكي ازبنيانگزاران سازمان و يكي ازاعضاء كميته مركزي 

درسلولهاي اوين به من  50سازمان چريك هاي فدائي خلق، درزمستان سال 
يعني حدوداَ يك سال ديگر  51حانه تا اواخرسال اگرجنبش مسل«گفت، 

تواند اين جنبش را ازبين ببرد. در نتيجه جنبش  دوام بياورد، رژيم ديگر نمي
هاي  ارتباط با توده و فعاليت دارد، وشرايط براي شدن گام برمي رو به تثبيت

  ترخواهدشد. سياسي در درون طبقه كارگر و ساير اقشار جامعه آماده
از نيروي خود و  51طبق برآوردي كه ساواك در اوائل سال هم چنين  

نيروي جنبش مسلحانه درجامعه ايران كرده بود به اين نتيجه رسيده بود كه 
بطور يقين جنبش مسلحانه را تا آخر امسال مهاركرده و آن را ازبين 

نمايند چنانچه اين امرصورت نگيرد اين پديده با ما  خواهدبرد و تأكيد مي
  ماند. خواهد 

براي آشنائي خوانندگان به روحيه بازجوهاي اوين درآن زمان اين خاطره را 
مي نويسم. رفيق جان باخته اسداهللا مفتاحي دانشجوي پزشكي بود، پس 

به سلولهاي اوين برده شده بود. روزي به بهداري  50ازدستگيري درسال 
وهاي زندان بيند كه حسين زاده يكي از سربازج رود، درآنجا مي زندان مي

اند ازبهداري بگيرد. رفيق  اوين آمده تا بسته داروئي را كه برايش آورده
گويد، تنها راه معالجه مريضي  زاده مي اسداهللا آن دارو را شناخته و به حسين

گويد: تا حميد اشرف را  شما عمل جراحي است. او با عصبانيت و غيظ مي
ز يكطرف نشاندهنده دستگيرنكنم جراحي نخواهم كرد. اين برخورد ا

اي است كه تا سال ديگرمسئله مبارزه مسلحانه را حل شده و ازبين  فرضيه
آلودش نشاندهنده عجز و ناتواني  كند. از طرف ديگرپاسخ غيظ رفته تلقي مي

  او درمقابل جنبش مسلحانه است. 
  

  تبليغات رژيم شاهنشاهي

اهيت نظام سرمايه، بنابر م 50درمقابل اين مبارزات، رژيم شاه ازهمان سال 
كرد. بگيروببند و زندان وشكنجه و  خشونتش را بيشتر از قبل اعمال مي

ها و ارگانهاي  اعدامها را تداوم مي داد. عالوه براينها هميشه از رسانه
كه كم هم نبودند، دروغهائي را نثار احزاب وسازمانها و  اش تبليغاتي
زمان چريكهاي فدائي خلق كرد. ازجمله اينكه در سا هاي مبارز مي شخصيت

ايران برسر اختالفات ايدئولوژيكي، سياسي، خط مشي وسبك كاري، و ... 
شوند. بويژه درمورد رفيق  افراد تصفيه و حتي تصفيه فيزيكي مي

  كبيرجانباخته حميداشرف.
ها گوش كنند تا  توانند به اين مناظره اينك با پخش اين نوارها همگان مي 

حميد اشرف آشناشوند و قضاوت نمايند كه اين  با شخصيت رفيق كبير
با آرامش، متين و موقر چنين شخصيتي با اين خوي و خصلت كه با كمال 

همرزم غيرسازماني خودش برخورد ميكند، پس در روابط دروني سازمانِ 
كشي  كرده است. اگر از خط مشي چريكي رفيق خود چگونه برخورد مي

هروز ارمغاني از دو نماينده سازمان آيد، پس چرا حميد اشرف و ب درمي
مجاهدين كه جزوه رهبران اين سازمان بوده اند، تقي شهرام و جواد قائدي 

كنند كه چرا دردرون سازمان شما تصفيه ايدئولوژيكي صورت  انتقاد مي
  گرفته است.

اي كه درسازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در زمان زنده  اينك يك واقعه
ويزپويان دراين زمينه اتفاق افتاده را براي خوانندگان اين ياد رفيق اميرپر
كنم كه بدانند رفقاي بنيانگزار از بدو تشكيل اين سازمان اين  سطور بيان مي

  كرده اند. مسائل را چگونه حل وفصل مي
  

  

  
  

رفيق جانباخته گلوي دانشجوي دانشگاه مشهد كه جزو اعضاء اوليه شاخه 
دار در ارتباط بوده است، بطورمعمول اعضاء از مشهد بود، با يك رفيق هوا

هاي رفقاي سمپادهاي خود، كم و بيش با خبر هستند. اما رفتار اين  برنامه
رفيق سمپاد خيلي معمولي نبوده است، تا اينكه گلوي با قطار از مشهد عازم 

بيند، تا آنجا  شود، دربين راه در قطارسمپاد خود را، داخل قطار مي تهران مي
رجريان فعاليت و كارهاي او بوده قرارنبوده كه او به مسافرت برود. اين كه د

مسافرت او كه هم زمان با مسافرت خودش به تهران بوده، به اضافه بقيه 
شود كه او شك كند. مسئله را با رفقاي  مشهد درميان  رفتار او باعث مي

رفيق دهند. از تهران  گذارد و اين رفقا فوري به تهران اطالع مي مي
آيد. رفقا گلوي، حميد توكلي،  اميرپرويزپويان فوري به مشهد مي

رفيق سمپاد به عنواني به خارج از شهر مشهد به باغي  اميرپرويزپويان و آن
نفري دور ميزي  4روند. دراطاق آن باغ  كه قبال تدارك ديده شده است مي

د و رو به گذار نشينند. پويان اسلحه كمريش را درآورده و روي ميز مي مي
گويد اين جلسه محاكمه شماست، ما دالئلي ازشما داريم كه  سمپاد كرده مي

دهد عامل نفوذي هستيد. پس از توضيح داليل، فرد سمپاد وقتي  نشان مي
ماند،  اند و جائي براي دفاع نمي شود كه اينها موضوع را فهميده متوجه مي
ساكا از رابطه من با كند كه عضو سازمان ساكا هستم، سازمان  اعتراف مي

اند هرچه ازسازمان شما  رفيق گلوي با اطالع است و آنها از من خواسته
ام  كنم به سازمان ساكا گزارش كنم. تا به حال اين كار را كرده اطالع پيدامي

ولي من عامل ساواك نيستم. پس از بحث و بررسي و مشورت رفقا بنابه 
گويد. از آنجا  ند كه او راست ميرس دالئلي كه مطرح شده به اين نتيجه مي

رسند كه بهتراست ارتباط  شناختند به اين نتيجه مي كه سازمان ساكا را مي
او با گلوي قطع شود و او برود با همان سازمان ساكا فعاليت نمايد. اين 

  شوند.  تصميم را سمپادي مورد نظر هم پذيرفته و از يكديگرجدا مي
ويژه  كهاي فدائي خلق دردوران شاه بههاي ديگرسازمان چري شايد دربخش

درزمان زنده ياد حميد اشرف از اين نمونه برخوردها چه مثبت و چه منفي 
  بوده باشد كه اميدوارم رفقائي كه اطالعاتي دراين زمينه دارند بيان نمايند.

  
   c – 2درفايل صوتي شماره  

مان دو ساز "عمليات"در دقايق ششم، بحث برسر دراين فايل حدوداً 
زند، طوري انتخاب مي  شود، ضرباتي كه سازمان مجاهدين به رژيم مي يم

  كند.  شود كه خرده بورژوازي آنرا حس مي
زند طوري انتخاب مي شوند كه  اما ضرباتي كه سازمان فدائي به رژيم مي

  پرولتاريا آنرا حس كند.
ود، ش دراين جا تفاوت و پايگاه طبقاتي دو سازمان به طور عيني روشن مي

باتوجه به اينكه چند سال از مبارزه مسلحانه گذشته است، راديكاليسم 
اي موشكافي  سازمان فدائي كه از بدو تأسيس، مسائل را عميق و ريشه

كرده و هميشه ازمنافع طبقه كارگر و زحمتكشان شهر و روستا دفاع  مي
خدشه هاي  كرده است همچنان حفظ شده است. يكي ازمشخصه مي

ان كمونيستي هم چون سازمان فدائي ماندن دركنار كارگران و ناپذيرسازم
داري است. اين  ها و منافع آنها در مقابل سرمايه زحمتكشان و دفاع ازخواسته

  جزئي ازخصلت، ماهيت و ذاتي سازمان فدائي در هرشرايطي بوده است.
جنبش مسلحانه دركنارمبارزات طبقه كارگر و ساير  1355اينك درسال 

عه، سالهاي سخت تثبيت خود را پشت سرگذاشته، و به لحاظ اقشارجام
نسبي مورد حمايت معنوي و فرهنگي جامعه قرارگرفته است. و هم چنان 

دهد. از اين طريق و به  مثل گذشته، پايدار و استوار به مبارزه خود ادامه مي
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لحاظ نسبي آگاهي الزم را به كليه اقشار جامعه به ويژه كارگران و ساير 
بودن  تكشان رسانده و مردم باز هم به لحاظ نسبي از يكطرف به پوشاليزحم

آگاهي  قدرت نظام شاهنشاهي پي برده و از طرف ديگربه نيروي بالقوه خود
با تداوم اين مبارزه، تمامي اقشار جامعه بخصوص  اند. ديديم كه پيداكرده
ي به اين آگاهي تر، تحت تأثير قرارگرفته و به ويژه پيشروان كارگر افراد آگاه

 57نسبي رسيدند، جرئت پيداكردند، بپاخاستند و در نيمه دوم سال
دركارخانه و مؤسساتي كه به دليل شرايط انقالبي مديريت فراركرده و يا 

هاي مستقل شورائي خود  نشين شده بود، كارگران با ساختن تشكل خانه
توليد و توزيع  قدرت توليد و توزيع را به دست گرفته و خود مديريتي را بر

  اعمال نمودند.
  

 1356ورود روحانيت به مبارزه جاري دراواخر سال 

سال قمري  1500دررابطه با سابقه تاريخي مذهب اسالم در ايران، به اندازه 
( كه عمرآمدن اين مذهب به ايران مي باشد) كتابها، مطالب و..... نگاشته 

ه روحانيت بايد گفت اين شده است، و آنچه ازانقالب مشروطه درمورد دستگا
هاي كارگري، كمونيستي و ملي از انقالب  است كه اينها همانند جنبش

مشروطه در صحنه سياست جامعه ايران بوده وعليرغم اختالفاتي جزئي و 
اند هميشه با دربار پادشاهان ازروابط  گاهاً كلي كه با حكومت وقت داشته

برده اند. اينها  هم خودرا ميداري درايران در چپاول حقوق مردم س سرمايه
گرد  ها و علما و چه ازطريق آخوندهاي دوره اهللا چه از باال از طريق آيت

اند. روحانيت چه درباال و چه در  خان بيشترين ارتباط را با مردم داشته روضه
گريانده و بابت اين گريه پول هم  پائين هميشه اكثريت مردم ايران را مي

  م مردم هم بوده است.گرفته و مورد احترا مي
ها در ايران مانع بزرگي براي آزادي و دمكراسي،  اگرديكتاتوري دربار پهلوي 

مستقل كارگري، احزاب و  هاي ايجاد نهادهاي مدني، شوراها و اتحاديه
هاي مستقل زنان، دانشجويان، نويسندگان، شعرا،  سازمانهاي سياسي، تشكل

داشتند و....بود، روحانيت مانع و اقشاري كه در زمينه مطبوعات فعاليت 
آورد. آخوندها  مانع كسب آگاهي، دانش  بزرگتري درذهن تودها به وجود مي

ها  ها بودند. ازاحترام توده و ضرورتهاي الزم روز جامعه ايران براي ذهن توده
هاي عقب افتاده  ترين پديده به خودشان سوءاستفاده كرده، خرافاتي

ته اسالم دركشورعربستان سعودي را در ذهن هزاروپانصد ساله تاريخ گذش
  كاشتند كه هيچ ربطي به ايران و تاريخ ايران نداشته وندارد. مردم مي

درتاريخ ايران شاه و شيخ هميشه الزم و ملزوم هم براي سركوب، غارت و 
هاي  ها براي كسب آگاهي چپاول مردم ايران و مانعي بزرگ برسرراه توده

  گري درسرنوشت خود و كشورشان بوده اند.سياسي، اجتماعي و دخالت
ثمره اتحاد اين دو نيروي وابسته و ارتجاعي در كسب قدرت سياسي دولتي، 

سال حكومت سلسله پهلوي بود كه از طرف مردم انتخاب نشده بود،  53
 بلكه هر دو با كودتاي نظامي و به كمك كشورهاي خارجي توانستند قدرت

ها سهم خود را از اين  ست بياورند. اگر پهلويسياسي دولتي در ايران را به د
اتحاد شاه و شيخ در مقوله كسب قدرت سياسي دولتي بردند، پس چرا 

هاي  روحانيت به دنبال سهم خودش از قدرت نباشد، لذا ثمره كار و فعاليت
بدست آورد، روحانيت  1357چند صدساله خودش را برروي مردم درانقالب 

بودن مردم سوءاستفاده كرد، به مردم دروغ گفت، به ويژه خميني از مذهبي 
به مردم باغ درسبز زندگي آينده را نشان داد و..... ازطرف ديگر براي رضايت 

اش به نوفل لوشاتوي فرانسه رفت، درآنجا توانست  المللي هاي بين همپالكي
موافقت كشورهاي امپرياليستي را به دست آورده ودررأس انقالب مردم 

  روز قبل از پيروزي مردم بر نظام شاهنشاهي به ايران بيايد.  12 قرارگيرد، و
  

  قرارگرفتن خميني در رأس جنبش 

اي كه مجموعا سازمان  سال مبارزه 8همانطوركه قبال گفته شد، درطول 
چريكهاي فدائي خلق ايران، سازمان مجاهدين خلق، كارگران، زنان، 

نجر به سرنگوني آن شد. دانشجويان و... با نظام شاهنشاهي كردند كه م
المللي خود نيز بيكارنبودند، به  داري ايران با متحدين داخلي و بين سرمايه

ديدند روز به روز  قول معروف چهارچشمي اوضاع را زيرنظرداشتند، و مي
جنبش مسلحانه باتمام نقايص و كمبودهايش در تمام زواياي عمقي و 

روز  به ايران تأثيرگذاشته و روزفرهنگي جامعه و بر روي تمامي اقشارجامعه 
رود تا با حمايت مادي و  شود و مي اين تأثيرگسترش يافته و ژرفتر مي

معنوي مردم برتري قدرت طبقاتي و نظامي خود را درآينده بر قدرت نظام 
داري زماني كه از عدم  شاهنشاهي به اثبات برساند. لذا تمام گرايشات سرمايه

ركوبگر رژيم شاهنشاهي نااميد شدند بنا سركوب جنبش بدست نيروهاي س
ترين گرايش مذهبي  به منافع خود به فكر چاره افتادند و به تقويت ارتجاعي

طلبانه وارد  بطورجدي و فرصت 1356هم چون خميني كه تازه از او اخرسال 
  ميدان مبارزه درخارج از كشورشده بود پرداختند.
وجه مردم به مذهب به براي گرم كردن تنور مبارزات خميني وجلب ت

داري  المللي، دولت سرمايه هاي داخلي و بين و منافع سرمايه ,رهبري خميني
عراق ازخميني خواست كه عراق را ترك كرده به كشور ديگري برود. او 

خواست به كويت برود راه داده نشد و بعد به نوفل لوشاتوي پاريس برده  مي
د. درپاريس از خميني پرسيده شد و هم زمان كنفرانس گوادالوپ تشكيل ش

دهيد چه نوع جمهوري را براي ايران  شود شما كه شعار جمهوري مي مي
دهد مثل همين جمهوري كه درفرانسه است. ودر  ايد.؟ پاسخ مي درنظرگرفته

اهللا بهشتي،  اي بعد ژنرال هويزر آمريكائي به ايران آمده و با آيت فاصله
با تبليغات گسترده داخلي و خارجي و با  نشيند. اردبيلي و... به مذاكره مي

نشان دادن روزگاري بهتر از نظام شاهنشاهي در زمينه آزادي، دمكراسي 
وعدالت اجتماعي باالخره روحانيت به رهبري خميني توانست از توهم 

  ها به مذهب استفاده كرده و به مركز ثقل جنبش مردمي تبديل گردد.  توده
شد  هرچه نظام ديكتاتوري شاه تضعيف مي 1357تقريبا ازنيمه دوم سال 

نشيني  شد. هر روز شاهد پيشروي جنبش و عقب جنبش مردمي تقويت مي
درجامعه ايران بود كه  40ها كه دردهه  گاه رژيم شاه بوديم. بسياري ازآن گره

شد. مردم به  به خاطرش مبارزه مسلحانه آغاز شده بود داشت برطرف مي
شده بودند. ارتباط بين روشنفكران و كارگران  قدرت خود و ضعف رژيم آگاه

ها درهاي  به همت توده 57برقرارشده بود. در اواخر ديماه و اوائل بهمن ماه 
هاي  هاي سياسي گشوده شد و زندانيان سياسي آزاد شدند. تشكل زندان

ها ايجاد شد. در  مستقل كارگري كه بيشتر شكل شورائي داشتند دركارخانه
كه كارگران پيشرو حضورداشتند به كمك سايركارگران،  واحدهاي كارگري

اي درمحالت  خود مديريتي برتوليد و توزيع اعمال كرده بودند. تشكالت توده
به وجود آمدند. درمناطقي كه مشكل توزيع كاال ازجمله نفت با مشكل 

هاي مستقل محل زيست كه اكثرا از جوانان  كمبود روبرو شده بود تشكل
بود، خود جوانان توزيع كاالرا به دست گرفته و عادالنه  محل تشكيل شده

و  ها ها، سازمان كردند. تمام گروه ها تقسيم مي آنها را بين مردم و خانواده
احزاب چپ، راست، مذهبي، ملي و...آزادانه شروع به افتتاح دفتر و پايگاه 

  هاي مستقل خود را به وجود آوردند. خود نمودند. زنان تشكل
  

  زيسيون هاي انقالبي سهم اپو

ها واحزاب  ها، سازمان توان گفت كه سهم هركدام از افراد، گروه دقيقا نمي
مبارز در پيروزي انقالب چقدر است. سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران و 

تئوري خود را تدوين  40سازمان مجاهدين خلق ايران كه از نيمه دوم دهه 
 19ديدند و سازمان فدائي در يهاي عملي خود را م كرده و تدارك حركت

با رستاخيزسياهكل رسماً آغازگر مبارزه مسلحانه  شده بود،  1349بهمن 
داري شاهنشاهي،  ماه ) جنگيدن با نظام سرمايه 96سال (  8تقريبا مدت 

اينك اين سئوال پيش آمده بود كه آيا اين سازمان همان قدر در پيروزي 
ري خميني كه تقريبا از پائيز و يا انقالب سهم دارد كه روحانيت به رهب

 1وارد گود مبارزه عملي شده بودند؟ يعني تقريبا به مدت  1356زمستان 
روزقبل از  10تازه خود خميني در ايران نبوده، او  ماه ). 15ماه (  3سال و 

  بهمن به ايران آمده بود. 12بهمن، يعني روز 22پيروزي انقالب 
يك روحاني شده است رهبرانقالب و اگر ولي به هرحال خميني به عنوان  

ها،  ها، سازمان بخواهد رهبركل انقالب بشود، بايد سهم تمام افراد، گروه
احزاب وهركسي كه سهمي در به ثمررساندن انقالب داشته است را رعايت 
نمايد. وقتي او از طرف اكثريت مردم به عنوان رهبرپذيرفته شده است، بايد 

و تشخيص دهد كه در اين انقالب فقط رهبر  اينقدر شعورداشته باشد
روحانيت و مردم مذهبي مسلمان شيعه نيست بلكه رهبر افراد غيرروحاني و 

هائي هم هست كه مجموعاً نظام شاه را سرنگون و او را به رهبري  غيرمذهبي
  اند.  رسانده و به عنوان رهبر هم قبولش كرده

ائل، نديدن دنياي مدرن منافع قشري روحانيت، نگاه نوك دماغي به مس
شمول  تر از شاه، جهان افتاده امروزجهان، فكرغيرانسانگرائي، شعوري عقب
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گذارد چشم انداز دمكراسي وعدالت  شمردن اسالم ناب محمدي و....  نمي
هاي موجود در اپوزيسيون ايران است و  اجتماعي كه خواست همه گرايش

اشد و اكثريت قاطع مردم ب ضرورت اين مرحله از تكامل جامعه ايران مي
  اند را ببيند.  برايش مبارزه كرده

كه مبارزه مسلحانه با نظام شاهنشاهي اعالم موجوديت كرد، و  1349ازسال 
كردند، به اين  مردم با اين پديده آشناشدند، به عناوين مختلف سعي مي

ها كمك مالي بود. در پروسه كمك مالي  جريان كمك نمايند. يكي ازكمك
آمد كه آيا  زمان فدائي براي برخي از مردم مذهبي اين مشكل پيش ميبه سا

ما بنا به قوانين اسالمي مجاز هستيم به سازمانهاي كمونيستي كمك كنيم؟ 
ها، برخي از آنها براي مقلدين خود حكم صادر  اهللا درمراجعه به آيت

اه توانيد به همه مبارزيني كه عليه ش نمايند كه از پول سهم ذكات مي مي
كنند پول پرداخت نماييد. اينك كه آن مبارزان جان بركف كه  مبارزه مي

شايسته كمك بودند، بعد از پيروزي انقالب مورد غضب قرار گرفته و 
  سركوب مي شدند.

  
  ضعف سازمان درجذب نيروي توده اي

همين جا بايد اشاره نمايم كه عليرغم محبوبيتي كه اين سازمان درقبل از 
مردم داشت، بعد از انقالب با تمام تالشي كه كرد نتوانست  انقالب درميان

منسجم، ارگانيك و پايدار با هواداران به ويژه با طبقه كارگر  ي رابطه
وزحمتكشان شهر و روستا برقرارنمايد. همزمان با سقوط نظام شاهنشاهي 
اين سازمان ابتدا ستادي در دانشگاه صنعتي ايجاد كرد. بعد اين ستاد را به 

يابان ميكده انتقال داد. دراين زمان هزاران انسان از اقشار مختلف مردم به خ
كردند. دراين زمان اين سازمان با بيش از هزار واحد  اين ستادها مراجعه مي

بزرگ و كوچك كارگري ارتباط داشت، ازهنرمندان، زنان، دانشجويان و ساير 
ن سازمان هيچ برنامه كردند، اما اي اقشارجامعه به اين ستادها مراجعه مي

مدوني براي آنها نداشت. درست است كه حاكميت جمهوري اسالمي فرصتي 
هاي دروني اين  به آن نداد كه دست به سازماندهي حزبي بزند، اما ضعف

كننده راه و روش و انشعابات دراين سازمان شد. شايد  سازمان بود كه تعيين
ه فعاليت درميان توده ها و ها ناشي ازكم كاري باشد كه در زمين اين ضعف

  – 1351طبقه كارگر در زمان شاه به ويژه بعد از تثبيت سازمان ازسالهاي 
  به بعد انجام گرفت.    52
  
  برخي از صف بندي هاي جديد 

هاي جديد  بندي بهرحال نظام ديكتاتوري شاهنشاهي سقوط كرده و صف
با دو سه سال بعد طبقاتي درجامعه ايران به وجود آمد و در دمكراسي تقري

ها و احزاب جايگاه طبقاتي خود را پيدا مي  ها، سازمان از انقالب افراد، گروه
  كردند. 

بورژوا كه در زمان شاه به خاطر  دراين رابطه برخي ازروشنفكران خورده
نداشتن تشكل مستقل خود ناصادقانه به صفوف سازمان چريكهاي فدائي 

كردند،  ت و يار و ياوركارگران معرفي ميخلق ايران پيوسته و خود را كمونيس
ازجنبش فدائي جداشده و سازماني بنام سازمان  1357اينك پس از قيام 

فدائي( اكثريت) را تشكيل دادند. اين بار در شرايط دمكراسي كوتاه مدت 
  بعد از انقالب، صادقانه به جايگاه و پايگاه طبقاتي خود برگشتند.

حزب توده قرارگرفته و خود را متحد جمهوري  رهبران اينها دركنار رهبران 
ها و سپاه پاسداران درتثبيت رژيم  دوش كميته اسالمي معرفي ودوش به

ها وهمرزمان سابق خود و  جمهوري اسالمي و سركوب احزاب وسازمان
بطوركلي مخالفان جمهوري اسالمي شركت فعال داشتند. شعار اين جماعت 

درتاريخ ثبت  " سنگين مجهز نمائيدسپاه پاسداران را به سالح  "كه 
شده است. اين شعار زماني بردر و ديوار ايران به دست افراد اين تشكيالت 

ها  شد كه از يكطرف كارگران در برخي از كارخانه نوشته و تبليغ مي
وكشاورزان در برخي ازصنايع كشاورزي ايران درحال مبارزه براي نظارت بر 

خي از واحدهاي كارگري و كشاورزي موفق هم توليد و توزيع بودند كه دربر
شده بودند كه خود مديريتي را اعمال كنند. ازطرف ديگر همين سپاه 
پاسداران كه بايد به سالح سنگين مجهز شود، با خواست كارفرماها داشت 

  كرد . ها و مزارع سركوب مي كارگران و كشاورزان را دركارخانه
بورژائي خود صادقانه به دنبال جمهوري  اينها به لحاظ منافع طبقاتي خورده 

اسالمي رفتند. ولي به لحاظ خط مشي و آرمان فدائي يعني دفاع ازمنافع 

داري با چشم اندازجامعه  كارگران، زحمتكشان و مبارزه با نظام سرمايه
سوسياليستي درست درجهت مخالف و ضديت با آرمان و اهداف جنبش 

ربه را نه تنها به جنبش فدائي بلكه به فدائي فعاليت كردند، و بزرگترين ض
جنبش كارگري وكمونيستي، آن هم نه تنها درايران بلكه دركل خاورميانه 
وارد نمودند. كلمه خيانت را هم چون رهبران حزب توده ايران به تمام و 
كمال برپيشاني خود نصب كردند، و هنوز تعدادي از رهبران اينها اميد به 

اصالحاتي درچهارچوب منافع طبقاتي خورده  جمهوري اسالم دارند كه
  بورژوازي شان صورت پذيرد. 

درمبارزات سياسي اين حق هرانسان و يا گروهي است كه بنا به منافعش 
متحد خود را انتخاب نمايد. اما آنچه دراين ميان ناصادقانه و خيانت محسوب 

اف گويند كه گويا همان اهد ميشود آن چيزي است كه امروز اينها مي
سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران در زمان زمامداري شاهنشاهي است كه 

كنند، همان  اند. يعني آنچه امروز اينها مي كرده به خاطرش مبارزه مي
ها  ها، حميداشرف ها، مسعود احمدزاده ها، اميرپرويزپويان خواست بيژن جزني

كليه زحمتكشان وهزاران جان باخته فدائي است كه در راه منافع كارگران و 
داري  شهر و روستا با چشم اندازسوسياليسم و برعليه نظام ظالمانه سرمايه

 ايران و امپرياليست هاي جهان قد علم كردند.
كنندگان خط مشي سازمان  براي اينكه روشن شود كه بنيانگزاران و تدوين

 40گفتند و چگونه آغازكردند بايد به دهه  چريكهاي فدائي خلق چه مي
عه كرد و شرايط آن زمان را بررسي نمود. دراين زمينه آثار فراواني از مراج

رزمندگان آن دوره به ويژه از بنيانگزاران سازمان فدائيان و مجاهدين باقي 
مانده است. همچنين برخي از رفقا و دوستاني كه درآن زمان دوش به دوش 

ساني وفادارمانده كردند، و هنوز به همان آرمانهاي ان آن رزمندگان مبارزه مي
اند، اما هنوز هستند رفقا و دوستان  اند، خاطراتشان را از آن دوره نوشته

بسياري از آن دوره كه در زمينه تدوين تاريخ آن زمان نه به صورت خاطره و 
نه به صورت ديگري تا به حال چيزي نگفته و ننوشته اند. يكي از وظايف 

تجربه گذشته به نسل آينده است. نسل گذشته بيان تاريخ گذشته و انتقال 
بيان تاريخ گذشته كمكي است كه به نسل امروز مي شود تا درجهت تكامل 
تاريخ ايران تكامل تاريخ كمونيسم، سوسياليسم و تاريخ كارگري در ايران 

اش  بهتر بتواند مسائل را تجزيه و تحليل نموده و راه و روش مبارزاتي آينده
 را تدوين كند. 

دوين تاريخ جنبش فدائي به ويژه از زمان قبل و بعد از اعالم درزمينه ت
موجوديت كه با رستاخيزسياهكل آغازشد، آنچه وظيفه ما است اگردرحد 

ايم دشمني ما بنابر منافع خودش  مان انجام ندهيم، چنانكه شاهد بوده توانائي
  دهد.  يك جانبه و از يك زاويه خاص انجام مي

  اه آزادي و سوسياليسم!به ياد همه جانباختگان ر
  

*  
  

  

  ام خاك نشسته گيرم كه در باورتان به

  هاي تبرهايتان زخم دار است هاي جوانم از ضربه و ساقه

  كنيد؟ با ريشه چه مي

  ايد گيرم كه بر سر اين باغ بنشسته در كمين پرنده

  زنيد پرواز را عالمت ممنوع مي

  كنيد؟ ان چه ميهاي نشسته در آشي با جوجه

  كشيد گيرم كه مي

  بريد گيرم كه مي

  زنيد گيرم كه مي

  كنيد؟! ها چه مي با رويش ناگزير جوانه

  شهريار دادور                                                       
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  نگاهي به :

 پادشاه زندان ها 
  

 رضا اغنمي

  

  خاطرات زندان كاوه داداش زاده

  1384نشر نارنجستان. لس آنجلس. چاپ نخست بهار

  

ده، از اوضاع سياسي زمانه آغاز خاطرات زندان نويسنده، با پيشگفتاري فشر
ميشود.  ازهمان نخست نگاه تند و انتقادي او درذهن خواننده سايه مي 
افكند. درك و بينش درست وقدرت تحليل اش آرام آرام زيرپوست مخاطب 
جان ميگيرد و با احساسي مطبوع بين ماهيگيران و شاليزارهاي آستارا پاي 

  صحبت راوي مي نشيند. 
سياسي در جوامع عقب مانده، نشانگر شكاف عميق بين  پديدة زندانيِ

حكومت ديكتاتوري و شهروندان است. هر ديكتاتور به بهانة تحول،  آرامش 
وحفظ نظم عموم، سركوب مخالفين را دررأس برنامه هايش قرار ميدهد.  
چارچشمي مواظب حركت هاي مردم كوچه وبازار، به ويژه آگاهان و بيداران 

ديكتاتور، هر صاحب  فكر تازه كه حرفي براي گفتن داشته  زمانه است. 
باشد و بخواهد خود و همنوعانش ازحقوق طبيعي و انساني بطوريكسان سود 

ببرند را برنميتابد . واز آنجائيكه آزاديخواهان و پيشگامان فكري هرجامعه  
 موظفند  كه  نا آگاهان و انبوه خوابرفتگان معتاد به عادت و سنت را از

گرانخوابي برهانند؛  با مقاومت سركوبگرانة حكومت روبرو ميشوند. جدال 
دوطرف براي ازبين بردن حريف،  شكاف اجتماعي سياسي را عميقتر ميكند. 
ازميان برداشتن تبعيض و ناعدالتيها وكسب حقوق برابري واجراي قانون، را 

شوم چنين هيچ ديكتاتور حاكم تحمل  نمي كند.  زنداني سياسي، ارمغان 
تضاد اجتماعي سياسي ست  كه بذر ويرانگرآن درمبارزه با ديكتاتوري به 

  منظوركسب آزادي، دراجتماعات سرخورده نطفه ميبندند .
دراين شهر كوچك مرزي [آستارا] سالهاست سازمان هاي سركوبگر با «

درندگان بيمارگونه خودبارها به جان مردم بيگناه افتاده  به جرم 
اجتماعي وآزادي طلبي حتي به جرم عضويت درگروه تĤتر و عدالتخواهي 

گروه فوتبال آنان را زجر وشكنجه كرده ازخانه و كاشانه شان دربدر كرده 
  » زندان ويا اعدام كرده اند

نويسنده، آماري از زنداني ها و اعدامي هاي آن سال ها را ذكر كرده، با 
) 1310تا  1300شاه از  نگاهي به: (ازفعاليت هاي كمونيستي در دوره رضا

اثر كاوه بيات، سياهه اي از اسامي و شغل آن ها را آورده است كه بيشتر از 
  طبقات گوناگون و بيشتر دست پائين جامعه هستند.

فريدون ابراهيمي [دادستان حكومت ملي آذربايجان در دوران سيد «
ند. جعفرپيشه وري] و شاپور شرقي را به جرم عدالتخواهي به دار آويخت

ميرايوب شكيبا را به وضع  فجيعي به گاري بستند دور شهر چرخاندند. و 
سالگي به دار آويختند. ...  18بدنش را تكه پاره كردند. منوچهر فيروزي را در

...  صدها نفررا زنداني، تبعيد و تعدادي را هم زير شكنجه كشتند. يادشان به 
   11ص» خير

ده محكوم به زندان بوده و پس از نويسنده، كه به جرم عضويت درحزب تو
گذراندن دوران محكوميت تازه از قزل قلعه آزاد شده، براي ديدن 

  شهرزادگاهش عازم آستارا ميشود. 
ه سرم زد. خاطره هاي گذشته حال و هواي كناردريا ب 1335تيرماه «

با تنها چمداني كه » ام كرد براي مدت كوتاهي سري به زادگاهم بزنم. وسوسه
وارد آستارا ميشود. تا به خانه برسد اوضاع خفقان شهر را درچشم داشته 

  هاي نگران عابرين حس ميكند. 
به خانة برادرم رسيدم. درآستانة  در زن برادرم ازديدن من يكه خورد و «

عجب موقعي آمده اي خدا  "ددم واي"خوشامد گويي را فراموش كرد گفت 
فرهنگي سرميرسد او هم نگران  برادركاوه معلم است و» به دادت برسد...

آمدن اوست. نويسنده همه چيز را دريافته و درانتظارمأمورجلب و بازداشت 
  است كه بيايد سراغش . چند شبي را با دلهره وبيم وهراس ميگذراند . 

جناب گروهبان هاشمي معروف با دوسرباز مسلح به سراغم آمد. به آهنگ «
دست بند به دستم زدند و با فحش هاي   صداي او از قبل آشنايي داشتم.  ...

ركيك با  دو سرباز مسلح سوار برجيپ نظامي روانه فرماندار نظامي شدم.  
هيچ سئوالي ازمن نشد.    ...   با چند تن از همشهريانم سواركاميون سربسته 

نفربوديم. دستهايمان را دستبند زدند. سپس هردو نفر را باهم طناب  6كردند
   16ص »ه سوي مقصد نامعلوم حركت كرديم.سرباز مسلح ب 2 پيچ كردند  با

نويسنده، احتياج به توالت زنداني هارا، به طرز بسيارشوخ و شيرين روايت 
كرده كه بارغم و اندوه سياهي هاي خفقان و سركوب را بسي كاهش ميدهد.  

  از زبان خودش بياورم :
بعداز كلي چانه زدن،  بين راه زنداني ها احتياج به توالت پيدا ميكنند و«

جناب سرگرد اجازه ميدهد كه زنداني ها را ازكاميون پائين آورده كارشان را 
به هر زحمتي بود از كاميون پياده شديم كنار علفزار به رديف « انجام دهند. 

صف كشيديم. منتظر شديم جناب گروهبان دستهايمان را كه ازپشت بسته 
كمي فاصله مواظب ما بودند.    ...    جناب بودند باز كند. نگهبانان مسلح با 

سرگرد چند قدم آنطرفتر ايستاده بودند با خشم رو كرد به گروهبان گفت 
اين چندمين باراست بهت گفتم ما اجازه بازكردن دستهاي اين مادر جنده 
هارا نداريم. زيب شلوارشان را بكش پائين تا كارشان را بكنند. گروهبان جا 

ا دستپاچگي بالفاصله دست به كارشد.  يكي از زندانيان خورد حرفي نزد ب
طرف راست دراول صف ايستاده بود. قد بلند و چاق ...  آدم شوخ طبع و 
بذله گوهم بود.  گروهبان نمايش كمدي را از او شروع كرد. زيب شلوارش را 
پائين كشيد. با حالت عصبي به جستجو پرداخت هرچه تالش كرد چيزي 

ازاو پرسيد سركار دنبال چي مي گردي؟ دنبال زهرمارت  نيافت. زنداني
ميگردم. او گفت بيخود دنبالش نگرديد چيزي دستگيرت نميشه ازترس 
جناب سرگرد قبضه روح شده رفته توي شكمم قايم شده...  ابراهيم اجازه 
نداد گروهبان ماس ماسكش را دست بزند ...  زنداني بغل دستس اش گفت 

او كه نمي خواهد بخورد بگذار باز   "وي آچسوندا باالماوكي يه ميه جك گ "
كند بچه! ...  مرد مسني بود كه  گروهبان شلوار پيژامه  مانندش را پائين 
كشيد. يكه خورد درحالي كه چشمهايش رابا تعجب به آلت تناسلي پيرمرد 

  »  دوخته بود پرسيد اين چيه؟ اين كه مال آدميزاد نيست؟ ... 
راست كه منِ نگارنده اين سطور،  دربررسي خاطرة  يك براي نخستين با

زنداني سياسي، از فضاي سياه و رعب و وحشت، به ناگهان در دنياي لطيف 
خنده و مزاح ميغلتم و نميتوانم جلودار خنده وشادي ناگهاني ام باشم. اين 

  روحية شاد  نويسنده را بايد ستود .
ري ست كه كاوه بارها با گشودن افق هاي شاد دراين نوع روايتها، هن

  طنزهاي زيبا به نمايش گذاشته كه در آينده  بازهم به آن اشاره خواهم كرد.
از زندان رشت به قزل قلعه تهران منتقل ميشود. در يك سلول انفرادي  

افسري كه باالسرم ايستاده بود « ... بدون بازجوئي زيرشكنجه قرار ميگيرد. 
را. بزنيداين وطن فروش بي شرف را. سپس فرمان داد بزنيد اين مادرقحبه 

خودش هيجان زده با خشم دست به چوب هاي خيس برد و به طرف من 
حمله ورشد. درحالي كه  به سرو صورتم مي كوبيد فحش هاي ركيك 
چندش آور به زبان مي آورد ... ... من بتمام  نيروئي كه درتوان  داشتم فرياد 
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هنده اشتباه كرده من جاسوس نيستم. مي زدم شما اشتباه ميكنيد گزارش د
او بيشتر عصبي مي شد ... ... برنامه شكنجه همچنان ادامه داشت. نيمه هاي 
شب به شكنجه گاه مي بردند و نرديكيهاي صبح به سلولم بر مي گرداندند. 
بعدها فهميدم سايردستگيرشدگان نيزوضع وحال مرا داشتند وچند نفري 

جه جان سپرده اند. بهرروي اعتراف به درهمان روزهاي اول درزيرشكن
  26 - 24صص» جاسوسي به جز اعدام چيزديگري نميتواند باشد.

نويسنده درباره زندان رشت خبري را منتشركرده كه شايد خيلي ها ازآن 
حمله و كشتار وحشيانه بي خبربوده  اند. درخاطرات زندانيان آن سال ها نيز 

  كمتر به اين موضوع اشاره شده است. 
شايع بود كه حمله به زندان رشت به دستور تيمسار قره ني صورت گرفته « 

ارديبهشت وقتي كه همگي درخواب بوديم  23است. ...  يورش درنيمه شب 
انجام گرفت. تقريبا اكثرزندانيان سياسي به وسيلة مشت و لگد و چماق و 
د باطوم وگلوله زخمي شدند و تعدادي نيزبه هالكت رسيدند.  حمله حدو

يك ساعت به طول كشيد. پنج تن ازبهترين ياران دربند را كه قبال شناسائي 
 –هرمز نيكزاد  –علي بلندي  –كرده بودند ازجمله شادروان اقدام دوست 

سبزعلي را به ضرب گلوله ... ... ازپاي درآوردند. ... نعش  –محمد نيكخواه 
  » نداختند و رفتند.آنها را از اتاقهايشان بيرون كشيدند و درحياط زندان ا

  دراثر اين حادثه سرهنگ داودي رئيس زندان رشت خودكشي ميكند. 
به نقل از كتاب ماجراي كودتاي  173درجربان زندان رشت درصفحه 

 23قرني درنيمه شب «سرلشكر قرني، نوشته غالمرضا نجاتي آمده است: 
 5ي و فاجعة زندان رشت را به وجود آورد. دهها زخم 1333ارديبهشت سال 

كشته بجاي گذاشت. به دنبال اين فاجعه يازده صبح همان روز، رئيس 
  »زندان، سرهنگ داودي با اسلجة كمري خود كشي كرد.

ه به اتهام ترورشاه دستگيرش دربازجوئي براي زنداني روشن ميشود ك
اند. حال آنكه بنا به قول خودش روحش ازاين توطئه بيخبر بوده است .  كرده

به نام بهمن شربياني نام ميبرد كه رگ خود را زده و در نامه  از يك قرباني
  اي به خانواده اش نوشته است: 

بيش ازاين طاقت شكنجه هاي بيرحمانه اين جالدان را ندارم. آن چيزهايي «
كه به من وسايرزندانيهاي همراهم مي گويند نمي توانم قبول كنم مرا 

  35ببخشيد. بهمن شربياني. ص
ئي سرگرد شاهنده پي، از اويس كياني كه گاريچي است و ماجراي بازجو 

مردي زحمتكش درآستارا، بازهم فضاي زندان را تغيير ميدهد. گفتگوي 
جدي بازجو و پاسخ به ظاهرعوامانة ولي رندانة اويس گاريچي، خنده را برلب 
هاي خواننده مي نشاند. گاريچي با تن لت و پار وسرو صورت خون آلود، 

تش ورم كرده و سياه شده بود چشم راستش غرق درخون يك طرف صور«
  بازجو ميپرسد : » بود...

بي سيم را ازكجا وازچه كسي گرفتي وبه چه كسي دادي؟ او درحاليكه «
اشك ميريخت و ازته دل ناله مي كرد گفت از مرزكشفي (كشفي دهكده 

برم ايست مرزي درنزديكي هاي آستارا) . ازروسها گرفتم. مأموريت داشتم ب
بدهم به خانلر. بي سيم را با زحمت زياد با كمك روسها توي گاري گذاشتم. 
چون خيلي سنگين بود. اسبهاي گاري ام زورش نرسيد تا آن را ببرم به 
خانلر بدهم. همانجا ماندم تاخانلر آمد و ازمن گرفت برد و ديگر نفهميدم 

  چگونه برد و به چه كسي داد.
مرا دست انداخته اي يا خودت را   ...   اين بازجو گفت: گاريچي پدر سگ  

مزخرفات را چه كسي به شما يادداده؟ كه تحويل من بدهيد.  بالفاصله 
شروع كرد به لت و پاره كردن اويس ...  او با حالت گريان مي گفت جناب 
سرگرد من كه درعمرم بي سيم نديده ام شايد توي آن صندوق چيزهاي 

  ...»ه بوده نگاه نكردم ديگري بود من كه نميدانم چ
بازهم تكرار صحنه هاي گذشته، درتبيين »  ماجراي كون االغ علي باال«در 

بالهت مطلق گردانندگان دادگاهها وسازمان هاي اطالعاتي ست. موضوع 
مبادله نامه و دريافت دستور ازمأموران روس دنبال ميشود وگل كردن ذوق 

  .نويسنده. خيمه شب بازي هنوز ادامه دارد 
مجيد و علي باال كه كشاورز است، درمقابل بازجو رودرروي هم قرار ميگيرند. 

رابط من «در حضوربازجو علي باال كه جاي سالمي دربدنش نبود مي گويد 
آن آقاست. ومجبد صفري رانشان ميدهد ازاو دستور ميگرفتم. نامه ها را با 

وسها.بازجو دوچرخه ي باباش مي آور ميداد به من من هم مي دادم به ر
ميپرسد نامه را چگونه و به چه طريق به روسها مي دادي ؟ او خيلي جدي 

به زبان آذري جواب داد: نامه هارا بانح ميبستم فرو مي كردم به كون االغ. 
نصف نخ بيرون ميماند. االغ را هن مي كردم مي رفت آن طرف رودخانه. 

ميپرسد مادرجنده اگراالغ روسها نامه را ازكون االغ بيرون ميكشيدند. بازجو 
وسط راه بريند به گور پدر پدرسگت آيا نامه ازكون االغ بيرون نمي افتد؟ 
علي باالكه فكر اينجايش را نكرده غافلگير ميشود ...  بازجو سيلي آبداري به 

  49ص » گوش علي باال خواباند و پيرمرد چرخي زد و نقش زمين شد.
در حضوربازجو، زندانيها بي اساس بودن  و جالب اينكه در مكالمه بين آن ها 

  و ساختگي بودن اعتراف هارا آشكارا برزبان ميĤورند.  همان صفحه
در حين بازجوئي، فرصتي پيش ميĤيد كه كاوه با خانلر خلوت كرده و خانلر 
ساختگي بودن سناريوي ترور شاه را براي او تعرف ميكند. درضمن تعليمات 

ميشود كه درحال حاضر اقرار به جاسوسي تنها راه الزم براي بازجوئي، يادآور 
نجات او و سايرين خواهد بود. خانلر، براي آماده سازي كاوه به اقرار، درچند 

  ديدار صريح و روراست با او مقابله ميكند.  
احمق تياتير "»پرزور خود گردنم را گرفت و گفتاو بادستهاي قوي و «

نجه كشته ميشوي.  سه نفرتا حاال (احمق تأتر درنيار) زير شك "چيخارتما
زير شكنجه كشته شده اند . من دلم برات ميسوزه مي خوام به تو كمك كنم 
كه نفله نشي  تازه اززندان درآمدي  اين پرونده ها همه ساختگي است توچه 

شد. جاسوسي براي شوروي و  كني چه اعتراف نكني كشته خواهي فاعترا
ماني. ازقديم  وزي زنده مياعتراف كني چند ر شاه.  يعني تيرباران. اگرترور 

  42ص...»  كه ازاين ستون به آن ستون فرجي است خريت نكن.  اند هم گفته
كاوه، درحضور بازجو، با پيرمردي به نام صمد مقابله ميشود. به روايت 

كاوه در زندان بوده است  "شونداچوال"پيرمرد زمان مالقات آن دو دردهكده 
  نان پيرمرد را تأييد ميكند. درمقابل پرسش بارجو  ولي نميگويد و سخ

پيرمرد بيچاه درحالي كه دانه هاي درشت عرق روي پيشاني اش نشسته «
بود چشمهايش را به پائين دوخت وگفت خودشه.  خودشه آقا كاوه همينه 
چندبار بگم. بابا دست از سرم برداريد. اين خودشه مطمئنم كه اين آقا همان 

انه ما آمد راحتم بگذاريد. خواستم بگم كه پيرمرد سال خودشه كه به خ
گذشته من درزندان قزل قلعه سلول انفرادي زنداني بودم ...  ... جناب جاناوار 

گفت جاسوس بيشرف حاال چي ميگي؟...  .. آرام و خونسرد  جواب  دادم ...     
م براي روسها جاسوسي مي كرد بله به اين ترتيب من اعتراف مي كنم كه

  53 -54صص»  ....
نويسنده، از سرگرد محمد آهني به نيكي ياد ميكند كه درهمان پرونده 
ساختگي جزو متهمان بوده . درزندان زيرفشار و شكنجه هاي وحشيانه 

  ازمقام وموقعيت خود دفاع ميكرد. 
ساله او بيژن آهني را ازراه  12با اين وجود افسرضداطالعات رشت پسر «

ود به ستاد برده وادارش كرده بودند ازطرف پدرش به مدرسه دزديده با خ
  ...» افرادي نامه بنويسد و دستور انجام اعمال جاسوسي را بدهد 
آمده  223 -238گوشه هائي ازشرح حال اين افسروظيفه شناس، درصفحات 

است كه خواننده از رذالت هاي  خصمانه و بيشرمانة مأموران نظامي غرق 
آوازه شهرت شاهپرستي وعشق «اشتن چنين سابقه حيرت ميشود. آنهم با د

بي پايان او به شاه زبانزد همه بود اطالع داشتم كه بدون سالم نظامي به 
. كار به جائي 233ص» تمثال مبارك همايوني سرميز غذا نمي نشيند.

احساس «ميرسد كه اين مرد درستكار شريف و وفادار به سلطنت ميگويد: 
بوي تعفن و لجن به مشام ميرسد. اولين تخم كردم كه ازهمه جاي ارتش 

 ص» كينه ونفرت نسبت به دستگاه ارتش شاهنشاهي درقلبم آبياري شد.
237  

دزديدن بيژن آهني پسردوازده ساله سرگرد آهني سرراه مدرسه دردادستاني 
ارتش مطرح ميشود. و پرده از نامه هاي جعلي با مباشرت التفات و اداره 

او مي گفت درآنجا به من گفتند «برداشته ميشود.  ضداطالعات نوشته شده
اگر اين حرفهارا كه به شما ميگوييم آن ها را بنويسيد و به ما بدهيد پدرتان 

  240...» را آزاد مي كنيم و گرنه اورا درزندان مي كشيم. 
سرگرد «فيروزابراهيمي وكيل دادگستري، كه جزو متهمان است مينويسند: 

گد با تمام قدرت كتك ميزد. پيراهنم را پاره كرد و [شاهنده پي] مرا زيرل
عينك و ساعتم به گوشه اي افتاد. فرياد زدم .چرا ميزنيد؟ مملكت قانون 
دارد. من قانون خوانده ام تواگر ازمن بازجوئي ميكني طبق مقرراتي كه 
درقانون به آن اشاره شده بايد ازمن بازجوئي كني. وقتي ازقانون حرف زدم 
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ين سرگرد شدت يافت ...  ...  شلوارش را پائين زد و با اشاره به وحشيگري ا
  117ص .» "اين است قانون "آلت تناسلي اش به من گفت 

كاوه، از قول فيروز ابراهيمي كه با بادكوبه اي همواليتي وسابقة قوم و 
هيبت اهللا بادكوبه اي آنقدرازمعركه پرت بود  كه «خويشي دارند مينويسد: 

يرشدگان را گناهكار مي دانست. او نميتوانست باوركند كه ما همه ما دستگ
جاسوس نيستيم. او ازمسائل و اتفاقات سياسي و اجتماعي كشورمان كامال 

   167ص » بي خبربود.
 –مأمور مخفي ادارة ضداطالعات  –با چنين سابقه اوتوسط التفات مشكيني، 

  با طرح توطئه اي دستگيرميشود
ي دريافت كمك مالي سرآغاز آشنائي ست كه در رفتن التفات نزد اوبرا

آمده است. التفات با دزديدن يادداشت هاي ماركدار  180و179صفحات 
  ازروي ميز و نمونه برداري از دستخط بادكوبه اي، آن را به دام مي اندازد.

كاوه، همراه چهارنفر از زندان قزل قلعه به زندان دژبان در خيابان سوم 
د. و پس ازچندماه باز به زندان قزل قلعه برميگردانند و اسفند منتقل ميشون

در سلول هاي تنگ و تاريك سيماني جاي ميگيرند  و اين بار بازجويان 
ساواك مأموربازجويي از زندانيان ميشوند. التفات مشكيني مأمور 
ضداطالعات، بعنوان زنداني ولي درباطن براي جاسوسي به آنها مي پيوندد. 

و اندك بهبودي دروضع آنها مشاهده ميشود. پرونده ها به  مالقات ها آزاد
بعداز «دادستاني ارتش فرستاده شده و مورد مطالعه و بازبيني قرار ميگيرد. 

»  نفر باقي مانده ايم. 6يك ماه مطلع شديم كه در همة بازداشتگاه ها جمعا  
  246ص 

دگاه تيپ نفر ازآن عده مرخص ميشوند جز كاوه. كه دا 5پس از جند روزي 
گيالن طي نامه اي رسمي  براي محاكمه احضارش كرده است.  با جيپ 
ژاندارمري، با دستبند همراه دو ژاندارم مسلح به گيالن برده ميشود  و در 
نخستين دادگاه تبرئه شده و الخالص . و جاسوس شوروي  ساخته و 

را پي پرداختة اداره ضداطالعات ارتش، پس از آزادي، طرح كتاب خاطراتش 
  ميريزد.

از زندان قزل قلعه آزاد شده. علت محكوميت  1335نويسنده، درسال 
وزنداني شدنش عضويت درحزب توده بوده است.  چندي نميگذرد كه در 
زادگاه خود آستارا، و اين بار به اتهام جاسوسي براي شوروي دستگيرميشود 

 1384رسال آزاد شده و د1338و پس از سه سال زنداني درتهران و رشت در
خاطرات خود را درآمريكا منتشرميكند. دركتاب اشاره به تبرئه يا بيگناهي 
متهمان نيست. با پايان يافتن مطالعه، اين پرسش برلب هاي خواننده نقش 

 ميبندد كه :
اگر دشمنان رژيم پهلوي، با آتش زدن سينما ركس آبادان، سوزاندن 

راطراحي و اجرا كردند، وجزغاله كردن نزديك به ششصد انسان بيگناه 
هدفشان بدنامي دولت و رسيدن به قدرت بود كه به آن توحش كم سابقه 
دست زدند. اما نظام شاهنشاهي كه در زمان رخدادهاي كتاب، مسلط به 
اوضاع بود و درقدرت و سواركار؛ به چه دليل ومنطق در تضعيف وبي آبروئي 

افسران ارتش و  خود توسط ادارة ضداطالعات ارتش آن هم به دست 
چنين خيمه شب بازي راه انداختند واينهمه فاجعه "التفات مشكيني"

آفريدند؟ يا به گواهي كتاب، با اتهام واهي با بي آبروكردن عده اي 
سرگرد آستاراچي و ...)  –ازشريفترين افسران ارتش (سرگرد آهني 

مانند  وتاجرخوشنامي مانند هيبت اهللا بادكوبه اي و وكيل خوش سابقه اي
فيروز ابراهيمي و سايرين به  چه منظوري بوده و چه هدفي را دنبال مي 

  كرده است؟! 
پنداري عده اي درمقام ولباس رسمي دردام بالهتي كه خود تعبيه كرده اند 
گيركرده و عده اي را درهچل انداخته اند و دادستاني ارتش به دادشان 

  رسيده ازمخمصه ها نجاتشان داده است!
  ه اين پرسش ها اساسي ترين مطلبي ست كه ناگفته مانده است .پاسخ ب

عقل نقاد، با شكافتن رخدادها و برخوردها در پي كشف مجهوالت و 
  ناگفتنيهاي حادثه دور ميزند كه دراين اثر مسكوت مانده است .

*  

  

  

  

  

  
، نقد زير از طرف خانمي به نام مرضيه توانگر 106، 105پس از انتشار آرش 

 آقاي اسد سيف تحريريه همكار  رسيد. مطلب نقدي بود به مقاله بدست ما
شده  منتشر -با زندگي يكي از اعضاي حزب توده در رابطه - 97كه در آرش 

به خاطر گذشت زمان، مقاله را در اختيار همكارمان اسد سيف قرار  بود.
رغم گذشت زمان، تصميم گرفتيم ضمن  . عليميم و نظرش را جويا شديداد

 ،بر نقد ايشان نيز اسد سيف همكارمان نظر ،اله ايشان، هم زمانچاپ مق
  منتشر شود.

  آرش                                                                       
  

  

  

  اي همين نيست  توده

  مرضيه توانگر 

  

ي شـود، بايـد   راي همين است ديگر. نجس است. نـامش بـه زبانـت جـا     توده
كشي. درست همان طور كه در كميتة مشـترك وقتـي بـازجو    دهانت را آب ب

خواست او را ببرد تا شالقش بزند، براي آن كه نجس نشـود يـا سـر يـك      مي
گرفـت تـا او را    داد يا گوشة لباس زندانش را مي لولة كاغذي را به دستش مي

  بند داشت به سمت اتاق تمشيت هدايت كند. كه چشم
تـوان   باشي. نه، اما دهان مردم را كه نمينه اين كه تو به خودت شك داشته 

خواهـد   اي، حـاال مـي   اي گفتـه  بست. اگر شبهه رود كالمي به سود يك توده
ها را  هايي كرده باشد كه تو خودت هم همان هايي زده و فعاليت ها حرف سال
ها با شرافت در زندان جمهوري اسـالمي   خواهد سال كردي، مي زدي و مي مي

خواهد  توسط جمهوري اسالمي اعدام شده باشد، هر كه ميبه سر برده باشد، 
كننـد، آن   وقت همه يك جور ديگر به تو نگاه مي شود. آن باشد، خيلي بد مي

كنند تا حيا كني، تا به رفع شبهه بپردازي، تا از او برائت بجويي.  قدر نگاه مي
ي به تو دانند. اگر خودت هم ندان راه رفع شبهه و برائت جستن را نيز همه مي

  دهند. همان طور كه به آقاي اسد سيف ياد دادند. ياد مي
ماجرا اين است كه آقاي اسد سيف ظـاهراً دلـش بـه حـال مظلوميـت يـك       

سوزد كه توسط جمهوري اسالمي به شهادت رسيده، امـا   فكر سابقش مي هم
كنـد و حـزبش حتـي اسـم او را نيـز جـزو شـهدا         هيچ كس از او يادي نمـي 

گويد  داند. خب، وجدانش مي اسم او را به طور كامل نيز نمي آورد و حتي نمي
تواند شـهيد شـود.    اي كه نمي بايد اين اشتباه را اصالح كرد. اما چگونه؟ توده

اي بايد يا از پشت بام بيفتد و بميرد يا به مـرگ طبيعـي و در حضـيض     توده
آفرين تسليم كند. امـا افخمـي توسـط جمهـوري اسـالمي       ذلت جان به جان

اعدام شده است. براي آن كه ذكر  67زنداني شده و در همان زندان در سال 
داند از خود با  اين واقعيت گردي به دامان آقاي سيف ننشاند، ايشان الزم مي

  ذكر برخي توضيحات تكميلي دربارة افخم رفع اتهام كند:
دانست. براي دستيابي بـه يـك    افخم اما جز شكم هيچ چيزي را مقدس نمي

لذيذ حاضر بود به هر خفتي تن دهد. كم و بـيش از خـود و بعـدها از     غذاي
مشـروب   خواري قهار بوده و هـيچ روزش بـي   ديگران {!} شنيدم كه مشروب

با احترام به حقوق انساني يك » ، اسد سيف104، »آرش(«گذشته است.  نمي
  »)نگار روزنامه

انـدازد تـا    ه كار ميبيند، تخيل خود را ب بعد هم چون ظاهراً اين را كافي نمي
  اي را تكميل كند: نقاط ضعف اين برائت از توده
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اين ظاهر زندگي افخم بود. اين كه جز اين به كارهاي ديگر مشـغول بـود را   
دانم {آخر} بسياري از مهاجرين بازگشته از شـوروي، از جملـه رهبـران     نمي

  اند. (همانجا) اي در ايران داشته حزب توده، زندگي دوگانه
سازي از پشت بسـتن. ايـن    يعني دست جمهوري اسالمي را در پرونده و اين
خواهد به آشي كه آقاي سـيف پختـه اسـت،     ها يعني هر چه دلتان مي حرف

ها كه جملگي  اضافه كنيد. خب، آقاي سيف، رهبران حزب توده (يعني همان
ق اي داشتند؟ مثالً قاچـا  از پشت بام افتادند و مردند!) چه نوع زندگي دوگانه

كردنـد؟ يـا خيلـي كارهـاي زشـت       كردند؟ مواد مخدر خريد و فروش مي مي
شود همـة حقـايق را در مـورد رهبـران حـزب تـوده        ديگر؟ چرا رويتان نمي

  بگوييد تا همگان بدانند و بيش از اين در گمراهي نمانند؟
اما هنوز كافي نيست. بايد دهانت را هفت بار با هفـت آب بشـويي تـا شـايد     

ها اگر هم تصـادفاً بـه دسـت جمهـوري اسـالمي       اي الً اين تودهپاك شود. اص
كشته شده باشند، حقشان بوده است. جمهوري اسالمي كه اصالً الكي كسي 

  كشد: را نمي
زنم (!) با اطالعاتي كه رژيم از او داشت (!)، پـس از بازداشـت، بـا     حدس مي

گر آشـكار  شكنجه و نخستين تهديدها، سفرة دل باز شده باشد و حقايقي دي
  و همين باعث شده (!) تا اعدام گردد (همانجا).

پـاي امثـال    تـا  حاال شما بگوييد چرا نبايد مسئوالن جمهوري اسالمي از سر
آقاي سيف را غرق بوسه كنند. اصالً مگـر ممكـن اسـت جمهـوري اسـالمي      

اش كشـته باشـد. ايـن     اي را، بـه خـاطر عقيـده    كسي را، آن هـم يـك تـوده   
كـه كشـته شـدند، همگـي يـا زنـدگي دوگانـه داشـتند يـا           هايي هم اي توده
پرست بودند يا با اطالعاتي كه از آنها در دست جمهـوري   خوار يا شكم شراب

  اسالمي بود، حقشان اين بود كه كشته شوند.
  كند؟! اي است كه خورشيد را خر مي هيافآخر اين چه ق

» آرش«درج در  بامزه آن است كه آقاي سيف يا ويراستار مقالة ايشان بـراي 
داند و از آن جايي كه باالخره هرچه قسـم بخـوري    ها را هم كافي نمي همين

كه بابا يارو اصالً مردني و كشتني بود، اصالً آن قدر مشروب خورده بـود كـه   
پرسـت   مرد يا بگويند آن قـدر شـكم   كردند، خودش مي اگر هم اعدامش نمي
كنـد، در   ديگرش كلكش را مـي تركيد يا اصالً آن زندگي  بود كه به زودي مي

آن زندگي كارهايي كرده بود كه اصالً سياسي نبود... باز هم اين تصور ممكن 
اي سخن بـه ميـان آوردي كـه جمهـوري      است باقي باشد كه تو از يك توده

رسد كه ديگر كـار را   اسالمي اعدامش كرده، ابتكاري به ذهن آقاي سيف مي
(همانجـا)  » زدايـي  ايـدئولوژي «و افخـم  كند و آن اين است كه از عم تمام مي

بكند. باور كنيد! عين همين كلمه و همـين كـار را در انتهـاي مقالـة ايشـان      
كنـد، يعنـي    مـي » ايـدئولوژي زدايـي  «كنيد. ايشان از عمو افخم  مشاهده مي

آورد و بـه دور   اي را از پيكـر ايشـان بيـرون مـي     لباس نجس و چركين تـوده 
كه ديگر هويتي ندارد، » به افتخار او«ه راحت شد اندازد و آنگاه خيالش ك مي

بـديل بـه    دارد. باور كنيد اين ابتكار بي خيزد و ياد او را گرامي مي از جا برمي
  رسيد. عقل جن هم نمي
ها يك طرف، اين كه هويت  ها و لجن پراكني سازي ها و پرونده همة آن دشنام

و وجـدان راحـت بـراي     سياسي فرد را از او بگيرند تا خود با آرامـش كامـل  
توانـد بشـود و پيكـان     كسي كه ديگر كسي نيست و موجب رنج آنها هم نمي

هـا كـه    اتهام را متوجة آنها بسازد، كف بزنند. طرف ديگر، جالب است همـين 
شان تالششان مصروف تبرئة جمهوري اسالمي از قتل امثـال   در تمامي مقاله

آورند و دشنامي نيز نثار  ب ميعمو افخم شده است، در انتهاي مقاله كف بر ل
  گويند ديگر! كنند. گرية مرتضي علي به همين مي همين رژيم مي

نقـل كـرديم، بـه    » آرش«هايي كه از آقاي سيف و گردانندگان نشـرية   حرف
اندازة كافي گويا هستند و شرح و تفسير بيشتري بر آنها الزم نيسـت. كسـي   

اي در كشور ما ايران برپا كنند  ازهخواهند جامعة ت داند اين آقايان كه مي نمي
كه اين بار ديگر واقعاً بنيادي دمكراتيك داشته باشد و بـراي دفـاع از آزادي   

اي به ميـان   كنند، چرا وقتي نام يك توده بيان و دفاع از حقيقت گلو پاره مي
افتد، زبان انصافشان  افتند، لرزه به اندامشان مي آيد، ناگهان به تته پته مي مي

مانـدگي   هـايي كـه دچـار عقـب     زنند كـه آدم  شود و جوري حرف مي ميالل 
  گويند. ذهني هستند، سخن مي

ها را در مقالة آقاي اسد سيف كنار بزنيد و با استفاده از  ها و لجن اما اگر زباله
مطالب اين مقاله و نيـز گوگـل و گفـت و گـوي كوتـاهي بـا حتـي يكـي از         

  فتن آنها در خارج از ايران و طرح كه يا 20هاي جان به در بردة بند  بچه

  
  

  
  

توان مطلب زير را دربارة ميروهاب  اي است، مي پرسش از آنها كار بسيار ساده
هاي زندان به عمو افخم معروف بود)، نوشـت و حـداقل    افخمي (كه بين بچه

انصاف و شهامت سياسي را نيز دربارة يك زنداني سياسي كه جان بر سر باور 
  ت كرد:خود نهاد، رعاي

ميروهاب افخمي (عمو افخم) از جمله افراد بسيار بسيار معدود فرقة دمكرات 
آذربايجان بود كه با فراخوان حزب توده ايران و پس از انقالب بـراي فعاليـت   

، »آذربايجـان «در كشور به ايران آمد. او براي مشاركت در گردانـدن روزنامـة   
تي حــزب تـودة ايــران در  ارگـان فرقـة دمكــرات آذربايجـان ـ ســازمان ايـال     

آذربايجان ـ به ايران آمد. او زندگي مرفهي در آذربايجان شوروي داشت و به  
نويس درآمدش بسيار باال بود. اما در شرايطي كه به عنوان  عنوان يك روزنامه

گرفت كـه بـه    كرد، حقوق اندكي مي اي حزب در ايران فعاليت مي كادر حرفه
افخـم بـه   » آذربايجـان «توقيـف روزنامـة    كـرد. پـس از   زور شكم را سير مي

مـردم بـه زبـان    «آذربايجان رفت، اما دوباره برگشت تا ايـن بـار در روزنامـة    
افخم نيز در عمل بيكار شد، » مردم«كار كند. با توقيف روزنامة » آذربايجاني

اما به دليل توقيف گذرنامـه، نتوانسـت بـه آذربايجـان، نـزد زن و فرزنـدانش       
گامي كه افخم نتوانست از كشور خارج شود، او را به تهران بازگردد. حزب هن

اي در تهران كه طبقـة بـاالي آن را صـفرخان در     آورد و او در زيرزمين خانه
جا او خاطرات صفرخان را بـر نـوار ضـبط     اختيار داشت، مسكن گزيد. در آن

كرد و بعد آنها را در اختيار يكي از دوستان جهت انتشار در خـارج از كشـور   
، آنگاه كه نوبت سركوب نيروهاي مخالف و معتـرض بـه   1361قرار داد. سال 

اي نيـز از   ها بازداشت شـدند. عـده   اي حزب توده ايران رسيد، بسياري از توده
كشور گريختند. افخم نيز قصد خروج از كشور و بازگشـت بـه شـوروي را در    

بار دوم قصد  سر داشت. يك بار تا اردبيل به همراه كسي آمد، اما موفق نشد.
  عبور از مرز را داشت كه از قرار معلوم در مرز آستارا دستگير شد.

هـا را بـه    افخم قلمي زيبا و با احساس و سبكي روان داشت. انگار آبشـار واژه 
جمعيــت نويســندگان و شــاعران «بينــي. ايــن را كســاني كــه در  چشــم مــي
جلسات آن شركت  (آذربايجان يازيچيالر جمعيتي) بودند و يا در» آذربايجان

دانند. افخم خود در شمار بانيان و فعالين اين جمعيـت   داشتند، به خوبي مي
  بود.

داد كـه تقريبـاً    گوهردشت را تشـكيل مـي   20عمو افخم يكي از اعضاي بند 
اي بودند و رژيم آنها را از ميان زندانيان چپ گلچين كرده بود تا  همگي توده

دانسـتند كـه    هايش مي بندي او و ديگر همدر اولين موج تصفيه كشتار شوند. 
رژيم قصد كشتار آنهـا را دارد، امـا از باورهايشـان دسـت نكشـيدند و كوتـاه       

هايش آن را به ياد دارند:  بندي اي داشت كه همة هم نيامدند. عمو افخم جمله
اي طـوالني سـروده بـود موسـوم بـه       او قصيده». شاعر در اين زيندان شدم«
يافـت،   شـد و ادامـه مـي    ه از ارانـي و روزبـه شـروع مـي    ك» قصيدة اعداميه«

  اي كه آخرين بندش را خودش تشكيل داد. قصيده
نـد، عمـو افخـم يكـي از     دهـاي كشـتار بر   را بـراي دادگـاه   20روزي كه بند 

تـر بـه    نخستين افرادي بود كه به دادگاه رفت، دادگاهي كه چند ثانيه بـيش 
هـايش   و افخـم باافتخـار از آرمـان   ها ترديد نداشتند كه عم طول نكشيد. بچه

دفاع كرده است و مرگ زانوهاي او را بـه لـرزه در نخواهـد آورد. عمـو افخـم      
در  1367شهريور  5هاي چپ در  هاي بچه يكي از افراد نخستين صف اعدامي

  هاي استوار به سوي قتلگاه حسينيه رفت. ها ديدند با قدم گوهردشت بود كه بچه
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قية مطلب عين نوشتة مقالة آقاي اسـد سـيف اسـت.    بجز دو پاراگراف آخر، ب
كنم راه و رسم ياد كردن از يك زنداني سياسي كه جان بر سر دفـاع   فكر مي

شجاعانه از باورهاي خود گذاشت، يك جورهايي در اين قالـب باشـد، گيـرم    
برخالف آقاي سيف و پرويزخـان، بـه مشـروب و غـذاي خوشـمزه و زنـدگي       

  داشته باشد!اي  راحت هم مختصر عالقه

*  

  

  
  

  اي همين است، توده

  همين كه مي بينيد

  اسد سيف

با احترام به حقوق انساني "با نام  اي از من خانم مرضيه توانگر در نقد نوشته
) منتشر 104(نه  97در آرش شماره كه شش سال پيش  "نگار يك روزنامه

ه از سوي اين نوشت اند. ، براي چاپ در آرش ارسال داشته مطلبي نوشتهشده، 
قصد ابتدا  در اختيار من قرار گرفت تا نظرم را در باره آن بيان دارم. "آرش"

چه  م، زيرا سراسر خيال است و دروغ و اتهام. آنشتپاسخگويي به آن ندا
تر شدن موضوع  اينجا مي خوانيد، به صرف آگاهي ذهن خواننده و روشن

  است. شده نوشته
كه چرا پس از شش سال اين  و اين گذرم هاي خانم توانگر مي خواري از خيال

دفاع از  ست كه من در . اين واقعيتيموضوع برايشان داراي اهميت شده
 "ايدئولوژي"رفيق اسبق خويش، ميروهاب افخمي (افخم)،  "حقوق انساني"

 "حقوق بشر"ام. اين رفتار را درست مي دانم. در دفاع از  او به كناري نهاده
ي آناني كه چون خانم توانگر ايدئولوژيك  اين را همهايدئولوژي جايي ندارد. 

ها را به سطح  فكر مي كنند، نمي توانند درك كنند. اگر حقوق انسان
هايي كه جهان را از دريچه ايدئولوژي خويش مي  ها، احزاب و گرو سازمان

نگرند، محدود كنيم، آنگاه دگرانديشان در آن جايي نخواهند داشت و در 
  صدا نخواهد بود.  دنيا بيش از يك

ها يا خوب هستند و يا  بر جهان سنت نيز چنين بينشي حاكم است. انسان
ها هيچگاه  اند. خوب ها قهرمانانند و هميشه عليه بدها در مبارزه بد. خوب

ضعف نشان نمي دهند. صفتي زشت ندارند. نمونه اين بينش را مي توان در 
را هيچ عيبي نيست. در زندگي  اي هاي خانم توانگر نيز ديد. توده يادداشت

ها هيچ ضعفي نمي بيني. پايشان كه به زندان برسد، قهرمانانه  اي توده
  شكنجه تاب مي آورند و سرمشق همگانند. 

ها در روند زندگي  من دنيا را چنين نمي بينم. در دنياي كوچك من، انسان
ز ست ا اي نام انسان به خود مي گيرند و تاريخ هستي هركس مجموعه

افخم، نه  "ايدئولوژي"گوناگون. براي همين من نه از  هاي زندگي در شرايط
كه حق انساني او دفاع  اش و نه از خصوصيات ديگر او، بل"بارگي شكم"از 

كردم، زيرا كشتن انسان را به هر علتي خالف انسانيت مي دانم. خانم توانگر! 
ي ندارد. شما چنين چيزي متأسفانه در قاموس فكري شما و حزبتان جاي

تمامي خصوصيات فردي يك شخص را از وي مي گيريد تا از او انساني 
بعدي بسازيد، براي همين، فرديت در تفكر شما جايي ندارد، بايد در  يك

بورژوايي به  ي مي دانيد خرده"مرض"جمع تحليل رود. توجه به فرديت را 
ند. اگر باور نداريد كه بايد هر عضو حزب با آن مبارزه ك "آنديويدوآليسم"نام 
آئين، زير همين واژه، رجوع  نوشته اميرنيك "نامه سياسي و اجتماعي واژه"به 

  كنيد كه حزبتان اخيراً آن را در خارج از كشور بازچاپ نموده است.
اي  به واقعيت تاريخي بازگرديم؛ من به عنوان كسي كه چند سالي توده

م شرم رفتار خويش در اين ام و يكي از مسئولين آن حزب، هنوز ه بوده
حزب، با خود دارم. ننگ خود مي دانم كه از خونخوارترين و بربرترين رژيم 

كه در صفوف حزب توده  ام. شرم دارم از اين موجود جهان طرفداري كرده
براي اعدام نخستين گروه از مخالفانِ رژيم هورا كشيدم. آنان اگرچه فاسد و 

د، ولي به عنوان انسان حق حيات داشتند و از وابستگان به رژيم سابق بودن
زمان با آن بينش، نمي ديدم. من شرمسار تاريخم كه عضو  من اين را آن
به نهادهاي  "ضدانقالب"ام كه مخالفان اين نظام را به عنوان  حزبي بوده

را به ياد دارند  "هاي پوك تربچه"دولتي معرفي مي كرد. خانم توانگر حتماً 
 "ضدانقالب"و  "هاي پوك تربچه"ار هم بر تعداد همين ولي شك دارم يك ب

كه از طريق حزب توده لو رفتند و اعدام شدند، فكر كرده باشند. 
صدتا صدتا  "مجاهدين"عام شدند و ما هورا كشيديم،  ها قتل" پيكاري"

ها اعدام "راه كارگري"جلوي جوخه اعدام قرار گرفتند، ما هورا كشيديم، 
ها را به رگبار بستند، ما هورا كشيديم، "اقليتي"م، شدند، ما هورا كشيدي

و... را اعدام  "ها اتحاديه كمونيست"، "كومله"، "حزب دمكرات"اعضاي 
كردند، ما هورا كشيديم. خودمان بس نبوديم، يك سازمان نظامي را نيز در 

زاده را حتماً به ياد داريد و داستان لو  اين راه به خدمت گرفتيم. گروه قطب
ها دبير اول  آنان را توسط حزب توده مي دانيد. در پي هر سري از اعدام دادن

حزب ما در معيت آقاي عمويي شتابان به بارگاه هاشمي رفسنجاني مي 
تر ثابت كند. اگر به كتاب  شتافت تا خوشخدمتي خويش را با گزارشاتي تازه

  هايي از آن را خواهيد ديد.   خاطرات رفسنجاني رجوع كنيد، نمونه
ايد به خاطرات  خانم توانگر مرگ يك انسان مي دانيد يعني چه؟ اگر نديده

كه مثالً جواني در آغاز زندگي و  زندانيان رجوع كنيد، خواهيد ديد. يعني اين
هنگام صدايش  يا شايد هنوز كودك، با هزاران آرزو در كنارت نشسته، شب
آيا يك لحظه  مي كنند و تو ساعتي بعد صداي تيري خواهي شنيد و تمام.

ها مسئول مرگ  اي ايد؟ من نمي دانم ما توده به خانواده اين جوان فكر كرده
ها و يا پدران و مادران آنان هستيم. آيا فكر بر اين  چه تعداد از همين جوان

  موضوع خواب شما را آشفته نمي كند؟ 
ام. در ميان صدها نفري از ميان  مدتي در زندان بوده 60من خود سال 

ام نيز  ها دوست دوران دانشجويي زمان اعدام شدند، ده دانم كه آنهمبن
هاي سياسي مختلف فعال بودند.  حضور داشتند كه پس از انقالب در گروه

هاي خويش  زمان، حاال نيز در كابوس اي، نه تنها آنجا و آن من به عنوان توده
  نگاه آنان با خود دارم.

بار بر  مخالفان اين نظام نخستين خانم توانگر! يادتان مي آيد چه كسي از
ست به  صفحه تلويزيون ظاهر شد و عليه سازمان خويش حرف زد؟ طبيعي

ياد نداشته باشيد ولي مي دانيد كه وقتي افرادي از مجاهدين كه بر صفحه 
هاي حزب مبني بر  تلويزيون ظاهر شدند، آن را نشاني از  درستي تحليل

ارزيابي كرديم. همين نظر را در  از كردار خويش "ضدانقالب"شرمساري 
ها، سربداران،  مورد تني چند از اعضاي سازمان فدائيان خلق (اقليت)، پيكاري

راه كارگر و... نيز اعالم داشتيم. ما آگاهانه نمي خواستيم به واقعيت شالق و 
هاي رژيم اعتراف كنيم. حزب مي خواست به مردم و  شكنجه در زندان

ند كه با شالق و شكنجه نمي توان انسان را به زانو هواداران خويش القاء ك
پريده بر صفحه تلويزيون  هاي رنگ چه بر زبان افرادي كه با چهره درآورد و آن

كه تعمق بر ماهيت انقالب است. آنگاه  مي بينيم، نه اثر شالق و شكنجه، بل
هه زباني آغاز كردند، باز نيز بيرا كه نوبت به ما رسيد و رهبران حزب بلبل

رفتيم، چون نمي توانستيم از شكنجه نام ببريم، داروهاي روانگردان و 
بازكن را اختراع كرديم تا افكار عمومي بفريبيم. يادمان باشد  هاي زبان آمپول

باره تغيير ماهيت داد و از  ها از همين زمان به يك اي كه رژيم در نگاه توده
  انقالبي به ارتجاعي بدل شد.

هاي رژيم در  ها در زندان اي ارم شرم را در سيماي تودهخانم توانگر! شك د
ام.  ها ديده باشيد. من خود آن را تجربه كرده مقابله با اعضاي ديگر گروه

نمونه آن را مي توانيد فراوان در خاطرات زندانيان ببينيد. من شكي ندارم 
ده و ها، آنان كه در زندان بودند، در اكثريت خويش نه از حزب تو اي كه توده
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كه در دفاع از شخصيت خويش زندان تاب آوردند و به جوخه  مشي آن، بل
برداري سياسي كردن جز شيادي نمي تواند  اعدام رفتند. از خون آنان بهره

  چيزي ديگر باشد. 
اي به زندان  ها در زندان خبر داريد؟ از هر توده اي آيا از رنج مضاعف توده

اي هم رنج زندان  كه يك توده عني اينرفته اگر بپرسي از آن خواهد گفت. ي
و شكنجه را از سوي رژيمي كه حامي آن بود، تحمل مي كرد و هم رنج 

گام و  بند هم بار همبندان كه حاضر نبودند وجود اين هم هاي شماتت نگاه
كه براي نمونه چرا مهدي  همراه پيشينِ رژيم را در كنار خود ببينند. اين

كالغ و گل "طرات مهدي اصالني در كتاب حسني پاك، با توجه به خا
، ديگر حوصله زنده بودن ندارد و مي خواهد اعدام شود، در همين "سرخ

  رابطه قابل بررسي است.
ايد كه به  خانم توانگر آيا يك سند حزبي در اين سي سال از حزبتان ديده

ز ايد كه چرا يادي ا توجه كرده باشد؟ شما از من ايراد گرفته ها اين جنايت
ام. كاش به جاي من از حزبتان مي پرسيديد كه چرا نام او از  افخم كرده

ام كه علت  ام گفته حذف كرده است. من در نوشته "شهداي حزب"اسامي 
كه؛ حتا حزبش نيز نام او نمي برد.  نوشتن اين موضوع نيز همين است، اين

از شوروي نوشته بودم كه يكي از مسئوالن حزبي فعال در ايران كه آن زمان 
به داخل كشور اعزام شده بود، مرگ او به حزب گزارش داده است. با 

همه هيچ نامي از او در جايي نبود. بعد از چاپ نوشته من در آرش، اخيراً  اين
ديدم كه نام  "اسامي شهداي فاجعه ملي"در سايت حزب توده در زير 

است. مي درج شده  "افخم، عبدالوهاب، حزب توده ايران"مين نفر -111
بينيد؟ حزبتان حتا بعد از آن نوشته نيز آدرس عوضي مي دهد و او را با 

هنوز هم اصالً  "يادنامه شهيدان حزب"اسمي مخدوش معرفي مي كند. در 
  نامي از او نيست. چرا؟ كاش اين را از حزبتان مي پرسيديد.

حزب بسياري از مهاجران بازگشته از شوروي، از جمله رهبران "ام كه  نوشته
چه نوع زندگي "ايد:  پرسيده "اند. توده به كارهايي ديگر نيز مشغول بوده

اند؟ مواد مخدر خريد و فروش مي  اي داشتند؟ مثالً قاچاق مي كرده دوگانه
كردند؟...چرا رويتان نمي شود همه حقايق را در مورد رهبران حزب توده 

  "بگوئيد تا همگان بدانند.
به زير برف نكنيد. من رويم مي شود كه  خانم عزيز لطفاً چون كبك سر

اعالم دارم؛ جاسوسي مي كردند. اين را با صدايي بلند هم اعالم مي دارم. 
تر از خلق ايران و جان توده حزبي بود. از  برايشان منافع دولت شوروي مهم

من نخواهيد اطالعات خويش در اين مورد بيان دارم. اگر شما شهامت داريد، 
و اين برايتان مهم است، از حزبتان بخواهيد تا علت را  رويتان مي شود،

بار  اند. از ايشان بخواهيد تا يك برايتان توضيح دهيد. آقاي خاوري هنوز زنده
هم كه شده در زندگي صداقت به خرج دهند، زبان به كام بچرخانند و در 

  چه را كه به درد تاريخ مي خورد.  هاي پاياني عمر بگويند آن اين سال
ته بودم كه او زندگي مرفهي در آذربايجان شوروي داشت. آنجا نيز در گف

كار مي كرد. بعيد مي دانم كه ندانيد، روزنامه مذكور تا  "آذربايجان"روزنامه 
پيش از انقالب در دو تا چهار صفحه به شكل ماهانه چندين دهه در 

ن هاي اي آذربايجان شوروي سابق چاپ مي شد. اگر به آرشيو كل شماره
ها كه در كل به صد صفحه هم نمي رسد و افخم به  نشريه در اين سال

در آن مطلب مي نوشت، نگاه كنيد،  "معلم"همين نام و يا با نام مستعار 
تعداد مقاالت او بسيار اندك است. دو تا سه مقاله كوتاه در يك سال. ايشان 

اي همين در نشريه ديگري نيز تا آنجا كه من مي دانم قلم نمي زدند. بر
از دولت  "نشريه آذربايجان"چند مقاله كوتاه در سال به عنوان كارمند 

شوروي، نه از حزب توده، حقوقي عالي دريافت مي داشتند. افخم و دو نفر 
ديگر كه از مهاجرت به عنوان كادر نشريه به ايران آمده بودند، خالف ما 

ر و نمير دريافت اعضاي تحريريه روزنامه در پس از انقالب كه حقوقي بخو
مي داشتيم، در تمامي مدتي كه در ايران بودند، همان حقوقي را كه در 
زمان اقامت در آذربايجان شوروي دريافت مي داشتند، به حسابشان واريز 

شان از مزاياي ديگري نيز بهرمند بودند. درستي  مي شد. اين افراد و خانواده
هاجري كه پس از انقالب در اي و يا اكثريتي م اين ادعا را از هر توده

  آذربايجان شوري زيسته باشد، مي تواند تأييد كند.
تان  طور كه شما به شيوه حزب خانم توانگر من براي نوشتن مطلبي، آن

ام را براي درج در آرش كسي  ايد، از جايي دستور نمي گيرم تا مقاله نوشته
ا اين فرهنگ ويرايش كند و يا كسي به من ياد دهد كه چه بنويسم. من ب

سان كه شما  ها در نشريات حزب توده آن شما و حزبتان آشنا هستم. سال
كه مجله آرش  ايد نه تنها براي من، بل ام. شما خواسته ايد، نوشته عنوان كرده

  سازي كنيد.   خاني نيز پرونده و مدير مسئول آن، پرويز قليچ
شت كه نام خويش بند افخم بود شهامت اين مي دا كاش آن رفيقتان كه هم

كنيد، در  سرايي مي به نقل از آنان افسانه بر زبان راند. از اين قهرمانان كه
حزب شما فراوان است. قهرماناني كه در اتاق شكنجه نيز  "يادنامه شهداي"

تهمتن در "ها  اي جا هستند تا از توده اي ندارند. همه حاضرند ولي نام و چهره
هاي  ر نخستين جلد خاطرات خويش از زندانبسازند. ايرج مصداقي د "زنجير

اي اشاره  نويسي توده جمهوري اسالمي به چند مورد از اين نوع خاطره
اي متأسفانه مانع از اين  اند. مي توانيد به آن نيز رجوع كنيد. تفكر توده كرده

هاي جمهوري  است كه شما واقعيت شالق را در رابطه با توان تن در زندان
داشتند  مانده از حزبتان اين شهامت را ميكاش رهبران باقيببيند.  اسالمي

هاي زندان بنويسند. نورالدين كيانوري جسارت به خرج داد و با  تا از واقعيت
هايي كه بر وي و رفقايش در زندان اعمال شده بود، سخن  شهامت از شكنجه

در گوئيد  پردازي هستند. مي م مشغول افسانهگفت. ديگران متأسفانه هنوز ه
ولي جناب محمدعلي عمويي، تنها بازمانده هيأت  !توانند ايران هستند و نمي

هاي تلويزيوني سران حزب توده در  دبيران حزب، هماني كه گرداننده بحث
بود، همين چند ماه پيش در آلمان تشريف  "سيماي جمهوري اسالمي"

  داشتند. آيا اينجا نيز دهانش را بسته بودند؟  
افخم كه به سخنان او  "بند هم"داشتم از اين  ار دوست ميگذشته از آن بسي

افخم به چه زباني بود. من از  "قصيديه اعداميه"ايد، بپرسم،  استناد كرده
افخم در زماني كه همكار در تحريريه روزنام بوديم، نوشتن به زبان 

آموختم. برايم جالب است كه بدانم او نوشتن به فارسي را  ي را ميآذربايجان
  چه كسي آموخته بود. از

كه مي بينيد. اما مي تواند چنين  اي همين است. همين خانم توانگر! توده
كنيد كه مردم چشم و گوش و  چون حزبتان فكر مي شما نيز هم نباشد.

چراگاه برده شوند. مرا  هايي هستند كه بايد توسط شما به هوش ندارند، بره
رانم بي  سالمي بر زبان ميوشĤيند جمهوري اكنيد كه سخنان خ تهديد مي

كنده بگويم؛  كه اندكي به رفتار پلشت خود بينديشيد. بگذار رك و پوست آن
چنان  گنداب متعفني به نام حزب توده ايران با عطرهاي تمامي جهان نيز هم

كه صادقانه به انتقاد از خويش برخيزد و به  گنداب خواهد ماند، مگر اين
كند، كه البته آنگاه حزب توده ايران نخواهد هاي خويش اقرار  تمامي خيانت

  بود، حزبي خواهد بود دگر.
اند،  ام را كه خانم توانگر به آن استناد كرده در پايان، بخش پاياني نوشته

  دگربار تكرار مي كنم. حرفي جز اين ندارم.
 
است.  رژيم جمهوري اسالمي فخم هركه باشد، در گام نخست، يك قرباني ا"

باشد،   اش مد نظر كه، مرام، رفتار و وابستگي سياسي آن يش از در اين راه پ
 نسبت به او اصل است. و پيش از عمل ددمنشانه نظام جمهوري اسالمي 

 گيرد، بايد و رفتار حزب توده در اين امر مورد پرسش قرار  كه، سياست  آن
 گآفريده و در اين راه، جنايتكار بزر بپذيريم كه؛ جمهوري اسالمي جنايت 

 قربانيان اين رژيم، قابل معاصر است. نام افخم نيز به عنوان يكي از  تاريخ 
قرار است سياست ضد بشري جمهوري اسالمي  احترام و ارزش است. اگر 

زدايي از قربانيان است. من از  ايدئولوژي گام نخست در اين راه،  محكوم شود، 
 (افخم) و به افتخار او از  زاويه، به نوبه خويش، به ياد مير وهاب افخمي   اين

افخم را  برابر رژيم ضد بشري جمهوري اسالمي، ياد  جا بر مي خيزم و در 
  مي دارم. گرامي

مطبوعاتي، نه  سابق و يا همكار ياد من از افخم نه به عنوان يك رفيق همرزم 
قرباني گمنام   نگار و مبارزي كه اعدام شد، بلكه يك روزنامه به عنوان يك 

اسناد  نيز حاضر نيست نامي از او در يك قرباني كه حتا حزبش است. 
سكوت  اين رژيم، در يك از قربانيان  بياورد. من اما نمي خواهم هيچ اش  حزبي

فراموشي  حذف شوند. از ياد بردن هر قرباني، به ما، اندك اندك از يادها 
  ند.همچنان جنايت مي آفري اي از جنايات رژيمي است كه  سپردن گوشه 
   "چنين مباد.  

*  
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  اقتصاد نفتي و استبداد در ايران

  

  

  

دكتر مصدق نكرد. به  يادي ازسخن گفت و توان در ايران از نفت  نمي
اقتصاددانان و سياست شناسان و دانشگاهيان خصوص درشرايطي كه شماري از 

اند و با  تر از ديوار مصدق نيافته ي كوتاه، اين روزها ظاهراٌ ديواروابسته
ر ايران، براي ايرانياني كه بيشتر از هميشه از سنگيني بازنويسي تاريخ معاص

خطر و سهل و  اند يك راه بي بختك گونه استبداد و خودكامگي به جان آمده
هاي محترم  اند. اين آقايان و خانم بست يافته ساده براي برون رفت از اين بن

كوشند  اند و بي تعارف دارند مي درايران» خصوصي سازي نفت«خواهان 
 هاي نظري و تئوريك جور كنند.  ي چنين سرانجامي زمينهبرا

شان به سادگي اين  از فرمايشات اين آقايان كنار بزنيد، ادعاي ها را و اگرپيرايه
نكرده بود و اگر به » دولتي«است كه  اگر اين مصدق فالن و بهمان نفت را 

 قول عباس عبدي، ما هم مثل كره جنوبي و خيلي كشورهاي ديگر از نظر

ي غني نژاد مصدق به جاي بيرون راندن  منابع فقير بوديم، و يا به گفته
كرد تا با  هاي خارجي ديگر را دعوت مي ها از منابع ايران شركت انگليسي
 كنند، االن حتما وضع مان بهتر بود.» رقابت« ها  انگليسي

كند  مي» تاريخ ايراني«با  1389اي كه در اسفند  عباس عبدي در مصاحبه
استدالل گويد.  اش با استبداد و دموكراسي سخن مي اره نفت و رابطهدرب

آقاي عبدي و همفكرانش اين است كه بودن درآمدهاي نفتي دردست دولت، 
دچار  [ميان اجزاي مختلف جامعه] اين فرآيند مبادله«موجب مي شود تا 

هاي ساختاري ايجادكننده  شود و پاسخگويي و ساير زمينه اختالل مي
براي «شاه بيت ادعاهاي عبدي اين است كه ». برد سي را از ميان ميدموكرا

رسيدن به دموكراسي، مسأله نفت مانع و خاكريز مهم و اول است، چه بسا با 
 ،برداشته شدن اين خاكريز، تازه با موانع ديگر دموكراسي مواجه شويم ولي

راه » بدون عبور از خاكريز اين چنيني هيچگاه به دموكراسي نخواهيم رسيد
و خارج » مردمي كردن نفت از طريق انتقال سهام نفت به مردم«حل را هم 

» مردمي كردن«منظور از البته  كردن اداره آن از دست مديريت دولت است.

  سازي سال پيش براي جا انداختن خصوصي  30نيز هماني است كه حدوداٌ 

  

  

 Popular]» دار خلقي سرمايه« از و واگذاري ها ابداع كرده بودند و

Capitalism] اي در ايران رسماٌ و  روزها عدهگفتند. در واقع اين  سخن مي
  هستند. واستار واگذاري نفت به بخش خصوصيخ علناٌ

به كمك همكار عزيزمان احمد سيف با طرح  كوشش كرديم بر اين اساس
اندركاران بخش اقتصاد را در اين مورد جويا  ر تعدادي از دستنظ ،سئواالتي

  است.م، حاصل اين تالش شويم. آن چه پيش روي شماست

  

  هشت پرسش آرش:

براي رسيدن به دموكراسي، مساله نفت مانع و خاكريز مهم «شود  ادعا مي -
گاه به دموكراسي  و اول است و بدون عبور از خاكريز اين چنيني، هيچ

 ايد؟ آيا شما با اين ادعا موافق». رسيد نخواهيم

كاي آنها به نفت به جاي ماليات، ها و ات به نظر شما، استغناي مالي دولت -2
 درايران است؟ يا سدراه دموكراسيآ

شده است يا اين كه » بالي ايران«به راستي » طالي سياه«آيا نفت اين  -3
 هاي ديگري جست؟ علت بال را بايد درحوزه

ايد و اين مفاهيم را براي  موافق» استبداد نفتي«و » دولت نفتي« آيا با -4
 دانيد؟ رسيدن به دموكراسي درايران كارساز مي

مصيبت منابع «و شماري هم از » نفت استبداد زاست«شود  ادعا مي -5
 ايد؟ گويند. آيا با اين مباحث موافق سخن مي» طبيعي

تواند  دولتي مي چه نوع دولتي است؟ آيا چنين» دولت رانتي« - 6
 دموكراتيك هم باشد؟

اش از دست دولت خارج  باشد، آيا بهترنيست اداره» نفت استبدادزا«آگر -7
 شده و به بخش خصوصي واگذار شود؟

  ازديدگاه شما، علت سخت جاني استبداد و خودكامگي در ايران چيست؟ -8

  تحريريه
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  شدن نفت:  جهاني
    )1خواري در نظام سرمايه( رانت نفت و مقوله ي رانت تئوري ارزش،

  

  

  سيروس بينا

  
  

  
كند كه خود آن حكم را  ) ما را ملزم ميanalytic statementحكم تحليلي (

 synthetic... احكام تركيبي ( تحليل كنيم تا از حقيقت آن اطمينان يابيم

statementsهاي  شوند. نظريه رند كه تحليلي شمرده نمي) احكامي معنادا
ها  اند. آن بريم اغلب تركيبي فيزيكي كه ما براي فهمِ عالم امكان به كار مي

شود.  تواند محك زده  بيانگر نكاتي هستند كه تنها با نگريستن به جهان مي
احكام تركيبي از لحاظ منطقي ضروري نيستند. اين احكام حقايقي را در 

  كنند. يان مي كنند، در حاليكه احكام تحليلي چنين نميمورد جهان ب
  جان د. بارو

  )1991(تمام پديده ها هاي بيان  نظريه

                                                                                        
ود پـــاي اســـتدالليــــان چوبــــــين بـ  

كين بود                                                                                                                   پـــاي چوبـــــين سخت بي تم
  جالل الدين محمد مولوي

                                     )1273-1207(   

                                                                                                                                                                                                                 
  پيش در آمد

  
اين نوشتار حاصل چند دهه كوشش و پژوهش مستمر در ويژگي نفت و 

تخراج، تا كنون است. دوران دگرگوني هاي دوراني آن، از زمان كشف و اس
بندي اين دگرگوني ها، از يك سو به تاريخ تحول و نحوه ي عملكرد يكي از 
عظيم ترين انحصارات بين المللي در تاريخ سرمايه داري متكي، و از سوي 
ديگر به چگونگي فروپاشي اين انحصار و آغاز جهاني شدن نفت در رابطه با 

واسطه دارد. در اينجا، سعي نگارنده بر اين رقابت جهانشمول بازار، پيوند بال
است كه انتقال از نظام انحصاري به جهاني شدن (رقابتي) را در بخش نفت 
در فرايندي تاريخي و بر اساس عملكرد تئوري ارزش نشان دهد. اصل 

داري (و در نتيجه، شناخت درست از دوران امپرياليزم)  دورانبندي سرمايه
ي حركت  ي انباشت، فرم، و مدارهاي سه گانهنيز بر محور درك تاريخ

سرمايه استوار است. از اين رو، بدون آگاهي از عملكرد تئوري ارزش، هر 
گونه بررسي سياسي يا ايدئولوؤيك از مفهوم امپرياليزم نارسا، نيمه كاره و پا 
در هوا باقي خواهد ماند. بنابراين، اين بررسي ضمنأ كوششي است در نشان 

امپرياليزم لنيني در رابطه با تقسيم جهان ميان انحصارات  دادن مفهوم
امپرياليستي (در اينجا، نفت)، فروپاشي دروني اينگونه انحصارات، و نهايتأ 

كارتلي آنها. پس، تئوري - نقش انحصار شكن تئوري ارزش در دوران پسا
ارزش ماركس خود محكي است براي دوران شناسي سرمايه داري در كليت 

يز در تعيين حدود و مقطع هر دوره، منجمله دوران امپرياليزم، آن، كه ن
ي جدا  تواند تافته ي مقطعي امپرياليزم نمي كاربرد اساسي دارد. پس مقوله

  اي باشد.  بافته
ام كه امپرياليزم لزومأ معادل هر گونه عمل يا اعمال  چنين، نشان داده هم

ي است مشخص از  هامپرياليستي توسط قدرت هاي بزرگ نيست، بل مرحل

ي  ي آن. اين ادعا نه تنها با نحوه تاريخ سرمايه داري، و نه آخرين مرحله
انباشت و حركت ديناميك و فراگير سرمايه مغايرت دارد، بل خود از ديدگاه 

ي سرمايه داري را بر  روش شناختي ماديت تاريخ (كه پيش گوئي آينده
كند)  كامأل مردود است.  ي خاص ذهني تلقي مي هاي يك دوره اساس داده

باالترين مرحله سرمايه "دانيم، در ويژگي امپرياليزم، بمثابه  تا آنجا كه مي
ي او) چنين  ، خود لنين نيز (بر خالف ترجمه نادرست از عنوان نوشته"داري

ادعائي نداشته است، و اگر هم مي داشت به غايت نادرست بود. اين ادعاي 
گذار مجله  ديگران باب كردند. براي مثال، پايهناصواب و نافرهيخته را بعدأ 

، پال سوئيزي، انحصار را با درك نازل خود از تئوري رقابت مانتي رويو
به غلط جهانشمول كرد، و بدين ترتيب  "سرمايه انحصاري"ماركس در 

صريحأ تئوري ارزش ماركس را از مد افتاده و مربوط به سرمايه داري قرن 
حالي كه تعبير سوئيزي از تحوالت سرمايه داري از  نوزدهم اعالم نمود. در

هابسون (همان اقتصاد دان انگليسي كه مورد ارجاع مكرر لنين در 
هاست كه اين  بوده است) نيز فراتر نرفته. و بدين منوال سال امپرياليزم

در دهان اكثريت قريت به اتفاق چپگرايان راديكال و  "تخم لق"
ا شكسته، و آنان را، آگاهانه و يا ناآگاهانه، ي م هاي خودخوانده ماركسيست

ريشبند و برزخي تئوريك و ايدئولوژيك معلق نگاه داشته -و- در حالت كوسه
تواند صحت اين مدعا را با نگرشي، نه چندان  ي جدي مي است. خواننده

هاي ضد جنگ،  هاي مشترك چپگرايان دو آتشه و ليبرال عميق در ارزيابي
اهده، و لختي به ژرفاي فقر بينشي و مصيبت در همين چند ساله مش

  ايدئولوژيك ما بيانديشد.   -سياسي
اثري را كه در پيش رو داريد، اما، با انتخاب فشرده ترين (يعني متراكم ترين 
و پرتمركزترين فرم ابناشت سرمايه) سكتور اقتصادي جهان امروز، نه تنها 

نخستين اثري است كه (بر هايي اين چنين را مردود مي شمارد، بل  نظريه
، نفت: ماشين زمانو پس از آن   1985، اقتصاد بحران نفتمنوال كتاب 

) حقانيت كاربرد، عملكرد، و جهانشمولي تئوري ارزش ماركس را در 2011
بخش نفت در اين دوره به اثبات مي رساند. نتايج حاصله از اين نوشتار البته 

ملي بسيار دارد. براي مثال، كاربرد در جهان امروز كاربرد ايدئولوژيك و ع
تواند در فرايند بحث ميان  بازگشت به ماركس (يعني تئوري ارزش) مي

گرايان، در رابطه با اشغال عراق توسط آمريكا، و يا مساله ليبي و نظاير  چپ
آن، مفيد واقع شود. شناخت چگونگي تهي شدن دروني آمريكا، و چرائي 

ي تعرضي در  اعمال خودشكن و ابلهانه دست يازيدن پياپي به اينگونه
ي سياست خارجي، نيز در گرو بازگشت به درك دقيق تئوري ارزش  حوزه

باشد. اين است جوهر ماركسيسم؛  در ابعاد وسيع جهاني در دوران كنوني مي
اين است كليد درك جهاني شدن، نه توسل به دور باطل و هياهوي هاي 

آمريكا. بنابراين، هر گونه اصرار در  وار بر محور خودهمانگويانه و طوطي
) معلول(و نه، براستي،  عاملنماياندن سياست هاي نئوليبرالي به عنوان 

شدن در دست سوسيال دمكرات ها و ليبرال   گاوباليزاسيون كاري بجز ملعبه
كن، و در نتيجه آب در هاون -شيون-صاحب- با-و-خور-دنبه-گرگ- هاي با

گرايان پر هياهو و  د. خالصه، سخن من با چپكوفتن و اتالف وقت، نمي باش
تو به تقصير خود افتادي ازين در محروم/ از "راديكال اين قول حافظ است: 

   "كه مي نالي و فرياد چرا مي داري.
مجله افزون بر اين، و در خاتمه، دعوت مصرانه و پر مهر سر دبير گرامي 

با اين شماره ويژه، مرا بر ، آقاي پرويز قليچخاني در ارائه نظر در رابطه آرش
آن داشت تا با پاسخ گوئي به پرسش هاي زير، و نيز اندكي تغيير در 
صورتبندي اصل مقاله، مقوله ي نفت و شماري از پژوهش هاي مربوط به 
آن، و نيز گشايش نكاتي كه امروز در ايران بصورت معما در آمده است، را به 

احترام قلبي به  همگي دست  خواننده ارائه كنم. صرفنظر از عالقه و
خاني عزيز، خوشحالي من در اجابت اين  اندركاران اين مجله، بويژه قليچ

تكليف، با وجود بسياري از وظائف سنگين و تكاليف گوناگون ديگر و 
همچنين تدريس تمام وقت (و رمقي كه ديگر كمتر ياري مي كند)، اكنون 

ن هائي است كه چند سال دو چندان است. زيرا، اغلب اين پرسش ها هما
پيش توسط جمعي از دانشجويان دانشگاه تهران براي من ارسال شده بود، و 
من در آن زمان بعلت فقدان وقت، و پس از آن بخاطر بگير و ببندهائي كه 

در ايران به وقوع پيوست، صالح  89در پسامد انتخابات كذائي تابستان 
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گرفتاري و يا خسران جاني نديدم با هر گونه تماس و پاسخگوئي باعث 
  كسي بشوم، و بناچار و بر خالف خواسته ي دلم لب فرو بستم.         

  س . ب
  

براي رسيدن به دموكراسي، مساله نفت مانع و خاكريز "ادعا مي شود  آرش:
خاكريز اين چنيني هيچگاه به  اول است و بدون عبور از اين مهم و

  اين ادعا موافق ايد؟. آيا شما با "دموكراسي نخواهيم رسيد
  

دانم اين عبارت از چه كسي است و در كدام زمان و  من نمي بينا:سيروس 
با اشاره با كدام مانع تاريخي ــ از قبيل انحصار استعماري انگليس بر نفت 
ايران، يا ويژه گي هاي تاريخي نفت در فرايند ملي كردن صنعت نفت، و يا 

. در حتا امپرياليزه كردن نفت ملي شده پ 28س از كودتاي سي. آي. ا 
و باز گرداندن محمد رضا شاه ــ نگاشته شده است. اما آنچه  1332امرداد 

مسلم است اين است كه نفت پديده اي است كه از بدو كشف و استخراج در 
رابطه اي تنگاتنگ با تحول و تكوين مناسبات توليدي، طبقاتي و اجتماعي 

خوانيد)  در ايران و جهان  زير ميه مرحله (كه شرح آن را در در س
دگرديسي شده است. بنابراين، اگر سخن از نفت استعماري است، مسلمأ 

گيرنده) تأ بايد تابع ظرف (يا پيكر در برنفت به مثابه مظروفي است كه قاعد
خويش باشد، و ما در اين صورت بايد نخست تكليف اين ظرف ــ يعني 

يران عظيم  بر سر راه مردم ساالري در ا مساله ي استعمار را، كه خود مانعي
كرديم. اما به سبب اينكه شريان نفت (يعني ثروت ملي ما)  بود، روشن مي

در دست عامل استعمار انگليس (سهامدار عمده در شركت نفت ايران و 
ي ما با  دئولوژيك كارتل) بود، راه مبارزهانگليس و حامي سياسي و اي

چنين، بايد توجه  گذشت. هم ملي كردن نفت مي أ بايد از قلمرواستعمار لزوم
داشت، افزون بر پيوند ارگانيك نفت و استعمار در ايران و ديگر كشورهاي 

ي جهان (بجز شوروي  ر اين دوران توليد نفت در مجموعهنفتي منطقه، كه د
) قرار داشت. 1928-1972سابق) هنوز  در انحصار كارتل بين المللي نفت (

ي كردن نفت در زمان نخست وزيري دكتر مصدق قدمي به همين جهت، مل
بود شجاعانه و استقالل طلبانه كه خود پيش شرطي اجتناب ناپذير در 

  جهت ايجاد مردم ساالري بشمار مي آيد. 
) ملي 1ي نسبتأ كليدي را مي توان نتيجه گرفت: ( از اين بحث دو نكته

نتيجه باز گذاشتن كردن نفت از يك سو، و تجديد امتياز انحصاري، و در 
دست استعمار، با دريافت چند شلينگ اضافي (به ازاء هر تن فروش نفت) از 

ي برخورد به استقالل، و پسامد  گر، لزومأ دو ديد متفاوت در نحوهسوي دي
) تنها در اين دوران 2گذارد؛ ( الي مردم ساالري، را به نمايش مياحتم

هاني شده) مي توان از مشخص تاريخي (نه در دوران نفتي كه اكنون ج
 "مانع و خاكريز"نفت، آنهم به اعتبار چيرگي استعمار در قالب آن، بعنوان 

  نام برد.  
است  "مانع"ش) نه پس مي بينيم كه نفت به خودي خود (و به اعتبار خوي

براي مثال، اگر كشور ما، بجاي نفت، مانند گواتماال موز  "خاكريز."و نه 
باز هم ما از گزند كودتا و يا چنگال قرارداد هاي  داشت، آيا تصور نمي كنيد

نمي توانستيم در امان بوده باشيم. اما انديشمندان  "موز"تحميلي انحصار 
) كمتر از موز به عنوان 1954گواتماالئي (در رابطه با كودتاي آمريكائي 

سخن گفته اند. چرا كه، آنان به نيكي دريافته اند كه  "خاكريز"و  "مانع"
ياسي ــ ودتا يا آن كودتا دقيقأ مولود مناسبات اقتصادي ــ ساين ك

اي است كه با  انحصار موز يا انحصار نفت  اجتماعي مستولي بر جامعه
عينيت (يا ماديت) پيدا مي كند، وگرنه موز يا نفت (صرفأ به مثابه ارزش 
مصرف) هيچكدام  بخودي خود تقصيركار (يا مانع)  نبوده و نمي باشند. و 

بت آشفته فكري ما هم در اين راستا غالبأ از عدم درك همين نكته مصي
  ظريف اما كليدي ناشي مي شود.  

براي آنان كه با تاريخ تحوالت ايران و تاريخ و اقتصاد نفت در ايران و جهان 
آشنائي دارند، مساله دگرديسي نفت بايد حائز اهميت باشد. با كارتل زدائي 

، تار و پود سياست هاي 1970سال هاي و جهاني شدن نفت در اوائل 
موجود استعماري و نو استعماري كه تا آن زمان از طريق  كانال كارتل 
فراگير بين المللي نفت تغذيه مي شدند، به تدريج از هم گسيخته شد. 
جهاني شدن نفت يك دگرگوني كيفي بود كه شبكه ي انحصاري كارتل را 

ا (و انگليس) را در رابطه با نفت متالشي و پاي بست سياست خارجي آمريك
براي هميشه در هم كوبيد. و به سبب عدم تعيين كنندگي كشورهاي صادر 

) در چگونگي قيمت گذاري و "اوپك"كننده (و حتا نقش جمعي آنان در 
فرايند  عرضه و تقاضاي نفت در بازارهاي جهاني، نه چسبيدن به دولت 

دست يازيدن به تعرض مستقيم هائي نظير عربستان سعودي و كويت، و نه 
و يا غير مستقيم و جنگ افروزي، كوچكترين كمكي به دولت آمريكا نمي 
كند. جهاني شدن نفت بدين معني است كه امروزه كنترل نفت فراتر از 
ظرفيت هر كشوري در جهان امروز است و ديگر غول سرمايه داري به بطري 

حال حاضر نفت نه شكسته ي استعمار مراجعت نخواهد كرد. پس در 
اجتناب ناپذير، و هر كس در اين زمان از اين  "است و نه خاكريز "مانع"

گونه اصطالحات استفاده كند، احتماأل بايد چشم بند عادت (يا بي خبري) 
به چشم داشته باشد؛ عادتي كه اكنون دامن بسياري از ليبرال ها و 

ثبات كرده ام، اكنون چپگرايان ما را سخت چسبيده است. چنان كه در زير ا
نفت جهاني شده نه در دست آمريكا است و نه انگليس و نه هيچ قدرت 
اليزال غيبي، به غير از چرخه ي بازار پيچيده و رقابتي نفت بر اساس تئوري 
جهانشمول ارزش ماركس. بنابراين، به مصداق يك مثل انگليسي، خنده ي 

  ل ماركس است. واپسين بر نظام سرمايه داري اكنون از آن كار
به طور خالصه تابع تحوالتي است كه از  "مساله نفت"در نظام سرمايه داري 

با مالكيت ذخائر زيرزميني، و رابطه با  ينحوه انباشت سرمايه، تنگاتنگ
 شأتدر جهان ن توليديفرماسيون طبقاتي، ماهيت دولت، ورشد مناسبات 

و متقابل با اين مصاحبه در مقاله ي زير، كه در ارتباط تنگاتنگ  .گيردمي 
قرار دارد، ويژگي هاي انكشاف و توسعه بخش نفت را ــ از دوران 
قراردادهاي استعماري و عملكرد كارتل بين المللي نفت تا دوران بينابيني 
شكوفائي مناسبات عيني بازار ــ تئوريزه و در چارچوبي تاريخي مرور خواهم 

ود حامل ايجاد جوانه هاي انكشاف كرد. همچنين، ، با ارائه ي دالئلي كه خ
سرمايه داري در بيشتر مناطق زير سلطه نفتي بوده، و نهايتأ به فروپاشي 

) انجاميده است، استناد خواهم كرد. افزون بر 1972كارتل بين المللي نفت (
اين، در پسامد اين فروپاشي، ويژگي هاي نظام قيمتگذاري رقابتي و رانت 

رايند جهاني اين رقابت تئوريزه، و نحوه ي عملكرد (اجاره) تفاضلي نفت در ف
اوپك را، به عنوان سازماني اجاره بگير، نه انحصار، در دوران پسا انحصاري 
جهاني شدن بطور كامل شرح مي دهم. بر اين اساس، مساله عمده ي نفت 
را مي توان در دگرديسي طبقاتي و اذغام اقتصاد كشورها ي نفتي در اقتصاد 

جو كرد. البته، در اين روند در آمد نفت مي تواند در كوتاه مدت جهاني جست
به حكومت يا حكومت هائي خودكامه كمك كند. اما، به گمان من استقرار 
دموكراسي (منظور همان دموكراسي طبقاتي است) اساسأ به شكلبندي 
فرماسيون طبقاتي (عامل عيني)، همراه با مبارزه طبقاتي جهت گسترش 

نابيني) اجتماعي ــ سياسي ــ مدني مابين دولت و جامعه نهادهاي (بي
  (عامل ذهني) منوط است، نه لزومأ به صنعت نفت.  

شمردن نفت، در رابطه با دوران كنوني، بيشتر ما  "مانع و خاكريز"بنابراين، 
را، با دورنمائي مجازي، به مخدوش نمودن عالج ديكتاتوري سوق داده، و 

بي به هر گونه مردم ساالري را با تشخيص احتماأل ممكن است دستيا
    نادرست به عقب بياندازد. 

به نظر شما، استغناي مالي دولت ها و اتكاي آنها به نفت به جاي  آرش:
به  "طالي سياه"آيا نفت اين  درايران است؟ يا سدراه دموكراسيآماليات، 
ه هاي شده است يا اين كه علت بال را بايد درحوز "بالي ايران"راستي 

  ديگري جست؟
 

چنانكه در بررسي زير نشان داده ام، مناسبات توليدي (شامل عوامل بينا: 
مادي و روابط اجتماعي) در سرمايه داري (به طور مشخص در بخش نفت) 
نقش تعيين كننده و دوران ساز دارند؛ البته مساله جانشيني درآمد نفت به 

ايجاد بخشي قابل مالحظه از جاي اخذ ماليات در طوالني مدت مي تواند به 
جامعه بيانجامد كه الزامأ از در آمد نفت تغذيه مي كند، و در عرصه 
پوالريزاسيون طبقاتي به عنوان رانتخوار از آن ياد مي شود. شماري از اين 
بخش را حتا مي توان در خدمت دولت رانتخوار (و ديكتاتور)  در آورد تا به 

و يا  عوامل  "بسيج"ه (مانند نيروهاي مثابه عامل ارعاب و سركوب جامع
  در ايران امروز) بكار گرفته شوند. اما هيچ يك از اينها به خودي  "سپاه"
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باشد، به شرطي  "دموكراتيك"خود نمي تواند باز دارنده ي ايجاد يك دولت 
 كه ساختار ديكتاتوري و عوامل دروني حامل آن در حال انحالل باشد.

از نفت تنها توسل به عامل جانبي است. زيرا، كاربرد بعبارت ديگر، سخن 
اين عامل خود به تضادهاي بالواسطه و دروني جامعه بستگي دارد، و در 
نتيجه مي تواند در مقاطعي تاريخي به اين تضادها بيش از پيش دامن بزند؛ 
چنانكه در فرايند فروپاشي رژيم شاه ديديم، ازدياد ناگهاني و تصاعدي 

به شدت به گسترش و تعميق پوالريزاسيون طبقاتي انجاميد، و درآمد نفت 
توامأ با شكاف هاي عميق سياسي و اجتماعي ناشي از تمركز نهادها و نحوه 
ي حكومتي، عينيتي چشمگير به انفجار احتمالي رژيم بخشيد. تا آنجا كه 
ژاندارم خايج فارس و مجري دكترين نيكسون در منطقه، يعني محمدرضا 

من نيز پيام انقالب "والنه به زبان آمد و ناچار و العالج اعالم كرد: شاه، خج
و يكي از اطرافيان او در دربار، يا از اربابان او در واشنگتن،  "شما را شنيدم.

پا پيش نگذاشت كه شجاعانه شرف حضور پيدا كند و به وي صريحأ بگويد: 
كسي   "گفتي. اعليحضرتا گل گفتي، اما بسيار بسيار دير و اندكي شُل"

نبود كه چرائي و چگونگي اين عزيمت ذلت بار و بي بازگشت را در فرايند 
واقعي آن به اين فرزند بي نواي پاكس آمريكاناي در حال فرو پاشي توضيح 
دهد. تمركز بي حد و حصر حاكميت سال هاي پاياني حكومت كودتائي وي؛ 

ــ ساواك ــ  يعني  اختناق استخوان سوز و اثرات جنايتبارحزب واقعي او
همان سازمان جهنمي امنيت كه تمامي تعليمات و وظايف اصلي خود را در 
كاربرد داغ و درفش از كارشناسان آمريكايي و اسرائيلي آموخته بود؛ ترس 
مداوم حكومت او، حتا از عناصر ليبرال بي ضرر و بي استخوان در دهه هاي 

و حركت به درد بخور مدني  ؛ كشتن هر گونه نهاد، سازمان،1350و  1340
جهت ابراز نظرات سياسي؛ تحميل و كشاندن بهترين فرزندان نسل من به 
مبارزه زيرزميني و مسلحانه و فراهم آوردن عينيت (و بلي حقانيت) براي 
اين نوع مبارزه؛ و باالخره نقش هم آهنگ كننده ي نفت در تعميق 

را تمامأ بايد در كنار هم  پوالريزاسيون طبقاتي و ازدياد شكاف هاي سياسي
و در بستر تحوالت ارگانيك ايران و جهان در اين دوران به حساب اورد. در 

  اينجا، نفت نه تنها اثر بازدارنده نداشت بل خود عاملي تحول انگيز بود. 
در اينجا بگذاريد بپرسم، با دستيابي به اين همه مشاهدات تاريخي و دانسته 

ري ارزش ماركس در بخش نفت، چرا بايد از هاي موجود در عملكرد تئو
نقش تحول زاي نفت به مثابه عاملي بازدارنده سخن گفت. چرا بايد نفت را 

گونه مكانيكي ارزيابي كرد؟ چرا رابطه توزيع در آمد ملي را (تا آنجا كه  اين
شود) بايد جدا و بي رابطه با  به اخذ ماليات يا عدم اخذ ماليات منجر مي

د ارزش (و نقش پوالريزاسيون آن در جامعه) به حساب آورد؟ فرايند تولي
ي  چرا نبايد كل ماجراي رانت (يعني اجاره تفاضلي نفت) را در رابطه با نحوه

توليد ارزش (كه خود اهرمي در جهت پوالريزاسيون طبقاتي) مورد بررسي 
سر قرار داد؟ مگر حكومت آربنز در گواتماال نفت داشت ــ در آنجا مساله بر 

تصميم به سرنگوني آن گرفت؟ مگر  1954بود ــ كه آمريكا در سال  "موز"
خود  "مساله موز"تا كنون كسي به مردم گواتماال بشارت داده است كه اگر 

توانستند صاحب حكومتي دمكراتيك بشوند؟ مگر  را حل كرده بودند، مي
ن گرفت؟ پس چرا و چگونه همي سرهنگ قذافي از مردم ليبي ماليات مي

اي خود  مردمي كه به تازگي و آهسته آهسته در حال ترك مناسبات قبيله
اند، و اكنون  تمتع از نفت در ليبي چشم پوشيده "دام"مي باشند يكباره از 

(منظور من علت قيام مردم ليبي پيش از دخالت نيروهاي ناتو است) جان 

هره نمي كنند؟ مگردولت نروژ از در آمد نفت ب به كف صحبت از آزادي مي
اي رانتخوار نيست؟ پس چرا دولت نروژ،  برد؟ مگر همين دولت نيز تا اندازه

 "بسيج"مانند دولت ايران، احتياج به اجير كردن جيره خواراني مانند عوامل 
ندارد؟ پس مي بينيم كه، اوأل، نفت  "سپاه"و يا عناصر ادباري مانند عناصر 

به سان شمشيري دو دم كمر (به مثابه يك رابطه اجتماعي) گاهي اوقات 
شكند. ثانيأ، اينگونه تفاوت هاي كيفي ربطي به داشتن يا  ديكتاتور را هم مي

  نداشتن نفت، و اين كه نفت در دست دولت است يا نيست، ندارد. 
ام مفاهيم الزم جهت درك  براي آشنائي بيشتر، در اين مقاله سعي كرده

هاني شدن مناسبات ي نفت، تحول ارگانيك آن با دوران ج مقوله
داري،  نقش تئوري ارزش ماركس در شناخت نفت، و نيز گذار نفت  سرمايه

هاي استعمار كهن و استعمار نوين را به  ي دوران جهاني شده از برهه
چنين، با بسط تئوريك، همراه با شواهدي  هنجاري منظم شرح دهم. هم

لي (و رد گم كن)، تاريخي و عيني، سعي كرده ام اين انگاره و ادعاي ليبرا
، را كه اكنون در سر هر كوي و برزن براه "جنگ براي نفت"يعني هياهوي 

گرايان راديكال را هم از راه بدر كرده است، از ريشه  افتاده، و متأسفانه چپ
رد نموده، و با منطق ديالكتيك، تئوري ارزش، و ماديت تحول تاريخ، چرائي 

 آن بازگردانم. جنگ افروزي آمريكا را به علل واقعي 
و اين مفاهيم را  ايد موافق "استبداد نفتي"و  "دولت نفتي"آيا با آرش: 

نفت "«ادعا مي شود  براي رسيدن به دموكراسي درايران كارساز مي دانيد؟
سخن مي گويند.  "مصيبت منابع طبيعي"و شماري هم از  "استبدادزاست

   آيا با اين مباحث موافق ايد؟
  

مفهومي است كه وابستگي قابل مالحظه بودجه دولت  "دولت نفتي"بينا: 
به درآمد نفت را مي رساند. همين طور، تراز پرداخت هاي كشور، اعم از 
صادرات، واردات، سرمايه گذاري، و در نتيجه قسمت اعظمي از اندوخته 
هاي ارز خارجي، عمدتأ از در آمد نفت ناشي مي شود. اگر چه اين گونه 

غال و صرف نيروي كار (حتا به منظور صادرات) كشورها از لحاظ اشت
كاالهاي متعددي را در داخل توليد مي كنند، اما سهم توليد و صادرات نفت 
در درآمد ملي آنان بسيار چشمگير است. از اينرو در سطح بين المللي از اين 

نام برده مي شود. اما فرق  "اقتصاد تك محصولي"گونه كشورها با عنوان  
درآوردي و رمانتيك، يعني -ين تعبير اصطالحي و آن تفسير مناست ميان ا

اين تفسير به همان اندازه سطحي و گمراه كننده است كه  "استبداد نفتي."
(از كتابي به همين عنوان، نوشته  "طالي سياه، يا بالي ايران،"ما عبارت 

) را، كه در فرايند ملي كردن 1329ابوالفضل لساني، تهران: نشر سپهر، 
نعت نفت و سرنگوني دولت ملي دكتر مصدق حكايت شكست را مي ص

سرايد، گردزدائي كرده و مثأل با ماشين خيالي زمان به آن زمان بازگشته 
باشيم. البته كاري كه مصدق كرد خود كارستاني بود ، اما پس از شكست و 

و  هاي ليبرال مĤبانه بهه نفت ، از آن پس مقلدان با ندامپرياليزه شدن دوبار
دانستند. اينان (با مخدوش كردن  "بالي ايران"ژست هاي رمانتيك نفت را 

هاي مشخص تاريخ هم نفت را، هم جامعه را، و هم  هاي كيفي دوران تفاوت
جهان را ايستا مي پندارند، لذا براي آنان زمان همان و تعبير هم همان 

دانسته مفهوم عبارتي است كه دانسته يا ن "استبداد نفتي"است. بهر تقدير، 
ي نفت پنهان نموده، و هر گونه كنكاش و ريشه يابي  استبداد را در زير سايه

كشد. با  بست مي براي رهاشدن از اين تركيب ناهنجار و ناهمگون را به بن
دنبال كردن تحوالت، دگرديسي، و جهاني شدن بخش نفت (كه شرح آن در 

هد بود به پوچي اين گير خود قادر خوا زير مندرج است) خواننده ي پي
  عبارت و پوكي انديشه حامل آن پي ببرد. 

در پاسخ پرسش شما، من نه تنها با اين نگرش موافقتي ندارم بل اين گونه 
ها را جملگي در جهت انحراف از موضوع اصلي، و صرفأ در روند  بحث

انگارم. براي  هاي ديكتاتوري در ايران و در منطقه مي الپوشاني ماهيت رژيم
ال، چگونه قيام اخير خياباني مردم در ايران و كودتاي خامنه اي ـ مث

احمدي نژاد در تابستان دو سال پيش، و يا  چگونگي دگرديسي اين رژيم را 
در هيأت رژيمي شبه نظامي/ فاشيستي مي توان به گردن نفت انداخت؟ در 

ان گيري اخير رژيم شايد نقش نفت را بتوان به عنو اين فرايند و در شكل
كاتاليزر ذكر كرد. و از لحاظ روش شناختي دقيقأ فرق نگرش علمي و ديد 

هاي علمي، چنان كه در بررسي  سطحي و آميانه در همين است. در پژوهش
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طور با حدس و  توان همين ام، رابطه علت/ معلولي را نمي زير نشان داده
ه تقريب و عاري از دقت ديالكتيكي كشف كرد. پس پژوهش بايد كرد، ن

شرط كوشش مبارزاتي و  گمانه زني و رمل و اسطرالب. زيرا پژوهش پيش
استبداد "راه ياب حقيقت است. و حقيقت اين است كه به راستي عبارت 

با توسل به دور باطل زنگار استبداد را با لعاب نفت استتار مي كند.  "نفتي
جنگ " پس در اين قضيه افسانه سرائي دست باال را دارد، و به قول حافظ:

   "هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه/ چون نديدند حقيقت، ره افسانه زدند.
مصيبت نيست؛  "منابع طبيعي"ي دوم پرسش: داشتن  اما در مورد نيمه

مصيبت نخواندن تاريخ و تكرار هزارباره ي آن است؛ مصيبت دنباله روي 
ضد "كوركورانه از ارتجاع منجمد و واپسگراي مذهبي است؛ مصيبت 

خواندن خميني و دادن پر و بال به اين شَبح مشروطه ستيز و  "امپريالست
اهللا است؛ مصيبت درك نازل از مفهوم امپرياليسم و  نابهنگام شيخ فضل

گرايان ما  ي بسياري از چپ هاي چپ نمايانه و خود همانگويانه عرض اندام
و است؛ مصيبت عدم ايجاد سازماندهي مستقل در تمامي سطوح طبقاتي 

هاي مبارزه در جزء جزء فضاي مدني  غفلت فراگير در بكارگيري انواع فرم
جامعه است. مصيبت ما اين است كه ما همه خداوندان تاكتيك هستيم، اما 

دانيم. قبول نداريد؟ بگذاريد ار شما بپرسم،  چيز زيادي از استراتژي نمي
نمونه از ما در  كدام يك از ما، كدام گروه از ما، كدام سازمان از ما، كدام

هاي  عرض اين سي و چند سال يك برنامه ي مشخص درازمدت با هدف
اي، قابل لمس و قابل سنجش (يعني علمي و عملي) براي  دقيق مرحله

ايم؟ كدام سازمان؟ كدام  دگرگوني واقعي سياسي ــ اجتماعي جامعه داشته
فرايند خيزش حزب؟ كدام گروه؟ براي اثبات اين مهم چرا راه دور برويم؛ به 

كذائي  "انتخابات"ي خياباني كه در پاسخ به  فراگير همين قيام گسترده
اتفاق افتاد، نگاه كنيد ــ اين گوياترين آزمون ما است.  89رژيم در تابستان 

موج عظيم حركت مبارزاتي و خودجوش مردمي فراز شد؛ موج عظيم 
كار،  ، غفلتحركت مبارزاتي و خودجوش مردمي فروكش كرد، وما غافلگير

هاي رنگارنگ  و ارگان هاي  واكنشي و خرده كار، تنها با حرف در وبالگ
ي خود رجز خوانديم و به اوج رسيديم. اين است  پاكيزه و شسته رفته

ي ما ــ اين است بود يا نبود استراتژي ما. اين  ي تشخيص و مبارزه كارنامه
ت يا عدم شناخت ما از است هنجار تعليمات مبارزاتي و مهمتر از همه شناخ

جامعه مان. و زماني هم كه دو كلمه حرف حساب، دو كلمه انتقاد سازنده، 
دو كلمه ي كليدي تئوريك مي شنويم كه به گوشمان ناخوش آيند مي 

ي قباي انقالبي ما نيز بر مي خورد. ما در خرداد  آيد، تازه به تريشه
ت است؛ اين است نجنبيديم تا باالخره شهريوري شديم. اين يك حقيق

  ي ما ــ  مصيبت اين است.  ي سي سال مبارزه كارنامه
پرسيد آيا مصيبت ما برخوداري از منابع طبيعي است، و من باز پاسخ  باز مي

هاي مكرر چپ نمايان  مي دهم: خير. زيرا درد ما درد نفت نيست؛ خيانت
ايق تاريخي و رنگارنگ به كنار، درد ما را بايد در ژرفاي مبارزات طبقاتي، حق

شكست هاي تلخ گذشته، و در رابطه با چارچوب فرماسيون اقتصادي ــ 
سياسي ــ اجتماعي كشورمان جستجو كرد. مصيبت ما نداشتن نهادهاي 
گسترده ي مردمي است، و اين خود به شناخت مناسبات عيني از جامعه ما 

در هاي اين درد مشترك را مي توان  بر مي گردد. براي مثال، نشانه
خواندن دوران خون ريز  "طالئي"همسنگ انگاشتن مصدق و احمدي نژاد، 

خميني، و پنهان شدن خائفانه در قفاي توده هاي جان به كف در همين 
محدوده ي زماني اخير پس از اين بگير و ببندها به خوبي مشاهده كرد. اما 

هنوز  گرايان به اصطالح راديكال ما از اين هم فرا تر است. ما مصيبت چپ
مفاهيم مرده و سنگ شده ي گذشته را در عملكرد هاي امروزين خود قرقره 

گرايان مخالف و چپ نمايان موافق احمدي نژاد  كنيم. كافي است از چپ مي
در فرايند همين انتخابات كذائي بپرسيد، از لحاظ تئوريك ـ تاريخي، تئوري 

  د. امپرياليزم شما چه فرقي و يا اختالفي با يكديگر دارن
گونه فرقي با هم  پاسخ به اين پرسش كاري ساده است ــ اين دو هيچ

ندارند. اين است مصيبت، نه داشتن يا نداشتن نفت. فرهيختگان ما هنوز به 
دانند كه به كجا مي  سختي مي دانند كه از كجا آمده اند، و تقريبأ هيچ نمي

هاي ما  . مصيبتروند، چه رسد به اينكه بدانند اكنون جهان به كجا مي رود
ي  گناه) طبيعي درحيطه همگي از اين قماش است ــ نه داشتن منابع (بي

نيست؛ مصيبت ما رژيمي است  "دولت نفتي"كشورمان. مصيبت ما وجود 

كه با زد و بندهاي اطرافيان خميني با آمريكا يكباره بر موج انقالبي مردم ما 
ان كاري را كه امپرياليزم سوار شد، و سر بزنگاه و در آن مقطع انقالبي هم

طلبيد، با دست  گير و از نفس افتاده ي آمريكا بدون دخالت دست مي غافل
اهللا به ثمر رسانيد. اگر چه بعدأ پس  ي شيخ فضل اين شبح گور گم كرده

مانده هاي همين رژيم متعفن نيز براي آمريكا مساله شدند. آري، مصيبت 
ا نداشتن رژيم و حكومتي اين است؛ مصيبت ما نفت نيست؛ مصيبت م

مردمي است. بنابراين، گمان من بر اين است كه هر دولت رانتي نيز اگر در 
چارچوب قانون عمل كند، و با طبيعي ترين اعتراض شهروندان حقوقمند 
خود بساط داغ و درفش نگسترد، و در نتيجه از سايه لرزان خويش، مانند 

خواهد بود به وظايف خود در همين جمهوري جهل و جنايت، نهراسد، قادر 
قالب متعارف مردم ساالري جامه ي عمل بپوشاند. چنين دولتي اگر چه 
ارگاني است طبقاتي و متعلق به سرمايه داري، اما اين ظرفيت را دارد كه 
رانت نفت را صرف پشتوانه زندگي شهروندان خود بنمايد، چنان كه امروز 

  دولت نروژ نيز چنين مي كند.     
باشد، آيا بهترنيست اداره اش از دست دولت  "نفت استبدادزا"گرا آرش:

  خارج شده و به بخش خصوصي واگذار شود؟
  

هاي شرطي معموأل بحث را از هنجار واقعي خود  پرسش پاسخ اين گونه بينا:
كند كه واقعيت بيرون  اي مي گو را وادار به قبول معادله خارج نموده و پاسخ

ز جنس مقوله مورد اثبات است ــ همسنگ عبارتي از ذهن را ــ كه خود ا
گوي  فرضي كه صرفأ نتيجه تراوش ذهن است بنمايد. به عبارت ديگر، پاسخ

كه به چگونگي وجود حقيقت بيرون از ذهن بيانديشد،  زبان بسته بجاي اين
موظف است به احتمال وقوع شرطي خالف حقيقت، كه در شكم جمله 

 "اگر نفت استبدادزاست،"ر اينجا، عبارت تعبيه شده است، پاسخ دهد. د
را مي طلبد، و گزينش بخش  "پس بايد آن را از دست دولت خارج كرد"

خصوصي جهت واگذاري ذخائر نفت به طرزي اتوماتيك در دستور كار قرار 
 "نفت استبدادزاست،"كند كه  مي گيرد. به همين جهت كسي كه قبول مي

انديشد كه خصوصي  ي اندكي نميدر مقابل اين منطق اتوماتيك و جزم
سازي در بخش نفت چه معني مي دهد، و در اينجا چه چيز را بايد 

انديشد كه آيا سخن از خصوصي كردن  خصوصي كرد. به عبارت ديگر، نمي
هاي نفتي به بخش خصوصي جهت بهره  ي محدود و مدت دار ذخيره اجاره

حبت از انتقال هاي نفتي مشخصي است. يا اين كه ص برداري از ميدان
مالكيت جمعي (يا ملي) ذخائر نفت به بخش خصوصي است، كه در اين 

صورت مالكيت نه تنها يك نسل و دو نسل بل مالكيت ملي نسل هاي آينده  
  نيز در طبق اخالص به بخش خصوصي واگذار مي شود. 

اگر مقصود از خصوصي كردن  ِشق اول است، هنوز نقش دولت به مثابه 
بع ملي به خودي خود باقي خواهد بود، و اين خود موجوديت كارگزار منا

اجاره يا رانت ذخائر نفتي رابطه دولت رانتخوار و بخش خصوصي را در بطن 
گذارد؛ و اين همان است كه حتا در خود آمريكا (يعني خداوند  به نمايش مي

خصوصي سازي در جهان) نيز در رابطه با مالكيت عمومي ذخائر نفتي در 
هاي غير خصوصي و در دست دولت آمريكا مصداق دارد. پس از اين زمين 

جنبه، دولت آمريكا نيز دولتي رانتخوار است.  اما اگر مقصود از خصوصي 
سازي زدودن مفهوم اجاره (يا رانت) نفت و فروش (يا انتقال) مالكيت 
عمومي ذخائر نفت (يعني ثروت ملي) براي هميشه به يك مشت سرمايه دار 

است، بايد خاطر نشان كنم كه اين عملي است بس احمقانه كه خصوصي 
توان انتظار داشت. زيرا، به راستي  ترين ابلهان جهان هم نمي حتا از كودن

هاي سال كارتل  اي است كه سال اين عكس برگردان همان برنامه
(خصوصي) استعماري نفت دست اندر كارش بود، و با بستن قراردادهاي 

رزمين هاي وسيع نفتي عمأل صاحب نفت كشورهاي طوالني و كنترل س
  صادر كننده نفت بود. 

تنها فرق آن كارتل استعماري و اين نوع خصوصي سازي اين است، كه از 
كرد، زيرا در  عمل مي "تر دلسوزانه"لحاظ شدت غارت كارتل نفت كمي 

چارچوب استعماري كارتل اقأل چيزكي به عنوان بهره مالكانه به اين 
، منجمله ايران، تعلق مي گرفت، و نيز هر چند وقت يكبار در تمديد كشورها

اين قرارداد هاي استعماري طوالني نمايندگان كارتل نفت (براي مثال، در 
ايران پيش از كودتا نمايندگان انگليسي شركت، و پس از كودتا نمايندگان 
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ه كردن نشست، و احتماأل با اضاف مختلط كنسرسيوم) با آنان به مذاكره مي
كرد.  تر مي شماري شلينگ انگليسي، يا سنت آمريكايي، معامله را چرب

اكنون مجسم كنيد بخشي كه حاوي سرمايه خصوصي است، و بدون هيچ  
حساب و كتابي با سرمايه هاي جهاني شده و جهان سرمايه در رابطه مي 
باشد، اكنون مالك ثروت ملي ايران است، و در مقابل مردمي كه صاحب 

اي جز مكيدن سماغ ندارند. افتادن به دام اين  لي اين ثروت هستند چارهاص
گونه الطائالت به جهت اين است كه نه عوام و نه خواص (به اصطالح 
متخصصين) دانش الزم را در رابطه با مفهوم رانت (اجاره تفاضلي) نفت، 
فرق ميان مناسبات مالكيت عمومي و خصوصي، مفهوم مالكيت دولتي، 

، ندارند. به "اوپك"نرخ سود و رقابت در سرمايه داري، و حتا مفهوم  مفهوم
همين علت است كه ما با شتاب و به دليل ادغام نابجاي مفاهيم رانتخواري 

  "ريزيم. نوزاد را با آب حمام بدور مي"و ديكتاتوري، بقول مثل انگليسي: 
سخت "و  است "پاي چوبين"ها  سراسر  پس مي بينيم كه اينگونه استدالل

   "بي تمكين.
از كدام انديشه تراوش مي كنند و  "رهنمودها"بايد توجه كرد كه اين گونه 

يا از لحاظ سياسي از كجا آب مي خورند. خاطرم هست چندي پيش فردي 
كم سواد، خودمحور، و يا شايد هم فرصت طلب در جائي عنوان كرده بود، 

در دست اين دولت  اگر مصدق صنعت نفت را ملي نكرده بود حاال نفت
(منظور دولت احمدي نژاد است) نبود ــ مرحبا به اين همه هوش و ذكاوت! 
از ديدگاه من، علت سخت جاني استبداد و خودكامگي در ايران به خاطر 
نفت (يا ملي كردن نفت) نيست. مرور بر علل اصلي خودكامگي در ايران 

نشست و شايد البته در محدودهي اين مقال نمي گنجد و خود محتاج 
  نشست هائي ديگر است.    

  

  
  

  

  
  
  
  

  نگاهي به مقوله نفت
آميز نيست اگر بگوييم در دوران كنوني، هيچ كااليي بيش از نفت  مبالغه

چنين به خود معطوف نكرده است. با اين همه، نفت  ذهن مردم را اين
ي  همچنان در رمز و راز باقي مانده است، اگر نگوييم در گفتگوهاي روزمره

سان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده يكسره نادرست  مردم به يك
تشخيص كافي در  همه رمز و راز همانا عدم فهميده شده است. يك علت اين

تكامل تاريخي نفت است. علت ديگر، شايد پيچيدگي كنش متقابل سرمايه 
ست كه گونه ا االرضي ذخائر نفت باشد. به اين در بخش نفت و مالكيت تحت

بهره از پيچيدگي و نيز  تكه از نفت، بي بنياد و تكه ديدگاه و بررسي سست
فارغ از واقعيت و تاريخ تكاملي آن، به ايجاد و فزوني اين رمز و راز كمك 

آيين  هاي درست انداز تاريخي نيز در مكتب كند. همين نبود چشم مي
)orthodox) و دگرآيين (heterodoxورد كه خود بر خ ) اقتصاد به چشم مي

هاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيك  ها و نگرش سياست عمومي، رسانه
  گذاشته است.

ي خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و  كوشيم از شالوده ي مطلب، مي در ادامه
اش نشان  شدن نهايي ي رشد آن تا جهاني ي اوليه تكامل نفت را از مرحله

 تركيبي،كنيم با ايجاد چارچوبي  مي دهيم. در ضمن به اين ترتيب تالش
االرضي ذخائر نفت را دنبال كنيم و  كنش متقابل سرمايه و مالكيت تحت

ي  ) نفت را در گسترهdifferential rentيا اجاره تفاضلي (  هاي رانت پويش
چنانكه در زير روشن خواهد شد، بيان تئوريك ما و  جهان تشخيص دهيم.

ي كيفي با انديشه اقتصاددانان چپ و راست ماهيت واقعيت مورد بحث، فرق
ترين وجه  در عميق شناختي خود دارد، زيرا اينان هر دو از لحاظ روش

روي  اند. دنباله آيينيِ رقابت اقتصادي شريك و سهيم ي درست نظريه
بندي نابجاي  ويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيف ي چپ، به شبهه بي

اصطالح راديكال از  ي اين بخش به كوركورانه توان از تعهد آن، را مي
اين بخش نسبت به   ي آييني تشخيص داد، اما احتياط نسبتاً هشيارانه درست

آييني (مانند به اصطالح وابستگي به نفت وارداتي  پيامدهاي سياست درست
توان در ارزيابي حفاري جهت  ) را مي"ي استقالل نفتي پروژه"يا تمايل به 

ي قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و  در منطقهاستخراج نفت 
تا به اصطالح بررسي علّت تجاوز  )ANWRطبيعت وحشي در آالسكا (

؛ براي پاسخ 2004، 2003آمريكا به عراق و چرايي جنگ مشاهده كرد (كلر 
 ب رجوع كنيد).2004الف، 2004به بينا 
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طور مكفي  يت يا شكست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است كه آيا بهموفق
شناسي مناسب، منسجم و شفاف متكي بوده يا خير. در اين مقاله  به روش

ويا آنچه  )axiomatic approachدقت شده است تا از رهيافت بنيادانگار (
، نظرورانه تشبيه مي كند "استدالليان"مولوي آن را به پاي چوبين 

)speculativeنشانِ تحليل اقتصادي  وار سرشت ) و مكانيكي كه به طور نمونه
 "اگزيوم"به عبارت ديگر بنيادانگاراني كه با آيين است اجتناب شود.  درست

شروع به استدالل و در نهايت مبادرت به فرضيه سازي مي كنند از احكام 
اشت. پس تحليلي (و لزومأ احكام استداللي) پا فرا تر نمي توانند گذ

بنديِ بنيادانگارِ بازار (يعني دورِ باطل  آل تقسيم كوشيم تا از طيف ايده مي
آيين و  هاي اقتصادي درست طيف رقابت ناب و انحصار ناب) كه در مكتب

ي عزيمت  دگرآيين مشترك است، دوري جوييم. يك پژوهش علمي، نقطه
ما پديدار انضمامي دهد. ا ي پديدار واقعي (انضمامي) قرار مي خود را مشاهده

پذير نيز از وحدت تعيني متنوع و پيچيده ساخته شده است كه در  و مشاهده
ي ورود. بنابراين، اگر بخواهيم به  واقعيت خود يك پيامد است: يعني نقطه

ي » كل آشفته«پردازي كنيم، بايد در پيچيدگي اين  طريق علمي نظريه
، نه "جامه كني"و  سازيانضمامي دست به ساده كردن و تجريد (برهنه 

)، يعني تهي سازي و ذهني گرائي به مثابه روش هاي بورژوا مĤبانه
تر  شده و ساده فرض هاي پيش سازي، بزنيم تا (در قلمرو انديشه) مقوله مفهوم

(تجريدي يا برهنه) را كشف كنيم كه خود در پس روبناي اين تعين نهايي 
پذير را ــ از  ي مشاهده پديدار اوليه قرار دارند. با اين همه، اگر نتوان اين

تر و تجريدي ــ در انديشه از نو ساخت، اين تجريد  طريق اين مقوالت ساده
ناقص باقي خواهد ماند. بنابراين، به اين ترتيب است كه سفر مضاعف (يعني 

ناپذير و  پذير به تجريدي مشاهده رفت و برگشت) حركت از انضمامي مشاهده
پذيرد. اساس هر  پذير در انديشه صورت مي مامي مشاهدهبرگشت به اين انض

گونه برخورد خالقِ ديالكتيكي و علمي نيز بر منوال همين سفرِ دو سويه 
  قرار دارد.

راستي خود از حقيقت بنيان يافته است، يك امر  چنين تجريدي، كه به
  تقريب«بنيادانگار (نظرورانه) نيست؛ تقريبي نيست كه از طريق فرايند 

بورژوامĤبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع يا  ي خرده»درپي يپ
كه از طريق تصاحبِ  واقعيذهن كودن نيست؛ اين دقيقاً تجريدي است 

پژوهش توسط انديشه، ميانجي قرار گرفته است.  واقعيي انضمامي و  ابژه
 برداشت«كند، با ورود به اين سفر (ديالكتيكي)،  چنانكه ماركس عنوان مي

بدل » يافته] تماميتي غني از تعينات و روابط بسيار [نظم«به » آشفته از كل
، همچنين رجوع شود به 108ـ101، صفحات 100، صفحه 1973شود. ( مي

دانيم كه ماركس به  ). مي570ـ561، 28ـ25، صفحات 1977روزدولسكي 
ي  اين دليل از هگل انتقاد كرد كه وي تشخيص نداده بود كه بازسازي ابژه

واقعي در انديشه حيات و علّت وجودي آن را باعث نمي شود. برعكس، اين 
سازي  ي مفهوم واسطه ي واقعي (انضمامي) است كه خود خاستگاه بي سوژه

تواند به مفهوم تبديل شود ــ البتّه مفهومي  است كه نيز از طريق تجريد مي
درك از طريق اي از جنس انديشيدن بوده و در نتيجه قابليت  كه خود مقوله

هاي  ذهن در آن مستتر است. اين نقد همچنين نقدي است بر ديدگاه
آليستي و امپريسيستي گوناگون (دو قطب متقابل يك نگرش)، از  ايده

آليسم حاكم بر  مندانه گرفته، تا ايده پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روش
بنابراين، اقتصاد.   علوم اجتماعي و سياسي، به ويژه در مكتب نئوكالسيك

آل، بنيادانگار،  سازي ايده يك روش علمي ديالكتيكي الزم نيست به مفهوم
هاي  انگاشت اي از پيش )، يا درواقع، به مجموعهimaginaryپنداشتي (
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ها ــ و نقش  انگاشت الساعه وابسته باشد. در اين روش، پيش دلبخواه و خلق
ي خود  روني و بالقوهعنوان اثرات د ها در تئوري ــ را بايد به ممكن آن

ي تخيالت ابتكارآميز و يا نامشعشع اين و آن. به بيان  مفاهيم ديد، نه زاده
شناسي ماترياليستي، نقطه عزيمت ما همانا خود  ي اين روش ديگر، بر پايه

داشت كه بتواند توسط خود ذهن دراكه  ي واقعي است، با اين چشم سوژه
)perceiving mind اي باشد كه در  دراكه  ي ذهن چكيده) درك شود، نه آنكه

بشود. از اين عبارت  ي واقعيت، بر واقعيت موجود تحميل  جستجوي نظرورانه
ها  ) پديدهform of appearanceاگر شكل پديداري («معروف ماركس كه 

، 1991» (بود شان منطبق بود، ديگر احتياجي به علم نمي مستقيماً با ذات
شده است؛ با اين همه معناي اين فراز كه ) تفسيرهاي متعددي 956صفحه 

شده و همچنان ورد زبان افراد اهل فّن است، امروزه در نزد بسياري  بارها نقل
  هاي خودخوانده معناي واقعي خود را از دست داده است. از ماركسيست

هاي  موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است كه معنا، گرايش و پويش
تمركز و تراكم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر  را با وجودواقعي رقابت 

هاي  گيرد، و اينكه آيا تكامل صنعت جهاني نفت، با وجود تكوين رانت مي
تواند درون طيف بنيادانگار رقابت نوكالسيك سنجيده شود  تفاضلي نفت، مي

شناسي در اين مقاله، بررسي تكامل توليد نفت در  يا خير. موضوع ديگر روش
شدن  راحل تاريخي خاص و قابل تشخيص، يعني از كارتليجريان م

فرامليتي، است. در همين رابطه، تجريد واقعي در اينجا   المللي به رقابت بين
ي سرمايه و مالكيت  در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني تكاملي و رابطه

يابد ــ  ارضي ــ  كه در اين بخش در ماديت ذخاير زيرزميني نفت تجسد مي
جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد. در اينجا جهان نفت كنوني در 
ي تاريخي آن  مشاهده، كه پيامد اين تكامل است، با بقاياي گذشته قابل

هاي تجريدي خود را  تنيده شده است. از همين رو، الزم است اعتبار مقوله
 كه ممكن است مقدم بر مسير كنوني رويدادها و ساختار باشند، از نو بررسي

بندي توليد نفت  كوشيم تا مقياس مناسبي را براي دوره كنيم. بنابراين، مي
بيابيم تا به ما امكان دهد به زمان حال بپردازيم و آن را (به بيان ديگر، نفت 

ي موجوديتي متمايز و در همان حال به  شده) به مثابه غيركارتلي و جهاني
  عنوان پيامد تكاملي گذشته كندوكاو كنيم.

بندي تاريخي در  ي تجريد دوراني و مقوله ر چند قديمي زير بر مسئلهفراز ه
  افكند: اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي تَروتازه و امروزي مي

ترين سازمان تاريخي توليد است.  ترين و پيچيده ي بورژوايي پيشرفته جامعه
ن، كنند و نيز درك از ساختار آ بنابراين، مقوالتي كه مناسبات آن را بيان مي

هاي  بندي ي ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورت بينشي را درباره
ي  دهنده ها و عناصر تشكيل گذارد كه ويرانه پيشين تاريخ نيز در اختيار مي

اند. برخي از اين  ي بورژوايي مورد استفاده قرار گرفته آن در آفرينش جامعه
ند، حال آنكه كن ي بورژوايي عمل مي نشده هنوز در جامعه بقاياي جذب

اند، بعدها  بقاياي ديگر، كه پيشتر فقط در شكل ابتدايي خود وجود داشته
يابند و  گونه اي پراهميت تكامل خود را در فرايند تاريخ باز مي تكامل و به 

گونه، اقتصاد بورژوايي كليدي را براي درك اقتصاد عهد عتيق  غيره.... به اين
ي آن  كامالً غيرممكن است كه به شيوهگذارد. اما  و غيره در اختيار مي

زدايند [ماركس با توسل به  هاي تاريخي را مي اقتصادداناني كه تمامي تفاوت
شناسي در اينجا و در بيش از يك سده پيش از اقتصاددانان  علم روش

بيني كرده  است!] و در تمام  تاريخ آنان را پيش كنوني ما روش انتزاعي و بي
 [بينشي به دست   بينند  پديدارهاي بورژوايي را ميپديدارهاي اجتماعي 

داده شود]... در تمامي اشكال [اجتماعي] كه مالكيت ارضي عامل 
هاست، مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در اشكالي  كننده در آن تعيين

كننده است، عناصر اجتماعي [و] تاريخاً  ها عامل تعيين كه سرمايه در آن
تواند درك شود،  ستند. رانت (اجاره) بدون سرمايه نمييافته غالب ه تكامل

تواند بدون رانت درك شود. سرمايه قدرتي اقتصادي است كه  اما سرمايه مي
ي بورژوايي غالب است.... بنابراين، نامعقول و خطاست  بر همه چيز در جامعه

شان] در  وار [يعني به توالي حضور تاريخي كه مقوالت اقتصادي را مسلسل
، 1970اند. (ماركس  ي ارائه كنيم كه در آن نقشي غالب در تاريخ داشتهنظم

   )2()213ـ210صفحات 
داري،  بايد از  ي توليد سرمايه براي درك وضعيت كنوني شيوه

هاي آن، هم در واقعيت و هم در ذهن، آغاز كنيم تا بتوانيم  انگاشت پيش

اين امر اجازه  ي تكامل آن هستند درك كنيم. را كه شالوه خاصيمقوالت 
ي امر  تر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافته دهد تا مقوالت ساده مي

و جزيي امر   نيافته يافته را در مقام مقايسه با مناسبات تكامل انضمامي تكامل
منعكس سازد. مثالً، پول پيش از » نارس و به عرصه نرسيده«انضمامي 

، در زمان تاريخي وجود سرمايه، كار مزدبگيري و مالكيت كنوني ارضي
داري به يك  ي پول تا زمان تكامل سرمايه داشت. با اين همه، همين مقوله

ي ارزش شمار كمي سرمايه با فُرم تكامل  مثابه ي تام و تمام (يعني به مقوله
). به 208،صفحه 1970يافته ارزش معادل) تبديل نشده بود (ماركس، 

داري بود كه با انكشاف  اعي سرمايهي مناسبات اجتم همين منوال، اين سلطه
ي  ي جديد و هم رانت را به يك رابطه خود هم مالكيت ارضي را به يك مقوله

  يافته و ويژه بدل كرد. داري ارزش سرمايه
دست است، يك نوع  ) يكparadigmشناسي يك پارادايم ( روش
ي  توان باردار بود و اين پديده بيني، درست مانند حاملگي كه نمي جهان

ي كمي تلقّي كرد. در اينجا، به ويژه در مورد موضوع نفت،  كيفي را يك واقعه
هاي اقتصادي  رسد كه متاسفانه بسياري از پژوهشگران مكتب نظر مي به

مدرنيست ها و   ها، نهادباورها، پساـ دگرآييني (منجمله انواع راديكال
آييني دارند. به  اي آغشته به انتزاع درست ها) در واقع انديشه نوماركسيست

ي نفت به عنوان يك  كننده ي پرآوازه و تعيين همين دليل، با وجود مسئله
آييني و دگرآييني وجود  هاي درست سوژه، نه گفتگويي جدي ميان سنت

ي  دارد و نه گفتماني راستين در درون خود دگرآييني و دگرآيينان درباره
  شدن نفت در جريان است. جهاني

  
  ل تاريخي توليد نفتبندي مراح دوره

براي مقصود تئوريك ما و از ديدگاه تكامل صنعت مدرن نفت، ما كل تاريخ 
كنيم: الف) عصر  ي متمايز تقسيم مي تحول نفت خاورميانه را به سه مرحله

ب) عصر گذار و دگرگوني  1950ـ1901امتيازات نفتي استعماري 
به بعد.  1974ز شدن ا و پ) عصر پساكارتلي و دوران جهاني 1972ـ1950

بندي ممكن است  )؛ اين دوره1859با توجه به كشف زودتر نفت در آمريكا (
  بندي ما آن در مورد صنعت نفت اين منطقه اندكي متفاوت باشد، اما تقسيم

هاي  شدن كالسيك و تراست را نيز كامالً در بر مي گيرد: الف) عصر كارتلي
نترل نوكارتلي ؛ ب) عصر نظارت و ك1910ـ1870ي نفت  اوليه

، فصل 1985به بعد (بينا،  1974شدن از  و پ) عصر جهاني 1972ـ1911
سوم). اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلكه هر كدام به عنوان پيامد 

داري را در صنعت جهاني نفت  منطقي، تكامل مناسبات اجتماعي سرمايه
  دهند. نشان مي

گذاري  دهد كه قيمت ينشان م 1970ـ1870ي  بررسي دقيق تمام دوره
غالب و بوروكراتيك مابين چند كمپاني (به بيان ديگر، محاسبات حسابداري 

هاي كارتلي قاعده بوده است. اما با وجود طوالني بودن اين  واسطه) و رويه بي
از دست داد  1960و  1950هاي  دوره، اين چارچوب كارآيي خود را در دهه

هاي  ي بازار بر شبكه يافته وهاي كثرتو اين زماني بود كه باالخره نير
المللي نفت چيره شدند  ) كارتل بينAchnacarryي آچناكري ( موافقتنامه

  )3().1952؛ كميسيون فدرال تجارت آمريكا 90ـ80، صفحه 1976(بِلر 
شدن را پس از  آچناكري عصر جديد كارتلي 1928 ي سال موافقتنامه

شدن تراست  ت متحده، كه به متالشياياال 1911برقراري قانون ضدتراست 
استاندارد اويل راكفلر منجر شد، باب كرد. اين امر واكنشي در مقابل 

هاي جهاني بود كه در آن زمان به اوج  ناپذير بر سر قيمت هاي آشتي جنگ
داري)  خود رسيده بود، يعني اين هنگامي بود كه هيچ نوع ساختار (سرمايه

ي نفت وجود نداشت كه بتواند به صورت عيني اي در بخش جهان  يافته تكامل
وساطت كند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمي را با سازشي اجباري و 

شدن كل  كنترل اداره كند. در اين زمان، كنترل نفت به معناي كارتلي تحت
ي ننگين را به  نامه نفت در سراسر جهان بود. بِلر هفت اصل مقدس اين توافق

  كند: بندي مي طرز زيبايي جمع
ها  المللي كه از سرعت گسترش جنگ قيمت ي بين سران سه شركت عمده

زنگ شده بودند در قصر آچناكري  به از هند به آمريكا و از آنجا به اروپا گوش
در اسكاتلند ديدار كردند تا مانع از تكرار چنين تالطماتي بشوند. يك 

زمان اكسون [استاندارد  ي تجاري از قول والتر سي. تيگ، رييس آن روزنامه
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ِ جان كدمن، رييس شركت نفت   سر«اويل نيوجرسي] چنين گفت: 
و خودم مهمان سر هنري دتردينگ [رييس رويال  [BP]آنگلوايرانين 

شل] و خانم دتردينگ در آچناكري براي شكار غاز وحشي آمده بوديم و  داچ
عت نفت جهان ي صن در حالي كه شكار هدف اصلي اين ديدار بود، مسئله

ي اين بحث  نتيجه» طبعاً بخش زيادي از گفتگوها را به خود اختصاص داد.
ي آچناكري  يا موافقتنامه As Is Agreement  1928كه از آن عموماً به نام 

اي از  است كه مجموعه 1928دسامبر  17شود، سندي به تاريخ  ياد مي
الزم براي اجراي  هاي ها و رويه طور كلي سياست هفت اصل را مطرح و به
) پذيرش و 1شده عبارت بودند از ( كند. اصول ارائه اين اصول را ترسيم مي

) در دسترس قرار دادن 2حفظ سهم بازار كنوني هر كدام از اعضا؛ (
ي بالفعل  اي مطلوب اما نه كمتر از هزينه تسهيالت موجود براي رقبا بر پايه

ط براي تامين ضروري ) افزودن تسهيالت جديد فق3آن براي مالك؛ (
ي  ) حفظ مزاياي مالي منطقه4كنندگان؛ ( ي مصرف نيازهاي فزاينده

ترين  ) توليد نفت از نزديك5جغرافيايي هر كدام از نواحي توليدكننده؛ (
ي  ) جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يك ناحيه6نواحي مراكز توليد؛ و (

مت در نواحي ديگر. آخرين نخوردن ساختار قي هم منظور به جغرافيايي به
كرد كه رعايت اين اصول نه تنها به نفع صنعت نفت بلكه به  نكته تاييد مي

  55 صفحه ،1976باشد. ( كنندگان آن نيز مي نفع مصرف
نخستين مرحله در تكامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تكامل و رشد 

ارضي   ل مالكيتداري و عدم وجود مناسبات جاافتاده و متكام آهسته سرمايه
مدرن با سرمايه بود. مالكيت خصوصي زمين در خاورميانه اندك بود و اگر 

ي منابع  االرض، از جمله مالكيت ذخيره هم بود شامل مالكيت تحت
داري از نفت، شامل واگذاركردن حق  ي بارزِ حق بهره زيرزميني، نبود. نمونه

بوطه به صاحب امتياز اكتشاف، توسعه و توليد نفت، گاز طبيعي و مواد مر
نظر حقوقي و نيز از  المللي نفتي بوده است. از نقطه يعني  به يك شركت بين

لحاظ تئوريك، تسليم حق اكتشاف، توسعه و توليد نبايد با عمل تسليم 
هاي  خود اين منابع (يعني ذخائر موجود نفت در منطقه) به شركت مالكيت

برداري  طالح حق بهرهاص )4(پيمانكار نفتي اشتباه گرفته شود.
)concession) به جاي قرارداد اجاره (lease به قراردادي اشاره دارد كه بين (

يك شخصيت حقوقي خصوصي (يعني يك شركت) و يك دولت (يعني يك 
برداري از نفت در  شود. حقوق بهره نمود خودمختار غيرخصوصي) منعقد مي

  ا داشت:هاي عام زير ر ) ويژگي1950ـ1901ي نخست ( مرحله
ي موردبحث را در آن كشور يا منطقه در  االرض ناحيه . تقريباً تمامي تحت1

  گرفتند. بر مي
  سال بود.  ها طوالني و معموالً بيش از پنجاه يا شصت . مدت آن2
امتياز كارتلي در سراسر جهان وجود  . تنها تعداد محدودي صاحبان 3

  داشتند.
  برداري يكسان بود. . شرايط حق بهره4
  شد. . پرداخت يكسان حق امتياز تعهد اصلي مالي شمرده مي5
  . شرايط مالي محدود و پرداخت سهم مالكيت كامالً ناچيز بود.6
برداري در  . تغييرات نامحسوس و اندكي در ضوابط و شرايط حقوق بهره7

  اين دوره رخ داد.
ي] برداري نفتي [يعني قراردادهاي استعمار قوانين مربوط به حقوق بهره

ي جهان، شامل خاورميانه، كامالً متفاوت سلطه تحتحاكم بر مناطق نفتي 
اي است كه در اياالت متحده حاكم است. بايد توجه  با قراردادهاي اجاره

ي اياالت متحده شامل  ا داشت كه مشخصات اساسي قراردادهاي اجاره
ت زمين باشد كه به عنوان بخشي از مالكي مالكيت بر منابع زيرزميني نيز مي

) در rule of capture( قانون تصرفگنجانده شده است. به دليل رعايت 
، 1985اياالت متحده، منابع زيرزميني به صاحب زمين تعلق دارد. (بينا، 

  22 صفحه
گذاري در بخش اكتشاف، توسعه و توليد  بدين گونه، از همان آغاز، سرمايه

سراسر جهان در رابطه  نفت با دو نظام مالكيت ارضي منابع زيرزميني در
ي تكامل مناسبات سرمايه داري، در  قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله
) مالكيت valorization( يافتگي ارزشاين مناطق گرايش خفيف به سوي 

عيار در  يافتگي تمام االرضي (و در نتيجه ذخائر نفتي) در مقابل ارزش تحت
  يعني در قلمرو مناسبات اجتماعي ـ  يافتگي اياالت متحده پديد آمد. (ارزش

  
  
  

  
  

اقتصادي سرمايه عامل توليد ارزش شدن، كه در رابطه با مالكيت ارضي 
انجامد.) به همين دليل است كه  چنين كيفيّتي لزوما به تشكيل رانت مي

صنعت نفت در كل ــ تركيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهان 
گذاري  يت مستقيم، محاسبات هزينه و قيمتبايست از طريق مدير ــ مي

  واسطه اداره شود. ابتدايي و بي
يافتن تدريجي نيروهاي  ي دوم تكامل صنعت نفت خاورميانه عينيت مرحله

زدايي و  سرانجام به كارتل 1974ـ1973ي بحران  بازار بود كه به واسطه
ن دوره واسطه و بوروكراتيك نفت منجر شد. در اي گذاري بي رهاكردن قيمت
هاي در حال زوال كارتلي، تكثير  زيستي سازوكارها و رويه ما شاهد هم

 نيروهاي بازار هستيم كه به گسترش رقابت قمارگونه در مقابل توليد
 شرافتهاي با قول  توافق«شده، قراردادهاي استعماري نفت،  تعيين ازپيش
تياز ي دلبخواه حق ام )، محاسبهgentleman’s agreements» (مديران

)royaltiesشده  گذاري ساختگي از پيش اعالن ي مالكانه بنا به قيمت ) و بهره
)posted pricingي انتقالي، ضرورتاً، گرايش به آغشتگي  ) بوديم. هر دوره

گيري را دارد.  ي در حال شكل ي در حال محو همراه با آينده گذشته
فراتر از تخصيص  فروپاشي نظام كارتلي نفت پيامد تغييرات معينِ تكاملي

هاي طوالني با مهارت در  نيابتي كارتل و نظام حسابداري بود كه مدت
نخورده و قاعدتاً منفعلِ توليد به كار بسته  سراسر جغرافياي وسيع، دست

المللي به يك معناي مهم، برخالف  شدن نفت بين شد. تاريخ كارتلي مي
  است.» انباشت اوليه« ي دهنده اش، داستان دلخراش و تكان همتاي آمريكايي

داري از طريق  دهد كه گسترش مناسبات سرمايه اين امر همچنين نشان مي
دهنده نيز بوده است. با اين همه، از  آميز بلكه سرايت نفت نه تنها تناقض

شدن بذر نابودي آن را نيز كاشت. ورود  لحاظ تاريخي، پيروزي كارتلي
  زدن مناسبات نفت، و جوانه ي خارجي در اكتشاف، توسعه و توليد سرمايه

يافتگي  داري در بسياري از اين مناطق نفتي نهايتاً به ارزش توليدي سرمايه
داري انجاميد. بنابراين، اين  ي سرمايه االرضي در حيطه ارضي و تحت  مالكيت
هاي حسابداري  شدن طرح پاشيدن و برچيده ي انتقالي آغازِِ ازهم مرحله

) basing-point systemبود كه نظام مبدا ثابت (اي  شده بخش موقتي و بخش
شده  گذاري اعالن  نفت آمريكا، در خليج مكزيك، را به نظام جديد قيمت

كرد. چنين  (يعني زيرقيمت خليج مكزيك) در خليج فارس وصل مي
هاي عضو كارتل فراهم آورد كه نه تنها  وضعيتي اين فرصت را براي شركت

ي مالكانه كشورهاي  سهم عظيمي از بهرهسودهاي انحصاري نفتي بلكه 
  صادركننده نفت را به جيب بزنند. 

ي اين دوران عبارتند از: الف)  كننده اي مشخص هاي پايه برخي از ويژگي
 50ـ50هاي نفتي ــ كه با تسهيم سود  تقسيم دلبخواه سودهاي نفتي و رانت

يج از مبدأ خل» ي حمل و نقل خيالي نفت هزينه«آغاز شد ب) حذف 
.  )5(مكزيك عليرغم مكان توليد و تعيين دومين مبدا ثابت در خليج فارس

) در ايران. ت) 1954زدايي نفت ( ) و به دنبال آن ملي1951كردن ( پ) ملي
و ج) ظهور  )6(ي نفت (اوپك)، تشكيل سازمان كشورهاي صادركننده

ي آچناكري (آلفونسو  نامه هاي مستقل نفتي و فروپاشي موافقت شركت
). طّي اين دوره، با 1972؛ مكداشي 35ـ21، صفحات 1985؛ بينا 1966

توجه به تمايل به تثبيت قيمت نفت بر حسب مبدا ثابت در خليج مكزيك، 
). 203ـ121، صفحات 1976نفت داخلي اياالت متحده نيز كنترل شد (بلر 

يج ي قيمت  نفت در اياالت متحده (در خل اين نظام مبدا ثابت، كه بر پايه
طريق سرانگشتي و  خطي همگاني (به مكزيك) بنا شده بود، به عنوان چوب

اي از جهان مورد استفاده  گذاري نفت در هر منطقه حسابداري) براي قيمت
  ).1952تجارت آمريكا  قرار گرفت (كميسون فدرال
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ي خليج  تر در منطقه با توجه به كشفيات جديد و پروپيمان نفت ارزان
يد نه تنها جايگزين بازارهاي آمريكا در غرب سوئز شد فارس، اين نفت جد

بلكه همچنين در بازارهاي نوار ساحلي شرقي اياالت متحده جاي خود را باز 
ي غربي، با نفت  اي، مجاور با نيمكره گونه، بازارهاي نفتي منطقه كرد. بدين 

المللي نفت را برانگيخت تا  خليح فارس تأمين شدند. اين امر كارتل بين
هاي مبدا ثابت خليج فارس را بشكند، با اين هدف كه مانع از جريان  قيمت

اي نفت به سوي بازار اياالت متحده شود، و به اين طريق از  منطقه يافتنِ بين
، كه در 1928سال » As Is Agreement«ي  اصول مندرج در توافقنامه

دو خليج،  آچناكري منعقد شده بود، تبعيت كند. قيمت با مبدا ثابت در هر
دهنده براي انتقال و توزيع نفت  از لحاظ تاريخي، چون سازوكاري تخصيص

كرد. بنابراين، در حالي  هاي مرتبط جهاني كارتل عمل مي خام درون شبكه
كه شكستن قيمت مبدا ثابت خليج فارس جريان خروج نفت از منطقه را 

در اين منطقه، ي نفت  هاي مالكانه كشورهاي صادركننده كاهش داد، از بهره
چه از لحاظ مقدار (برحسب بشكه) و چه از لحاظ كميت توليد و صدور، 

  مراتب كاست. به
هاي مبدا ثابت  پي در پي قيمت  تأسيس اعتراضي اوپك پاسخي به شكستن

بود. قيمت مبدا ثابت  1950ي  المللي در اواخر دهه توسط كارتل نفتي بين
از عوامل، نظير ركود اقتصادي نفت در خليج فارس به دليل مجموعه اي 

، گسترش توليد نفت روسيه شوروي و تحميل تعرفه و نيز 1958سال 
در بازار نفتي داخلي اياالت متحده، كه از هر  1959ي وارادت نفتي  سهميه

شد. اين عامل آخر، كه براي از  ترين بازار جهان بود، شكسته مي نظر بزرگ
مستقل (غير كارتلي) نفت در اياالت ميان بردن رقابت ميان توليدكنندگان 

متحده و كارتل تدارك ديده شده است، در حقيقت نوك كوه يخيِ حمايت 
ي آچناكري) ــ كه هم  (موافقتنامه» As Is Agreement«دولت آمريكا را از 

كنندگان داخلي (يعني شهروندان خود آمريكا) و هم به ضرر  به زيان مصرف
ي خليج فارس عمل كرده است ــ به  منطقهبگيران و صاحبان  نفت  اجاره

وضوح نشان مي دهد. با اين همه، اين امر توسط دولت اياالت متحده زير 
آن » نفت شناس«حتّي از نظر برخي از مدعيان » امنّيت ملّي«كاله شرعي 

زمان نيز پنهان مانده است. شايان ذكر است كه گذرا خاطرنشان كنيم كه 
ــ به هم » نفت استراتژيك«ي  ملّي ــ و بهانههنگامي كه نيرنگ امنّيت 

هاي بين واحد ضدتراست وزارت دادگستري و وزارت امور  بافته شد، تنش
 1890مصوب سال » شرمن«ي آمريكا بر سر نقض قانون ضدتراست  خارجه

يكباره براي هميشه فرو خوابيد.  1911و قانون مربوط به ضدتراست سال 
هاي مرتبط با  كاري اي از بالهت و ندانم شهاين ابداع مبتكرانه تنها گو

دهد  بينانه، ناباليده و ارتجاعي آن دوره را نشان مي سياست خارجي نزديك
  ، فصل هفتم).1976(رجوع كنيد به بلر 

در حقيقت، سياست خارجي غيررسمي اياالت متحده همانا سياست 
  دستكشدر راستاي اصول آچناكري و در واقع » نگاهداري وضعيت موجود«

توان در نگرش  ي آن بود. براي مثال، تاييد اين موضوع را نيز مي پوشيده
نشناختن اوپك براي بيش از پنج سال  رسميت تدافعي اياالت متحده در به

آمريكا و » يادداشت گفتگوي«پس از تشكيل آن شاهد بود. فراز زير كه از 
وزارت امور شود، ضمن روشن كردن نقش  نقل مي 1964انگلستان در سال 

بندي  گروه«ي قديمي ايجاد موازنه از طريق  ي اياالت متحده، ايده خارجه
ي  ها پيش از بحران دهه در مقابل اوپك را كه سال» مصرف كنندگان نفت

  سازد: طرح شده است نيز برمال مي 1970
ي بريتانيا] گفت ما تصور  سر جفري [هريسون، معاون وزير امور خارجه

اي به طرق متفاوتي بروز  ست در مورد مسائل اوپك مواجههكنيم ممكن ا مي
ها حمايت  ) ممكن است در موضعي قرار بگيريم كه... از كمپاني1كند. (

كنيم. اين امر اشكاالت زيادي دارد، از جمله اين كه احساسات 
اي براي  تواند امكانات بالقوه انگيزد كه مي ناسيوناليستي اعراب را برمي

مشكالت سياسي دروني در كشورهاي مربوطه ايجاد كند. دخالت شوروي و 
به دليل اين مالحظات، شاه [محمد رضا پهلوي] آماده شده است كه 

ها در گردهمايي رياض اوپك  شدن تحريم پيشاپيش حركت كند تا از قانوني
كشورهاي   ) ممكن است با حكومت2] اجتناب شود. (1963دسامبر  24[

غربي برخوردي پيش بيايد... چنانچه ي اروپاي  كننده هاي مصرف
) افزايش قيمت نفت به 3مان با اوپك به قطع نفت منجر شود... ( مشكالت

ي اروپاي غربي را به ائتالف عليه اوپك  كننده تواند مصرف همين ترتيب مي
ها به هر حال رخ خواهد  برانگيزد. با اين همه، اعتقاد داريم كه افزايش قيمت

وپايي فقط بايد ياد بگيرند كه با آن بسازند.... آقاي كلي هاي ار داد و حكومت
[معاون وزارت داخله اياالت متحده در اداره منابع معدني] موافقت اصولي 
خود را با نكاتي كه سر جفري اظهار داشته بود بيان كرد.... ما نيز نگران 

 كننده ــ توليدكننده هستيم و اين امكان هست كه بخواهيم تقابل مصرف
ها در  اين برخورد زودتر از زمان الزم رخ دهد.... با تمركز دادن توجه اروپايي

ها را به  اين لحظه به مشكالت نفتي خاورميانه ممكن است اروپايي
گان نفت عليه اوپك  كننده بندي مصرف ي يك گروه انديشيدن درباره

ن سازما{ OECDما اميدواريم از برخورد ميان اوپك و برانگيزانيم... 
... سر جفري بپرهيزيم 1964در سال همكاري اقتصادي و توسعه ـ م.} 

گفت كه وي مايل است بار ديگر موضعِ مشترك دو كشور را، كه در 
طرفانه و  ي مطلوب بودن اتخاذ موضعي بي ] درباره1963گفتگوهاي ژوئن [

، صفحات 1964اند، مورد تاييد قرار دهد. ( نشناختن اوپك داشته رسميت به
  ، تأكيد از نگارنده است).320ـ319

لوحي آمريكايي نسبت به اوپك سرانجام  ي انگليسي و ساده نگرش متكبرانه
بينانه و حماقتي سياسي از كار درآمد. تقريباً شش  يك افتضاح خودبزرگ

سال طول كشيد تا دولت آمريكا تشخيص دهد كه عمالً در 
اين اقدام ديرهنگام  نشناختن اوپك تنها مانده است. لذا، با رسميت به

باختگان انگليسي)، آمريكا با استيصال سياسي هم چوب را  (صرفنظر از جهان
  خورد و هم پياز را: 

طرفي و عدم تعهد در قبال  سياست اياالت متحده ـ انگلستان در اتخاذ بي
) آمده است، مانع از آن نشد 8(بند  CA-386اوپك كه شرح جزييات آن در 

 ECOSOCالمللي، به ويژه از سوي  هاي بين ازمانكه اوپك از سوي س
{كنفرانس  UNCTAD{شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل ـ م.} و 

جهاني تجارت و توسعه ـ م.}، به رسميت شناخته نشود، و اتريش نيز به 
در اين سازمان و كاركنان آن مقام و موقعيت ديپلوماتيك اعطا كرده است. 

ي اوپك، دولت  آمده هاي به دست موفقيت پرتو اين مسائل و ساير
و در آمريكا قصد بازنگري در سياست كنوني خود نسبت به اوپك 

مشي ديگري نسبت به اين  صدد بررسي اين موضوع است كه آيا خط
تواند به نحوه سودمندتري به منافع اياالت متحده خدمت كند  سازمان مي
  ه است).، تاكيد از نگارند333، صفحه 1965(جورج بال  
سره بنيان  ، از جمله سه تحول عمده رخ داد كه يك1960ي  در اواخر دهه

كارتلي صنعت نفت را به نفع نيروهاي بالنده و عيني بازار، همراه با 
 spot oilاي بازار ( گذاري روزانه  نفت بر اساس عرضه و تقاضاي لحظه قيمت

pricesتاري اقتصاد ) در سطح جهان تضعيف كرد. نخست، تغييرات دگرگش
المللي نفت اثرات خود را نشان داد؛ اين  ي اوپك با كارتل بين كالن در رابطه

ي  امر  بازتاب تغييراتي بود كه در تكامل دروني و ادغام اُرگانيك و بالقوه
بهره  ي نفت در اقتصاد جهاني بخش نفت را نيز بي كشورهاي صادركننده

تقل رو به ازدياد گذاشتند كه اين هاي نفتي مس نگذاشته بودند. دوم، كمپاني
ي گويايي از اغتشاش دروني و فرسايش قدرت در نظام كارتلي  خود نشانه
هاي  ) بود. سرانجام، افزايش چشمگيري در هزينه1972ـ1928آچناكري (

هاي نفتي  ترين ميدان اكتشاف، توسعه و توليد نفت داخلي آمريكا، پرهزينه
ها، پديد  ازاء مقدار مطلق آن هزينه در جهان، هم برحسب بشكه و هم به

ي  ي اين مورد آخر نيز موجب افزايش چشمگير هزينه آمد. افزايش هزينه
شد. در اين زمان، بازرسي دقيق ميادين  جاري توليد نفت در داخل آمريكا 

) چشمگير fragmentationنفتي اياالت متحد نشان داد: الف) پراكندگي (
هاي اكتشافي داخلي آمريكا،  در رابطه با فعاليتهاي جديد نفتي   نامه اجاره

هاي نفتي (يعني پراكندگي  نامه  ب) پراكندگي نسبتاً قابل مالحظه در اجاره
شدن و  مالكيت حق امتياز) در ميادين نفتي توليدكننده كه نيازمند يكي

كارگيري عمليات پيشرفته بازيافت نفت بوده اند، پ) سقوط واقعي آهنگ  به
هاي  شده بر حسب چاه هاي افزوده ي نفتي در آمريكا (ذخيرهها يافته

اكتشافي) به دنبال از سر گذراندن اوج تكنيكي توليد در اين منطقه در 
درپي در  هاي پي گذاري ي سرمايه ؛ و ت) افزايش چشمگير هزينه1970
هاي درجه دوم و سوم در ميادين نفتي قديمي اياالت متحده (بينا،  بازيافت
1985 ،1988 .(  
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سياست » آهن تكزاس كميسون راه«، 1970ي  در اين ميان، در اوايل دهه
ريزي تناسب تقاضاي بازار را پس از چهار دهه  كنترل عرضه بر اساس برنامه

از زمان كشف ميدان پروپيمان تكزاس شرقي كنار گذاشت. چنانكه بلر 
تناسب ريزي جهت  كند، سياست تگزاسي برنامه ) بدرستي تأكيد مي1976(

نام » احتياط در مصرف«(يا آنچه سياست  1932تقاضا با عرضه از سال 
ي جايگزيني براي يكي  مثابه ي آچناكري، به نامه صدا با موافقت گرفته)، هم

كردن ميادين (و كاربرد بازيابي پيشرفته) بكار گرفته شد كه عمالً به نابودي 
، در آمريكا، 1970ي  نويهميلياردها بشكه نفت بازيافته انجاميد. در اول ژا

منظور معافيت  هاي نفت به اصطالح كاهش چاه كردن به ي هزينه سهميه
، دولت 1971اوت  15درصد تقليل يافت. در  0/22به  5/27مالياتي از 

ي  ژانويه 11ها را آغاز كرد. در  قيمت  نيكسون نخستين مرحله از كنترل
اوت  17تبديل شد. در  ، كنترل قيمت اجباري به كنترل داوطلبانه1973
اي را بر نفت داخلي تحميل كرد:  ، دولت نيكسون سقف قيمت دواليه1973

تر) بايد  هاي موجود يا پايين از چاه 1972نفت قديمي (توليدشده در سطوح 
شد؛ نفت جديد  سنت فروخته مي 35ي  به اضافه 1973هاي مارس  به قيمت

هاي جديد)  هاي موجود و از چاه از چاه 1972(توليدشده در باالتر از سطوح 
بندي واردات نفتي  ، قانون كذايي سهميه1972شد. در سال  كنترل نمي

ــ كه محصول سياست دوستانه در قبال كارتل نفت بوده اما به نام  1959
؛ 1976به افكار عمومي القاء شده بود ــ   لغو شد (بلر » امنّيت ملّي«

مان عاملي است كه موجب بندي ه ). اين سهميه186ـ152صفحات 
شكستن و تقليل پي در پي قيمت اعالم شده در مبدا پايه اي نفت در خليج 
فارس شد و به زودي  به تشكيل اوپك انجاميد. سرانجام، ارزش دالر آمريكا 

و  5/8، به ترتيب 1973ي  و به دنبال آن در فوريه 1971ابتدا در دسامبر 
از باال بردن قيمت اعالم شده   پيشها  درصد، كاهش يافت. تمامي اين 10

اوپك يك  1974ي  اتفاق افتاد. در اول ژانويه 1973اكتبر  16توسط اُپك در 
، آژانس 1974نوامبر  15بار ديگر قيمت اعالم شده نفت خود را باال برد. در 

  )7() به منظور مقابله با اُپك تشكيل شد.IEAالمللي انرژي ( بين
تدريج  ي گذار به ارتلي آچناكري در جريان اين دورهي بزرگ ك نهايتاً، شبكه

ي بوروكراتيك سرّي و دوستانه سرانجام  نامه از هم پاشيده شد. اين موافقت
ي بازار داد. نبود كنترل بر  گسيخته جاي خود را به نيروهاي شفاّف و عنان
ي مطلوب را براي  ي كارتلي نتيجه حجم در حال افزايشِ نفت خارج از شبكه

ي ساختار رو به رشد  لكرد نيروي سركش بازار فراهم كرد. توسعهعم
ي  يافتگي بالقوه ي نفت منجر به ارزش داري در كشورهاي صادركننده سرمايه

ي مدرن رانت در حوزه اقتصاد نفت شد. اين نيز  مالكّيت ارضي و تبلور مقوله
هاي  لهاي ترواي سا رغمِ حضور اسب به نوبه خود ماهيت اوپك را ــ علي

) كه هنوز درون اوپك نوميدانه  به دنبال Pax Americanaطاليي گذشته (
گشتند ــ تغيير داد. ميادين نفتي اياالت متحده بر اساس  موضع ميانه مي

تحوالت جديد بازسازي و بهبود يافتند؛ صنعت جهاني نفت از طريق بحران 
متحده به قيمت دست شد؛ و قيمت توليد نفت اياالت  از نو سازماندهي و يك

ي توليد براي كل اين صنعت در سراسر جهان تبديل گرديد.  كننده تنظيم
هاي يكنواخت و يكسان بازار، رانت  ي پس از بحران با قيمت يافته نفت تحول

شدن  انتهاي بازار به عصر جهاني تفاضلي جهاني نفت، و باالخره تالطم بي
  ).2005ين  ؛ بينا و م1997، 1992، 1985قدم نهاد (بينا 

ي  هاي چندجانبه ي دگرگوني را بايد چون آينه 1974ـ1973بحران 
دست شدن جهاني صنعت نفت ــ از  تري تلقي كرد: الف) يك بزرگ
گذاري،  و نهاد قيمت  ترين تا باالترين ساختار هزينه ــ تحت يك قاعده پايين

ل كارتل شدنِ نفت در مقاب كردن بالقوه و مالزم با آن فرامليتي ب) ملّي
زدايي نفت  خوار نفتي، پ) كارتل هاي رانت المللي نفت توسط دولت بين

يافتگي عمومي  اياالت متحده و بازسازي صنعت نفت آن كشور، ت) ارزش
گيري رقابتي رانت تفاضلي  االرضي جهان و شكل مالكيت ذخائر نفتي تحت

رانت بگير جنيني به يك  در جهان نفت، ث) دگرگوني اوپك از يك رانت
كن كامالً باليده، ج) تكثير و تعدد بازارهاي رقابتي و جهاني نفت، لغو  جمع

نفت و چ) عدم » اسپات«هاي جهاني  و استقرار قيمت» اعالن شده  قيمت«
اساس بودن خيال اتوپي  واسطه (فيزيكي)، بي اندازي بي لزوم دست

ستگي به يك مورد بودن استناد واب خودكفايي، و باالخره بي اثر شدن و بي
  ). 1990ب، 1989ي نفتي خاص (بينا،  منطقه

ي) نفت ارزان و نفت گران در دوران كنوني بسر  (يا چندگانه  عصر دوگانه
رسيده است. اما همانطوري كه تجربه كرديم، در قاموس رئال پوليتيك و در 

ي وابستگي و درخواست  امنّيت ملّي، ادعاي مسخره«مزه  معيت شوخي بي
حتّي منجر به مكالمات  1970مستقيم به نفت در نيمه دوم دهه دستيابي 

پاكس «ناهنجار و تهديدهاي جدي عليه شاه ايران ــ فرزند برومند و سربزير 
ــ  توسط هنري كسينجر شد. افزون بر اين، ما نيز شاهد » امريكانا

دستپاچگي دولت كارتر و طرح ايجاد نيروي ضربتي سريع جهت گسيل به 
اصطالح تحليلي  ي به ، در جبهه1970ي  پس از دهه )8(رس بوديم.خليج فا

نفت  )9(زدايي گريخته بر سر آمريكايي ژئوپولتيك نفت، اغلب مباحثات جسته
ي توليد، مصرف و واردات داخلي نفت در اياالت متحده  و دغدغه درباره

ي  كننده و جهت آشنا و گمراه» عرضه ـ تقاضايي«هاي  تمركز يافت. اين بحث
سياسي آنها نه تنها كمكي به روشن شدن تحوالت اُرگانيك و كيفي موجود 
نكرد بلكه بسياري از پژوهشگران و اقتصاددانان راديكال و چپ را نيز با خود 

طول   ي گُنگ اغتشاشات نظري سوق داد. سرانجام، تقريباً يك دهه به بيراهه
دند كه اين كشيد تا آمريكا، اوپك و جهان در حال غليان تشخيص دا

ناپذيرند. اكنون ديگر همگان به وجود  ساز و برگشت تغييرات دوران
ناپذيري اذعان دارند، اما متأسفانه هنوز از درك  انكار اين برگشت غيرقابل

ناپذيري را به وجود آورده است  سيستماتيك حقيقتي كه اين بازگشت
نگارنده بيشتر  ي تيز تأسف ي اين تأسف به كنار، اما لبه عاجزند. دامنه

متوجه پژوهشگران راديكال و مدعيان چپ است كه هنوز كه هنوز است در 
  كنند.    هاي پوسيده و قالبي راست تغذيه مي مورد نفت از تئوري

  
  نگاهي دوباره به تئوري رانت نفت
ي خود اين صنعت هم  كردن آن به اندازه اهميت رانت نفت و ضرورت تئوريزه

 Marginalistانقالب مارژيناليستيدارد. اما، جهت اهميت و هم قدمت 
Revolution)  در تاريخ علم اقتصاد، كه به ظهور مكتب نئوكالسيك منتهي (

شد، با برخورد مشخص و علمي به مقوله رانت، از جمله رانت نفت، 
ي چندين نسل،  وجه سازگاري نداشته است. عالوه بر اين، در فاصله هيچ به

لمات متضاد و فراواني را برانگيخت، مكتب نئوكالسيك كه مشاجرات و مكا
ي پژوهشي  ي رانت را از برنامه سرانجام توانست برخورد مشخص به مقوله

رغم اظهارات پيگير و  گيري ايدئولوژيك، علي خود حذف كند. اين تصميم
ي  اصرار بسياري از نويسندگان موافق كاربرد مشخص رانت بود كه در آستانه

و پس از آن صورت گرفت. بدين ترتيب، مكتب نئوكالسيك با  ي بيست سده
انگاشتن قيمت «گذاري  گويي ــ يا دور باطل قيمت كردن همان جانشين

گذاري  ) ــ همراه با قيمتopportunity cost» (از دست رفته فرصتبراساس  
)، رانت general equilibrium» (تعادل جامع«عوامل توليد به روال مكانيزم 

االرضي را  و عموميت ناپذيرِ مرتبط با مالكّيت منابع ارضي و تحتخاص 
) تمامي returnگونه، رانت ابتدا به عنوان بازده ( بدين )10(ناديده گرفت.

ي پيروان و  بينانه رفته از ديد نزديك تعميم يافته و بعداً رفته» عوامل توليد«
ا خطاكار اين مكتب محو شد. اما شَبح رانت، نه چندان وجدان خودآگاه ام

» رقابت ـ انحصار«شباهت به روح پدر هاملت، در وجدان ناخودآگاه  بي
نئوكالسيكي به عنوان يادآوري هنوز به پاورچيني مشغول است (فاين 

  ). 1891، فصل هفتم؛ هابسون 1982
  

  
  
  

  
  يافتگي مالكيت ارضي  رانت:  ارزش
هاي اقتصادي  لِ تئوريي آشي اي به اندازه صنعت نفت پاشنه در هيچ رشته

چنين آشكار و نمايان نيست. زيرا در اين بخش اقتصادي رانت  حاكم اين
رود. در چارچوب مكتب نئوكالسيك  شمار مي كننده به نفت عامل تعيين

هيچگونه جايي براي رانت در نظر گرفته نشده است، جز با نقض رقابت 
هاي  چوب مدلشده. همچنين هيچ رانت خاصي در چار خيالي و آرماني
هاي عوامل  ، كه در حقيقت  تمامي بازده»تعادل جامع«رياضي مكانيزم 

شوند، وجود ندارد. اما، در چارچوب  توليد جملگي رانت محسوب مي
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 ي ويژه) كه سخن از تئوري partial equilibrium» (تعادل ناقص«هاي  مدل
كاالئي قابليت  پذير است، تئوري نئوكالسيك تنها در جهان تك رانت امكان
يابد. به همين دليل است كه در چارچوب نئوكالسيك اكثريت  كاربرد مي

وفور از تكرار  هاي مربوط به نفت به قريب به اتفاق مقاالت و نوشته
وجود رقابت در بازار نفت و حضور كنترل و  )  عدمtautologyگويي ( همان اين

   )11(انحصار به اشكال گوناگون انباشته است.
ي واقعيت  توانيم تئوري نوكالسيك را براي مطالعه وجه به اينكه نميبا ت

(رانت نفت) به كار ببريم و عالقه نداريم واقعيت (رانت نفت) را فداي 
هاي تئوري نوكالسيك بكنيم، انتخاب ديگري جز اين نداريم  پردازي خيال

نت به ي اقتصاد سياسي را هاي ريكاردو ـ ماركس درباره كه به آثار و نوشته
). در 1976؛ ريكاردو 1968عنوان پيشاتاريخ خويش باز گرديم (ماركس 

، ماركس چارچوبي را براي سرمايهفصل نخست، قسمت ششم از جلد سوم 
داري پيشنهاد كرده است. در اين اثر ماركس  معناي رانت در توليد سرمايه

  طور خالصه اشتباهات بازدارنده را مشخص كرده است: به
) را ground rentه وجود دارد كه تحليل اجاره زمين (سه خطاي عمد

  كند و بايد هنگام پرداختن به آن از آنها اجتناب كرد: ناروشن مي
آميختگي ميان اشكال گوناگون رانت كه منطبق با سطوح متفاوت  . درهم1

اشكال متفاوت رانت  سرشت عامتكامل فرايند توليد اجتماعي است... اين 
  ها را ناديده بگيرند. ه افرادي اين تفاوتشود ك ... موجب مي

. تمامي اجاره زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است.... اما شرايط 2
ذهني و عيني كار اضافي و ارزش اضافي به طور كلي ربطي به شكل خاص  

ها در ارتباط با ارزش اضافي به  ندارد، خواه اين سود باشد خواه اجاره. آن
نظر از شكل خاصي كه ممكن است  شوند، صرف مربوط ميمعناي اعم كلمه 

  ي زمين را بيان نمي كنند. اختيار كنند. بنابراين، آنها مفهوم اجاره
ارزش اقتصادي مالكيت ارضي، به بيان ديگر   . ويژگي خاصي كه از تعيين3

وجه بنا  شود اين است كه مقدار آن به هيچ ي اجاره زمين، ايجاد مي توسعه
شود، بلكه برعكس با تكامل كار اجتماعي  ي آن تعيين نمي ندهبه عمل گير

، 1991شود ( كه مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد تعيين مي
  تاكيد در متن است.؛ 775ـ772صفحات 

تشخيص اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل 
داري است.  ي توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه ماركس درباره

هاي  ي يكسان گرفتن رانت در دوران نخستين نكته هشداري است درباره
كه  كند كه با اين ي دوم تاييد مي ي توليد. نكته مختلف در ارتباط با شيوه

رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي ــ به عنوان معلول شرايط 
براي مشخص داري ــ هيچ نوع سازوكار خودكاري  عمومي توليد سرمايه

كردن رانت ندارد. سرانجام، تعيين ارزش مالكيت ارضي (يعني تشكيل و 
رغم  مقدار رانت) نه قضا و قدري است نه با عينّيتي نامعين، و اين علي
گذار  مذاكراتي است كه بر سر تعيين  مقدار رانت بين مالك زمين و سرمايه

ستماتيك و ممكن است در جريان باشد. مقدار رانت توسط عملكرد سي
كه مقدار رانت  شود. با توجه به اين سازگاري با قانون ارزش تعيين مي

تز  دارد، دخالت مالكيت ارضي نه آنتي  كنندگي ارزش بستگي به تعيين
ي خود در رشد و تكامل نيروهاي  سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه

 absolute( شود. اين نكته براي توصيف صحيح رانت مطلق مولد منعكس مي

rent .و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت انحصاري، كامال ضروري است ،(  
ي واقعي كه بر اساس آن  ماركس، برخالف ريكاردو، با تجربه

حاصلخيزترين زمين بايد رانت بدهد شروع كرد. او اين رانت را رانت  كم
ارضي  مطلق دانست. بنا به نظر ماركس، رانت مطلق تاثيرِ انحصار مالكيت

دهد ــ انحصاري كه  (مدرن) را بر انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي
براين، انحصار  خود محصول مناسبات اجتماعي (دروني) سرمايه است. عالوه

تواند با آهنگ  ) كه ميsyntheticمالكيت ارضي انحصاري است تركيبي (
ت به رشد انباشت سرمايه برطرف شود. پس براي سنجش اين امر الزم اس

) در بخش organic composition of capital» (تركيب اُرگانيك سرمايه«
اقتصادي مورد نظر رجوع شود. بنا به نظر ماركس، تركيب ارگانيك سرمايه 

هاي ديگر  در حقيقت معيار پيشرفت در كشاورزي نسبت به تمامي بخش
  اقتصادي است، و به اين معنا به رقابت مابين صنايع مختلف اقتصادي

)inter-industry) رك سرمايه ميان اين سكتورهاو تح (inter-sectoral (

گونه، در واقعيت پوياي (تاريخي) دگرگوني  اين  بستگي دارد. به
)transformationارزش (  )valueتوليد (  ) به قيمتprice of production ،(

و برخي هاي توليد در فرايند رقابت هميشگي سرمايه باالتر  برخي از قيمت
ها از ميانگين تركيب  مانند كه به انحراف متعاقب آن مي  تر از ارزش پايين

؛ 1993؛ سعدفيلهو 1986اُرگانيك سرمايه در كّلِ اقتصاد بستگي دارد (فاين 
). اين حاكي از آن است كه رانت مطلق ضرورتاً تابع 1984، 1977شيخ 

ت آن به عنوان يك رقابت مابين صنايع گوناگون است؛ و در نتيجه، مناسب
مقوله به آهنگ نسبي ورود و انباشت سرمايه در بخش مورد بحث بستگي 
دارد. بنابراين خطاست كه رانت مطلق را چون رانت انحصاري دلبخواه به 

  ). 1979تصوير بكشيم (فاين 
شايسته است كه در اينجا گذرا تصويري اجمالي از تئوري رقابت ماركس 

تز انحصار فئودالي، و انحصار  را به عنوان آنتي ترسيم كنيم. ماركس رقابت
نفي انحصار فئودالي تا آن جا كه متضمن نظامي «داري را به عنوان  سرمايه

كند كه]  گونه [استدالل مي به اين«كند و  مجسم مي» از رقابت است...
انحصار مدرن، انحصار بورژوايي، انحصار تركيبي است،[يعني] نفي در نفي، 

). از نظر ماركس 151، صفحه 1969مي باشد (» ] وحدت اضداد[و در نتيجه
و شومپيتر تراكم و تمركز سرمايه اجزاي ضروري انباشت سرمايه هستند و 
اين امر مهمات و ابزار الزم را براي انجام جنگ رقابتي سرمايه با سرمايه 

رجوع  1980، فصل هفتم؛ همچنين به شيخ 1942آورد (شومپيتر  فراهم مي
تز رقابت  . به همين سان، ادغام از نظر ماركس (و شومپيتر) نه آنتيكنيد)

موانع ورود سرمايه به درون «بلكه سنتز آن است. همچنين، آنچه بعنوان  
ي  شود، همانا بازتاب افزايش مداوم در حجم سرمايه ناميده مي» يك صنعت

زار ) براي توليد ارزش اضافي در كارregulating capitalكننده ( تنظيم
ي  گويانه ي همان گسترده رقابت است. در اينجا نه پندار رقابت ناب و نه سازه

)، هيچ كدام ارتباطي با رقابت atomistic marketsاي ( بازارهاي هسته
داري ندارد. پس اگر قبول  ي واقعي در سرمايه كننده تاثيرگذار و دگرگون

ند، ديگر نبايد آن را ك داري سنتزوار عمل مي كنيم كه مفهوم انحصار سرمايه
بورژوامĤبانه) با مفهوم ارتدكسي انحصار درهم آميزيم  عوامانه (و يا خرده

نحو، بنظر ما بايد  ). به همين6، فصل 1981(همچنين رجوع كنيد به ويكس 
با انحصار مالكيت ارضي نيز به همان ترتيب سنتزوار برخورد كرد، يعني به 

   )12(صورت نفي در نفي.
) اثرات تنوع در كيفيت زمين differential rentر، رانت تفاضلي (از سوي ديگ

گيرد كه در كشاورزي  اي در نظر مي را در مجموع با تغييرات حجم سرمايه
  سازد: گونه، ماركس موضوع را روشن مي گذاري شده است. به اين سرمايه

ي  شود،.. در نتيجه ترتيب، سطح رانت، كه برحسب آكر محاسبه مي بدين  
يابد. و عالوه بر اين،  شده در زمين افزايش مي ي صرف  افزايش سرمايه

نظر از اينكه  مانند، صرف هاي توليد ثابت باقي مي هنگامي هم كه قيمت
يابد، اين امر  ماند، يا افزايش يا كاهش مي ي اضافي ثابت مي وري سرمايه بهره

ت در هر آكر ي افزايش سطح ران  دهد. اين عوامل آخري  بر درجه  رخ مي
دهند كه مقدار رانت افزايش  گذارد، اما تغييري در اين واقعيت نمي تاثير مي

جنبه خاص دارد و آن  IIاي است كه براي رانت تفاضلي  يابد. اين پديده مي
ي توليد  كند.... با اين همه، هر چه شيوه متمايز مي Iرا از رانت تفاضلي 

در همان مناطق بيشتر افزايش   مايهكند، تراكم سر داري پيشرفت مي سرمايه
گونه، اين تفاوت در سطوح  يابد چنانكه رانت در آكر باال مي رود.... به اين مي

خيزي طبيعي انواع زمين  توان برحسب تفاوت در حاصل رانت را نه مي
توضيح داد و نه بر حسب مقدار كاري كه به كار گرفته شده، بلكه منحصراً 

، صفحات  1991تبيين شود (  گذاري فاوت سرمايهبايد بر حسب انواع مت
  ).831ـ830

گمان سرنخ را از ريكاردو گرفته است، اما مفهوم او از رانت از دو  ماركس بي
نبود مالكيت «با ريكاردو متفاوت است.  الف) فرض  ي مهم كامالً جنبه
ي  ي ريكاردو درباره ي ريكاردو نادرست است و ب) قاعده در نظريه» ارضي
ترتيب شروع از زمين با كيفيت باالتر و اختتام به كشت  وه انجام كشت بهنح

بندي  تر هيچگونه مصداقي در واقعيت ندارد. طبقه در زمين با كيفيت پايين
به  IIو رانت تفاضلي  Iماركس از رانت تفاضلي در دو نوع رانت تفاضلي 

اندازه و با هاي هم  ترتيب منطبق با كاربرد كميت برابر سرمايه در زمين
كشت  كيفيت متفاوت و كاربرد كميت متفاوتي از سرمايه در يك زمين تحت
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هاي تفاضلي  با كيفيتي معلوم است.  با اين همه، اثرات تركيبي اين رانت
ناشي از كاربرد پي در پي  دوماز حاصلخيزي طبيعي و رانت  اول(رانت 

ر جدا كرده و بطور توان با طريق تكنيكي توابع خطي از يكديگ سرمايه) نمي
ي  ). اين نكته براي درك نظريه1974كمي و تك تك باز شناخت (فاين 

ي رانت  ارزش ماركس به دو دليل اهميت دارد: الف) برخالف ريكاردو، نظريه
) از هيچگونه شرايط طبيعي axiomaticاي جزمي ( ماركس به گونه

اقعيت مشخّص شود، بلكه از ويژگي خاّص و و پذيري پديدار نمي تعميم
رو تئوري رانت يك  است ــ از اين يافتگي مالكيت ارضي به وجود آمده ارزش

) در عموميت توليد در هر سكتور اقتصادي general theoryتئوري عام (
) normal capitalي عادي ( نيست، و (ب) تقارن متقابل تاثيرات اندازه

نده بر قيمت توليد حاصلخيزترين زمين زير كشت اثر تعيين كن سرمايه و كم
  در بخش كشاورزي دارد.

كننده  دومين نكته براي تئوري رانت خاّص ما در بخش نفت بسيار تعيين
هاي كنوني نفتي ضرورتاً نبايد در  ترين ميدان بازده است كه بنا به آن كم

هاي نفتي قلمداد شوند؛ اين  ترين ميدان بازده وضعيت اوليه طبيعي خود كم
ي  ي به نحو چشمگيري پربازده بوده اند، در نتيجهها كه زمان ميدان
اند. سرانجام، رانت مطلق  درپي وضعيت كنوني را يافته هاي پي گذاري سرمايه

جدا باشد. زيرا رانت تفاضلي  IIمفهومي خودمدار نيست كه از رانت تفاضلي 
II هاي تعيين ارزش مالكيت ارضي با  حدود رانت مطلق را از طريق پويش

كند ــ رقابتي كه پيمانه تركيب  صنعتي سرمايه تعيين مي ابت بينوجود رق
دهد كه تئوري ارزش  اُرگانيك سرمايه بازتاب آن است. اين امر نشان مي

كه  هاي توليد) فرايند توليد، مبادله و توزيع را پيش از آن ماركس (و قيمت
ي آن از طريق تئوري رانت ارتقا يابد، وحدت تئوريكبه اوج انضماميت 

  تنگاتنگ بخشيده بود.
  

  
  

  يافتگي ذخائر نفتي رانت نفت: ارزش
االرضي  يافتگي مالكيت ارضي و تحت ي ارزش از ابتدا، پيش از بررسي مسئله

هاي  ذخائر نفت، بايد نظام مالكيت بر زمين، و از اين رو مالكيت بر ذخيره
ام نفتي را در صنعت نفت مشخص كنيم.  چنانكه پيشتر اشاره شد، دو نظ

 ruleي تصرف ( جداگانه حق مالكيت در صنعت نفت وجود دارد: الف) قاعده

of capture،شامل مالكيت خصوصي منابع زيرزميني و ب)  ) در آمريكا
ي مناطق  ) بر منابع زير زميني در بقيهpublic ownershipمالكيت عموميِ (

را پيش ي نفت. البته اين امر دو شكل متفاوت تصاحب طبيعت  توليدكننده
دهد. چنانكه  مي  ارزش مالكيت ارضي در توليد ارائه يافتگي و تعيين از ارزش
ي رانت بايد با توجه به  ي مسئله تر استدالل شد، هر نوع تحقيقي درباره پيش
بودن توليد نفت،   رو خاص بودن مالكيت ارضي مورد بحث و از همين خاص

كال انگليسي) مبني بر مشخص شود. بنابراين، حكم موري (پژوهشگر رادي
 alternativeي جايگزين ( اين كه رانت كشاورزي ــ بر اساس مالك استفاده

use از زمين ــ بايد نحوه رانت نفتي را تعيين كند، به دو دليل ادعاي (
ي جايگزين از زمين، تنها  ي مبني بر استفاده بغايت باطلي است: الف) عقيده

گويانه به مصداق  همان ارد كه رانت را اينيك گام كوتاه با اين نظر فاصله د
) تلقي كنيم؛ و ب) opportunity cost» (انتخاب از دست رفته فرصت«

تحليل رانت نفتي وي نه از لحاظ تاريخي مشخّص است و نه هيچ مناسبتي 
؛ براي 1977االرضي در نفت دارد (موري  با چگونگي مالكيت ارضي و تحت

  ). 1983فاين بديلي انتقادي رجوع كنيد به 
كننده اين است كه آيا مالكيت ارضي در نفت ــ يعني اين شكل  سوال تعيين

كند يا نه، و اگر نه، چرا نه.  خاص از مالكيت ارضي ــ رانت مطلق دريافت مي
هاي انباشت سرمايه در كل بخش نفت  پاسخ به اين پرسش به گام و پويش

ي  ه بين بخش نفت و بقيهي خود به تحرك سرماي وابسته است، كه به نوبه
ي رقابت مابين  هاي اقتصادي مربوط است، كه خود حاكي از گستره بخش

 تركيب اُرگانيك سرمايهصنايع گوناگون اقتصادي است و برحسب تغييرات 
شود. به بيان ديگر، اگرچه رانت مطلق رانت  در صنعت نفت سنجيده مي

ك نيست، اما ممكن است ي اقتصاد نئوكالسي گويانه انحصاري به نحو همان
هاي ديگر  ي عاملي دروني مانع جريان و حركت سرمايه از بخش مثابه به

ها جلوگيري كرده و به ايجاد  صنعتي سرمايه گونه از رقابت بين شود، و به اين
منجر شود. به همين » تركيب ارگانيك سرمايه«تري از ميانگين  سطح پائين

اي است اساسي كه در  مسئله فاضليتو  مطلقهاي  دليل تمايز بين رانت
) و تكامل فرا مليتي 1970ي  زدايي نفت (طّي دهه پشت آن امر كارتل

هاي تفاضلي نفت در رابطه با حركت سرمايه در فرايند رقابت جهاني  رانت
اي است براي  كننده نهفته است. اين تمايز تئوريك به تنهايي گام تعيين

و باالخره  وحدت رقابتيانيزم درك پيچيدگي بخش نفت معاصر، و مك
  شدن آن.    جهاني

ي نفتي اياالت متحد به طور كامل اكتشاف و به شدت  اين واقعيت كه منطقه
يافتگي مالكيت  حفاري شده، شاخصي است حاكي از اينكه فرايند ارزش

 تركيب«ي تصرف با سطح باالي  ارضي در محدوده آمريكا تحت قاعده
باال » تركيب اُرگانيك«ده است. وجود همين حاصل ش» اُرگانيك سرمايه

ي مالكيت  تر تحت قاعده ده و بهره  شده براي مناطق نفتي كمتر اكتشاف
شود:  عمومي نيز صادق است. در رابطه با اين امر در اينجا دو نتيجه عايد مي

الف) رانت مطلق رانت انحصاري نيست و ب) در صنعت نفت رانت مطلقي 
همه، در شرايط ايستاي تطبيقي، شايد اين بحث مطرح وجود ندارد. با اين 

هاي نفتي) را دارند اجاره  دهي (ذخيره  هايي كه كمترين بهره شود كه زمين
هاي آمريكائي با  زمين ايناما  )13(شوند مگر رانت دريافت كنند. داده نمي

هايي  زمين آندهي (ميادين نفتي اياالت متحده) ضرورتاً   كمترين بهره
شوند؛ ميادين  كه در حال حاضر براي اكتشاف نفت اجاره داده مي نيستند

دهي در حقيقت مياديني هستند كه در حال حاضر  نفتي با كمترين بهره
ده تلقي  كماكان در توليد هستند. اين ميادين نفتي كه زماني  بسيار بهره

شدند، اكنون به دليل كاربرد پي در پي سرمايه بمنظور استخراج بيشتر  مي
اند. اينها نوعي از ميادين نفتي  بندي پائين فعلي جاي گرفته نفت در طبقه

هاي حداقل  حاصل تقارن اُرگانيك ذخيره» قيمت توليد«ها  هستند كه در آن
كننده مي باشد، و به اين ترتيب قيمت  ي تنظيم بارآور و سرمايه

ابراين، كنند. بن ي توليد را براي كل صنعت در جهان تعيين مي كننده تنظيم
هايي (ميادين نفتي) كه به تازگي اجاره داده  در مثال باالي ما، رانت زمين

  شمار آيند. رانت نفتي تفاضلي به بايداند، رانت نفتي مطلق نيستند، بلكه  شده
ي مناطق نفتي در جهان، با بيشترين بازدهي تا كمترين  با توجه به گستره

اي  سراسر جهان حول مسئلههاي نفتي تفاضلي در  بازدهي، تشكيل رانت
صنعتي  صنعتي و نَه رقابت بين اساسي دور مي زند كه همانا رقابت درون

)intra-industry as opposed to inter-industry competition .نفت است (
شدن اين صنعت همانا تشكيل نرخ سودهاي تفاضلي و  فرض جهاني پيش

ست. به همين نحو، ما بايد دو اي يكسان در بازار جهاني نفت ا ارزش مبادله
هاي تفاضلي را در توليد نفت از هم متمايز سازيم:  شكل جداگانه از رانت

. با توجه IIو ب) رانت تفاضلي نفت از نوع  Iالف) رانت تفاضلي نفت از نوع 
توان  را نمي IIو رانت تفاضلي  Iبه اين امر كه دامنه و اثرات رانت تفاضلي 

امكان جداكردن اثرات ناحاصلخيزترين زمين و  عدمپيشاپيش شناخت (يعني 
ي رانت به  ي تنظيم كننده توليد از قبل). لذا، كاربرد يك نظريه سرمايه

تواند پيامدي معنادار براي مقصود  نمي  )a prioriطريق از پيش دانسته (
). بنابراين، سخن از رانت تفاضلي با 1992ما در بر داشته باشد (بينا، 

) به طور انتزاعي نه IIو رانت تفاضلي  Iل آن (رانت تفاضلي تشخيص دو شك
آورد و نه شرايط خاصي  هاي نفتي فراهم مي راه حل قطعي براي مسئله رانت

هاي انباشت سرمايه در صنعت نفت ارتباط  آورد كه به پويش را فراهم مي
شرط  تنگاتنگ دارند. به همين دليل است كه الزم بود بدون هيچگونه پيش

)a posterioriي تغييرات ساختاري، نهادي، و سازماني، مانند  ) درباره
(بازارهاي حال) و  اسپاتزدايي نفت، تكثير بازارهاي  كارتل
هاي تفاضلي نفتي در  گيري رقابتي رانت خريد نفت و شكل فروش/پيش پيش

  ب).1989؛ 1985پردازي شود (بينا  سراسر جهان، همانند كاري كه ما كرديم، نظريه
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كردن  بخش ، بخشي تصرف قاعدهر نفت داخلي اياالت متحده، با توجه به د
ي ذخيره نفت ميدان  هاي نفتي، به ويژه هنگامي كه اندازه ميدان اجاره 

عظيم است، براي قراردادن مجموعه ميدان نفت تحت يك مديريت واحد و 
ين آفرين بوده است. ا برداري مراحل دوم و سوم، بسيار مشكل آغاز بهره

علّت  اند، به ور بوده ذخاير با اين كه در حالت طبيعي اصلي خود كامالً بهره
اند در  پي بوده در گذاري سنگين و پي اينكه دستخوش چندين نوبت سرمايه

اند. از  برداري مراحل پيشرفته به طور محسوسي نزول كرده فرايند بهره
تر، به تنزل شرايط  رگرو، كاربرد متوالي سرمايه، به ويژه در ذخاير بز همين

ها انجاميده است. چنانكه  دهي آن طبيعي ميادين نفتي و متعاقباً كاهش بهره
ي  هاي سرمايه ، هزينه1960ي  دهد، در سراسر دهه ) نشان مي1985بينا (

نفتي اياالت متحده (براي هر بشكه) مراحل اكتشاف، توسعه و توليد به نحو 
يي هستند كه  ادين نفتي قديميشاخصي افزايش يافته است. اينها مي

هاي طوالني در چهل و هشت ايالت پائيني آمريكا به شدت مشغول  مدت
) cost-price(قيمت هزينه اي (» قيمت توليد«اند. در تمام دنيا،  توليد بوده
ي ميانگين سود) اين ميادين نفتي است كه باالترين محسوب مي  به اضافه

نفت را در كل آمريكا تعيين  ي توليد ندهكن قيمت تنظيمگونه  شود و به اين
صنعت نفت در آمريكا است كه قيمت » قيمت توليد«كند. همچنين، اين  مي

گونه قيمت بازار نفت در هر گوشه از جهان را  ي توليد، و به اين كننده تنظيم
كند. نفت آمريكا همچنين كانون بحراني بوده است كه به ارتقا  تعيين مي

ازسازي صنعت نفت در اياالت متحده و تشكيل سراسري انحصارزدايي و  ب
  ب).1989انجاميد (بينا  هاي تفاضلي در جهان نفت  رانت

از همه سو در معرض غليان،  1970ي  سرانجام، نفت جهاني پس از دهه
 universalو عدم اطمينان در عرصه جهاني ( volatility)ثباتي ( بي

uncertainty واكنش سريع قيمت به سيرافزايش تقاضا () است.  نبودaxcess 

demandي بغرنج است: الف) شرط الزمِ درازمدت براي  ) ناشي از دو مسئله
ثباتي بازار و سمت و سوي نامطمئن  ايجاد ظرفيتي جديد در مقابل بي

هاي آينده و ب) تنگناي تنظيم تغييرات ظرفّيت توليد در پاسخگوئي  قيمت
ي اقتصادي چشمگيري را كه ناشي از فقدان  به روال بازار، بدون آنكه هزينه

كارآيي فني و صدمات احتمالي به ذخاير است متحمل شد. اين وضيت در 
تر است. در اكثر ميادين نفتي، سطوح ظرفيت  ي زياد مشكل مورد عرضه

توليدي موجود پيشاپيش به طور عادي در بيشتر ميادين نفت مشخص شده 
كنند. اين  اني توليد را تنظيم ميهايي كه قيمت جه است، از جمله آن
ها تحت فشار  كننده به ويژه در حالت كاهش قيمت ميادين نفتي تنظيم

هاي نفت يك امكان بسيار  گيرند. در اين حالت بستن چاه جدي قرار مي
شوند، ذخيره نفت  ها بسته مي پرهزينه است. با اين همه، هنگامي كه چاه

زدن به  رود. براي اجتناب از صدمه يموجود در آنها براي هميشه از دست م
ها و اميد به  ذخاير، يك امكان ديگر همانا ادامه توليد در اين گونه ميدان

به همين دليل است كه  )14(هاي بازار در آينده است. بهترشدن قيمت
يابد، مگر اينكه توليد با يك  ي توليد بالفاصله كاهش نمي كننده قيمت تنظيم
مدت روبرو شود، كه در آن صورت سطوح  طوالنيي زياد و  اضافه عرضه

ي كارِ توليد چنين توليدكنندگاني بسيار زياد  ريسك و قبول زيان براي ادامه
اين وضعيت ممكن است در حقيقت يك بحران نفتي به وجود  )15(است.

آورد كه وقوع آن منجر به بازسازي جهاني سرمايه در اين بخش خواهد شد. 
و نيزً  ي جديد توليد كننده قيمت تنظيمهمراه با يك  اين بازسازي، لزوما،

بازار حول محور آن، خود را در چارچوب جهاني نفت   تغييرات قيمت
هايي را بايد از  نشان چنين بحران گونه سرشت منعكس خواهد كرد. به اين

هاي دروني صنعت نفت، و نه بنا به  درون توضيح داد، يعني از جايگاه پويش
  ل برآمده از رخدادهاي خارجي.اوضاع و احوا

ــ هم بعنوان پيش فرض » قدرت«به  نابجااغلب اوقات توسل    
گويانه موضوع نفت را  همان ي نهايي آن ــ اين ي نتيجه مثابه مسئله و هم به
تئوري  بي تاريختاريخ و  بي تئوريكند. همچنين، تكيه بر  رازآميزتر مي

 بيرونياي و عوامل غيرمرتبط  بار حاشيهاي از غ تحوالت نفت را غالبا در هاله
در بازار  كنترلافزايد. مثالً  پيچد، و بدين ترتيب به بار راز و رمز نفت مي مي

ي نامشخّص و نامحدود  در حيطه قدرتاي نئوكالسيك يا  فرضي و هسته
ي ارتباط اين دو با نفت  اصطالح سياسي، و از همه مهمتر، نحوه به

اگر، ما با استناد به آنچه در باال به تفصيل گذشت،  حال. برانگيز است سئوال

هاي واقعي اقتصاد سياسي نفت را نيز به آن اضافه كنيم، بايد در  پيچيدگي
اين زمينه انصافاً به آماتورها و متخّصصان خودخوانده كمي حق بدهيم. آما، 

تصاد توان براي مدعيان پژوهش در اق به گمان ما، چنين حقي را به ندرت مي
  قائل شد.  » گرا ماركس«سياسي و يا اقتصاددانان 

  
  مطالب كليدي نيازمند به بازبررسي

دارند، هم   كننده در اين بخش ما به موضوعات مختلفي كه اهميتي تعيين
كردن بيشتر مطلب، و هم براي پاسخگوئي و ثبت انتقادي سوابق  براي روشن

زبررسي اجمالي ديدگاه  محسن پردازيم. جهت اختصار، ما با با اين بحث، مي
كنيم و به اين طريق به كساني  ) آغاز مي68ـ26، صفحات 1980مسرت (
ي رانت نفت و تئوري ارزش استفاده و  دهيم كه از ديدگاه او درباره پاسخ مي

  )16(اند. برداري كرده نسخه
ي يك كاال است، كه خود  مثابه در اثر مسرت انرژي به عزيمت. نقطه 1

يافته از اشكال  اي اشتقاق شناسي، نتيجه انتزاعي و، از لحاظ روش اي مقوله
مسرت نيز همان كاالي  ورودباشد. نقطه  انضمامي منابع گوناگون انرژي مي

راستي با تقارن فرض و نتيجه ــ دور  انرژي است كه در اين صورت ما را به
  ).35ـ32، صفحات 1980كند ( باطل ــ روبرو مي

سنگ (يعني  نامطلوب  را با شكل ارزش مصرفي  زغال . مسرت بررسي خود2
 فرضيكند و يك تُن  ترين نوع مادي انرژي مصرفي) در مقابل نفت آغاز مي

كند.  شان، مقايسه مي ارز نفت خام آن، برحسب محتوي كالري زغال را با هم
از بارآوري » بارآوري كار در توليد نفت خام«كند كه  وي سپس ادعا مي

[بسيار باالتر است]، و بدون هيچگونه  ميانگين فرضياين  سنگ در زغال
ي مشخّص، مادي  و منسجم در هيچ كدام از اين دو منبع  بررسي و مطالعه
سنگ قيمت بازار ديگر  قيمت انفرادي توليد زغال«دهد كه  انرژي حكم مي

). چرا اين رويه نه تنها 34، صفحه 1980» (كند [انواع انرژي] را تعيين مي
كننده است؟ به اين علّت كه چنين استداللي نظرورانه بر  ست بلكه گمراهنادر

هاي فرضي صورت گرفته است كه خود انتزاع بوده  ي ميانگين حسب مقايسه
ي نخست احتياج به اثبات دارند؛ در نتيجه به دور باطل منتهي  و در وهله

ز شوند. عالوه بر اين، سخن از فرض قيمت باالتر در هر كالري ا مي
سنگ آمريكا نسبت به نفت از لحاظ تجربي و بر اساس آمار و ارقام  زغال

الف: 1989ي مورد مطالعه هيچگونه مصداقي ندارد (بينا  موجود براي دوره
  )، جدول سوم167صفحه 

نفت با   . مسرت مسئله را با تمركز بر زغال سنگ از علّت ساختاري بحران3
كند.  ل سنگ نيز هست، جابجا ميآن، كه از جمله قيمت زغا  هاي معلول

ي بحران و تغييرقيمت نفت ما نه  بدين ترتيب، در برخورد او به مسئله
پردازي انضمامي  تحليل تجربي انضمامي از نفت اياالت متحده، نه نظريه

سنگ  ي تكوين مالكيت ارضي در نفت، و نه حتي تحليلي از زغال درباره
  ).1980اوست، مي بينيم (مسرت  اياالت متحده كه ظاهراً كانون تز خود

ريختگي سطوح تحليل در  هم ترين خطاي مسرت البته از نظر ما به . جدي4
آميختگي  ريزي ساختار مفهوم انرژي به عنوان يك كاال، يعني درهم طرح

صنعتي سرمايه، مي باشد. اگر به  محض رقابت درون صنعتي و رقابت بين
سنگ آمريكا ارزش بازار و قيمت  قيمت انفرادي توليد زغال«زعم مسرت 

، آنگاه بنا به نظر ماركس، بستر »كند بازار تمامي منابع انرژي را تنظيم مي
توان از  صنعتي است  كه در اين مورد نمي اين تنظيم ارزش رقابت بين

سخن گفت » كاالي انرژي«واحد و نماد آن » صنعت انرژي«فراگيري يك 
هيم از يك صنعت انرژي فراگير، شامل ). اما، اگر بخوا35، صفحه 1980(

مجموعه منابع، سخن بگوييم، آنگاه بايد آماده باشيم كه چارچوب رقابت 
صنعتي را بپذيريم و از اين رو به تمام واحدهاي توليدي منفرد در  درون

ها، شانس رقابت بالفاصله را  نظر از شكل ارزش مصرفي آن همان سطح، صرف
ي، بر اساس تئوري ارزش، به تشكيل ارزش بازار داده باشيم. اين مورد آخر

ي واحدهاي توليدي منفرد،  واحد از طريق رقابت درون صنعتي براي همه
ي تحليلي  رو، الزمه انجامد. از اين ها مي بدون توجه به شكل ارزش مصرفي آن

ريزي شود. اين  بسنده، آغازي است كه با جايگاه واقعي و مادي بحران طرح
يافتگي  شدن نفت، چگونگي ارزش عيار جهاني ررسي تمامامر مستلزم ب

االرضي (نفت) هم در اياالت متحده و هم در اوپك،  مالكيت ارضي و تحت
هاي تفاضلي نفت، و باالخره سازماندهي دوباره صنعت نفت  تشكيل رانت
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هنگام با فرايند دگرگون سازنده خود نيز  اياالت متحده مي باشد، كه هم
  الف رجوع كنيد).1980، 1985جهاني نفت را تعريف كنند (به بينا بتوانند بحران 

رسد كه به تفسيري ايستا و نادرست از رانت مطلق  . مسرت به نظر مي5
باشد. در اين مورد، پرسش اصلي  ماركس به عنوان رانت انحصاري متكي مي

اين است كه چرا مقدار رانت مطلق، به عنوان رانت انحصاري به باور مسرت، 
قيمت بازار و قيمت توليد   ايد از پيش در چارچوب تفاضلي محدودهب

گذاري  مانند اثرات قيمت» رانت انحصاري«گيري شود؟ چرا مقدار اين  اندازه
شود؟ چنانكه در  ساير انحصارات نامشخّص نبوده و دلبخواه تثبيت نمي

 بخش رانت نفت نشان داديم، پاسخ  به اين پرسش كامالً ساده است: رانت
مطلق ماركس رانت انحصاري نيست بلكه رانتي است كه از بازتاب اثر متقابل 

شود. به  موانع مالكيت ارضي بر جريان سرمايه در بخش كشاورزي ناشي مي
تركيب اُرگانيك «طور مشخص از پيمانه  همين دليل است كه ماركس به

ش و ي تفاوت بين ارز هنگام تعيين محدوده رانت مطلق به مثابه» سرمايه
گويد ــ به اصطالح حداكثر عوارض مالكيت در  بخش  قيمت توليد سخن مي

كشاورزي. چنانكه در سطور باال نشان داديم، از نظر ماركس انحصار مالكيت 
يافتگي و بازتوليد ارزش اضافي) سنتزوار است، نه  ارضي (در فرايند ارزش

اُرگانيك باالي بنابراين، با توجه به چگونگي  انباشت و تركيب ». طبيعي«
ارتباط  مورد بوده و كامالً بي سرمايه، صحبت از رانت مطلق در بخش نفت بي

يافتگي، توليد، و تعيين ارزش در اين بخش است. با اين همه،  با فرايند ارزش
كند و به رانت انحصاري بر اساس  مسرت پيوسته به انحصار طبيعي اشاره مي

  نويسد: نگرد. وي مي يتعريف اقتصاددانان ارتدوكس به نفت م
ي طبيعي [مواد خام] آنچه كه به آن  مالكيت ارضي استفاده توليدي از پايه

كند. اين امر تا  تعلق دارد را، تا زماني كه عوارضي دريافت نكند، ممانعت مي
ي خام در درازمدت و از لحاظ ارزش  زماني كه نياز اجتماعي براي اين ماده

خ نخواهد داد و بنابراين، همراه با آن ارزش بازار بازار فراتر از عرضه نشود، ر
به باالتر از قيمت عمومي توليد خواهد رفت... كه در اين قلمرو توليدي به 

شود. آنگاه، تفاوت بين ارزش بازار كاالي مورد بحث و قيمت عام  كار گرفته 
كه در  سود انحصاري طبيعيتوليد (به عنوان شكل خاص سود اضافي،  

گردد كه توسط  تبديل مي رانت ارضي مطلقيشود) به  وارد مي قيمت كاال
 ، تاكيد از نگارنده است).32، صفحه 1980شود ( مالكيت ارضي تصاحب مي

ها و  در رابطه با نفت، تفسير نادرست مسرت از ماركس و نفوذ وي بر پژوهش
ويژه در مقوله رانت، بسيار گسترده است.  پژوهشگران راديكال و چپ، به

توان به سه طريق مشاهده كرد: (الف) تفسير رانت  ه اين تاثير را ميالبت
ي (بنيادانگار)  مطلق ماركس براساس مفهوم فراگير انحصار؛ (ب) مقايسه

سنگ؛  ي توليد ظاهراً باالتر و ادعايي زغال سنگ، و اتكاء بر هزينه نفت و زغال
 نُووكي، ي رانت مطلق در مورد بخش نفت. مثالً شده و (پ) كاربرد ادعا

هاي  حكومت» مالكيت انحصاري«دارتر شدن  كند كه دامنه استدالل مي
شده توسط آنان با  دار جهان سوم و باالرفتن مقدار رانت مطلق مطالبه زمين

ي ذخاير  گسترش تقاضا براي مصرف مواد معدني و محدودترشدن عرضه
گري  ). مي بينيم كه پژوهش30، صفحه 1987» (غني معدني بيشتر شود

گرا نظير وي با صدور حكم باال دو خطاي  اصطالح ماركس راديكال و به
) با الهام احتمالي از مسرت رانت 1زمان مرتكب مي شود:  تئوريك را هم

) همانند اقتصاددانان 2مطلق را تلويحا رانت انحصاري مي خواند، و 
وجود راستگراي ارتدكس روابط علّت ـ معلولي پيچيده در توليد را به عدم 

دهد. اين قبيل ارتدكسي هنگامي  عرضه و تقاضا در بازار نسبت مي» تعادل«
گيرد] كه اوپك به عنوان يك كارتل  نتيجه مي«[شود كه نُووكي  تر مي شفاف

ي نفت موقتاً  هاي عضو صادركننده  هاي مطلق توسط دولت در تحصيل رانت
  ).103(همان منبع، صفحه » موفق شده است

ي  توليدكننده«خط بنيادانگار  نيز با چوب نورل مسرت، گام با تحلي هم
كند و  آغاز مي» هاي انرژي اي انرژي در سطح جهاني، بر حسب واحد حاشيه

قيمت نهايي نفت ي  پايه«گيرد كه چنين معياري الزاما بايد بر  نتيجه مي
گويد اين قيمت بايد باالتر از  باشد. او مي» كنندگان براي عرضه مصرف

» اي انرژي ي حاشيه توليدكننده«ليد نفت، اما برابر با قيمت توليد قيمت تو
، تاكيدها همه از نگارنده است). بدين 71ـ70،صفحات 1980( )17(باشد

گويد. اكنون  گونه، نور از مقدار كُل سودهاي مازاد در صنعت نفت سخن مي
هاي  براي نور باقي مسئله همانا چگونگي توزيع اين سود بين دولت

هاي نفتي و كشور توليدكننده نفت است. اما بگذاريد  كننده، شركتوارد
هاي  بپرسيم سازوكار چنين توزيعي چيست؟ نور به استثناي دولت

توجه را بر عنصر سياسي در تعيين رانت مطلق متمركز «واردكننده، 
مبارزه بين صاحبان مالكيت بازتوليدناپذير نفت «كه اكنون موضوع » كند مي

سود «كند كه  گيري مي مي باشد. سپس نور نتيجه» دگان كاالهاو توليدكنن
شده توسط شركت نفتي سود انحصاري [است]، [ كه منبع  اضافي تحصيل

و » انحصار طبيعي«آن] ... سطح باالي تمركز ... بنا به وجود سرشت 
  ).71مي باشد (همان منبع، صفحه » اهميت استراتژيك«

ي رانت مطلق يك  استدالل خود را دربارهرسد كه نور  سرانجام، به نظر مي
در مقابل  ظاهرا انگيزي ابتكار عمل را گام جلوتر برده و به نحو اعجاب

گيرد. اما افسوس كه كمترين وارسي  به دست مي» نارسائي برخورد ماركس«
دهد كه  اظهارنظرها  به ما نشان مي  و كوچكترين دقّت در تمامي اين

ي هنگفت اعالم جرم  س توسط نور بدون هزينهگونه تجديدنظر در مارك اين
عليه خود او  نمي باشد؛ اين تجديدنظر به قيمت غير قابل قبول پذيرش 

انجام شده است، كه جز توصيفي دلبخواه از » كاالي انرژي«ي باطل  سازه
  را در بر ندارد » انحصار طبيعي«رانت مطلق و ديدگاهي ارتدكس از رقابت و 

اهميت «اصطالح اتفاقي بر  ). همچنين تاكيد به72ـ71، صفحات 1980(
نفت در همان جمله، غير از تالش اين نويسنده در ظاهرالصالح » استراتژيك

). اما چگونگي 71، صفحه 1980دادن نماد انحصار بورژوايي نيست ( نشان
تر از آن  خوار اوپك مهم هاي رانت ي دولت روابط سياسي و در واقع مبارزه

بيان باشد. بحران نفت  هاي دلبخواه بتواند قابل ين توصيفاست كه با چن
خوار بر سر توزيع  هاي رانت آشكار ساخت كه مبارزات دولت 1974ـ1973

سودهاي اضافي نفت با بازسازي جهاني صنعت نفت و تشكيل 
هاي تفاضلي نفت در سراسر جهان در هم گره خورده  رانت ي جويانه رقابت

  مبارزات نه دلبخواه هستند و نه بدون حد و مرز. است. از اينرو، خود اين 
ي قابل مالحظه و مرتبط با يكديگر را  است دو نكته  در ادامه اين بخش الزم

شدن نفت حتي پس از بحران نفت در  روشن كنيم: الف) ادعاي كارتلي
هاي توطئه. در مورد هر دو نكته كه بالقوه  و ب) اعتبار تئوري 1974ـ1973

گرند و شايد پيامد ضمني محتملي را براي مسائلي چون آبشخور يكدي
هژموني ادعايي اياالت متحده يا دخالت اياالت متحده در عراق داشته باشند، 

قولي  شايسته است از فاين و هريس به طور مفصل در دو بند جداگانه نقل
را به شرح  1974ـ1973بياوريم. هر دو نويسنده علّت وجودي بحران نفت 

  سازند: كنند و هم در تاريكي رها مي مان هم روشن ميز زير هم
آن  نتايجو  را كنار بگذاريم 1970ي  اكنون اگر بحران نفت اوايل دهه

حلي را براي  توانيم ببينيم كه چگونه صنعت نفت راه را بررسي كنيم، مي
تضعيف كارتل جهاني و فشارهاي وارده بر توليد داخلي اياالت متحده كشف 

زياد قيمت نفت سودآوري توليدكنندگان در اياالت متحده را  كرد. افزايش
جهت ايجاد پيوند ميان كمپاني حفظ و درآمدي كافي در توليد جهاني 

هاي عمده [كارتلي] و غيرعمده [مستقل] در كارتلي تضمين كرد كه 
ي امر ايجاد مازادهاي عظيمي در  . نتيجهگيرد اكنون هر دو را در بر مي

تر از  هزينه ها كم برداري از آن ذخايري بوده است كه بهره توليد نفت از آن
ذخاير اياالت متحده آمريكا مي باشد. آنچه... كشورهاي عضو اوپك و ساير 

اين كشورها قادر شدند انجام دهند تصاحب قسمتي از همان مازادها بود. 
، 87ـ86، صفحات 1985(امر نتيجه و نه دليل افزايش قيمت نفت است 

  همه از نگارنده است).تاكيدها 
ي  توان اين امر را همچون تئوري توطئه تا حد معيني، مي

كه بنا به آن افزايش قيمت نفت  هاي قيمت نفت تعبير كرد افزايش
يقينًا، چنين امكاني نبايد ي اين صنعت بوده است.  حلي براي مسئله راه

فت هايي در بحث مربوط به بحران ن و چنين تئوري ناديده گرفته شود
كنند كه اين بحران تمهيدي از جانب  فراوان هستند. برخي استدالل مي
اش را نسبت به رقباي صنعتي خود از  اياالت متحده بود تا جايگاه رقابتي

اي ديگر استدالل  طريق تحميل قيمت باالي نفت بر آنان بهبود بخشد؛ پاره
حده از هاي اياالت مت كنند كه تمهيدي بوده است تا توازن پرداخت مي

ها اثرات يا  طريق واچرخاندن دالرهاي نفتي بهبود يابد. ممكن است اين
جويي براي  مقاصد مورد نظر اقدامات عوامل گوناگون باشد يا نباشد، اما چاره
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توان  حل مشكالت اين صنعت از طريق فرايند معيني انجام گرفت كه مي
  رنده است).، تاكيدها همه از نگا87، صفحه 1985آن را تشخيص داد (
كنند كه  )اشاره مي1985درستي (با استناد به بينا  فاين و هريس به

تري است كه در صنعت جهاني نفت  مازادهاي اوپك معلول مازادهاي بزرگ
پديد آمده است. با اين همه، آنان بدون توجه به رقابت ايجادشده در فرايند 

جاد كارتل جديد هنوز قائل اي 1973ي پس از  زدايي نفت در دوره كارتل
را به يكديگر پيوند مي » كمپاني هاي عمده و ناعمده«اي، كه  يافته تشكيل

دهد، هستند؛ اين البته در حالي است كه در دوران كنوني دوره ديكته 
ي  واسطه المللي، و كنترل بي ي بازارهاي بين كردن قيمت، تقسيم عامدانه

يامدهاي اين بحران بر توليد توليد به پايان رسيده است. با تمركز بر اثر پ
توان اين  مي«كنند كه  نفت اياالت متحده، فاين و هريس خاطرنشان مي

كه بنا  تعبير كرد هاي قيمت نفت افزايشي  امر را همچون تئوري توطئه
ي اين صنعت  حلي براي جوابگوئي به مسئله به آن افزايش قيمت نفت راه

در اينجا داللت » تعبير كردتوان  مي«با اين همه، عبارت » بوده است.
ي پديداري امر  ي توطئه دارد كه دقيقاً به شيوه مندانه ضمني به پديده روش

و درك  واقعيگونه انتزاع  مشخص (ظاهر ناپخته) اشاره دارد و به اين
ي توطئه اغلب  كند. با اين همه، فرضيه ديالكتيكي (آگاهانه) را طلب مي

گونه  كند و به اين ي نهايي بازي مي نتيجهي  مثابه چون فرض مسئله و نيز به
  خود نيست. همانگويانه  قادر به چيرگي بر وضعيت اين

» كمپاني هاي عمده عضو كارتل«بنابراين آموزنده است بپرسيم كه چرا بايد 
كنند، به ويژه هنگامي كه موضوع بر سر  آگاهانه خالف منافع خود توطئه 

خاير نفت جهاني و جايگاه تسليم كنترل خود بر حجمي عظيم از ذ
تر  گذاري جهاني نفت است؟ اما، مهم ها در عرصه قيمت ي آن مقايسه غيرقابل

هاي مستقل غيرعمده)  هاي كارتلي عمده (و نيز كمپاني از آن، چرا كمپاني
مند بوده باشند كه توليد نفت داخلي اياالت متحده عاري از  بايد عالقه

در واقعيت امر چنين آرامشي كمي بعد با باشد؛ آن هم هنگامي كه » فشار«
بازسازي جهاني كل صنعت نفت از بين خواهد رفت، همان صنعتي كه در 

هاي تفاضلي نفت به هنجاري براي  آن به طرزي چشمگير باالرفتن رانت
توليد نفت به اصطالح جديد در اياالت متحده نيز صادق بوده است؟ به بيان 

هاي عمده نفت) بايد  رتل قديمي (كمپانيجهت كا خود و بي ديگر، چرا بي
كه ظاهراً با » كارتلي جديد«فرد خود را با  حاضر باشد جايگاه منحصربه

هاي غيركارتلي مشاركت دارد عوض كند؟ و اگر به فرض محال هم  كمپاني
چنين رفتاري از مديران چنين كارتلي سر بزند، آيا نبايد در حالت عادي در 

رد؟ آيا اين نيروهاي سركش رقابت واقعي سالمت رواني آنان شك ك
قدرت خود را جمع  1972ـ 1950ي انتقالي  داري نبودند كه در دوره سرمايه

كردند و در آستانه تحوالت ساختاري صنعت نفت نهايتاً به انفجار بزرگ و 
كارتلي كه اكنون هر دو را «انجاميدند؟ آيا عبارت  1973زاي سال  بحران

شود كه  تگي بيشتر افكار برخي از پژوهشگران نميموجب آشف» شامل است
ها را  آميزند، و آيا اينگونه رهنمودها آن مفهوم انحصار با هژموني را در هم مي

سرشت انحصاري در اين صنعت و «كند كه به نادرستي بر  تشويق نمي
تفسير نقش دولت مسلّط در بخش نفت يعني دولت اياالت متحده تكيه 

). باالخره، آيا اين نوع طرز برخورد به 58، صحفه 1991(براملي » كنند
هاي ساليان گذشته را از  صنعت نفت بار ديگر اشباح مردگان توطئه

  انگيزاند؟ هاي ساكت و قديمي خود برنمي آرامگاه
ي ارزشي خود كانديداهاي مناسبي براي  ها از لحاظ چهره سرانجام، توطئه

گرانه دارد، نيستند.  هادهاي ميانجيبررسي تجربي عيني، كه نياز به بازتاب ن
دهد، توهم توطئه، همانند انعكاس  ، فصل دوم) نشان مي1985چنانكه بينا (

) و واقعي بستگي دارد كه فراتر از  گرانه ي مادي (ميانجي يك سراب، به پايه
المللي نفت، تحت  قلمرو خود توطئه است. با اين همه، در مورد كارتل بين

هائي كه به عنوان توطئه  ، انطباق )1928ـ1972( ناكريي آچ نامه موافقت
اند، ضمن آنكه در زمره شرط الزم هستند، در قالب موجوديت  برداشت شده
رو آچناكري به دليل  باشند. از اين ميانجي شرايط كافي نيز مي كارتل بي

رود. به  اي بزرگ بشمار مي خودي خود توطئه اش، به رسالت و ماهيت اجرايي
اي هستند كه حيات  ي مكمل پديده هر دو جنبه  و توطئه  ديگر، كارتلبيان 

گرانه دانست. بنابراين،  آن را بايد مديون نبود ميانجي و نهادهاي ميانجي
زدايي پس از  زدن برچسب اشتباه و تشخيص نادرست خصوصيات كارتل

شدن رقابتي) صنعت نفت، بايد ما را از مشكالت مضاعف و  (و جهاني 1973
در حقيقت سوءدرك مضاعف باال آگاه سازد. در نتيجه، درست از همين زاويه 
است كه بايد با كمال احترام از فاين و هريس بپرسيم در رابطه با مسئله 

دقيقا به  »يقيناً، چنين امكاني نبايد ناديده گرفته شود«توطئه عبارت 
  )18( شته باشد؟معنايي جز گيج كردن خواننده مي تواند اشاره دا چه منظور و

  
  مالحظات پاياني

داري بيشتر مانند آتشفشان يا توفان عمل  مناسبات اجتماعي سرمايه
شوند،  گيرند و به نيرويي چشمگير بدل مي كنند. هنگامي كه قدرت مي مي

برند و به سازوكارهاي خاص  اين مناسبات قوانين خاص خود را به كار مي
شدن نفت  دهند. جهاني بيروني مي ها به جامعه صورت خود براي تحميل آن

نيز استثنايي بر اين قاعده نيست.  1973-1974در دوران پس از بحران 
و فراتر از آن رخ  1980ي  و اوايل دهه 1970ي  هايي كه در اواخر دهه بحران

هستند كه در  1974ـ1973ساز خود را مديون بحران نفت  داد، هويت دوران
در نتيجه، توليد  در نفت  ابعاد جهاني يافت.يافتگي مالكيت ارضي  آن ارزش

ي از يازده دهه پيش از آن، يعني قبل از بحران  ي گذشته نفت در سه دهه
، بايد به دقت متمايز شود. اين تمايز نبايد صرفاً بر مبناي 1974ـ1973نفتي 

كّمي بلكه بر مبناي كيفي نيز انجام شود، كه الزاما از فرايند كيفيت 
امريكانا نيز نياز به  شمول پساكارتلي و دوران پساپاكس جهانساز و  دوران

  عبور دارد. 
شدن نفت نمود وحدت و تضاد جهاني تمامي  چنانكه نشان داده شد، جهاني

نفت بازتاب » اسپات«هاي  مناطق نفتي در رقابت جهاني است و قيمت
را يافتگي جهاني ذخاير نفت  شدن نفت ارزش باشند. جهاني اي آن مي لحظه

هاي نفتي تفاضلي، با توجه به بارآوري متفاوت توليد  در تشكيل جهاني رانت
گونه، قيمت توليد  دهد. بدين نفت در گوشه و كنار جهان، نشان مي

ترين مناطق نفتي، قيمت توليد و همينطور قيمت بازار مجموعه نفت  بازده كم
اگر قيمت كند. در نظام وابستگي متقابل،  جهاني را تنظيم و تعيين مي

معني است. همچنين،  درست باشد، سخن از كمبود مالتوسي نفت كامال بي
غرضانه براي خودكفايي  ي هر چند بي شده، نه انگيزه در اين دنياي جهاني

امنّيت «كار مي كند، نه شعار فريبنده براي فرافكني قدرت تحت پوشش 
هاي  رفتن قيمت يينتواند به كنترل باال و پا مي») نفت استراتژيك«(يا » ملّي

اي را به نحو  و تضمين شده» مطمئن«شود، و نه هيچ نفت  نفت منجر 
توان در خارج از نظام جهاني تأمين كرد. به بيان ديگر، نفت  چشمگيري مي

دسته، كه هم آرزوي نگهداري برش كيك  جهاني هيچگونه مالطفتي براي آن
م، نه خواب و خيال را دارند و هم آرزوي خوردن آن را، ندارد. سرانجا

هاي اكتشافي در منطقه قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و  حفاري
شرمانه، و  و نه واقعيت غيرقانوني، بي )ANWRطبيعت وحشي در آالسكا (

تحقيرآميز تجاوز آمريكا به عراق، هيچكدام عينيتي مشروع و موجه براي 
  رود. ر نميشما دسترسي به نفت به منظور خودكفايي ادعايي به

  
   :ها دداشتياد

 International به دعوت سردبير مجلّه به زبان انگليسي و اين مقاله نسخه اصلي . 1

Journal of Political Economy   انتشار يافته است. مناسبت اين مقاله  2006در تابستان
نيز و تئوريزه كردن بخش نفت بر اساس تئوري ارزش ماركس،  شتامين سالگ سيبه 
اين كتاب نخستين  .باز مي گردد) 1985( اقتصاد بحران نفتيستمين سال انتشار كتاب ب

  اثري است كه بخش نفت را با چارچوب اقتصاد سياسي ماركس پايه ريزي كرده است. 

) انتخاب 213ـ210، صفحات 1970اش از ماركس ( . اين فراز به دليل روان بودن ترجمه2
  ).107ـ105، صفحات 1973شده، نه ماركس (

گيري بدنام كارتلي است كه كمپاني نفت عراق  يك تصميم )Redlineنامه ردالين ( موافقت .3
درصد قلمرو  5/99برداري از  را به توطئه عليه عراق كشاند و مانع از هر نوع تالش براي بهره

  هاي بزرگ نفت ي پنهاني ميان سران شركت نامه نامه بخشي از موافقت عراق شد. اين موافقت

منعقد گرديد. براي بررسي  1928، اسكاتلند، در سپتامبر بود كه در قصر آچناكري
) رجوع كنيد. بِلر به 85ـ81، صفحات 1976سازي كشفيات نفتي در خاورميانه به بِلر ( پنهان

  كند: درستي مشاهده مي

ها به نحوي در ماهيت چيزها  برخالف اين برداشت همگاني و پايدار كه وجود كارتل
اي بزرگ همراه با فعاليتي  گيري اين ترتيبات محصول معامله اتي است، شكلذ
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  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

 ٢٥٥  107ي  آرش شماره

ي تحقيق سوئد افتاد، اين  جلسات كارتل كه به دست كميته بنا به صورت دشوار بوده است.
موضوع مورد بحث قرار گرفت؛  897ها  برگزار كرد كه در آن 1937جلسه در سال  55گروه 

موضوع مورد بحث قرار گرفت؛ در سال  656كه در آن  جلسه برگزار شد 49، 1938در سال 
، تاكيدها 65، صفحه 1976موضوع بحث شد ( 776جلسه برگزار شد كه در آن  51، 1939

  همه از نگارنده  است).
بسيار  1970ي  هاي نفت در دهه كردن اين تمايز براي تشخيص مالكيت ارضي در بستر ملي. 4

   حائز اهميت است.
ليه در شبكه بين المللي كارتل كه در خليج مكزيك تثبيت شد، متمركز بر . مبدا ثابت او5

ي  ي حمل و نقل خيالي مبتني بر محاسبه ي توليد نفت در اياالت متحده بود. هزينه هزينه
ي حمل نفت از خليج مكزيك به هر مقصدي در جهان، بدون توجه به محل  عجيب هزينه

  توليد و محل بارگيري، بود.
تشكيل شد. بنيانگذاران  1960ي نفت (اوپك) در سال  كشورهاي صادركننده . سازمان 6

  ي آن ايران، عراق، كويت، عربستان سعودي و ونزوئال بودند.  اوليه
المللي انرژي است كه  ايده و توصيف دقيق آن در يادداشت آمريكا ـ  اين همان آژانس بين. 7

ويژگي » دقت در پيش بيني«ين مطرح شده بود. از قضا، ا 1964انگلستان در سال 
در دوران  ي سياست خارجي آمريكا را دست بدست با موافقتنامه كارتلي آچناكري متحجرانه

  سازد. ) آشكار مي1945-1979پاكس امريكانا (
پايان يافته و همزمان با  1970ي  . ما اعتقاد داريم كه عصر پاكس امريكانا در اواخر دهه 8

رهبر آن اياالت متحده نيز به اتمام رسيده است؛ رجوع كنيد به  فروپاشي اين نظام هژموني
  .1997، 1995پ، 1994ب، 1994الف؛ 1994، 1993بينا 

نشيني موقت براي اياالت متحده تعبير مي كنند. مثالً  . برخي از نويسندگان اين را يك عقب9
ب) رجوع كنيد. 1994) و بررسي نگارنده از آن به بينا (208ـ205، صفحات 1991به براملي (

ي هژموني آمريكا، عالوه بر سوءبرداشت از مفهوم انحصار و فرايند تاريخي آن، مشكل  درباره
كند كه  شناسي او از تقاطع گرِهي مقوالتي آغاز مي شناسي با براملي اين است كه روش روش

رسي براملي هر كدام خود جداگانه نياز به اثبات تئوريك دارد. بعبارت ديگر، در مورد نفت بر
   باشد.  گويانه نمي همان ايننير در تحليل نهايي چيزي جز بيان 

ي  بايد به هزينه» رانت كميابي«پذير مدعي است كه  ي نئوكالسيكي منابع فرسايش . نظريه10
هزينه «نفت افزوده شود. اين امر بازتاب  marginal extraction cost)   جنبي استخراج (

برداري از نفت است كه برحسب  بهره )opportunity cost» (تهانتخاب از دست رف فرصت
) نشان داده شده است. در اينجا هيچ مفهومي از مالكيت ارضي 1931نرخ بهره در هوتلينگ (

فرصت انتخاب از «معيار احتساب هزينه بر اساس » رانت كميابي«توان يافت زيرا  را نمي
ي جنبي + رانت كميابي =  هزينه رو، اين تخصيص ميان حال و آينده  است. از» دست رفته

ي مدرن و مشّخص اقتصادي در  ي كاربرد. بدين گونه، مسئله رانت بعنوان يك مقوله هزينه
چارچوب اقتصاد نوكالسيك و ساير مكتب هاي نفوذيافته از آن جايي ندارد؛ و اگر هم گهگاه 

ذهني، ايستا، و ايده آل اين شود مقصود هرگونه قيمتي است كه با رقابت  از رانت صحبت مي
سيستم فكري متباين است. در اين مورد خاّص چپگرايان سنّتي (نظير چپگرايان مجلّه 

نيز از اين قاعده » داري انحصاري سرمايه«و نوماركسيست هاي مكتب ») مانتلي رويوو«
  باشند. مستثني نمي

نفت را بايد در زمان كشف كنند كه تمامي  . برخي از اقتصاددانان نوكالسيك تصور مي 11
ي انبار كاال نگريست. به  مثابه رو، عقيده دارند به ذخاير نفت بايد به توليدشده تلقي كرد؛ از اين

و انحصار وجود ندارد؛ به » قدرت بازار«گونه براي آنان جايي براي رانت غير از توسل به  اين
  ).1990، 1986آدلمن رجوع كنيد (

الف؛ 1989)، 6(فصل  1985مفهوم رقابت رجوع كنيد به بينا  . براي بررسي انتقادي 12
  ).6(فصل  1981؛ ويكس 1982، 1980؛ شيخ 1984؛ زِملر 1977كليفتون 

هاي  ي رانت ماركس در نوشته . ما هيچگونه كمبودي از لحاظ تفسيرهاي عاميانه از نظريه13
، صفحات 2002ر اثر مامر (توان د مربوط به نفت نداريم. براي نمونه يك ابداع جديد را مي

» ي مرسوم  پرداختي زمين اجاره«) جستجو كرد. وي رانت مطلق ماركس را با عنوان 29ـ1

همه بررسي در  براي پرداخت حق امتياز نفت نامگذاري كرده است. مامر، با ناديده گرفتن اين
ي اين مجلد  يهكند. بق مورد نفت و رانت، بدون كمترين مطالعه، در اين كتاب اظهارفضل مي

اصطالح حاكم بر نفت است كه بدون ذكر هيچ علت تئوريك در كنار  آكنده از ساختارهاي به
كنند. در اين كتاب هيچ سخني در ويژگي بحران نفت، تحوالت ناشي  يكديگر خودنمايي مي

  شدن آن در ميان نيست. از وحدت رقابتي اين صنعت، و جهاني
دانيد چرا  آيا مي«، شوخي زير ورد زبان مردم تگزاس بود: 1980ي  . در بحران اواسط دهه 14

ها نشيمن خويش را  چون نفتي«پاسخ اين بود: » رل؟ امسال مرسدس بنز نه صندلي دارد نه
» توليد متغير«در اين زمان، ترفند » دانند به كه و كدام طرف رو كنند. اند و نمي از دست داده

)swing productionخورده بود.  اي خودشكن و شكست ودي پروژه) توسط عربستان سع

سو، با جلوگيري از توليد، كل درآمد رانتي را از طريق كميت كاهش داد. از  اين پروژه، از يك
سوي ديگر، با اشباع بازار (كه فقط براي زماني محدود ممكن است) كل درآمدهاي رانتي را از 

  طريق قيمت كاهش داد.
در حالت اضافه عرضه در بازار، ناشي از فرضيه ارتدوكس  هاي نفت، . كاهش كُند قيمت 15
  نيست؛ برعكس اين خود پيامد تكنيكي و ويژگي خود توليد نفت است.» قدرت بازار«

. محسن مسرت و من نخستين كساني بوديم، البته مستقل از يكديگر، كه بحران نفت اوايل 16
ي  ا بر پايه  كنش متقابل و پيچيدهرا تحليل و در حقيقت صنعت انرژي و نفت ر 1970ي  دهه

سرمايه و مالكيت ارضي با الهام از ماركس تئوريزه كرديم. مسرت مطالعات خود را بر زغال 
سنگ آمريكا متمركز نمود در حالي كه من توجهم را به نفت آمريكا معطوف كردم تا بتوانم 

  ني نفت توضيح دهم.شدن نفت و صنعت انرژي را از طريق مركزيت كانون بحران جها جهاني
نقص ديگر رهيافت مسرت به رانت تعيين دلبخواه قيمت نفت با تمركز بر قيمت بازار  .17

، 1980» [كنندگان قيمت نهايي نفت به مصرف«ي نور  مشتقات نهايي آن است (به گفته
]). باز هم بايد خاطرنشان كرد كه اين انتخاب دلبخواه منجر به تداخل و 70صفحه 

شود، موجب اغتشاش در چيستي واقعي رانت  گي فرايندهاي متفاوت توليد ميريخت هم به
شود و بازار را ترك  گذاري و فروخته مي گردد. به بيان ديگر، هنگامي كه نفت خام ارزش مي
كند، ديگر تحت قانون رانت از ديدگاه ماركس و در قلمرو مالكيت ارضي نيست. در  مي

  كه ما را در نهايت التقاط » رانت«ت به مفهوم بورژوايي صورت، اين خود بازگشتي اس غيراين

 ب، 1989ي بينا  گرداند. شواليه (كه نظرات وي در مقاله برمي» قدرت بازار«به بن بست
مورد انتقاد قرار گرفته) نيز در اين معماي گمراه كننده اُرتدوكس گرفتار  97ـ95صفحات 

وع رانت متفاوت تفاضلي، يعني، الف) رانت آمده است. شواليه بر رانت انحصاري و چهار ن
كند. براي  كيفيتي، ب) رانت جايگاهي، پ) رانت استخراجي، و ت) رانت فناورانه تكيه مي

 رجوع كنيد. 1992ب و 1989، 1985بررسي انتقادي نظر مخالف به نوشتارهاي بينا 
خيالي منجر شد كه  آميز هاي توطئه ، از جمله، به ديدگاه1970ي  . بحران نفت اوايل دهه18

شدن نفت به كنار رفت. با اين همه، بقاياي اين رهيافت  رفته رفته با واقعيت پايدار جهاني
ي توطئه  مندان نظريه ي عالقه غيرانتقادي و در واقع ابلهانه به نفت هنوز از تخيل كژديسه

نيتزن و زدوده نشده است. نكته مورد اشاره در اينجا تجديدحيات اخير اين نگرش توسط 
متمركز بوده  ي سرمايه انباشت  تفاضليتحليل ما بر فرايند «نويسند:  ها مي بيچلر است. آن

و گسترش سهم فردي در كل جريان سود را   "نرخ عادي بازده"و جستجو براي فرا رفتن از 
اين مؤلفان به  ، تاكيدها در متن اصلي است).446، صفحه 1995» (دهد مورد تاكيد قرار مي

بشمار آورده » هاي انرژي كشمكش«را به عنوان  1973استهزاءآميزي بحران نفت پس از نحو 
جستجو [توسط «آميز پيامد  هاي توطئه كنند كه اين ترتيبات قبلي و كشمكش و تاكيد مي

و گسترش سهم فردي [واحد توليد] در "نرخ عادي بازده"هاي نفتي] براي فرا رفتن از  شركت
نقطه آغاز «كنند كه  ). آنها اشاره مي446ان جا، صفحه (هم» كل جريان سود است

ي تفاضلي  شان نرخ بازده تفاضلي است، در حاليكه به غلط آن را انباشت سرمايه »شناسي روش
ي نهايي آن نيز با حساب  )، هر چند نتيجه609، صفحه 1996ناميده اند (بيچلر و نيتزن 

گونه،  در محاسبات حسابداري نيست. به اينسرانگشتي جز تكيه بر نرخ بازده تفاضلي معمول 
گرانه (نوكالسيكي) در اينجا و ساير كارهاي  با توجه به برگردان مكرر انحصار نفتي توطئه

ها، نه انباشت سرمايه و نه دولت سرمايه داري جايي در سرزمين خيالي  بعدي آن
ي  آور است تكيه اي شگفت شان ندارد. با اين همه، آنچه به نحو متاثركننده گويانه همان اين

ي ماركسيست به اين طرح كودكانه و ارتدوكس است كه به  برخي از نويسندگان خودخوانده
شود كه گويا  هاي راديكال طرح مي عنوان خوراك ادعاي ظاهري نوع جديدي از جوابگويي

و آميز دو مؤلف باالــ دليل جنگ  اي خيالي و توطئه نفت ــ گرچه غير مستقيم، به شيوه
الف و 2005اشغال عراق توسط آمريكا است (براي نمونه رجوع كنيد به بوئل و ديگران، 

شناسي نيز چندان  ها حتي از خطاهاي بسيار ساده در علم روش ب). اين قبيل راديكال2005
  رسد.  نظر مي شان دشوار به خبر ندارند، و اگر هم دارند ترك اينگونه عادات عاميانه براي
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  استبداد فرزند نفت نيست
  دانا فريبرز رئيس

  

   پاسخ اول:

  
كنند اما از آن انتظار سودها دارند.  خودي است كه مي گرچه ادعاي بي

از حيث علمي و تجربي وارد نيستند يا  كنند يا كساني كه اين ادعا را مي
ي  خواهد در دنباله داري هستند كه مي خواسته و ناخواسته وابسته به سرمايه

اند نفت را هم غورت (يا قورت)  كرده» بلعتُن«منابعي كه تاكنون به اصطالح 
بدهد (گفته است تازه دوغورت و نيمش باقي است) يا اصالً خودشان همان 

  د.نهنگ مرده خوارن
ايد  ايد يا خوانده ي نظري اين ادعا چيست؟ آيا واقعاً تاكنون جايي ديده پايه

كه عامل يا مانع دموكراسي نه روندهاي اجتماعي بلكه نفت (يا مثالً گاز يا 
نيم و مس) باشد. دموكراسي از زمان يونان باستان در دولت شهرهاي  آلومي
كرد. آن موقع هم  ل ميي دريا مطرح بود و در شرق امپراطوري عم حاشيه

آيا نبود نفت باعث رشد دموكراسي و بودن نفت عامل پديدار شدن 
هاي جان الك و منتسكيو و كانت در دموكراسي چه  ديكتاتوري شدند. بحث

هاي  ي ليبراليسم با دموكراسي كه از گذرگاه تاريخ اروپا در قرن بودند؟ آميزه
  كرد. ي نفت گذر مي عبور كرد ، آيا از چاه و خط لوله 19و  18

هاي  هاي مردم ، به ويژه بخش ي اجتماعي توده دموكراسي محصول مبارزه
توانند ستم و خودكامگي را تحمل كنند و البته در  آگاهي است كه ديگر نمي

تواند با روش و ابزار پيشين حكومت  همين شرايط حكومت هم ديگر نمي
اي  ر گذر زمان و از جامعهكند. اما دموكراسي امري مطلق و يگانه نيست و د

  كند. ي ديگر تفاوت مي به جامعه

اند كه كوچك و بزرگ بودن بخش خصوصي در  هاي زياد نشان داده تجربه
هاي غيرصنعتي پيشرفته ربط زيادي به برقراري و رشديابي دموكراسي  دولت
هاي صنعتي پيشرفته ، موضوعي تاريخي  ملت –اند. موضوع دولت  نداشته

ليبراليسم اقتصادي و جدا كردن دولت از زندگي اقتصادي و است كه با 
حرايم خصوصي و مالكيت شروع شد و سپس خود ليبراليسم را سرنگون كرد 

دموكراسي (يعني پوشاندن لباس دموكراسي  –و نام آن را در تركيب ليبرال 
ها ، مالكيت خصوصي رشد كرد  به تن ليبراليسم) حفظ كرد. در اين سرزمين

ي طبقاتي صاحبان سرمايه ،  هم شد ضمان انباشت سرمايه و سلطهو دولت 
و  –اما نتوانست به سبك سابق حكومت كند و مردم متعلق به نيروي كار 

هاي مختلف سلطه را تحمل  نتوانستند به شكل –ي متوسط  حتي طبقه
توانست نظام مشروطه را برتابد كه البته كار  كنند وگر نه ليبراليسم مي

با دموكراسي و حكومت مستقل مردم نداشت و فقط براي  چنداني هم
هايي را قائل بود. مردم در سنديكاها  ها و محدوديت ي دولت قانونمندي سلطه

گري دولت و ستم  ها و نهادهاي مدني عليه سلطه ، احزاب ، اعتراض
ها و  داري وارد عمل شدند و به تدريج دموكراسي رايج  ، با چهره سرمايه

  اش ، پا گرفت و تثبيت و تحميل شد. تغييريابندهراهبردهاي 
بينيم بزرگ شدن بخش  رسيم مي ي امروز مي اما وقتي به جهان گسترده

ها و نقش آفريني روشنفكران  ي توده تواند در غياب مبارزه خصوصي نمي
جو دموكراسي به ارمغان آورد. نگاه كنيد به چين كه بخش  متعهد و آرمان

د و هنوز دولت در اين كشور بر بنياد سركوب ، كه شو اش بزرگ مي خصوصي
است ، به صورت غيردموكراتيك حكومت » تيان آن من«نماد آن ، ميدان 

خواند مورد حمايت  كند و تا آنجا كه اين حكومت با سودبري مي مي
ها  گيرد. در تركيه سال داري نيمه مستقل كشور نيز قرار مي سرمايه
ي قدرتش را  را بنا كرده بود. اما همه» زي تركبورژوا«داري رشد و  سرمايه

سپرد كه  آن مي» هاي ياالنچي پهلوان«به دست ارتش و فرماندهان و 
بندي  هاي اخير در اين كشور به جمع خواهان دموكراسي نبودند . جنبش

نيمه سكوالر رسيد. اما در  –دولت عدالت و توسعه با رويكرد نيمه مذهبي 
ي هشتاد  اقتصاد دولتي داشت و در هند پيش از دههترينيداد و توباگو كه 

داري  داري خصوصي و در اسرائيل كه سرمايه قرن بيستم و رشد سرمايه
باال را دارد همان دموكراسي نمايندگي (و فقط تا حدي   دولتي دست

دموكراسي ، آن هم از  –ي شماري از مبلغان ليبرال  تكثرگرا) و مورد عالقه
كنند بخش  ار بود. در ايران برخالف آنچه تبليغ مياش ، برقر نوع صوري

خصوصي چندان كوچك نيست در مجموع بزرگتر از بخش دولت است . اما 
كدام مؤسسه يا شركت يا شخصيت حقوقي يا حقيقي آنها براي دموكراسي 
سربلند كرده است ؟ البته براي تصاحب نفت با فريب اعطاي دموكراسي 

  اي از دموكراسي واقعي هم نيستند. دار ذره رفكنند. اما ط مرتب وراجي مي
شماري از مدعيان دموكراسي به شرط انتقال منابع نفتي به بخش خصوصي 

اند. و بخشي از آنها اصالً به  خودشان در صف اول گرفتن سهام نفت
اند. ببينيد اصحاب  دموكراسي اعتقادي ندارند و به حكومت اسالمي وابسته

ن و تبريز و اصفهان و مشهد و اينجا و آنجا را . شماري هاي بازرگاني تهرا اتاق
پسندند كه اصالً و ابداً كاري به منشاء دارايي  هم دموكراسي را به شرطي مي

آنها و دست بازشان براي دراز شدن به هر سو نداشته باشد و آنها را همانا 
ه به بند را البت هاي نيم ممتازان جامعه بشناسد. شماري هم همين دموكراسي

باشد » فرهنگ مردمي كه فرهنگ دموكراسي ندارند«آن اندازه كه در خور 
ايد كه خارج از  ها گذشته كدام يك از اين مدعيان را ديده خواهند . از اين مي

ها ، زنان ،  ها ، قوميت تملك نفت ، از آزادي مطبوعات ، تشكل موضوع
اي كه زماني همكاران  دانشجويان ، كارگران حتي اصالح طلبان به بند افتاده

جوني خودشان بودند اندك دفاعي كرده باشند يا بكنند. اين شد حرف  جونِ
دانم اما  گويم و چيزي هم نمي نمي من از دموكراسي چيزي «كه يكي بگويد 

حظ شوم آن چنان دموكراتي كه خودت  نفت را بده آن وقت برايت مي
  .»كني
خواهد و تاكنون اين  ولت نميي ديگر اين كه آيا اين بخش خصوصي د نكته

ميليون  7/4دولت ، همين دولتي كه حداقل دستمزد را در شرايط بيكاري 
ميليون نفري معادل يك سوم خط فقر تعيين  5/27نفري از جمعيت فعال 

اش نبوده است  ي خودماني كند ، دولت بخش خصوصي خاصه آن ناحيه مي
هاي  و زمين و پشتيباني (و بيفزائيد تمام آن وامهاي ارزان و تسهيالت
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  اي) . بله اين بخش خصوصي نظر كرده و بزرگ سياسي و خطبايي و رسانه
روحاني كه بازار مالي و مستغالت و تجارت و  –نظامي  - مقياس سياسي

ها از آنِ  صنايع وابسته به قدرت دولت را در اختيار دارد منابع را بيشتر از اين
ت بند كرده است به نفت . آن چند نفر خواهد. اين است كه مدتهاس خود مي

كردند و اين  سازي نفت دفاع مي مشاور نادان يا مغرض كروبي از خصوصي
ميليون كارگر از او ببرند و روشنفكران و  8 - 9موجب شد كه دست كم 

تحصيلكردگان و كاركنان خدماتي نيز به هم چنين . كروبي اغفال شده بود 
او يا دموكراسي نيست (و همان شكلي از  دانست دموكراسي مورد نظر و نمي

كشي بيشتر از  يابي و بهره دولت اسالمي است) يا اين كه در واقع عامل قدرت
  با خود او رفتار كردند.» بگير و ببندي«سوي همان قدرتي است كه آن گونه 

خواهد و با آن سر  چه كسي گفته است بخش خصوصي دولت جبار را نمي
ن بخش خصوصي مسلط بر ايران كه صدايش از جنگ دارد. ببينيد همي

آيد  حلقوم اقتصاددانان و سياست شناسان و دانشگاهيان وابسته بيرون مي
چگونه عمل كرده است . حتي مهندس بازرگان را تحمل نكرد. نهضت آزادي 

گويند  خواهد له كند (و نهضت آزادي به نظر من بر خالف آنچه مي را مي
هاي ملي و  ست ، نوليبرال هم نيست بلكه گرايشامروز ديگر ليبرال هم ني

اي كنترل اقتصادي و تا حدي سوسيال دموكراتيك دارد اما طرفدار  برنامه
 25گويند  نژاد هم كه آنها مي جدي بخش خصوصي فعال است). با احمدي

المللي پول تشويق نامه  ميليون رأي داشته به رغم آن كه از صندوق بين
كوبد و با  عناد درآمده است و مدام بر سر قانون كار مي كند از سرِ دريافت مي

نوليبرال اصالحات هم ، كه همان قانون كار با اندكي حمايت  –دولت ليبرال 
كارگري را با كمك مجلس پنجم تق و لق كرد ، سازگاري ندارد و همه 

دهي به  رويد به سراغ سهم خود مي گويد بي ها به خاطر اين است كه مي اين
خواهد در مقابل كارگران ،  اش مال من است . اين بخش مي آن . همهاين و

هاي مردم ، خواهندگان حق بيمه و رفاه دموكرات  ها ، توده زنان ، راديكال
شود به شرط آن كه نفت را هم از آن خود كند. زهي خام خيالي كه 
متأسفانه سركوب فرهنگي و سياسي مردم آن را چونان دانش مد روز جا 

  ت . انداخ
  

   پاسخ دوم:
گويند استغناي مالي دولت يعني چه؟ مثالً اگر دولت نادار  همين كه مي
ي  شود دولتي كه عاشق و شيفته كار و بي اثر ، آن وقت مي باشد و بي

دموكراسي است يا بر عكس دولت مستغني آلمان يا آمريكا (اين آخري 
ايران است) ضد  اش نزديك به سه برابر درآمد ملي ي واقعي نظامي بودجه

خواهند عيناً در  چاكش مي اند؟ آنهم از نوعي كه حريفان سينه دموكراسي
جامعه ايران جا بيندازند؟ (حكايت آنست كه اقتصاددانان نوليبرال 

برزيليِ  -خواستند اقتصاد ايران را نيويوركي كنند كردند عيناً آرژانتيني  مي
  ي شصت قرن بيستم). دهه

ان مستغني است . اين كه دولت درآمد نفت را دارد ، بعد هم مگر دولت اير
، به اصطالح من) مگر » رانت«(همان » ويژه بهر«بگذريم از فساد و 

 1386هاي عمراني و جاري را پيش روي خود ندارد . در سال  هزينه
تريليون ريال بود اين درآمد با  692درآمدهاي دولت براي بودجه عمومي 

هاي دولتي ، كه  و مؤسسات انتفاعي و بانكها  ي شركت احتساب بودجه
تريليون ريال بالغ  2ر319تريليون ريال بود جمعاً به  1ر627عبارت از 

تريليون ريال بود. به  3ر021شد. در همان سال محصول ناخالص داخلي  مي
 23اين ترتيب نسبت درآمدهاي عمومي دولت به محصول ناخالص داخلي 

ي  ي بودجه ودجه عمومي به اضافهدرصد و سهم بودجه كل (يعني ب
گويند استغنا زيرا از آن  رسيد. به اين نمي درصد مي 77ها) به  شركت
درصد به بخش خصوصي  40هاي دولتي چيزي در حدود  ي شركت بودجه

هاي دولتي  تريليون ريال) . در واقع شركت 400تعلق دارد (يعني در حدود 
ه دولت تعلق دارد. به اين درصد آن ب 50هايي هستند كه بيش از  شركت

هاي واقعاً متعلق به دولت به محصول ناخالص  ي شركت ترتيب نسبت بودجه
رسد. اين نسبت باالترين نسبت در دنيا نيست .  درصد مي 62داخلي به 

گيريم در كشورهاي صنعتي سهم ماليات و در برخي از كشورها سهم ساير 
  هاي دولتي باال است . منابع و فعاليت

ي دولت به اصطالح مستغني (باز صرفنظر از ريخت  بخشي از اين بودجهاما 
هاي عمراني  و پاش و فرار و سرمايه و چيزهاي مشابه ديگر) صرف هزينه

 170تريليون ريال بود (از  476معادل  1390شود كه رقم آن در بودجه  مي
 592ي عمومي) اگر دولت منابع نفتي را (معادل  تريليون ريال بودجه

شود  ي منابع قابل توجهي كه در بودجه ظاهر نمي يليون ريال ، به اضافهتر
شود) نداشته باشد اين  ولي به دليل افزايش درآمد نفت واقعاً حاصل مي

ي زمين ، كشاورزي ،  ها ، توسعه ها ،سدها ، نيروگاه سازي ، پل هاي راه طرح
شوند ،  خته واحدهاي خدماتي (آموزشي و بهداشت) و جز آن چگونه بايد سا

گوئيد  در حالي كه همين مقدار هم نا كافي ، نا سالم و ناكارآمد است . مي
داران  بدهيد بخش خصوصي نا بسازد يعني نفت را بدهيد به سرمايه

ها سود بالفصل  اختصاصي تا بسازند. اما نكته اين جا است كه اين طرح
مند باشند.  صرفه اش سود است ، ندارند كه براي اين بخش ، كه معيار نهايي

دهد خارج ،  ميليارد دالر در سال را فرار مي 10- 15اين بخش خصوصي كه 
ي شركاي دولتي و نادولتي) آيا تمايل دارد بقيه درآمدها را در  (با كمك همه

گيرد. بچه گول  راه رضاي خدا خرج كند. گربه در راه رضاي خدا موش نمي
  را به دست يغماگران ندهيد. ي دموكراسي منابع عمراني نزنيد به بهانه

بود. اين  1390تريليون ريال براي سال  1ر294هاي جاري كه  ماند هزينه مي
ها نه از محل نفت كه عمدتاً از محل مالياتها و درآمدهاي اختصاصي  هزينه

ها صورت  گوئيد دولت را كوچك كنيد تا اين هزينه شود. مي دولت تأمين مي
ي اين كار هم انتقال  بزرگ بيايد و واسطه نگيرد و دموكراسي بجاي دولت

ها است . واقعاً چه ربطي دارد؟ اين  مالكيت و منابع نفت به خودماني
هاي جاري مربوط به آموزش و پرورش و بهداشت و نيروهاي انتظامي  هزينه

و پرداخت به كارمندان از محل مالياتها و درآمدهاي اختصاصي و تا حدي 
هاي  و صرفه» كوچك كردن دولت«اگر هدف  شود. فروش نفت تأمين مي

هاي نظامي را كم كنيد.  اقتصادي و فوايد سياسي آنست خوب بيائيد هزينه
ها ، اصناف ، بورژوازي مستغالت و صنايع نظر كرده در مقابل  نمايندگان اتاق

گويند جز اين كه اخم كنند و خود را حافظ  اين پيشنهاد معقول چه مي
هاي مسلح ولي ما را دشمن تلقي كرده و تحويل ميهن و پشتيبان نيرو
هاي آموزش و پرورش بكاهند و از  خواهند از هزينه مقامات دهند. آنها مي

ي آنها را خصوصي سازي كنند. بقول آن اقتصاددان راست  درمان و همه
هاي  اقتصاد كاري به دل سوزي براي عدالت و براي بچه«گراي وابسته : 

اما ». قل سود است و سود هم حاصل تالش فرديمردم ندارد . اقتصاد ع
زنند زيرا  زنند. نمي نمي» الف عقل«گري  دانم چرا در مورد نظامي مي
دانند آن نيروها را براي سركوب مردم حق طلب ، آزاديخواه و عدالت جو  مي

  ، به ويژه براي كارگران زبان دراز ، الزم دارند.
وكراسي . بلبل را بپران به باالي درخت و حاال بيا و برو نفت را بده به اميد دم

نه ، گمان من اين است كه بايد براساس نيروي اجتماعي » . بيا بيا«بعد بگو 
نخست دولت را در راستاي دموكريتزه شدن قرار دهيم كه نيروي مادي آن 

ها در دولت و در  ي درآمد و ثروت و حضور مشاركتي تشكل هم توزيع عادالنه
ت مال مردم است نه مال دولت سركوبگر و ضد عدالت و همه جا است . نف

  داري پر ولع . اش اين سرمايه آزادي و نه مال شريك قافله
ترين حالت  دالنه گويند نفت را بدهيم به بخش خصوصي در خوش وقتي مي

گويند سهام آن را بين ميليونها نفر تقسيم كنيد. ما هم موافقيم كه نفت  مي
ي مردم باشد. اما آيا دموكراتيسم بهترين راه حل  همه مال ميليونها بلكه مال

ي آن نيست ، آن هم وقتي نفت ملي و تحت مالكيت عمومي و اما زير  اداره
فروشيد باالخره  نظارت دموكراتيك دولت است . وقتي سهام نفت را مي

داري مستغالت و سوداگري  آيند و به همراه سرمايه بزرگ مالكان از در درمي
شوند. مردمِ نيازمند سهام خود را  و كالريگال مالك آن ميو نظامي 

تواند در  ها كه بگذريم دولت تا چه حدي مي فروشند به آنها . از اين مي
ي مردم محروم به  ي ماليات را بر گرده ماندگي و فقر پيچ فلكه شرايط عقب

و آتن چرخاند. البته نفت داراني كه پولشان را به كانادا و لوكزامبورگ و دبي 
دانيم) باز  شناسيمشان و جايش را مي برند (و ما به خوبي مي و مادريد مي

برند و اقتصاد بدهكار و انار فشرده شده با ظاهر معمولي را  پول نفت را مي
توان خدمات رفاهي و  گذارند. در آن صورت چگونه مي براي مردم باقي مي

هاي  نفر معلم و هزينهميليون  1زا ، فعاليت عمراني ، پرداخت به  اشتغال
دهد و صاحبان سرمايه  بهداشتي و درماني را تأمين كرد . ماليات كفاف نمي
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كنند (و برخيشان  اندازند و آسمان را نگاه مي از هم اكنون دارند شانه باال مي
ي  هاي بيمه خوانند). از هم اكنون پرداخت براي مردم دعاي باران هم مي
اند  يت راست گرا و بازارگرا آنچنان تقليل يافتهاجتماعي ، در اين دولت به غا
  دهم بميرم تا بيمار شوم . كه كارگري گفت ترجيح مي

گفت من كاري به  داري سوداگري ايران مي يك اقتصاددان وابسته به سرمايه
درصد اقتصاد را دارد و بايد بشود  20اين كارها ندارم بخش خصوصي فقط 

خواهد ، اما اين را هم  ين تغيير را ميدرصد. من كه دانستم چرا او ا 70
گويد. (به قول برشت  كند و دروغ مي داند و انكار مي دانستم كه واقعيت را مي

پس تبه كار است نه نادان). ببينيد سهم بخش خصوصي چقدر است (براي 
  :) 1386سال 

  
سهم درمحصول فعاليت

 ناخالص داخلي

سهم بخش
 خصوصي

 4/8  8/8   كشاورزي و ماهيگيري

   معدن و نفت

   /21 

 0/3 

   صنعت

  9/12 

 0/9 

   آب و برق و گاز

  47/5 

 2/0 

   ساختمان

  47/5 

 5/4 

    فروشيفروشي و خردهعمده

  8/12 

 0/12 

   هتل و رستوران

  7/0 

 6/0 

حمل و نقل و انبارداري و 
 ارتباطات

  

  18/7 

 5/6 

   گري ماليواسطه

  14/3 

 0/1 

خدمات مستغالت ، كرايه و
 كسب و كار

  

  76/11 

 0/9 

 دفاعادارةامورعمومي،

 وتأمين اجتماعي

  

  90/4 

 0/0 

    آموزش

   9/3 

 8/0 

   بهداشت و مددكاري

  1/4 

 0/2 

سايرخدمات
  عمومي،اجتماعي،

 وخانگيشخصي

  

  59/1  

 0/1 

 58/-  100/-   جمع تقريبي

  

عملكرد بازاري و پولي دارند  و با توجه به اين كه بسياري از خدمات دولتي در واقع
اند (مانند درمان و بهداشت ، آب ، برق ، خدمات آموزشي و . . .).  و شبه خصوصي

هاي اقتصادي ايران خصوصي است  توان به يقين گفت نزديك به دو سوم فعاليت مي
  . پس اين بهانه كه ما سهم كمي داريم پس نفت را هم به ما بدهيد مسموع نيست . 

  ) :1385هاي سرمايه گذاري (سال  سر سهمآمديم بر 

 خصوصي       دولتي 

 2/23   6/21 آالتماشين

 8/20   4/29 ساختمان

 0/44   0/56 جمع

درصد است و اين در حالي است كه  44بينيم سهم بخش خصوصي  مي
گذاريهاي  هاي دولتي به ويژه در ساختمان ، از نوع سرمايه گذاري سرمايه
رسيم به تجارت خارجي كه  روند. مي ها سراغ آن نمي صياند كه خصو عمراني

درصد) به  75ميليارد دالر آن ( 45ميليارد دالر واردات حداقل  60از 
 90ميليارد دالر صادرات نفتي در حدود  65ها تعلق دارد و البته از  خصوصي

دهد به  كند و درآمد را مي درصد به دولت تعلق دارد. دولت صادر مي
ها را فرار بدهند يا كاال وارد كند. باز آن سوداگران و  پول سوداگران تا

رسد اما  درصد فعاالن بخش خصوصي مي 5انحصارطلبان كه شمارشان به 
  درصد آن را در اختيار دارند ، دونيم غورتشان باقي است . 70
  

  :پاسخ سوم
اين پريده رنگي كه لنين گفت در » . نفت زرد؟«گويند  چرا به طال نمي 

ي مطلوب خوب است طال سنگ در خال شود (تقريباً با همين  هجامع
اي داشت اكنون ديگر خيلي جاها چنين  مضمون) . زماني طال ارزش پشتوانه

اي است كه از مازاد  هاي مالي نيست ، اما هدف معامالت پولي و نقل و انتقال
اي  شود. ارزش طال فقط براي توليد صنعتي و مصرفي انباشت و پول ناشي مي

ترين  نهفته است . اما اين طال زماني اصلي كند كه رفاه بشري را تضمين مي
ي  كرد يعني معيار ارزش گذاري كاالها و واسطه نيازهاي بشري را تأمين مي

براي مبادله . اما حال نا به كاركرد يا دگر كاره شده است . نفت اما ضمان 
اي كه  ابط اجتماعيفيزيكي و نيروي تمدن صنعتي است به عبارت ديگر رو

اي كه قدم  جهان صنعتي را پديد آورد به نفت نياز مبرم داشت ، در هر حوزه
  گذاشت .

هاي جهان  ي اين دگرگوني چرا بايد فكر كنيم نفت بالي ما است . نفت مايه
بوده است و سهمي هم به ايران داده است . ايران را مقايسه كنيد با 

ها چگونه  رند . در ايران اين زير ساختافغانستان و پاكستان كه نفت ندا
ي آن  اند و براساس چه منابع مالي؟ واضح است كه نفت پايه ساخته شده

بوده است . اما همين نفت اگر كماكان در معرض غارت استعماري بود و اگر 
اين سرزمين جنبش ملي كردن نفت و نهضت ملي و رهبري دكتر مصدق را 

نداشت ضمن آن كه كسي منكر حيف و ميل  ها را هم نداشت اين زير ساخت
ها ازمان كشف نفت تاكنون و به هدر رفتن آن  ، فرار سرمايه ، فساد و دزدي

آميز و توزيع ناعادالنه ثروت و درآمد  گري و مصرف ولع در راه نظامي
داد و كمتر در  شود. اگر همين بال ، بالتر بود و بيشتر به ايران سهم مي نمي

گرفت و حكومت مردم برقرار بود وضع بسيار هم  قرار مي اندازي معرض دست
كنم كه به هيچ وجه بر آن نيستم  از اين كه هست بهتر بود. باز هم تكرار مي

ها كافي و مناسب بوده و كار آمدند اما هر چه هست و هر چه  كه زير ساخت
هم پر هزينه بوده است ، ايران براي آن كه اقتصاد سالم و رو به رشد و 

ها و هم  سعه همگاني را بنا كند هم منابع مالي ايرانيان ، هم زير ساختتو
نيروي انساني را دارد ، دريغا كه فاقد اعمال اراده و خرد مردمي كافي است  

  و داراي مديريت غيرقابل قبول .
ي زير زميني است كه  نفت بال نيست ، طال هم نيست ، نفت ارزش نهفته

ها به طور جدي بر سرنوشت  ي ملت رد . بايد ارادهتمدن صنعتي به آن نياز دا
% درآمدها را 80درصد جمعيت جهان كه در حدود  10-5آن حاكم باشد آن 

زيند بايد خيلي بيش از اين بابت  در اختيار دارند و در كشورهاي مرفه مي
نفت بپردازند. عادالنه شدن توزيع درآمد جهاني از مجراي نفت نيز ميسر 

نفت و اتحاد نفتي نبايد عليه بشريت و توليد و صنعت بلكه ي  است . حربه
هاي محروم بايد از منابع و درآمد  بايد براي نجات آدميزاد بكار افتد . ملت

نفتي برخوردار شوند همان طور كه بايد از سهم سودهاي هنگفت معامالت 
  مالي و كااليي ثروتمندان جهاني بهره ببرند.

ورزي ، امپرياليسم و نوامپرياليسم ، مداخله ، كشي ، ستم  نفت ابزار بهره
هاي چندگانه داخلي شده است .  استقالل زدايي ، جباريت و زورگويي و ستم
ي مردم ، و نه با دادن نفت به  همين ها بايد از طريق حاكميت همه جانبه

داران و سوداگران ممتاز حذف شوند و  ها و خطيبان و زمينداران و مال ژنرال
ل تا آنجا كه به همين نفت مربوط است تفاوت نسبي ايران با به هر حا

دهد كه نفت منشاء رفاه و پيشرفت هم بوده  كشورهاي همسايه نشان مي
ي مبارزه  است و اتفاقاً تفاوت با عراق از طريق حضور مردم ايران در صحنه

براي آزادي و عدالت و استقالل توضيح دادني است . اگر نفت نباشد و به 
آن مس و آهن و منابع بانكي و چيزهاي ديگر در كار باشد ، باز تا جاي 

زماني كه همين نظام مالكيت و بهره برداري و مديريت سياسي غير 
دموكراتيك وجود داشته باشد حضور مردم كمرنگ باشد و به ناحضوري 
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رساند و آن وقت مبارزه  برسد ، همه چيز فقط تا حدي به مردم فايده مي
  گيرد. آن باز از جان و مال مردم قرباني ميبراي تصاحب 

  
  پاسخ چهارم:

هاي من درآوردي غرض آلود است (عيبي نداشت كه  ها اصطالح نه . اين 
فقط من درآوردي اما گويا و درست باشد). نه تنها اين مفاهيم كمكي براي 

كنند بلكه چه بسا گمراه  يافتن نظريه و راهبرد دموكراسي در ايران نمي
يابند كه بيائيد برويم  اند. چرا؟ براي اين كه عاقبت به اينجا راه مي كننده

 -نظامي  –داري دولتي  نفت را دو دستي بدهيم به انحصارگران سرمايه
مستغالتي كه دعوايشان هم با هم آدم را خيلي اوقات  -بازاري  –روحاني 

رباس ي رقيب اما سر و ته يك ك ياد دعواي انتخاباتي احزاب صوري وابسته
  اندازد ، منتها با هياهوي بيشتر و محتواي كمتر . مي

دولت نفتي يعني چه؟ يعني مثالً چند درصد از توليد ناخالص داخلي بايد از 
ي عمومي و يا  نفت باشد تا بشود دولت نفتي . چند درصد از درآمد بودجه

شود دولت نفتي؟ در ايران براي سال  بودجه كل اگر از نفت باشد دولت مي
 11درصد (و  30درصد و  20ها به ترتيب (و تقريب) عبارتند از  رقم 1390

درصد به جاي  15درصد يا  25درصد از بودجه كل) . حال اگر بشود مثالً 
شود دولت نفتي  درصد يا تغييرات ديگري به وجود آيد ، آيا دولت مي 30آن 

درآمد نفت خواهند بگويند موضوع گردش  يا دولت غيرنفتي . هان ! البد مي
است نه رقم مطلق يا نسبي آن . اين حرف را وقتي با ژستي فاضالنه و 

دهند كه چه قدر نا بلدند. باألخره  آوردند نشان مي مدعيانه به زبان مي
ي اقتصادها وجود دارد و خاص ايران نيست . وانگهي  گردش درآمد در همه

ي بخش  هشود درآمد وارد كنند بخش مهمي از درآمد نفت چه بسا مي
شود پرداخت به پيمانكاران خصوصي  خصوصي و مقدار زيادي از آن مي

اند ، منتها به  خودماني (كه حاال شمار زيادي از نهادها هم وارد آن شده
ببينيد اين نفت نيست كه استبداد را   صورت شركتي و خصوصي). 

كند. راه حل  استبداد است كه نفت را از اين سيطره خارج ميسازد . اين  مي
  ، تحول همه جانبه و عميق و دموكراتيك در جامعه است .

  
   پاسخ پنجم:

 4بخشي از پاسخ را گويا شتاب كرده در بندهاي پيشين ، به ويژه بند 
كنم به لحاظ نظري استبداد فرزند نفت  ام . در اين جا باز تأكيد مي گفته

سال است كه نخستين چاه نفت در ايران بار آور شد.  104در حدود  نيست .
ي ايران ، انقالبي به جا ،  اتفاقاً همين ايام مصادف بود با انقالب مشروطه

و البته از  –و از اين نظر خوب و قابل قبول  -مناسب و اتفاقاً ايراني شده 
يزه شدن خيلي جهات شكست خورده به خاطر ليبراليزه شدن ، يا ليبرال

بيش از حد آن . پيش از آن استبداد ايراني حاكم بود. ناصرالدين شاه 
توانست فرزند مردم ، نماينده و رهبر يكي از ارزشمندترين تحوالت ايران  مي

ي سعايت مادرش يا به  خان امير كبير را ، صرفاً به بهانه ، يعني ميرزا تقي
كشد (و البته واقعيت اش ب خاطر توحش شاهانه و تمايل خيمه و خرگاهي

ي قتل تقابل دو نيرو بود : شاه نماينده قدرت ارتجاع در مقابل ميرزا  انگيزه
تقي خان نماينده نوآوري و مردم گرايي). استبداد و زورگويي تا مغز 

ها  ها و فراش باشي استخوان جامعه از ديوانيان و اميران تا حاكمان و داروغه
بان روستاها ، كه مالك زمين هم نبودند و و از خوانين بزرگ تا خرده اربا

داران را داشتند نفوذ كرده بود. نفت نبود كه  گيري از نسق فقط حق نسق
رضا شاه را ، كه خود ترجمان بخشي از آرزوهاي اقتصادي مشروطه و 

ي مربوط به آن بود به دنياي حكومت آورد. در واقع اين  اصالحات ويژه
گان و  كرده مار و خواست بخشي از تحصيلحاصل جمع تمايل قدرتمند استع

روشنفكران ايرانيان اصالح طلب به تنگ آمده از هرج و مرج بود كه او را 
المللي تشخيص داد و به قدرت رساند. نفت هم  پاسخگوي نياز ملي و بين

خدماتي ارائه داد كه كافي نبود و مقدارش هم صرف مال اندوزي پهلوي 
ي نفت  كه رضا شاه راه آهن را بر بنياد بنيهشد . اگر نفت كافي بود  مي
ساخت و نه يك قران و ده شاهي ماليات قند و چاي و در واقع مشاركت  مي

  زوركي مردم .
در اندونزي نفت نبود كه ديكتاتوري سوهارتو را آورد. نفت در زمان سوكارنو 

  ، اين قهرمان و رهبر جنبش آزادي بخش مردم ، وجود داشت و زمان 

  
  

  
  
وهارتو هم ، كه قاتل يك ميليون آزاديخواه چپ گرا بود ، وجود داشت . س

توانست به قيمت فروختن  نفت در زمان شاه هم بود در زمان مصدق هم مي
خواهيد بگويد  استقالل مردمي وجود داشته باشد (نكند كسي در جواب مي

ت مصدق چون نفت نداشت آزاديخواه و دموكرات بود! زيرا پاسخ خواهد گرف
خواست كه نفت ملي شده و متعلق به  كه او پيش از نفت هم چنين بود و مي

تر ، بفروشد و براي اقتصاد هزينه  مردم ايران را در بازار جهاني ، حتي ارزان
  ي امپرياليستي در مقابلش سدبندي كرده بود). كند اما توطئه

وري عراق زمان صدام نفت داشت حاال هم دارد اما حاال يك دموكراسي ص
ها هست برقرار است و اين چه ربطي دارد به نفت .  ي آمال نوليبرال كه كعبه

زايد. مگر آمريكا يا ژاپن از طريق تسلط بر  چرا در نروژ نفت استبداد نمي
و نفت نسبتاً ارزان و جريان مطمئن آن حتي به  –بازارهاي جهاني نفت 

  بداد زده نيستند.ندارند ، پس چرا است –قيمت تحريك به فتنه و جنگ را 
بله مصيبت منابع طبيعي وجود دارد و اين نه به خاطر وجود منابع طبيعي 
بلكه به خاطر پايمال و حيف و ميل كردن و غارت آن است . جنگلهاي ايران 
كه زماني تنفس گاه اصلي بخش مهمي از سرزمين ما بودند ، مصيبت 

وزي و فساد دولتي و كشي و مال اند نبودند نعمت بودند. اما فقر و بهره
خصوصي دست به دست هم دادند و نعمت را به مصيبت تبديل كردند . 
ايران از  كان سارهاي اصلي مس است . مس مصيبت نشده است اما 

هاي غير  برداري و فروش آن به روش كنوني آنهم در دست دولت بهره
الماس  دموكراتيك براي مردم نتايج مثبت اندكي به بار آورده است . معادن
هاي مردم  آفريقاي مركزي و آفريقاي جنوبي نيز چنين است بلكه براي توده

و معدنچيان فاجعه بار است . اما نيروي نهفته در آب سارها و زمين گرمايي 
سازند ، نعمت است . آفتاب كويري  ها انرژي تجديد پذير مي سوئد كه از آن

باشد . آيا بايد باز به نظر تواند براي توليد انرژي خورشيدي نعمت  ايران مي
داري جهاني برسيم كه اين آفتاب مصيبت است و  كارشناسان سرمايه

استبدادزا . پس بهتر است خودمان در سايه بنشينيم و دولت اياالت متحده 
هاي جهاني آن كشور را بكنيم سلطان آفتاب ايران ، بلكه سلطان  و شركت

  شرق .
  

  پاسخ ششم:
حقوق و «ي  اي در نشريه ام و در مقاله ي كه ساختهاجازه بدهيد از معادل 

ام استفاده كنم .  درباره همين موضوع مورد پرسش شما چاپ كرده» اقتصاد
اي  ي ويژه ام . رانت ارزش افروده بكار برده» رانت«را براي » ويژه بهر«من 

است كه نه بهره است نه سود نه دستمزد و نه حتي اجاره بهاي عادي . بعض 
دانند كه البته تفاوتي بين اين دو  آن را به اشتباه همان اجاره بها ميكسان 
  است .

گيرد.  اي است كه به يك زمين خاص تعلق مي ويژه بهر حاصل موقعيت ويژه
ترين آن ويژه بهر يا رانت تفاوتي است . در مورد اين رانت  شايد شناخته شده

و نياز برابر به كار و  در مثل بگيريم كه از يك قطعه زمين با شرايط مساوي
سرمايه در مقابل يك قطعه زمين ديگر مقدار بيشتري محصول (بگيريم جو) 
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تن . چون قيمت در بازار ثابت فرض  2تن در برابر  5/2آورد مثالً  به بار مي
، » ويژه بهر«تن محصول اضافي ، رانت يا به زبان من  5/0شود پس آن  مي

  است .
ناخته شده است (منتسب به ريكاردو ، ماركس ، تاكنون پنج نوع ويژه بهر ش

انگلس ، ليپيتس ، هاروي و . . .) مثالً ماركس ويژه بهر مطلق و انگلس ويژه 
اند .  بهر خراجي و ريكاردو نوع تفاوتي را شناخته و مورد بررسي قرار داده

هاروي ويژه بهري را كه به امتياز انحصار طبقاتي (به ويژه در مورد اراضي 
شود بررسي كرد. خود من نوع ششمي را شناخته و شايد  ) مربوط ميشهري

ي ايران است و آن ويژه  ام كه مربوط به تجربه به گمان خودم كشف كرده
هاي دولتي و  بهر القايي يا رانت برانگيزاننده است و وقتي است كه سياست

طبقاتي  شهرداري امتيازهايي را ، به منظور ايجاد ويژه بهر تفاوتي يا انحصار
كنند كه اين سپس  هاي كاربري اراضي شهري اعمال مي ، از طريق سياست

كند. مقاله مربوط به اين بحث در  ها را ايجاد مي خود طيفي از ويژه بهر
ژورنال علمي اقتصاد سياسي چاپ شده است (گر چه نديدم چندان مورد 

  توجه گسترده قرار گيرد.)
هاي جديدي مطرح شده است .  بحثدر مورد رانت دولتي يا دولت رانتي 

ي نظري درست و حسابي ندارند و در واقع امتياز و فساد  شماري از آنها پايه
اند. اشتباه ديگر آنست  و قدرت انحصاري را با رانت يا ويژه بهر اشتباه گرفته

برند زير عنوان ويژه بهر .  گذاري را مي كه هر نوع سود دولتي ناشي از سرمايه
يك نفر از اطالعات دولتي آگاه است و قدرت هم د ارد  در مثل وقتي

ي فساد و  رود در شبكه اش هم معاون رئيس جمهور يا وزير است و مي (دايي
اش  او رانت دايي«گويند :  برند و مي معامالت انحصاري وارتشايي و سود مي

اين اصطالح سازي عاميانه است و شايد عوام براي » . را خورده است
ها را در  اند. من تفاوت ر چارچوب فرهنگ خود به آن نياز داشتهافشاگري د
ام . به هر حال اين امتيازها از  ي حقوق و اقتصاد چاپ كرده همان مجله

دولتي قدرت  –اند كه از ساخت طبقاتي  ي فساد و قدرت نادموكراتيك مقوله
  آيد. و از نيروي سركوب فيزيكي و ايدئولوژيك و مديريتي بيرون مي

گويند وقتي نفت در اختيار دولت است آن دولت  مورد نفت هم ميدر 
شود دولت رانتي . البته كه بحث در اين جا كامل نيست حتي گمراه  مي

اي خاص  كننده است . اگر نفت متعلق به زمين متفاوت و در اختيار جامعه
ي ويژه بهر يا رانت هم هست حاال چه در دست دولت  است بله در بر دارنده

داري  د ، چه بريتيش پتروليوم ، چه اصحاب بازاري و سوداگري سرمايهباش
ديني ايران . چه اشكالي دارد وقتي رانت در ذات يك فعاليت است آن رانت 
در اختيار ملت براي رفاه و توسعه قرار گيرد و آنگاه چه اشكالي دارد كه يك 

بلكه خوب هم نظام دموكراتيك آن را تملك كند. اشكالي كه ندارد ، هيچ ، 
  هست . 

اما نفت فقط رانت نيست . توليد هر بشكه نفت خام حاصل كار و تالش 
ها ، كاركنان خدماتي مديران و  نيروي كار شامل كارگران ، تكنسين

مهندسان و كارشناسان فني و اقتصادي و جز آن است . در مجموع ارزش 
م مستهلك اضافي نفت حاصل كار است . اما براي توليد نفت سرمايه ه

گيرد. البته بخشي از درآمد نفت  هاي جانبي هم صورت مي شود و هزينه مي
هم همان رانت است . رانت نفت ليبي و عربستان بيشتر از ايران است زيرا 

تر است (تفاوت دو قطعه زمين  تر و استخراجشان كم هزينه منابعشان غني
ت دولت است يا كشاورزي را به ياد آوريد) بسيار خوب اين رانت يا دس

داراني كه ، اعمال قدرت روي دولت دارند و در دموكراسي ليبرال  سرمايه
گيرند و بخشي  ها را در اختيار مي ها و پست گذاري ، فرمانداري مجالس قانون

كنند . در جايي مثل ايران آنها حاصل درآمد  از قدرت را به واقع آنِ خود مي
برند در جايي مثل آمريكا آنها در  ميي اقتصاد ملي به در  نفت را از صحنه

شوند و از نظام  هاي جهاني و رياكاري حكومتي شريك مي ها و سركوب جنگ
ها با  كند و در جاهاي ديگر كارهاي ديگر . اما اين نظام طبقاتي حراست مي
  هم تفاوت هم دارند. 

حاال اين وسط بحث دولتي رانتي چه چيز است ؟ انحصار گردآوري ماليات 
ها هم  آن  در آمريكا و آلمان و ژاپن دست دولت است پس آيا دولت نيز
شوند دولت رانتي؟ اما اگر اين رانت واقعاً موجود را بدهيم به كساني كه  مي
اند چپاول كرده  سال گذشته در حكومت بوده ،  شريك حكومت بوده 33در 

قانوني ، از امتيازها و فساد دولتي چه بسا در زير لباس و كاله شرعي و 

ي جباريت  اند و در شبكه ها برده و مردم صاحب نفت را محروم كرده بهره
شود؟  اند خيال نظريه اندازان دولت رانتي راحت مي هاي اصلي داشته جايگاه

داران غدار  اگر حاكميت نفت را بدهيم به آحاد مردم و آنها بدهند به مايه
زه كردن دولت از طريق چه؟ بهترين كار اما ، در مقابل ، همان دموكراتي

نيروي مادي اجتماعي است نه جا به جايي مكانيكي منابع اقتصادي . اين 
آيند كه  هايي از آب در مي جوري كه به منابع بينديشند از آن گروه نوليبرال

خوب است زيرا موجب » اقتصاد زير بناست«گويند اين جايِ كار كه  مي
بياييد زير بنا را بدهيم به غداران خواهيد  شود بگوئيم اگر دموكراسي مي مي
  بند. نه جانم ! اين جوري اقتصاد زير بنا نيست .  دار قداره مايه

ها در مورد دولت رانتي و رانت دولتي  حرف آخر در اين مورد. برخي حرف
اي داشت در يك  كنم آن اقتصاددان ايراني مقاله درست است . گمان مي

، نامش دكتر مهدوي بود. من آن را ژورنال علمي اقتصاد انگليسي زبان 
خواندم نكات درستي داشت از منابع اعمال قدرت خودكامگي و فساد آميز 

هاي  گيري نوليبرال اش اساساً ربطي به نتيجه دولتي كه استنباط كلي از مقاله
  ايراني مجهز به ايدئولژي حاكم ندارد. حال براي متوقف كردن 

به جا كردن مالكيت آن نيست بلكه كاركرد مخرب آن منابع راه حل جا 
دموكراتيك و ملي كردن آن است . بنابراين در اين جا هم تغيير در ساختار 
قدرت و برقراري دموكراسي مشاركتي و نظارت سيستمي و پايدار 

ي حاكمان و شكل ظاهري  دموكراتيك راه حل است و نه تغيير چهره
  حكومت آنان .

  

  
  پاسخ هفتم:

لي گفتيم كه نفت استبدادزا نيست . استبداد است كه نفت هاي قب در بحث 
آورد. هرگز و هرگز كار تاريخي ،  را به تملك و تحت كامجويي خود در مي

راهبردي عقلي و حركتي بالنده نيست كه نفت از دست دولت خودكامه 
درآيد به دست بخش خصوصي انحصار طلب و شريك دزد و رفيق قافله داده 

رويم يك بخش خصوصي رقابتي و سالم و آنتُرپرُنر و مولد و گويند ب شود. مي
گويند برويد بجنگيد و نفت را از دست دولت  فرزانه درست كنيم . مي

رود اين همه راه را .  خودكامه درآوريد و بدهيد به آنها . راستي چه كسي مي
تو كنند آيا يك بار ، و فقط يك بار ، سر از پس هايي مي آنان كه چنين توصيه

العمل  الدفتر و حق المشاوره و حق القلم و حق و خورجين آالف والوف و حق
خود كه از محل همان ويژه بهرها و سودهاي هنگفت فسادآميز و غارتي 

ها ،  خانمان شود ، در آورده و نگاهي به فقيران ، بي تأمين مالي مي
ايران و هاي آواره و زنان لگدكوب شده در  ها ، بچه زدگان ، گرسنه قحطي

دانند قحطي زدگي و مرگ جمعي دلخراش در  اند و آيا مي جهان انداخته
خواهند همه بروند و فرهنگ و سواد  شاخ آفريقا چيست؟ كه حاال مي

بورژوايي بياموزند و براي ايشان بخش خصوصي نيكو صفت اكتشاف و اختراع 
  و آفرينش كنند.

در دل خاك است و  ي اصالً فرض كنيد بخش خصوصي وجود دارد يا دانه
ي رشد و تعالي و خوشبختي و باغستان آباد و آزاد ايران هم  اميد آينده

دستان و جوانان و زنان  هست . بسيار خوب به ما چه و به كارگران و تهي
محروم چه كه بروند و شكم خود با شاخ گاو در اندازند و كشته و نا پديد 

ند و به عنوان بخش خصوصي ي خانه درآي هايي از گوشه شوند تا آقازاده
كشي و سروري كنند  پنهان مانده و صاحب حق مالك همه چيز شوند و بهره

اند  اند و خورده ها را از آن خود كرده و برده . مگر تاكنون كه اين همه دارائي
ميليون بيكار و آن انبوه مردمي كه حداقل دستمزدشان در  7/4چيزي به آن 

رسد  هزار تومان در ماه مي 450توماني به  ميليون 25/1واديهاي خط فقر 
اند . آن بخش خصوصي بالفعل و بالقوه و آن نظريه اندازان دانشگاهي و  داده

شان و آن چماق دارانشان  هاي مادي و معنوي مطبوعاتي و آن ايدئولوژيست
در كارخانه و كف خيابان ، خودشان بروند ، بجنگند از دولت بگيرند و به 

ي انتقال بخشي از سروري از اين در به  ابانشان بدهند . هزينهخودشان يا ارب
كشي و  عدالتي ، بهره آن در بر عهدة وفادارانش . ما وظيفه داريم عليه بي

ي خود ، و در انتها هم با  خودكامگي بستيزيم ، هر يك به سهم و شريطه
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كه ي كساني  يكديگر باشيم . ما وظيفه نداريم براي منافع به خطر افتاده
اند خود را به كشتن  هاي اصلي اجتماعي و اقتصادي فقر و سركوب بوده عامل

دهيم . عمر ما بايد دراز باشد . اين بخش خصوصي كه خودش سلسله 
مراتب و نفوق در دولت داشته و در واقع دولت تعيين كرده و بخشي از نظام 

طاط و داري كوچك و متوسط و رو به انح  كش است (بخشي از سرمايه بهره
در گير شده با مسائل اقتصادي و سياسي ، البته بحث جانبي ديگري دارد) ، 
عمر درازي داشته است و خودش هم برود براي منافع خودش بجنگد. 

داري ميليتاريستي كه حاال آشكارا مالك نفت هم شد ، تا كنون با  سرمايه
ار و سوداگري ي باز داري شبه دولتي و نيمه دولتي و آن نيز با شبكه سرمايه

ستانده مادي داشته و  –هاي خصوصي ارتباطي تنگاتنگ داده  و توليد كننده
دارند. اگر دعوايشان شده است بروند به ميدان جنگ باهم و ما هم 

  خيزيم (ونه اين كه بنشينيم!). هوشيارانه و منتظر به تماشا بر مي
  

  
  پاسخ هشتم:

ه تاريخ و موزه سپرده نشده است اي تاريخي است كه هرگز ب استبداد پديده 
ي  . طبقات چيره اساساً قدرت ، ايدئولوژي ، دولت و امروز نهاد بسيار پيچيده

سال است كه به طور جدي در  200دولت را در اختيار دارند . اما نزديك به 
هايي از آن و از كار  جهان مبارزات مردمي براي نفوذ در دولت و تصرف بخش

گرش در جريان است . دولت و نظام طبقاتي از اوايل هاي دي انداختن بخش
هاي مردمي امتيازهايي را واگذار كرده  قرن نوزدهم به تدريج در برابر جنبش

پناه  –هر چند ناكامل و از خيلي جهات صوري  –، به سنگر دموكراسي 
آورده است . اين دموكراسي حمايتي و ريا كار نيز زير ضرب است . در جهان 

هاي خودكامه زير فشار نيروهاي مردمي قرار دارند.  حكومتكم توسعه 
  بينيد كه در خاورميانه چه خبر است . مي

اما يادمان باشد كه خيلي چيزهاي ديگر هم ، هم در راستاي كاركردهاي 
ها  ديالكتيكي و هم در كنش و واكنش در سيستم ، در جريان است . دولت

شوند و هر  هاي جديد مجهز مي آوري هاي تبليغي و فن ها و دستگاه به رسانه
گري ، و شماري هم براي  كاهند براي سلطه شان مي چه از نيروي استبدادي

هايي  شوند. از طرف ديگر اليه كاركردهاي نوامپرياليستي ، آماده و تقويت مي
ها  ي متوسط مدرن ، شامل بوروكرانها و تكنوكرات از مردم به ويژه در طبقه

كنشي با دولت  كار را براي هم محافظه –و ليبرال  كار هاي محافظه روش
پسندند و اين مانع تحول عميق و گسترده و با سرعت كافي و مورد نياز  مي

ها متحدان  شود. به هر حال بخشي از اين اليه انساني و كرامت انساني مي
خوبي براي تحول راديكال در كاركرد دولت نيز هستند . تصرف كامل دولت 

ي ديگري است كه البته چون به تحول در ساخت واقعي قدرت و  نيز مقوله
  فرهنگ و روابط اجتماعي دارد ممكن است لزوماً نتايجي مؤثر به بار نياورد.

هاي اجتماعي و به  و تسليم شدگي  ها از امكانات ايدئولوژيك ، مقدس دولت
گيرند و به نيروي سركوب نيز  هاي اجتماعي كمك مي ويژه فرماندگي

دهند  ي ليبرال و جمهوري منش كه نشان مي ند و در واقع با هر چهرهمجهز
شوند با موافقت و ياري ليبرالها دست به  ها رو به رو مي ، وقتي با چالش توده

ها گسترده و پي در پي ، همانند  زنند . در غرب اين سركوب سركوب مي
ر نيست بينيم خشونت با آنچه در كشورهاي جهان كم توسعه و پيراموني مي

اما به هيچ وجه خوش خيالي ما را داير بر اين كه آنجا كار تمام شده است و 
هايي خشن و  انگيزد. نمونه ها جز خدمتگزار مردم نيستند ، بر نمي دولت
حيايش برخورد با اعتراض و خشم جوانان به تنگ آمده در انگلستان است  بي

و جنايت كاران منتسب  كه نخست وزير محافظ كار كامرون ، آن را به اوباش
هاي بسيار آرام و به دور از خشونت ، مانند نروژ ، در مقابل  كرد . نمونه

ي تحمل  ي يك تروريست فاشيست را هم داريم كه آستانه جنايت بيرحمانه
  در آن استثنائاً خيلي باال است .

ها سلطه است و نياز مردم به حضور مؤثر و بازدارنده و  بنابراين ذات دولت
غيير جهت دستگاه دولت است كه خود نهادي است قديمي و بسيار ت

هايي به بار آورده است ، اما  پيچيده . اين مهار در قرن بيستم موفقيت
مسيري بوده است خونبار و راهي است جانفرسا و دشوار در پيش و چه بسا 

هاي بيشتر . استبداد پا برجايي كرده  رحمي ها و بي رو به رو با خون بازي
است زيرا مقاومت و تالش براي تأثيرگذاري جدي بر دولت و مبارزه با 
استبداد قوي نبوده است و اين البته توضيح واضحي است اگر بگوئيم اين 

هاست . نياز به  ي دولت رحمانه تواني يا كم تواني ، خود ناشي از فشار بي بي
  توضيح بيشتري داريم :

داري ،  صادي و در برابر ظهور سرمايهاستبداد در مقابل تحول اجتماعي و اقت
ي متوسط و مبارزات آنان رنگ باخت اما در جاهاي  ي كارگر و طبقه طبقه

هاي  داري موجب شد كه عقب ماندگي ي سرمايه ديگر اصل ناموزون توسعه
كشي و استعمار و  ها باقي بمانند. بهره ها و خودكامگي نسبي و محروميت

سم نياز به حضور دولتهاي وابسته و سپس امپرياليسم و نوامپريالي
خودكامگي آنان براي رام كردن مردم در مقابل غارت منابع داشت . از طرف 

ي ، نوعي  ديگر مبارزات رهايي بخش در خيلي از نقاط جهان تحت سلطه
كرد. در  برد ايجاب مي دولت متمركز را كه به نوعي راه به خودكامگي مي

مدرنيزاسيون سطحي و ناكامل نيز چنين بود.  ي وابسته و واقع فرايند توسعه
در اين دوره دولت مستعجل دكتر مصدق و تا حدي دولت سوكارنو متفاوت 
است و آنها نيز شكست تلخ و خونيني را تجربه كردند كه البته از خيلي 

هاي ناصر و تيتو  جهات راهشان باز و رو به تكامل ماند. خودكامگي در دولت
) از آن گونه بود. خودكامگي دولت وابسته رضا شاه و (در مصر و يوگسالوي

ي وابسته بود. غرب طيفي از  اصالحات ناژرف او نيز از نوع مورد نظر توسعه
اي كه  كرد. ژاندارمهاي منطقه ي حضور خود مي ها را دستمايه خودكامگي

اي بودند مانند حكومت شاه ايران در خليج فارس ، از  همان جباران منطقه
تبداد مورد نظر امپرياليسم بود . به تدريج كه كاركردهاي نوع اس

هاي  امپرياليستي دگرگون شد. انواعي از  اصالحات سياسي و دموكراسي
ها در برابر  رياكارانه و كامالً كنترل شده پا به عرصه گذاشتند. خودكامگي

جويي با حضور اتحاد شوروي  هاي كارگري و سوسياليستي و در مقابله جنبش
گر بودند . آلترناتيوهاي  هاي تاريخي براي جهان سلطه ضرورتاز 

سوسياليستي مستقل از يك سو و كاركردهاي منسجم شوروي از يك سو ، 
هر يك به دليل و شرايط خاص خود نتوانستند دموكراتيسم را جايگزين و 

اي جدي بر  هاي با دوام مردمي را همه جاگير كنند. استبداد به گونه دولت
هاي اقتصادي  اي و تحريم با تحميل شد زيرا هميشه حضور محاصرهمردم كو

هاي براندازي امپرياليستي  آمريكا و غرب ، اين كشور را در معرض مداخله
و اين البته به معناي قبول غيرانتقادي سرنوشت سياسي در  –داد  قرار مي

اي ه هاي ترقيخواه و مردمي به نوعي و دولت كوبا نيست . به هر حال دولت
وابسته به نوعي ديگر به ترتيب يا به سمت استبداد كشيده شدند يا با آن 
عجين بودند. تحول در جهت دموكراسي و رهايي از استبداد در خيلي جاها 

ي اصالح طلبان امپرياليستي و درپي آن نوامپرياليسم و  مداخله بي
دو جريان  بينيم در خاور ميانه و شمال آفريقا نوليبراليسم نبوده است . مي

هاي  اصلي ، يعني نيروهاي ارتجاعي و مداخله گران نوامپرياليستي ، به شكل
اي با حضور  كنند و مانع تحقق دموكراسي گسترده و ريشه گوناگون نفوذ مي

ي متوسط مستقل و  هاي مردم و كارگري و طبقه نمايندگان واقعي توده
اري دارند. وقتي اي با يكديگر همك شوند. اين دو به گونه راديكال مي

هاي اسالمي و  ي نوليبرال رسد سر و كله هاي باالتري مي ها به اليه اعتراض
شود  غيراسالمي از يك سو و جريانهاي سلفي و ارتجاعي از ديگر سو پيدا مي

برداري ارتجاع از اين  ي بهره هاي انقالبي را به بهانه كه يا شعار توقف حركت
  شوند. واهان حكومت ناب اسالمي ميدهند و يا اساساً خ ها مي حركت
هاي اقتصاد و عدالت خواهانه را با  هاي مردمي كه بتوانند خواست تشكل
هاي استقالل طلبي و دموكراسي خواهي پيوند بدهند و نيروي بالقوه  خواست

ها و درون  را به فعل درآورند و پاي به كف خيابان و كارخانه و صحن مجلس
نيستند يا وجود ندارند . اين ، همان گونه كه  ماشين دولتي بگذارند كافي

دهد ، رمز و راز جديد  ي استبداد را توضيح مي جان سختي گذشته
داري وابسته را  گري بومي است كه كاركردهاي سرمايه نوامپرياليسم و سلطه

  خواهند. پابرجاتر ، اما با لباس و ظاهر دموكراسي ، مي
  
*  
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  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

 ٢٦٢  107ي  آرش شماره

  

  
  

  ي دولت رانتي نظريه

  ل گرايي ساده انگارانه!و تقلي 
  

  خسرو صادقي بروجني 

 
  

  پاسخ سئوال اول:
ي  كنند مقوله به اعتقاد من كساني كه چنين حكمي را صادر مي 

را محدود به يك صد سال اخير و پس از كشف نفت به عنوان » استبداد«
در ايران مسبوق  دانند، در صورتي كه استبداد يگانه منبع كالن اقتصادي مي

باشد و ساده لوحانه و خام انديشانه است كه آن را  ي چند قرن مي هبه سابق
تنها از گذرگاه كيفيت مالكيت بر نفت و يا هر منبع طبيعي ديگري بررسي 

  كنيم. 
از اين وجه  اولاست. » تقيل گرايي«اين نظر از سه منظر دچار خطاي 

موكراتيك هايي الزم براي ايجاد يك نظام د ها و مقدمه كه تمام پيش زمينه
دهد. در صورتي كه دموكراسي  را به مالكيت منبع طبيعي ثروت تقليل مي

مقوله اي چند بعدي است كه نيازمند مقدمات اجتماعي، سياسي و فرهنگي 
  باشد.  نيز مي
؛ استبداد تاريخي و فقدان دموكراسي در تاريخ يك سرزمين را به دوم

  ك بيني تاريخي). (نزدي كند مقطع زماني پس از كشف نفت محدود مي
و » دولت«شود نفسِ وجود  ؛ در اين ادعا آنچه بر آن تمركز ميسوم

دولت، عملكرد آن و » كيفيت«باشد و از  مالكيت آن بر منبع ثروت كشور مي
ميزان كارايي و ميزان كنترل و اثرگذاري مردم بر آن صحبتي به ميان 

  آيد.  نمي
طرح مي كنند همواره چپ جالب است اكثر كساني كه چنين ادعايي را م

و ماركسيسم را به جبرگرايي اقتصادي و ناديده انگاشتن و بي اهميت جلوه 
چه بيش از   دادن  عوامل غير اقتصادي متهم كرده اند اما در اين ادعا آن

ي  كند دقيقاً فروكاستن مفهوم چند وجهي و گستردههمه خودنمايي مي
  تصادي است. دموكراسي در ذيل يكي از پارامترهاي  اق

  : 3و  2پاسخ سئوال 
ي سياسي و تكوين دموكراسي در ايران و در كل  در بررسي عدم توسعه

كشورهاي كم توسعه نظرياتي مختلفي وجود دارد. عده اي عامل خارجي و 
دانند (پل  هاي استعمار و امپرياليسم را عامل تعيين كننده مي دست اندازي

دانند.  اختاري داخلي را دخيل ميسوئيزي و پل باران)، برخي عوامل س

رمگي ايرانيان (زنده ياد محمد مختاري) و فرهنگ -بعضي فرهنگ شبان
و تفكر » دين خويي«كنند. بعضي معتقدند  استبدادي را مهم تلقي مي
و سد راه توسعه » امتناع تفكر«ي ايراني موجب  مذهبيِ اجين شده با انديشه

شيوه توليد «وستدار). پاره اي سياسي و اقتصادي گشته است (آرامش د
و عوامل اقليمي چون كم آبي و نقش كليدي اقتدار دولت در توزيع » آسيايي

 -لوي«دانند (ويتفوگل) و برخي نيز همچون  آب و استبداد شرقي را مهم مي
 - عرفاني و غير علمي - در اساس ذهنيت شرقي را ذهنيتي جادويي» بردول

  ارند. غير انتقادي و پيش منطقي مي پند
اما فرايند رسيدن به دموكراسي و برخورداري از ساختاري دموكراتيك  

توان آن را به يك عامل تقليل داد.  معلول عواملي گوناگوني است كه نمي
تمامي عوامل فوق الذكر كه در سطح خرد (روانشناختي) و كالن (ساختاري) 

رح بوده مطرح گشته است و  همچنين عوامل ديگري كه در اين زمينه مط
اند هر يك به سهم خود در هر زمان و بنا به شرايط تاريخي، سياسي، 

كننده را ايفا كرده اند. و البته  فرهنگي و حتي اقليمي نقش روبنايي و تعيين
ها وجود دارد كه باعث مي شود در اين  هاي نقضي براي هر يك از آن مثال

شود  مورد موجب ميزمينه از جبرگرايي بپرهيزيم. تك عامل بيني در اين 
هاي  كاري ها و كم ي كاستي همه» دائي جان ناپلئوني«همانند برخي با منطق 

خود را به گردن ديگران بيندازيم و از خود سلب مسئوليت كنيم، يا با منطق 
هاي استعماري و  منكر هرگونه دخالت قدرت» از ماست كه بر ماست«

ان بشويم و يا آن كه با ي سياسي و اقتصادي اير امپرياليستي در توسعه
ها را فاقد  تأكيد مفرط بر عوامل فرهنگي و روانشناختي در اساس ايراني

ها  ي عقب افتادگي ي همه شعورِ الزم براي نيل به دموكراسي بدانيم و ريشه
را منتزع از ساختارهاي كالن، در ساختار بيولوژيك انسانِ زاده شده در اين 

  منظقه از جهان بدانيم.  
نها نفت (طالي سياه) آن طور كه پاره اي معتقدند نفريني نيست كه نه ت

ها را سر آن بشكانيم  ي كاسه و كوزه مانع تكوين دموكراسي شده باشد و همه
بلكه به باور من حتي ملي و يا دولتي بودنِ آن نيز لزوماً موجب عدم تكوين 

حاضر و  شود. آن چه در اين بين اهميت دارد كيفيت دولت دموكراسي نمي
ي مردم بر آن از طريق ابزارهاي گوناگوني چون  ميزان اثر گذاري اراده

نهادها، تشكلها، احزاب، سنديكاها و قدرت به چالش كشيدن سياسي و 
باشد  اقتصادي دولت و بازخواست آن و جلوگيري از تمركز قدرت و ثروت مي

دولت جلوگيري ي  گرايانه و سلطه  ملت و روابط آمرانه -كه از انشقاق دولت
كند. ايجاد چنين ساختار دموكراتيكي كه اين نهادها با آزادي كامل از  مي

هاي اجتماعي  توان بازخواست دولت برخوردار باشند نيازمند پيش زمينه
و يا سيستم ماليات » نفت«سياسي فرهنگي زيادي است كه قابل تقليل به 

  باشد.  ستاني دولت نمي
  

  پاسخ سئوال چهارم:
اي  ن داليلي كه در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقليل گراييبه هما

ها موافق باشم.  توانم با آن كه در ذات چنين اصطالحاتي وجود دارد نمي
همچنين افراد و نيروهاي سياسي اي كه از اين تعابير در مقاالت و 

كنند و براي همگان آشنا هستند بيش از  هاي خود استفاده مي سخنراني
با ابزارهايي چون سنديكاها، شوراهاي مردمي، نشريات آزاد و  كه آن

دموكراتيك در پي دموكراسي اصيل و مشاركتي و ژرفا بخشيدن به 
كنند كه هدف از طرح  دموكراسي باشند، ايدئولوژي خاصي را نمايندگي مي

باشد. خصوصي  منابع ملي مي» خصوصي سازي«چنين مباحثي در آن 
ب جهاني و هم در ايران بيش از آن كه انتقال اي كه هم در تجار سازي

منابع توسط مراكز » اختصاصي سازي«مالكيت از دولت به مردم باشد، نوعي 
كسب سودهاي كالن اقتصادي   قدرت و ثروت بوده است كه در منطق آن

بيش از منافع بلند مدت كشور اعم از منافع نيروي كار و محيط زيست 
  اولويت دارد. 

 

  : 6و  5 سئوال 0پاسخ
رانت عبارت از درآمدي است كه محصول فعاليت اقتصادي مولد نمي 
باشد و دولت رانتي اشاره به دولتي دارد كه عمده درآمد آن حاصل فروش 
يك منبع طبيعي كالن است كه به اصطالح براي دولت حكم ثروت باد آورده 
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گيرد، از  دم ميرا دارد.  دولت رانتي به جاي توليد درآمد از مالياتي كه از مر
هاي مختلف آن را  كند و در بخش فروش منابع طبيعي كسب درآمد مي

كند و از اين رو حيات اقتصادي اكثريت مردم وابسته به  گذاري مي سرمايه
ي دولت نفتي معتقد است بي نيازي اقتصاديِ دولت به  باشد. نظريه دولت مي

آمرانه و افرايش  ملت، ايجاد روابط -ماليات مردم موجب انشقاق دولت
گردد دولت در برابر ملت تعهدي به  اقتدارگرايي سياسي گشته و سبب مي

ي  ها و مخارج خود نداشته باشد. به باور نظريه پاسخگويي در مورد سياست
دولت رانتي بدون ماليات نمايندگي وجود ندارد و اساس دموكراسي ماليات 

شود و هر چه ماليات  لت مياست. چرا كه ماليات باعث عقالنيت اقتصادي دو
  يابد. افزايش يابد ميزان پاسخگويي دولت نيز افزايش مي

و فريد » اقتصاد سياسي ايران«محمد علي همايون كاتوزيان در كتاب 
از جمله » آينده آزادي؛ اولويت ليبراليسم بر دموكراسي«زكريا در كتاب 

ند و سعي معروف ترين كساني هستند كه ادعاي مذكور را مطرح كرده ا
 كردند به آن محتواي علمي ببخشند. 

هاي منتهي  كاتوزيان در كتاب خود در جواب اين سوال كه چرا در سال
، علي رغم افزايش درآمد نفتي دولت، نارضايتي مردم نيز 75به انقالب 

افزايش يافت و رژيم سقوط كرد، دليل اين امر را فقدان پايگاه طبقاتي و 
مشروعيت سياسي و اجتماعي آن و عالوه بر آن  اجتماعي حكومت، فقدان 

داند.  افزايش در آمد و اعتماد به نفس سياسي اقشار و طبقات معترض مي
آيد و نشان  به حساب مي» نقض غرض«اين پاسخ كاتوزيان دقيقاً نوعي 

، افزايش درآمد نفتي، نه تنها اقتدار سياسي دولت را 57دهد كه در سال  مي
ي از هم پاشيدگي آن را نيز  در كنار عوامل ديگر زمينهافزايش نداد، بلكه 

 فراهم كرد. 

ي كتاب فريد زكريا را   همچنين يادم  مي آيد اولين باري كه قصد مطالعه
اقتصاد «داشتم در همان ابتداي كتاب وقتي با ادعاي او مبني بر آن كه 

برخورد كردم، چنين حكمي آن چنان » جهاني به واقع دموكراتيك است
ي دقيق مابقي كتاب منصرف  رايم كذب و بي پايه مي نمود كه از مطالعهب

هايي از آن اكتفا كردم. چندان دور از انتظار  شدم و فقط به مرور كلي قسمت
شود نيز به همان  ي دولت نفتي كه از سوي ايشان تبليغ مي نيست كه نظريه

و » و دموكراسي نوليبراليسم«درجه بي اعتبار باشد! (پيش از در اين مقاالت 
به محك ادعاي دموكراتيك بودن » نهادهاي مالي جهاني و دموكراسي«

  اقتصاد جهاني پرداخته ام).  
ي دولت رانتي وجود  هاي نقضي كه براي نظريه هاي تاريخي و مثال تجربه

كند. اين كه اساس دموكراسي و راه  ي اعتبار ساقط مي دارد آن را از درجه
هايي كه منبع  ماليات بدانيم و معتقد باشيم دولت حصول دموكراسي را اخذ

درآمديشان دريافت ماليات از مردم است لزوماً از ميزان پاسخگويي بااليي 
هايش را به چالش  برخوردارند و مردم قادرند هر زمان دولت و سياست

  بكشند، ساده انگارانه و حتي در مواردي ساده لوحانه است. 
مثالً در آلمان و ژاپن خالف آن را نشان هاي تاريخي  همچنين تجربه

داده است. دولت بيسمارك و هيتلر در آلمان و دولت ميجي در ژاپن از 
هايي بوده اند كه علي رغم دريافت ماليات از مردم و اتكاي  جمله دولت

  هاي دموكراتيكي محسوب نمي شدند.  اقتصادي به آن، دولت
منطقه خاورميانه قرار دارند ما اينكه اكثر كشورهاي توليد كننده نفت در 

دارد به جز پارامترهاي نفت و دموكراسي عوامل ديگري چون   را ملزم مي
ها در عدم شكل ساختار عشيره اي، قبيله اي و سنتي اين جوامع و نقش آن

گيري نهادهاي مدرن در مسير تكوين دموكرسي را در نظر بگيريم. ضمن 
همواره مهم ترين انگيزه براي حضور  آن كه منابع طبيعي كالن اين كشورها

  و دخالت مستقيم استعمار و امپرياليسم در اين منطقه بوده است.
بايد سوال شود براي نمونه در اياالت » دولت نفتي«از طرفداران نظريه 

شود و بنابراين دولت بايد در برابر  متحده كه از مردم ماليات كسب مي
ي  بودجه 2001 -2007هاي  له سالهاي خود پاسخگو باشد، در فاص سياست

را به  هاي نظامي جهان % كل هزينه45% افزايش يافته و 60نظامي آمريكا 
خود اختصاص داده است. در چنين ساختاري مردم از طريق چه مكانيزمي 

را توانسته اند به چالش بگيرند؟. اينكه » دولت جنگي«هاي اين  سياست
موزش و رهايي كودكان از گرسنگي ي بهداشت و آ ماليات مردم خرج بودجه

گردد توسط  صنعتي صرف مي -هاي نظامي شود و يا در مجتمع و فقر مي

ها و يا نمايندگان مردم مورد بحث قرار  كدام يك از نمايندگان احزاب، تشكل
گرفته است و آيا نفس دريافت ماليات از سوي دولت، لزوماً پاسخگويي او در 

  در پي داشته است؟! مورد چگونگي مصرف آن را نيز
بنابراين به اعتقاد من وجود يك دولت دموكراتيك و كارآمد نيازمند 

هاي بسيار متعددي است كه تنها به يك عامل اقتصادي در مورد  پيش زمينه
كسب درآمد آن و اينكه منبع كسب درآمدش منبع طبيعي باشد و يا ماليات 

عيِ ديگر در يك سرزمين نه مردم، تقليل ناپذير است. نفت و يا هر منبع طبي
تنها به خوديِ خود استبداد زا نيست بلكه ملّي و حتي دولتي بودن آن نيز 

شود. وجود يك دولت  تنها عامل شكل گيري استبداد محسوب نمي
دموكراتيك و مردمي كه برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و 

كمترين مقدار برسانند  ملت را به - هاي مردمي اي كه انشقاق دولت سازمان
هاي تكوين چنين دولتي  و توان بازخواست دولت را داشته باشند از زمينه

است كه حتي در صورت در اختيار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملي، 
به لحاظ وجود مكانيزمهاي دموكراتيك و الزام به پاسخ گويي، روابط آمرانه 

  گيرد.  در آن شكل نمي
هاي خصوصي و برگزيدگان صاحب  بر خالف شركتدر چنين دولتي 

ثروت و قدرت كه عموماً كارگزاران خصوصي سازي هستند، فقط سود 
تري چون امنيت شغلي،  اقتصادي هدف نمي باشد بلكه اهداف بلند مدت

محيط زيست، توسعه پايدار و همه جانبه و عدالت احتماعي و مبارزه با فقر 
  نيز لحاظ خواهد شد. 

  
  ال هفتم:پاسخ سئو

كه نفت به خوديِ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق   اين
استخراج و فروش آن به بخش خصوصي مشكالت پيش روي تكوين 

ي علمي  كه يك نظريه  شود بيش از آن دموكراسي يك شبه برداشته مي
اثبات شده باشد يك خام انديشي و ساده انگاري صرف است كه خطاهاي 

  ي زيادي را در بر دارد.  تقليل گرايانه
خصوصي «اتفاقاً آن چه در بسياري از كشورهاي كم توسعه و زير عنوان 

صورت گرفته است نه تنها انحصارگرايي دولت را از بين نبرده بلكه » سازي
ي برگزيدگان قدرت و ثروت بوده است.  موجب افزايش دايره نفوذ و سلطه

پيوندهاي خويشاوندي و طبقاتي با اين برگزيدگان كه در اكثر مواقع داراي 
هاي دولتي براي افزايش قدرت خود  نخبگان سياسي هستند قادرند از رانت

استفاده كنند و خصوصي سازي بيش از انتقال مالكيت از دولت به بخش 
براي ». ها دولتي«به » دولت«خصوصي عبارت بوده است از انتقال مالكيت از 

ه در ساختاري آلوده به فساد اداري و هاي صوري ك اين گونه خصوصي سازي
اختصاصي «گيرد عنوان  هايي چون رشوه و تقلب صورت مي با مكانيزم

  مي باشد. » خصوصي سازي«مناسب تر از » سازي
اي  بنابراين اگر پيش از انتقال مالكيت به بخش خصوصي اصالحات ريشه

فساد  هاي مختلف ساختار سياسي و اقتصادي موجود صورت نگيرد، در بخش
هاي گوناگون شفاف سازي  اداري و سياسي همچنان برقرار باشد، در بخش

هاي مستقل از آزادي عمل الزم براي بازخواست سياسي و  نشود، رسانه
ي  هاي جامعه اقتصادي دولت برخوردار نباشند، سنديكاهاي كارگري و تشكل

دولت مدني يا موجود نباشد و يا محدود باشند، احزاب سياسي مستقل از 
ي درب همچون سابق بچرخد، آن بخشي كه  شكل نگيرد و در نتيجه پاشنه

گيرد نه تنها قادر نيست از اقتدارگرايي  شكل مي» خصوصي«تحت عنوان 
سياسي بكاهد و راه حصول دموكراسي را آسان كند بلكه با حاكم كردن 

 ي خود عالوه بر اقتدارگرايي سياسي، اقتدارگرايي مناسبات سودباورانه
  اقتصادي را دامن خواهد زد. 

 

  پاسخ سئوال هشتم :
هاي پيشين نيز اشاره كردم من قائل به يك علت  همانطور كه در پاسخ

مشخصي براي اين امر نيستم و مجموعه اي از عوامل را دخيل مي دانم و 
باور دارم كه در اين زمينه بايد از جبرگرايي پرهيز كرد. از اين رو در هر 

ي كه تالشي براي عقب راندن استبداد و تاسيس نظامي مقطع تاريخي ا
دموكراتيك صورت گرفته است، هر يك از اين عوامل به سهم خود مانع از 
آن شده اند. ممكن است در هر دوراني يكي از اين عوامل نقش تعيين كننده 
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داشته باشد و بيش از عوامل ديگر خلل ايجاد كند اما در مجموع اين عامل 
  ي از عوامل گوناگون قابل بررسي است. در سلسله ا

براي نمونه در يك صد سال اخير، در مقاطعي در تاريخ ايران تالش براي 
پس زدن استبداد شدت گرفت، مهم ترين اين مقاطع عبارت اند از انقالب 

ي  كه در هر سه 57مشروطه، دوران ملي شده صنعت نفت و انقالب سال 
گيري نظامي دموكراتيك گشت. در  ز شكلها سلسله عوامل مذكور مانع ا آن

ها همان قدر كه نقش كشورهاي خارجي و نظريات مرتبط  تمامي اين دوران
با امپرياليسم و استعمار قابل بررسي است، نقش فرهنگ سنتي و ارتجاعي و 
نيروهايي كه ميل به عقب نگهداشتن كشور داشته اند و مانع ايجاد نهادهاي 

  يع قدرت شده اند، از اهميت برخوردار است. دموكراتيك به منظور توز
بايد توجه داشته باشيم كه تاريخ ايران محدود به اين يكصد سال اخير 

ها و مبارزات اجتماعي مردم نيز تنها مسبوق به  نمي باشد و همچنين تالش
يك صد سال گذشته نمي باشد. بنابراين سخت جاني استبداد در ايران 

قط در ارتباط با نفت بررسي شود. از اين رو پديده اي مدرن نيست كه ف
پرهيز از نزديك بيني تاريخي و تقليل گرايي تئوريك و در نظر گرفتن نقش 
عوامل گوناگون در سخت جاني استبداد و عدم تكوين نظام دموكراتيك و 

گر مستقلي قرار بگيرد  ي كاري هر پژوهش مردمي در ايران بايستي در برنامه
  در ايران را دارد. » يِ استبدادچراي«ي  كه دغدغه

*  

  

  اقتصاد نفتي

  ايران در و مقوله استبداد
  

  كمال اطهري

  
 

  پاسخ سئوال اول:
يابي نفت مانع اصلي دست» درآمد«نظريه نادرستي است. اين نظريه كه 
(اكونوميسم) آن هم » اقتصادزدگي«جامعه ايران به دموكراسي است، دچار 

ظريه حاوي دو خطاي رايج در اقتصادزدگي از نوع مبتذل آن است. اين ن
  است:

دهد، آن هم در جهاني كه * تحليل اجنماعي را به تك علت تقليل مي
شود. يعني بر تعداد عوامل موثر بر تحوالت پيوندتر ميتر و همهردم پيچيده

 گردد.و تاثير متقابل آنها افزوده مي اجتماعي

ك عامل اقتصادي تقليل * علت تحول يا عدم تحول اجتماعي را به ي
ها و پراكسيس اجتماعي دهد كه فارغ و خارج از انديشه، نهادها، جنبشمي

عمل كرده و بطور مستقل از آنها، روابط اجتماعي ثابتي را توليد و باز توليد 
 كند. مي

اي معوج ناميد) نسخه شيوه توليد نفتيتوان آن را اين نظريه (كه مي
شده  آبجايگزين  نفتاست كه در آن » سيائيشيوه توليد آ«ومغلوط از 

است. چرا كه براي برون رفت از شيوه توليد آسيائي يا ورود به روابط 
داري (و درنتيجه دموكراسي) آب و مازاد كشاورزي مانعي هميشگي سرمايه

شدند، (به قول ماركس در مانيفست، توپخانه كاالهاي ارزان ديوار تلقي نمي
فرو بريزد و تمدن را به همه جا ببرد)، اما در اينجا نفت تواند چين را هم مي

و درآمد آن سدي جاودان برابر تحول اجتماعي بسته است. در واقع در ايران 
چون درآمد پايدار نفت در كنار ناپايداري نهادهاي دموكراتيك موجوديت 

اند كه اولي علت دومي است. مانند آن كه از يافته است، چنين نتيجه گرفته
جواري شب و روز نتيجه بگيريم كه اولي علت دومي است، نه آن كه هم

  شوند. هردو از حركت و زمين به دور خود وخورشيد ناشي مي
پردازي بطور معمول يك غفلت اساسي ديگر نيز به چشم در اين نظريه

واسطه دموكراسي و نفت. يعني غفلت از مقوالتي مانند خورد: ارتباط بيمي
اجتماعي، طبقات و آگاهي طبقاتي، رهبران - ا توسعه اقتصاديصنعتي شدن ي

گويند هاي تاريخي، و هرچند ميالمللي و دورانسياسي و فكري، شرايط بين
زمان و بي مكان نفت و دموكراسي به اين تحليل جامعه ايران است، بطور بي

 شود.     يكديگر مربوط مي

 

  پاسخ سئوال دوم:
 )dysfunctionكژكاركردي (  عث تشديدبا ترديد درآمد نفتبي :

نهادي در ايران و پايداري نسبي آن شده  است، اما بطور مستقيم موجد آن 
، درآمد نفت باعث دوام استبداد دانسته استبداد ايرانينيست. حتا در نظريه 

شود، نه موجد آن. به كالم ديگر مسلم است كه درآمد نفت به طرق مي
جامعه ايران (خواه دولت، خواه ) structurationيابي (ساختمختلف در 

جامعه مدني) دخيل بوده است و آن را كژكاركرد ساخته است، اما تشديد 
كننده است نه علت. يعني بستر تكامل اجتماعي ايران را معوج ساخته است، 

پردازان معتقدند كه حاكميت استبداد نه دگرگون. بطور مثال يرخي نظريه
گذشته باعث ساختيابي معوج دولت در آن گشته است.  عثماني بر يونان در

در حالي كه يونان نه نفت دارد و نه پيشينه استبداد شرقي را. يعني تاثير 
تواند با كژكاركرد كردن نهادها زمان پيمودن راه توسعه را يك عامل مي

طوالني كند، حتا اگر ديگر آن عامل ديگر وجود عيني نداشته باشد. 
ژكاركردي نهادي در ايران در گذشته رخ داده است و عمل بهرصورت اين ك

توانسته استفاده مثبتي تشديد كننده آن هم درآمد نفت بوده است كه مي
هم از آن در جهت توسعه دموكراتيك جامعه بشود. اصالح اين كژكاركردي 
ايجاد شده در گذشته، در حال حاضر به هيچ وجه به وجود يا عدم وجود 

ست، بلكه در درجه اول به ميزان آگاهي و اراده اجتماعي در نفت وابسته ني
المللي بستگي ايران، و در درجه بعدي  به عوامل خارجي چون توافقات بين

      دارد.
 

   :5و  3پاسخ سئوال 
به عنوان  طالي سياهپردازان بايد زحمت بيشتري از نفرين كردن نظريه

باعث  طالي زردفكر كنند كه آيا  بالي ايران به خود بدهند. بطور مثال بايد
تداوم استبداد و عقب افتادن اسپانيا وپرتغال از بقيه اروپا شد (با آن 
بورژوازي بزرگ تجاري، مستعمرات و نيروي دريائيِ در ابتدا  بي رقيبشان)، 
يا تفكر مركانتليستي؟ يا آيا طالي سياه ديگري به نام ذغال سنگ باعث 

تثبيت كننده دموكراسي در انگلستان گشت يا انقالب صنعتي و زاينده و 
آور بورژوازي تجاري مجهز به تفكر كاپيتاليستي وطبقه كارگر آن؟ شگفت

انديش پردازان مخالف دولت در ايران را نيز سادهاست كه درآمد نفت نظريه
كرده است، آن يك به رمالي روي آورده و اين يك به لعن ونفرين نفت به 

 داد!عنوان زاينده استب

  پاسخ سئوال چهارم: 
توان با قاطعيت رابطه درآمد نفت با جامعه ايران، هيچ يا همه نيست.  مي

(و حتا كشورهائي چون  گفت كه همه جوامع مستعمره و نيمه مستعمره
داري جاي اسپانيا و پرتغال)، آنهائي كه كم يا بيش در اردوگاه سرمايه

شدن را از شدن بودند، در قرن بيستم صنعتيخواهان صنعتي داشتند و
داري دولتي در داري دولتي آغاز كردند(نوعي خاص از سرمايهطريق سرمايه
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اردوگاه سوسياليسم دولتي نيز حاكم بود كه اكنون مورد بحث ما نيست. در 
ين نشر شد به ا alborznet.irداري دولتي در ايران كه در سايت مقاله سرمايه

ام). به جز استثناي هند،  دولت در همه اين جوامع، داراي موضوع پرداخته
بودن (فراطبقاتي به معنايي فراطبقاتي دو خصلت اساسي بود: ديكتاتوري و 

برند كه در به كار مي هجدهم برومر لوئي بناپارتكه ماركس و انگلس در 
ع كه در تداوم داري است). در ادامه فقط آن جوامنهايت در خدمت سرمايه

شان دچار كژكاركردي نشدند و يا برآن فائق آمدند داري دولتيسرمايه
شدن را (مانند كره جنوبي، برزيل، هند، چين، مكزيك)، توانستند راه صنعتي

-بپيمايند و بانك جهاني به آنها لقب كشورهاي تازه صنعتي شده و به دولت
كرد كه اكنون تنها برخي  هايشان لقب دولت توسعه را بخشيد. بايد تاكيد

شده، يعني هند وبرزيل، به دموكراسي تمام عيار ازين كشورهاي تازه صنعتي
بند هاي نيماند و در بقيه يا ديكتاتوري حاكم است يا دموكراسيدست يافته

اند ولرزان. اما سرنوشت همه كشورهائي كه دچار كژكاركردي نهادي شده
اند، ودمكراتيك هم صنعتي نشده(مانند ايران) يكسان است: هنوز 

نيستند(من تداوم فرآيند صنعتي شدن را شرط الزم، ونه كافيِ موجوديت و 
  دانم).  پايداري دموكراسي مي

اند (با يا نكته مهم اين است كه چه در كشورهايي كه تازه صنعتي شده
بدون دموكراسي) و چه در كشورهائي كه از آن هنوز دوراند، منابع طبيعي 

ي نقش قابل تكيه ندارد. يعني عوامل ديگري جز منابع طبيعي نقش غن
هاي اقتصادي و اجتماعي آنها بازي ها و تفاوتاصلي را در تحوالت، شباهت

اند. كافي است كره شمالي و جنوبي مقايسه كنيد، چين را با هند، كرده
آوريد تا برزيل، مكزيك و آرژانتين را باهم، يا مصر، ايران وتركيه را در نظر 

هاي ها و هم تفاوتبي ارتباطي موضوع منابع طبيعي را هم در شباهت
  شان دريابيد.توسعه

توان به رساند. بطور مثال ميتاريخ اروپا نيز همين گزاره را به اثبات مي
شهرهاي آن پيشگام اروپا ايتاليا پرداخت كه آغازگر رنسانس بود و دولت

اش به زيانش تمام شد. چرا كه شگاميبودند، اما در طول زمان همين پي
هاي متمركز و مستبد مطلوب شهرهايش، درمقابل دولتتكثر دولت

شرط اعمال حاكميت بورژوازي ملي در كشورهاي اروپائي، به عنوان پيش
يابي ايتاليا به انقالب خود و سرنگوني حاكميت فئودالي، به مانعي براي دست

اش را گشت، تا آن كه بقيه اروپا آيندهصنعتي و درنهايت دموكراسي تبديل 
به وي تحميل كند(شگفت نيست كه همين ساختيابي ناقص در قرن بيستم 
موجد فاشيسم شد). اين در حالي است كه بطور مثال استبداد شرقي يا 

گيري بورژوازي و درنتيجه صنعتي شدن دولت متمركز مستبد مانع شكل
يك ازين موارد هم منابع طبيعي  چين در همان دوران بوده است و در هيچ

تر ز به عنوان مانع توسعه مطرح نبوده است. به عبارت ديگر هزار نكته باريك
انگار، مو اينجاست و نظريه متكي به واژگان دولت و استبداد نفتي ساده

-هاي الزم براي يافتن نظريهكاويرو مانع ژرفناگويا، مايه كژانديشي و ازين
  ه در ايران است. گشاي توسعهاي راه
      

 پاسخ سئوال ششم:

دانست كه به داري ميداري رانتي را نوعي از سرمايهماركس سرمايه
-اي ميداريبخش نامولد توليد (رانت) تكيه دارد يا به زبان امروز سرمايه

توان گفت اگر اين جناح از دانست كه كژكاركرد شده است. بطور عام مي
گردد،دولتي كه الب شود، دولت رانتي تشكيل ميداري درحاكميت غسرمايه

ها، داري رانتي را با حفظ وحتا تشديد كژكاركرديكوشد منافع سرمايهمي
داري پيشرفته است اي رايج در كشورهاي سرمايهحداكثر كند.  اين پديده

هاي مالي، مستغالت ونظامي گيري بخشكه در دوران بوش (پسر) با قدرت 
و به بحران جهاني انجاميد. در واقع وقتي وضع قوانين  به اوج خود رسيد

نمود) با جوئي بيشتر را فراهم ميزدائي مالي (كه امكان رانتبراي مقررات
جويانه بود) پيوند حباب بخش مستغالت يا مسكن (كه ايجاد آن هم رانت

خورد، بحران جهاني بوجود آمد. اين مقدمه را براي آن گفتم كه اوال دولت 
تواند سركار بيايد، وثانيا ذات تي در كشورهاي غيرنفتي و پيشرفته هم ميران

داري پويائي و زا و يا در تضاد با قوانيني است كه به سرمايهآن بحران
  يابد يا كنار گذاشته شود.تغيير بالندگي مي بخشد. به همين دليل نيز بايد 

ي را دارد با يافته نيز دولت رانتي چنين نقشدر كشورهاي كمتر توسعه
داري مولد (صنعتي) قوام نيافته است. در اين تفاوت كه در آنها اصوال سرمايه

طور كه اشاره شد در اين كشورها (در غياب بورژوازي صنعتي) واقع همان
ها ) به ناچار ابتدا دولترستوشدن، (حتا به توصيه كساني چون براي صنعتي

داري را سرمايهكنند تا اقتصاد پيشايداري دولتي برپا مانواع نظامات سرمايه
در هم شكنند، و همه آنها هم به دليل همين ناسازوارگي (پارادوكس) در 

اند.  حال برخي از آنهابه تدريج با تبديل نقش خود غيردموكراتيك بوده
گردند، اما شدن و دموكراسي تبديل ميشدن به دولت رانتي به مانع صنعتي

رسانند. البته احتمال ظهور شان را بخوبي به انجام ميبرخي نيز وظيفه تاريخ
و دوام دولت رانتي در كشورهاي داراي درآمد نفت بيشتر از ديگر 
كشورهاست، اما واژگان دولت رانتي گوياي نظامي جداگانه نيست. بديهي 

اي است كه دولت رانتي بايد كنار گذاشته شود، اما اين تغيير با حل معادله
آيد. صورت قطع راه درآمد نفت به خزانه دولت حاصل نمي يك مجهولي به

بلكه دولت رانتي را با حضور طبقات پيشرو و مولد در رأس حاكميت بايد از 
ميان برداشت.  بايد توجه داشت كه فرآيندي چنين در اروپا حداقل دو قرن 

شدن و دموكراسي پايدار درهم بياميزند. در اين به طول انجاميد تا صنعتي
هاي منسجم و جامع و سازگارشده اجتماعي (به عنوان يان تنها نظريهم

تر سازد، نه ساده تر و كم رنجتواند راه اين تحول را كوتاهشرط الزم) مي
  هاي و تقليل مسائل به نفت و دولت رانتي نفتي. سازي
   

  پاسخ سئوال هفتم:
كه نفت را انگاري و كژانديشانه است طور گفتم بسيار سادهالبته همان

هاي استبدادزا بناميم. مانند آن است كه بگوئيم آب و بخصوص آب رود
بزرگ (رود نيل، سند، فرات، زرد و . . .) استبدادزا است، چرا كه در پيرامون 

ها استبداد شرقي برپا شده است. حال به فرض محال كه چنين همين رود
اج نمود.  توان حكم خصوصي شدن را استخرباشد، ازين مقدمه نمي

خصوصي شدن نفت هنگامي كه نهادهاي اجتماعي كژكاركرد باشد، نوعي 
ديگر از دولت رانتي را سركار خواهد آورد و يك حكومت توتاليتر فاشيستي 

داري دولتي خواهد كرد. درواقع معتقدين به را جايگزين توتاليتاريزم سرمايه
وند تا كامال شاين نظريه پس از خطاي اول مرتكب خطاي دوم نيز مي

مستحق كارت قرمز گردند! آنها به رغم آن كه نقاد دو آتشه ماركسيسم 
اند كه در آن تغيير روابط هستند، دچار اقتصادزدگي (اكونوميسم) مبتذلي

- شرط تغيير در روبنا (دموكراسي) دانسته ميمالكيت درتوليد (نفت) پيش
وابط اقتصادي و اند كه نهادهاي كژكاركرد، رشود. آنها فراموش كرده

كنند وبازسازي و نوسازي اجتماعي و سياسيِ منحرف نادرست را بازتوليد مي
 درمانيِشوكتدريجي همين نهادها بايد بطور مقدم در دستور كار باشد، نه 

هائي گرانبها در اين شرقي درسسازي نفت (تجربه چين و اروپايخصوصي
حليلي هم اين است كه آنها به آيند سياسي چنين تدهد). پيزمينه به ما مي

سازِ همه هاو نهادهائي مشخص كه در برگيرنده و بهينهجاي تعريف برنامه
حقوق شهروندي (مدني، سياسي و اجتماعي)، و درنتيجه همه طبقات باشد، 
- (كه البته كار پيچيده و پرزحمتي است)، به مقوله مالكيت نفت بسنده مي

- ميستي) از حقوق بورژوائي است. پيكنندكه دفاعي بسيار عمومي (اكونو
شود كه آنها حتا از جايگاه و  حقوق بورژوازي در گيري اين سراب باعث مي

  ايران در اين مقطع  نتوانند دفاع مؤثر كنند، چه رسد تحول كل جامعه.
     

  پاسخ سئوال هشتم:
  بگذاريد پاسخ اين پرسش را با چند گزاره بدهم:

كتاتوري معاني مختلفي دارند. خودكامگي يك، استبداد، خودكامگي و دي
غيرقانوني، استبداد است، اما خودكامگي براساس قانون، ديكتاتوري نام دارد 
(اصوال ريشه واژه ديكتاتوري، اختيارات ويژه  حاكم بر اساس قانون است). در 
ايران پس از شكست استبداد صغيرِ محمدعلي شاه، استبداد جاي خود را به 

د. يعني نهادهاي بازتوليد كننده استبداد براي هميشه درهم ديكتاتوري دا
هاي قانوني (برآمده از انقالب شكست و جايگزين آنها نهادها و سازمان

كنند. مشروطه)گشت كه حاكمان خودكامه بر متن آنها اعمال ديكتاتوري مي
معناي ساده اين تغيير اين است كه ديگر فرمان شاه  قانون نيست، بلكه 

خودكامه بايد از طريق قانون مدون (مدني، تجارت و . . .) اعمال  خواست
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شود. البته خودكامه ( شاه يا رئيس جمهور يا رهبر) ميتواند با ارعاب يا 
تطميع يا تقلب مجالس، محاكم و آرا مردم را  به نفع خود بگرداند، اما ديگر 

كمترين حكمش قانون نيست و اين تبديل استبداد به ديكتاتوري است كه 
  آورد انقالب مشروطه بود.دست

دو، ديكتاتوري رضا پهلوي در ايران براساس به انجام رساندن وظائف 
انقالب مغلوب مشروطه (به عنوان يك انقالب بورژوائي) و بدون اتكا به 
درآمد نفت برپا شد. ديكتاتوري وي در غياب و درنتيجه حاكميت بورژوازي 

هاي يك جامعه مدرن را در دستور كار قرار صنعتي، برپائي نهاده وسازمان
داد. يعني به معناي ماركسي كلمه رضا پهلوي يك دولت فراطبقاتي تشكيل 
داد. ماركس و انگلس زير واژگان بناپارتي، سزاري و بيسماركي به دو نوع 

يابد كه كنند. يكي از آنها هنگامي موجوديت ميدولت فراطبقاتي اشاره مي
اند و دولت فراطبقاتي در نهايت راه بورژوازي رفتهطبقات هنوز شكل نگ

كند (مانند دولت بيسمارك درآلمان). ديگري وقتي صنعتي ملي را هموار مي
توانند اعمال كنند (مثل اند اما هيچ يك هژموني نميطبقات شكل گرفته

  دولت لوئي بناپارت در فرانسه). 
هاي ا در ايران (بافرمهمي توان گفت از زمان رضا شاه تاكنون همه دولت

اند. مختلف) فراطبقاتي بوده و به تدريج از نوع اول به دوم تبديل شده
هاي فراطبقاتي (كه به غلط ديكتاتوري فربه شونده با درآمد نفت اين دولت

شوند) يكي از موانع مهم  بالندگي عيني رانتي، نفتي و غيره ناميده مي
ا در حاكميت بوده است. يعني در حالي طبقات در ايران و حضور آگاهانه آنه

دهد و آن هارا ( كنند ديكتاتوري آنها را در تنگنا قرار ميكه طبقات رشد مي
سازد و راه تكامل اجتماعي را ودر نتيجه جامعه را) معوج و كژكاركرد مي

-ها حتا از ديكتاتوري رضاشاه  زيانكند. اين دولتتر ميتر  وپررنجطوالني
شان بود. بايد تاكيد ساز رشد بعدييرا ديكتاتوري وي بيشتر زمينهبارتراند، ز

هاي فراطبقاتي از بلوغ وپختگي گذرد ممانعت اين دولتنمود هرچه مي
پوپوليست موجود) زيانبارتر -طبقاتي در ايران (و بخصوص دولت نظامي

گردد (به اين موضوع در مقاله نسيان تر ميوالبته براي خودشان هم سخت
منتشر شد، بطور مفصل  alborznet.irاتي در ايران كه آن هم در طبق

  ام).پرداخته
هاي فراطبقاتيِ طور كه پيشتر گفتيم موجوديت دولتسه، اما همان

شده و خودكامه يك واقعيت تاريخي است كه در كشورهاي صنعتي
دموكراتيك كنوني هم وجود داشته است، نه محصول نفت. پس راه برچيدن 

گذرد. گفتيم كه در جوامعي چون ايران هاي نفت نميمسير لوله آنها از
هاي فراطيقاتي در اثر ناتواني طبقات پيشرو براي اعمال كنوني، دولت

يابند. به قول ماكس وبر وقتي نمايندگان هژموني امكان موجوديت وبقا مي
كننده به جامعه توانند راهي عقالني و قانعطبقات اصلي جوامع مدرن نمي
هاي هاي غيرعقالني كه توسط شخصيتعرضه كنند، جامعه به راه حل

توان با قاطعيت گفت كه ناتواني آورد. ميشود روي ميكاريزماتيك عرضه مي
كننده هاي منسجم و قانعروشنفكران ارگانيك طبقات براي ارائه دستگاه

لبته نظري دليل بنياني سخت جاني و تداوم خودكامگي در ايران بوده است. ا
اند، اما وقتي سخن از هاي خارجي نيز كار خود را كردهديكتاتوري و دخالت

آيد، و نه حضوري تراژيك در اين يا آن جاني خودكامگي به ميان ميسخت
مقطع كه در همه جوامع رخ داده است، اين عامل دروني يا ناتواني 

ت كه به كننده به جامعه اسروشنفكران در ارائه راه حل عقالني و قانع
خودكامگي پس از هر انقالب و جنبش در ايران (كه تعداد و وسعت آنها در 
جهان كم نظير ودر منطقه بي نظير است) جان دوباره مي بخشد. در اين 

توان آورد، از طرد فعاالن كارگري صنعت نفت در زندان باره مثال بسيار مي
رد مقوله عدالت در نفر (به اتهام تروتسكيست بودن!) گرفته، تا ط 53توسط 

  برنامه جبهه مشاركت (به اتهام كارگري بودن) براي جذب طبقه متوسط.
آن چه روشن است نه نفت زيرزمين، بلكه گسيختگي انديشه و عمل در 
-ميان نخبگان و رهبران فكري و سياسي در سرزمين ايران مانع اصلي شكل

كراتيك و گيري دموكراسي در ايران بوده است. چرا كه نهادهاي دمو
      هاي نفت.يابند نه در منابع و لولهها موجوديت ميغيردموكراتيك در شعور انسان
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  پاسخ سئوال اول:
نه من با چنين ادعائي موافق نيستم. براي پاسخگوئي به اين سئوال شما بايد 

اللي به چنين نتيجه اي رسيده اند. روشن شود كه اين دوستان با چه استد
ازهمين ابتدابگويم كه به گمان من اين جورادعاكردن ها بعيد نيست به واقع 
پوششي باشد براي بيان چيزهاي ديگر و اجراي برنامه هاي ديگر كه براي 
جذاب ترشدن و پذيرفتني كردن آن چه كه مي خواهند بكنند ولي از 

دليل عمده اي كه  .ش عرضه مي شودپذيرشش مطمئن نيستند، دراين پوش
مرابه چنين نتيجه گيري رسانده اين است كه ببينيد ازكجا به كجا رسيده 

مقوله اي چندين هزارساله درتاريخ و فرهنگ  -اند كه استبدادوخودكامگي
را به مقوله اي ربط داده اند كه حداكثرتاريخي صد ساله دارد.  - ايران

است نفت است نه استبداد، حاال چطور » جديد« درتاريخ ايران آن چه كه 
مي شود كه اين مقوله جديد، علت غائي آن چه اي باشد كه قرنها قبل از آن 
وجود داشت، اين گونه استدالل كردن درعقل من نمي گنجد. بعالوه، اگراين 
رابطه درست باشد، بايد از اين دوستان پرسيد كه خوب، شما استبداد 

يعني آن دوره اي كه ايران نفت  -اه عباس صفويناصرالدين شاه قاجار و ش
را با چه مقوله هائي توضيح مي دهيد. ازطرف ديگر، حتي درهمين  -نداشت

دوره و زمانه خودمان هم كم نيستند كشورهائي كه بدون اين كه درآمد 
نفتي داشته باشند، استبداد و خودكامگي دارند و هم چنين كشورهائي كه 

ايران درآمد نفتي دارند ولي استبداد و خودكامگي  حتي به نسبت بيشتر از
ندارند. زيمبابوه تا جائي كه من مي دانم نفت ندارد ولي خودكامگي و 
استبداد دارد و به عوض، اهميت نفت دراقتصاد نروژ حتي از اهميت نفت 

« و يا   دراقتصاد ايران هم بيشتر است ولي درنروژ شما استبدادو خودكامگي
داريد. يعني دارم براين نكته انگشت مي گذارم كه دراستدالل ن» دولت نفتي

اين دوستان يك حلقه هائي گم است. و اما، اگراشتباه نكنم استدالل اين 
دوستان اين است كه چون دولت درآمد نفتي دارد پس الزم نيست از مردم 
ماليات بگيردوچون ماليات نمي گيرد، درنتيجه خود را موظف به جواب 

همان مردم هم نمي داند. به اين حساب اگردرآمدهاي نفتي را گوئي به 
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ازدست دولت در بياوريد، خوب، البد بقيه مسايل هم حل مي شود. خوب، 
نمي شود. بي تعارف، دراين جا دوستان دارند مردم را پي نخود سياه مي 
فرستند. ناتوان از درك علل استبداد درايران، و حتي مي گويم ناتوان از 

موثر با اين عوامل، برايش يك علت سهل و ساده يافته اند. اگر اين  مقابله
استدالل درست باشد، تخفيف استبداد و خودكامگي هم بسيار ساده مي 
شود. بخش نفت را به بخش خصوصي واگذار مي كنيد و بعد دولت ،هم به 
راه راست هدايت خواهد شد. به اعتقاد من، اين شيوه استدالل بيشتر از آن 

برتاريخ و يا حتي برمنطق استوار باشد، نه تنها يك ديدگاه ايدئولوژي  چه
استوار است. يعني » خداكريم است«  و فلسفه براصل فراتر از آن زده، بلكه

زمينه را براي واگذاري بخش نفت به بخش خصوصي آماده مي كنيم، 
عاي انشااهللا بقيه هم درست مي شود. حتي فراتر رفته و مي گويم كه اين اد

دوستان هزار و يك پيش گزاره ديگر هم دارد كه تقريبا هيچ كدام درجامعه 
را  آنها اي چون ايران وجود ندارد.همين مدل دولت ماليات ستان

درنظربگيريد. براي اين كه اين ادعا درست دربيايد دربطن اش هزار و يك 
مي  پيش گزاره خوابيده است. نهاددولت حاكميت و مشروعيت اش را ازمردم

گيردو مي پذيرد كه همان مردم حق و حقوق بطور مشخص تعريف شده اي 
دارند كه نمي تواند بازيچه بلهوسي هاي هرجوجه مستبدي بشود. جريان 
اطالعات و اطالع رساني به مقدار زياد باز است و بدون مميزي، ابزارهاي 

د ديگر ارتباط جمعي درانحصارو كنترل دولت ها نيست. البته هزار و يك مور
هم هست ولي اجازه بدهيد از آنها بگذريم. و اما، درعرف وقوانين ايران، من 
و شماي ايراني هيچ حق و حقوق تعريف شده اي نداريم كه دستخوش 
بلهوسي هاي هرجوجه مستبدي نشود. از آن مهم تر، اگردولتمردي يا دولت 

ه از من و زني به من و شماي ايراني گير بدهد، هيچ نهادي وجود ندارد ك
شماي ايراني دربرابر زياده روي هاي دولت و يا دولتمردان يا دولت زنان 
حمايت قانوني بكند. دليل اش هم از جمله اين است كه ما تقريبا درهيچ 
دوره اي از تاريخ مدرن مان، قوه قضائيه مستقل از قوه مجريه نداشته ايم. 

ست داشته باشيم. اين مطبوعات آزاد كه نداشتيم و نداريم و قرار هم ني
دوستان كه بي تعارف بطور مكانيكي اين الگوهاي دولت ماليات ستان غربي 
را به جامعه اي چون ايران كليت مي دهند، در نظر نمي گيرند كه فقرنهادها 
درايران چقدر جدي و ريشه دار است. هنوز كه هنوز است نه مالكيت 

درپناه قانون  نه و استتكليف اش به واقع معلوم خصوصي دراين جامعه 
ازآن حمايت مي شود و نه حق و حقوق فردي درعمل وجود دارد . من 
كاري به ادعاها ندارم كه درقوانين تفتيش عقايد ممنوع است و يا فالن و 
بهمان كار آزاد است. مسئله اساسي و تعيين كننده اين است كه درواقعيت 

قرار بود  1357ن ما، تا زندگي وضع ما چگونه است. در همان قوانين مدو
شاه يك مقام تشريفاتي باشد و مسئوليت نداشته باشدو فقط سلطنت كند 
نه حكومت. خوب اين گونه نبود. درهمان قوانين مدون، انتخابات بايد بدون 

هم وضع  1357دربعد از  .رفت، خوب نمي گمي گرفتدخالت دست انجام 
ه اي از تاريخ مدرن ما را شما دور به همين شيوه مرضيه باقي مانده است.

نشانم بدهيد كه حضرات به اين پيش گزاره ها عمل كرده باشند. دموكراسي 
ولي نه به اين معنائي كه اين  - اگرچه يك بعد مهم اقتصادي هم دارد

ولي مسئله اصلي اين است كه آزادي و برابري بايد  -دوستان بكار مي گيرند
. بايد نهادهاي الزم براي اجراي درذهنيت جمعي جامعه نهادينه شده باشد

آن چه كه موردتوافق قرار گرفته است ايجاد شده باشد. ازاينها مهم تر بايد 
عمل به قانون دراجزاي جامعه جاري باشد. هم مردم به قانون عمل كنند و 
هم دولتمردان. خوب هيچ كدام از اين دو خصيصه درايران وجود ندارد. اين 

بلكه  -عمدتا نه به خاطر پول نفت -عمل نمي كنندكه دولتمردان به قانون 
» اختيار« به اين خاطر است كه عمل به قانون محدوديت مي آوردو از شما 

را مي گيرد و اگر شما كسي باشيد كه عمل به قانون را حاال به هر دليل 
نپذيرفته باشيد، واگرنهادهاي الزم براي مجبوركردن شما به عمل به قانون 

باشند، شما هم طبيعتا، به قانون رفتار نمي كنيد. شما به  وجود نداشته
سال گذشته ما نگاه بكنيد خواهيد ديد كه درسالهائي كه نفت  200تاريخ 

نداشتيم و چه دردوره اي كه نفت پيداكرديم، دولتمردان با قانون مند شدن 
 امور جمع شدني نبودند. به اعتقاد من، اميركبيربه اين دليل به قتل نرسيد

كه مادرشاه با او مخالف بود. اميركبيرراكشتند چون كوشيده بود تا حدي كه 
برايش درآن دوران امكان پذيربود اموردرايران آن روز قانونمند شود. نه 

چون  -ناصرالدين شاه قاجار اين محدوديت را مي پذيرفت و نه رجال ناصري
اين باورم كه آنها هم بهرحال مگسان دورشيريني دربار بودند. من حتي بر

 دراين امپرياليستي نيروهاي كه نقشي از گذشته –سرنگوني مصدق هم 
 پيرمرد كه بود اين اش داخلي و اصلي علت - كردند بازي ننگين كودتاي
 ولي داشت وسواس به نزديك وتمايلي عالقه قانون به عمل و قانون درباره
داشتند. من اتفاقا ي ديگر پروژه ديگران و بقائي و كاشاني و درباريان و شاه

معتقدم كه بدون كاردرهزار و يك زمينه ديگر كه براي آزادي و دموكراسي 
درايران ضرورتي اجتناب ناپذير دارند، از راه باال وپائين كردن نفت به جائي 

  نخواهيم رسيد. به گمان من، مشكل درجاي ديگري است. 
      

  پاسخ سئوال دوم: 
ن شما گفتم استدالل دوستان دقيقا همان گونه كه درجواب پرسش پيشي

همين نكته را تداعي مي كند. دولت درآمد نفتي دارد و درنتيجه به ماليات 
  ستاني وابسته نيست و چون اين طوري است، پس....

پيشتر هم گفتم من با اين استدالل موافق نيستم يا بهتر است بگويم كه 
م. براي اين كه ماليات نمي فهم با فقدان دموكراسي درايران ارتباط اش را

ستاني نقش اش را ايفا كند، شما هزار و يك نهاد ديگر هم الزم داريد. اجازه 
بدهيد مثال بزنم. حتما يادتان هست پس از جنگ افغانستان، امريكا متهمان 
افغاني و عراقي و ديگران را به آن بخشي از كوبا كه دركنترل امريكا ست 

تا جائي كه من مي دانم اين كار يك دليل منتقل كرد و به امريكا نبرد. 
عمده داشت. درقوانين و نهادهاي امريكا آن چنان اين مقوله را چند ميخه 
كرده اند كه درخاك امريكا نمي توان انسان را شكنجه كرد. نقطه. درامريكا 
يك زنداني مستقل از اين كه به چه اتهامي درزندان است حق و حقوق به 

ي دارد كه بايد به آن احترام گذاشته شودو نمي توان رسميت شناخته شده ا
از آنها گذشت. ولي همين قوانين و نهادها دربيرون از امريكا وجود ندارد. به 
همين دليل هم بود كه با شماري از كشورهاي ديگر هم قرار و مدار گذاشته 
بودند و شماري از متهمان را به آن كشورها منتقل كرده بودند. غرضم از 

اره به اين موارد جلب توجه به اين نكته اساسي است كه وقتي نهادهاي اش
الزم براي اجراي قانون وجود داشته باشد، حتي خواسته و تمايل دولتمردان 
هم كارساز نيست. يعني هرچه آقاي بوش و ديگردولتمردان درآن دوره مي 

آنها  ولي درداخل امريكا اجراي - درست يا غلط مد نظر من نيست - خواستند
و شما جامعه و سياست و فرهنگي  غير ممكن بود. وقتي اين نهادها باشد،

با مدد مطبوعات و رسانه هاي هم ماليات ستاني  قانون مند داشته باشيد،
ايفا  دراداره ثمربخش اقتصاد عمومي آزاد مي توانند نقش موثر ومفيدي

ل هاي آزاد نمايند. مطبوعات و رسانه هاي عمومي و به طور كلي بحث و جد
عمومي اطالعات الزم را فراهم مي كنند كه شهروندان هم مي توانند 
براساس اين اطالعات تصميم گيري بكنند و بعد فرايند انتخابات هم طوري 
است كه دروجه عمده بدون دخالت دست انجام مي گيرد، خوب دراين 

م مي مجموعه، مي توان چنين ادعائي داشت كه وابستگي مالي دولت به مرد
تواند پاسخگوئي را به دولت تحميل كند. دركشوري چون ايران، هم در قبل 

اين گونه بوده ايم و هم اكنون هم چنان ايم. ما خيلي ايده ها و  1357از 
حتي نهادها را از غربي ها گرفته ايم ولي آنها را از درون مايه شان تهي كرده 

س را درنظر بگيريد، هم و به كاريكاتورمضحكي از خود بدل كرده ايم. مجل
بودند وهم اكنون اين چنين اند. » وكيل الدوله« نمايندگان  1357درقبل از 

حتي با تغييراتي كه درقانون اساسي مي دهند، شاه 1357درقبل از بهمن 
حق انحالل مجلس را هم دارد. خوب شما انتظار داريد كه درمجلسي كه مي 

و حسابي هم صورت بگيرد!  تواند به چرخش قلمي منحل شود، كاردرست
حاال بماند كه حتي وكالي همان مجلس هم به آزادي ازسوي مردم انتخاب 

داريم كه همه چيز را » حكم حكومتي« نمي شدند.  االن هم كه الحمداهللا 
مي توان با آن جابه جا كرد. ازخرابكاري هاي مكرر شوراي نگهبان ديگر 

وص وقتي كه نهادهاي الزم هم چيزي نمي گويم. دراين فضاي كلي و به خص
وجود ندارند، ماليات ستاني نه حركتي درراستاي رسيدن به دموكراسي بلكه 
بار اضافه اي مي شود بردوش مردم كه هزينه بدكاري ها و كم كاري هاي 
دولتي كه به قانون عمل نمي كند از كيسه هاي كوچك مردم تامين مالي 

  شود.   
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  پاسخ سئوال سوم: 
سال پيش زنده ياد ابوالفضل لساني كتابي  70اريد كه بيش از البد خبرد

، كه درآن همان طور »نفت: طالي سياه با بالي ايران« نوشت تحت عنوان 
كه ازعنوان كتاب هم برمي آيد، نويسنده معتقد است نفت بالي ايران شده 
است. ولي از سوي ديگر، تصورش براي من دشوار است كه دراين مملكت 

ود ديگر امور به همين شكل بگذرد، ولي نفت نداشتيم دركجا مي اگرقرارب
بوديم! به گمان من، علت بدبختي ما نه اين كه پول نفت باشد، بلكه به واقع 
اين است كه با پول نفت چه كرده ايم و چه مي كنيم. به سخن ديگر، 
گرفتاري ما نه يك مشكل اقتصادي كه دقيقا يك گرفتاري درحوزه سياسي 

يعني چه كساني و با چه قابليت هائي در موقعيتي قرار مي گيرند كه است. 
از دالرهاي نفتي استفاده نمايند.  از همه اين صدسال بگذريم، ولي شما 

سال، ايران  6سال گذشته را درنظر بگيريد. خبرداريم كه دراين  6همين 
ميليارددالر درآمد نفتي داشت. ولي با اين وصف، شما هر  450حدودا 

سال خرابتر شده  6عياري كه بكار بگيريد، وضعيت اقتصادي ما درهمين م
است. هم بيكاري بيشتر شده و هم تورم و هم فقر و نداري و فساد مالي و 
هم هزار و يك مصيبت ديگر. يعني شما مي گوئيد كه با اين حجم عظيم 
ثروت به غير از آن چه كه آقاي احمدي نژاد با آن كرد، هيچ كار ديگري 

. آيا به وظايفي كه سال بنگريد 6درهمين  نمي شد، كرد! به عملكرد مجلس
براساس قوانين همين حاكميت دارد آيا عمل كرده بودند! به نقش آقاي 
خامنه اي نگاه كنيد! به شوراي نگهبان و همين طور به شوراي مصلحت 

آيا هيچ كدام از اين نهاد ها به وظايفي كه  -نظام و به مجلس خبرگان
رتحت قوانين همين نظام دارند عمل كرده بودند! آمار دقيق ندارم ولي د

بخش عظيم اين ثروت را صرف واردات ازچين وماچين كرده اند كه اگرچه 
تورم را چاره نكرد ولي تتمه توان توليد داخلي را به تحليل برد كه هم 
موجب بيكاري بيشترشد و هم به ركودبيشتردامن زد. من حرفم اين است 

ه اگرنظامي داشتيم كه ذره اي مسئوليت شناسي داشت. اگرنهادهاي الزم ك
عمل مي كردند، اگرمطبوعات آزادي بود كه  وظايف شانو نظارت گر به 

بتواند به مردم خبردهي واطالع رساني بكند. اگر مي توانستيم موارد عديده 
ي جواز تازه ترين خبرهم كه مي دانيد كسي از بانك مركز -فساد را بشكافيم

و چند بانك  ايجاد بانك آريا را گرفته است ولي معلوم شد ازبانك صادرات
 -كاله برداري كرده است - ميليارددالر 2.7ميلياردتومان يعني  3000ديگر

خوب مي توانستيم از اين منبع عظيم ثروت به اين صورت استفاده نكنيم. 
د كجا نكه مي دان امام زمان» سربازان گمنام« يعني شما مي گوئيد كه اين 

يك ختنه سوران يا جشن تولد و يا عروسي برپاست و بعد مي ريزند و 
مهمان و صاحب خانه را با خود مي برند، آنها خبرندارند كه دركشور از اين 

! يعني مي و اين همه دزدان با چراغ آمده و مشغول غارت اند خبرهاست
ال اول شما گفته بودم، خواهم اين نكته را بگويم همان طور كه درپاسخ سئو

                                                              تا هزار و يك حوزه ديگر را اصالح نكنيم، هيچ چيز به سامان نمي رسد.                                                             
 

  پاسخ سئوال چهارم:
فكرمي كنم درپاسخي كه به سئواالت ديگر شما داده ام تا حدودي پاسخ 
اين پرسش را هم داده باشم. من اصوال با اين جوربازي با الفاظ زياد موافق 

است يا » دولت شكري« نيستم. به اين حساب البد دولت كوبا هم يك 
و به همين نحو خيلي كشورهاي ديگر. » يك دولت مسي« دولت شيلي هم 

اقعيت اين است كه ما درايران درهمه طول و عرض تاريخ مان استبداد و و
خودكامگي داشتيم و االن هم حدود صد سال است كه نفت هم داريم. 
استبداد و خودكامگي درايران فقط ريشه اقتصادي ندارد كه اين گونه آن را 
به نفت وصل مي كنيم. گيرم كه حتي شما اين ارتباط را قطع كرده ايد 

دراين  ب، تا ديگرريشه هاي خودكامگي و استبداد حذف نشود كه شماخو
آزادي و دموكراسي نخواهيد داشت. مشكل ما اين است كه درديگر  جامعه

حوزه ها كاري كه كاري باشد نكرده ايم و بي تعارف تنها چسبيده ايم به 
نفت كه گفتم درمقايسه با تاريخ خودكامگي و استبداد درايران، قدمتي 

رد. پيشترهم گفتم براي رسيدن به يك جامعه آزاد، بايد وضع حق و ندا
حقوق فردي درعرف و قوانين مملكت روشن شود. و بعالوه الزم است كه 
نهادهاي الزم براي حفظ و حرمت گذاري به اين حق و حقوق وجود داشته 
باشند. وجود يك قوه قضائيه مستقل از دولت و وجود مطبوعات آزاد و بطور 

براي اداره  وجود يك جريان اطالعاتي رها از مداخالت هر روزه دولتكلي 
اهميتي حياتي دارند. خوب ما درايران متاسفانه هيچ كدام ا  ثمربخش امور

زاين ها را نداريم. ما هنوز درهزاره سوم ميالدي به آزادي برخوردي اخالقي 
رهنگي ما، مي كنيم. هنوز كه هنوز است تقريبا هيچ كس دراين جغرافيائي ف

حاكميت مطلقه قانون را به رسميت نمي شناسد. ما هنوز نپذيرفته ايم كه 
درجامعه اي اگرقانون مندي نباشد، تقريبا هيچ چيز نيست. نوع خاصي از 
هرج و مرج حاكم مي شود كه هيچ كس به فردايش اطميناني ندارد و وقتي 

ي وجود ندارد. اين اطمينان وجود نداشت، درهيچ حوزه اي هم برنامه ريز
بطور ساده ما جامعه اي داريم كه به راستي هيچ چيزش برسرجاي خودش 
نيست و تا زماني كه اين ناهنجاري كمتر نشود و حتي بطور كلي رفع نشود، 
نه آزادي خواهيم داشت و نه دموكراسي. البته بعيد نيست درآينده اي كه 

ر نتواند كارش را ديگ كنوني نمي دانم كي، ابزار اعمال سركوب حاكميت
را به ياد بياوريد كه تيغ سركوب  براي نمونه ماههاي آخر رژيم گذشته -بكند

وچون ابزار سركوب كند مي شود ما گمان مي  -دولت شاه ديگر نمي بريد
كنيم كه داريم به آزادي و دموكراسي مي رسيم. خوب نخواهيم رسيد. چون 

جامعه اي قانونمند باشد كه جامعه آزاد و دموكراتيك قبل از هرچيز بايد 
 هم حق و حقوق تعريف شده اي دارند و هم اين كه بايد افراد درپناه قانون

امنيت داشته باشند. و جامعه قانون مند هم به غير از درآوردن پول نفت از 
دست دولت، هزار و يك پيش گزاره ديگر دارد كه بايد به آن پرداخت. وقتي 

يا كرديد، گمان نمي كنم ديگر اين مهم باشد شما اين پيش گزاره ها را مه
كه آيا پول نفت دردست دولت هست يا اين كه آن را هم خصوصي كرده ايد. 
پيشتر هم به اشاره گفتم، گمان نمي كنم درنروژ كسي نگران اين باشد كه 

است كه نيست. يعني مي خواهم اين را بگويم كه اين » نفتي« دولت شان 
مي كند بلكه اين كه شما » نفتي « و يا اقتصاد را  پول نفت نيست كه دولت
  با پول نفت چه مي كنيد. 

  

  
  
  
 

  پاسخ سئوال پنجم:
اين ادعاي استبدادزابودن نفت به گمان من مضحك و خنده دار است و هيچ 
دليل و زمينه اي به غير از يك تصادف كه باعث شد اين دو همزمان درايران 

ت. اگربه جاي نفت، مس سرچشمه مهم مي معاصر وجود داشته باشند، نيس
شد البد دوستان ادعا مي كردند كه مس استبدادزاست! اين ادعا را جدي 
نمي گيرم. اين روايت مصيبت منابع هم داستان بسيار جالبي دارد كه يا 
درايران خوب فهميده نشده است و يا اين كه با پردازش آن، عمدا از اين 

پيشبرد اهداف سياسي ديگر استفاده مي براي  خود مفهوم پردازش شده
آن چه كه مصيبت منابع ناميده كنند. برخالف آن چه درايران ادعا مي شود 

نه يك مقوله اقتصادي بلكه مقوله اي درعرصه سياست است.  مي شود،
تاجائي كه من خبردارم درايران براي اولين بار زنده ياد لساني، نفت را طالي 

ند و درميان معاصران هم گمان مي كنم اولين دفعه سياه يا بالي ايران خوا
به انگليسي منتشر كرد از  1970آقاي حسين مهدوي درمقاله اي كه در

دولت رانتي سخن گفت و اين نكته را پيش كشيد كه پرسشي كه بايد به آن 
 هم پرداخت اين است كه چرا كشورهاي صادركننده نفت كه منابع زيادي

رهاي با رشد باال درجهان نيستند ودرخصوص ايران دراختيار دارند جزو كشو
 1965-1955مي نويسد كه نرخ رشد اقتصادي ايران بطور متوسط در طول 

درصد بوده است. ازموانع اجتماعي و سياسي برسرراه رشد اقتصادي  2سالي 
سخن مي گويد و معتقد است تا اين موانع برطرف نشود، درآمدهاي نفتي 

وي نرخ رشد نخواهد داشت. درهمين راستا اشاره مي تاثير قابل توجهي برر
كند به تركيب هزينه هاي دولت و معتقد است كه افزايش هزينه هاي غير 

اگرچه   ).1مولد نمي تواند برروي نرخ رشد اقتصادي اثر مثبتي داشته باشد(
سال پيش گفته شد ولي به گمان من هنوز هم  40اين حرفها بيش از 
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چه درست است كه اين كشورها رشد اقتصادي باالئي درست اند. يعني اگر
پول نفت، بلكه نداشتن خيلي » داشتن« ندارند ولي علت اين رشد پائين نه 

چيزهاي ديگر است كه درميان شان مشترك است. براي نمونه ايران و 
عربستان را درنظر بگيريد، تنها وجه مشترك بين ما داشتن نفت نيست، 

ديگر هم مثل هم ايم. نه مطبوعات آزاد داريم و نه  بلكه درهزار و يك مورد
به آزادي فردي احترام مي گذاريم و نه  قانون مندي هست و نه تحزب و نه

 وانين نيم بندق همان نهادي وجود دارد كه بقيه به كنار حتي مدافع اجراي
دراين كشورها باشد. حتي به ايران در يك سال گذشته بنگريد، درچندين 

مجلس رسما احمدي نژاد را به عدم اجراي قانون متهم كرد. مورد رئيس 
خوب چي شد! آيا جرياني، نهادي، يا شخصي كه اختيار داشته باشد مامور 
شد كه به اين موارد رسيدگي كرده و نتيجه را به كسي گزارش بدهد؟ تا 
جائي كه من مي دانم خير. يا مثال مگرخودشان قانون تصويب نكرده اند كه 

% درآمدها را يارانه نقدي بدهند. خوب دولت نداده 30توليد بايد به بخش 
است. ما فقط در همين حد خبرداريم كه دولت اين كار را نكرده است و هم 
چنين خبر داريم كه بخش توليدي بيشتر از هميشه گرفتاري دارد و 
روزوهفته اي هم نيست كه كارگراني بيكار نشوند. خوب دربرخورد به اين 

اتفاق افتاد؟ تا جائي كه من مي دانم هيچ چيز. يا اگربخواهم از واژه  مهم چه
بگويم كه مشكل اصلي نه داشتن پول  دهاي حسين مهدوي استفاده كنم باي

نفت، بلكه وجود همان چه هائي است كه او موانع اجتماعي و سياسي مي 
عني ي -خواند.  از سوي ديگر، مصيبت منابع قرار است از دو مجرا عمل كند

روي رشد اقتصادي تاثير منفي بگذارد. اول اين كه درآمدهائي ناشي از منابع 
همان چيزي كه به  -طبيعي موجب پيدايش ركود دربخش صنعتي مي شود

آن بيماري هلندي هم گفته مي شود. ديده ام كه دوستان بدون توجه به 
م كه به اين واقعيت كه ما درايران بخش صنعتي قابل توجه نداشتيم و نداري

دست انداز افتاده باشد، مدعي وجود بيماري هلندي درايران اند. و دوم اين 
كه وجود اين منابع، موجب تضعيف نهادها دركشور مي شود. درسالهاي 
اخيرهم عمدتا درنتيجه چند تا كار پژوهشي كه جفري ساكس و وارنر انجام 

است كه البته به درگرفته » مصيبت« داده اند، بحث هاي زيادي درباره اين 
ايران هم رسيده است. بدون اين كه بخواهم وارد جزئيات بشوم، بايد بگويم 
كه پژوهش هاي ساكس ووارنر هم كمبود نظري دارد و هم كمبود تكنيكي. 
درحيطه نظري، متغيري كه براي اندازه گيري منابع طبيعي بكار مي گيرد، 

حالي كه متغير مناسب نسبت صادرات منابع طبيعي به كل اقتصاد است در
تر، سرمايه منابع طبيعي به ازاي جمعيت كشور است كه بهتر مي تواند 
اثرات منابع طبيعي را نشان بدهد. از نظر تكنيكي هم ساكس ووارنر از متد 
مطالعات مقطعي استفاده كرده اند درحالي كه بايد از داده هاي پانل استفاده 

زمان را. من زياد مطمئن نيستم  مي شد كه هم مقطع را شامل بشود و هم
كه اگراين تصحيحات انجام بگيرد همان نتايجي كه ساكس ووارنر گرفته اند 
به دست آيد. از طرف ديگر، امروز اكثريت مطلق اقتصاد خوانده ها 
تاثيرنهادها را برروي رشد و توسعه اقتصادي پذيرفته اند. عاملي كه به اندازه 

اين نهادهاست. البته درمطالعات اوليه اي كه  وجود نهادها مهم است، كيفيت
درباره مصيبت منابع صورت گرفته است نه تنها رابطه منابع و نهادها در نظر 
گرفته نشده است بلكه از آن مهم تر، مقوله كيفيت نهادها هم مغفول مانده 
است. اگربخواهم نكته هايم را جمع بندي بكنم، مي خواهم براين نكته 

ه اگرچه اين درست است كه اين كشورها، نرخ رشد كمتري تاكيد بكنم ك
دارند ولي احتماال علت اش آن عواملي نيست كه اين دوستان مي گويند 
بلكه علت اش در جاي ديگري است. يكي نبودن نهادها و حتي در مواردي 
كه نهاد هست، كيفيت نامطلوب آنها. اگربخواهم ربط اش بدهم به مباحث 

وب ما نهاد مجلس را درست كرده ايم. ولي اين مجلس نه مربوط درايران، خ
در گذشته انتخابات معني داري داشت و نه االن دارد. آنهاكه به چنين 
مجلسي مي روند دروجه عمده، تعدادي باج خوار و رانت طلب اند كه براي 
پركردن جيب به مجلس مي روند و به همين دليل هم هست كه اغلب نوكر 

بادمجان. يادتان نيست مدتي پيش نه حتي با صدور يك  خان اند نه نوكر
حكم حكومتي بلكه صرفا با پيغام، آقاي خامنه اي مجلس را ازاستيضاح 
وزيران آقاي احمدي نژاد بازداشت. و آنها هم استيضاح نكردند. و باز اگر 
يادتان باشد، مجلس ششم قرار بود قانون مطبوعات و دوسه مورد ديگر را 

باز هم از آقاي خامنه اي پيام رسيد، و همين آقاي كروبي كه بررسي كند. 

االن در زندان خانگي است، كه در آن موقع رئيس مجلس بود، همان پيام را 
به گوش گرفت و آن لوايح بررسي نشدند. بديهي است كه با چنين مجلسي 
و يا چنين نهادهائي كه برسرارگان به اصطالح انتخاب شده سوار مي شوند، 

رمملكتي هم درست مديريت نمي شود. در اين چنين شرايطي داشتن يا امو
نداشتن پول نفت به نظر من فرع قضيه است. به اعتقاد من، مي خواهد 
 درايران باشد يا در هركجاي ديگر، اگرحاكميت قانون وجود داشته باشد و

 اگر دولت خودرا به مردم پاسخگو بداند و اگرشفافيت كافي در درپي آمد آن،
تصميم گيري ها وجود داشته باشد، دليلي ندارد كه منابع طبيعي يك 

 مصيبت باشد.
  پاسخ سئوال ششم:

من از تعريفي استفاده مي كنم كه درمقاله حسين مهدوي خوانده ام كه 
دولت رانتي دولتي است كه بطور مستمر از منابع خارجي ميزان قابل 

ن مي آيد مي تواند به شكل توجهي رانت دريافت مي كند. رانتي كه از بيرو
وصورت هاي مختلفي دربيايد. براي نمونه كشتي هاي كه از كانال سوئز گذر 
مي كنند بايد به دولت مصر حق گذر بدهندو يا از سوي ديگر، دولت ايران يا 
كويت به ازاي نفتي كه صادر مي كند از ديگران دالر دريافت مي كند. اين 

موكراتيك باشد يا نباشد، بستگي دارد كه آيا كه آيا چنين دولتي مي تواند د
شما در اين كشور خاص، زيرساخت ها و نهادهاي الزم را براي حفظ و تداوم 
دموكراسي ايجاد كرده ايد يا خير. نكته اين است كه ما اغلب فراموش مي 
كنيم كه دموكراسي هديه اي خداداد نيست كه خداوند تبارك و تعالي به 

و از سوي ديگر،  و از عده اي ديگر دريغ كرده باشد.عده اي داده باشد 
 دموكراسي دارند، امروز درهمين جوامعي كه خودبخودهم به وجود نمي آيد.

به راستي كه در گذرتاريخ چه خون دل ها خوردند و  به تاريخ شان بنگريد،
چه زحمت ها كه كشيدند تا امروز به جائي رسيده اند كه ما شاهديم. 

ولي در اين انگليسي كه من زندگي مي كنم، مي گذرم ر ازكشورهاي ديگ
ساله براي گسترش و  300شما مشاهده مي كنيد كه دريك فرايند بيش از 

بهبود اين نهادها كوشيدند. به عنوان مثال و همين طور سردستي به چند 
پارلمان تصويب كرد كه بازداشت خودسرانه و  1628مورد اشاره مي كنم. در 

پارلمان  1624يات بدون اذن پارلمان غير قانوني است. درجمع آوري مال
هنوز چنين قوانيني نداريم. در  2011انحصار را غير قانوني اعالم كرد وما در

انگليس همين سالها يعني در قرن هفدهم است كه عالوه برتقدس مالكيت 
خصوصي، حاكميت پارلمان و قوانين عرفي تصويب مي شود ولي ما حتي در 

دري به تخته اي مي خورد و آقاي خامنه اي درباره مطلبي نطق  تا 2011
درداخل مجلس درحمايت از ايشان تظاهرات » نمايندگان مجلس« مي كند، 

مي دهند. البته دردوره گذشته، هم  زنده باد مرده باد راه مي اندازند و شعار
جه وكيل الدوله ها همين كار را درباره شاه مي كردند. يعني مي خواهم تو

شما را به اين نكته جلب بكنم كه براي دموكراتيك كردن نهاد دولت هنوز 
هزار و يك  كار اساسي ديگر روي دستهاي ما مانده است كه صاحبان قدرت 
درجامعه هم در گذشته و هم اكنون نمي گذارند دراين راستا كاري كه كاري 

دعا و استغاثه و باشدانجام بگيرد. در نتيجه نفت يا بدون نفت، نهاددولت با 
. نسخه برداري از كتابهاي درسي اقتصاد نئوليبرالي دموكراتيك نمي شود

     بيهوده سرمردم را شيره نماليد.
  

  
  

  پاسخ سئوال هفتم:
البته پيش گزاره سئوال شما به گمان من درست نيست. ما استبداد و 

د من خودكامگي داريم و اين درست است ولي خودكامگي درايران به اعتقا
و ازجمله داليل من اين است كه ما قرنها قبل از نفت  ربطي به نفت ندارد

. پيشتر هم گفته ام كه هم دراين سرزمين استبداد و خودكامگي داشته ايم
حدس مي به اعتقاد من، احتماال درپس پرده اين ادعا، برنامه ديگري است. 

ند سعي مي دوستان مي خواهند بخش نفت را هم خصوصي كنند و دارزنم 
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سياسي دست و پا كنند. از نظر » مقبوليت« كنند برايش درواقع يك 
« اقتصادي كه نمي توان مدافع اين واگذاري بود. چون اگرچه ما خودمان را 

نفت مي دانيم ولي ما و ديگر كشورهاي نفت خيز نفت را » توليد كننده
هست و  فتدرسرزميني نتوليد نمي كنيم بلكه استخراج مي كنيم. يعني يا

يا نيست و درجائي كه هست، آن را استخراج مي كنيم. با اين همه، حاال مي 
خواهيد نفت را مثل خيلي چيزهاي ديگر به بخش خصوصي واگذار كنيد، 

  خوب، قبل از آن ولي دوكار ديگر را انجام بدهيد.
با مردم ايران صادق باشيد و سعي نكنيد گنجشگ را رنگ كرده و به جاي  -

به آنها قالب كنيد. به آنها حقيقت را بگوئيد كه همه ادعاهاي شما قناري 
درباره دموكراسي و آزادي از كانال بازار آزاد مي گذرد. و اگر موفق بشويد، 
توليد كاالئي برهمه بخش هاي جامعه حاكم خواهد شد و توليد كاالئي هم 

پول مي  گرفته مي شود، با استبداد مطلق درباره اش با همه ژست هائي كه
گردد. يعني اوال در اين نظام، نهار مجاني به كسي نمي دهند و درثاني، آن 
كه پول ندارد تا بهاي كاالي مورد نياز خود را بپردازد، به آن كاال هم 
دسترسي نخواهد داشت. يعني دراين جامعه ايده آل شما، اگر پول داري كه 

حق انتخاب وجود  آزادي و حق انتخاب داري و اگرهم پول نيست، كه نه
  دارد و نه آزادي. 

اندكي به  -نه دردرس نامه ها -درباره چگونگي عملكرد نظام بازار در عمل -
خودتان زحمت بدهيد و به تجربه ديگران بنگريد. يعني بگرديد و نمونه اي 
پيدا بكنيد كه وضعيت نهادها و كيفيت نهادها درآنها به بدي وضعيت 

تصاد شان بنگريد. اگر اقتصاد آنها رونق داشت، بنده درايران باشد و بعد به اق
 درايران هم پشت سر شما درحمايت از اين نظام اقتصادي مورد عالقه شما

 شعارخواهم داد.

 -يعني بخش غير نفتي اقتصاد ايران -از اين ها بگذريم، حتي به بقيه اقتصاد
« به اصطالح به اين سو كه واگذاري و  1368بنگريد. دراين سالها، يعني از 

يكي از ستون اساسي سياست اقتصادي دولت درايران بوده » خصوصي كردن
است و خيلي چيزها را به اين بخش واگذار كرده ايد، خوب چه دسته گلي 
به سراقتصاد زده اند! از دوحال خارج نيست، يا اين بخش به اصطالح 

است كه  خصوصي به جاي اين كه رقيب بخش دولتي باشد، درواقع زائده آن
از اين زائده بودن رانت خواري مي كند و يا اين كه بايد بپذيريد وقتي 

خصوصي » نجات بخش« نهادها نباشد و نهاد دولت كارآمد نباشد، برنامه 
سازي هم كار نمي كند. يعني باز مي رسيم به سرسطر آن چه كه بايد بشود 

دولت و  نه تغيير شكل حقوقي مالكيت بخش نفت، بلكه تصحيح ساختار
تصحيح نهادها درايران است. وقتي اين كارها را انجام داده ايد آن وقت، 
مردم مي توانند دريك رقابت سياسي آزاد تصميم بگيرند كه نفت به چه 
صورتي اداره شود. يعني اگر اين موانع را برطرف كنيد، در آن صورت ،البد 

يرد و كساني سياست حزبي و انتخابات بدون مداخله در مملكت پا مي گ
چون آقاي غني نژادو  آقاي عبدي هم مي توانند دراحزاب خودشان مدافع 

باشند و خوب اگر مردم دريك  به بخش خصوصي واگذاري بخش نفت
به آنها راي بدهند، خوب آنها هم بخش  و بدون مداخله و تقلب انتخابات آزاد

لت آور اين نفت را خصوصي كنند. درنبود اين نهادها و با اين كيفيت خجا
نهادها، خصوصي كردن بخش نفت تنها مي تواند در خدمت بخش مافيا 
ساالر اقتصاد ايران قرار بگيرد. اين نكته هم بايد به صداي بلند به اطالع 

  مردم ايران برسد.
  
  

  
   

  پاسخ سئوال هشتم:
درجواب اين سئوال آخر شما به واقع مي توان يك كتاب نوشت ولي اگر به  

خواهم به آن جواب بدهم بايد بگويم كه ما هم درشناخت استبدادو اختصار ب
ريشه هايش درايران كم كار كرده ايم و هم مرتبط با همين كم كاري، شيوه 
هاي مقابله با آن را درست نمي دانيم. به نظر من ذهنيت و زمينه هاي 

از استبداد يك چيز است و اعمال استبداد يك چيز ديگر وما كمتر اين دو را 
يك ديگر تفكيك كرده ايم. در چارچوب فرهنگ ايراني ما، هر آن گاه كه 
سخن از استبداد و خودكامگي مي رود بي اختيار شكل و شمايل شاهان و 
حكام و ديگر حكومت گران در نظر مجسم مي شود. آدم بي اختيار به ياد 

اشي وساواك و ساواما و ديگر ماموران بكن و نپرس مي افتد. ترس ن 2ركن 
از حضور مرئي و نامرئي اين حيوانات صد چشم و فضول كه همة كارهاي 
آدم را مي پائيدند و مي پايند مثل جيوه اي جوشان در جان آدم به راه مي 
افتد. دردمندانه بايد گفت كه از اين گريزي هم نيست. با اين همه اما، من بر 

بيعتا بسياري آنم كه اگرچه همه اين موارد درست است ولي اين ها و ط
چيزهاي ديگر، عمال و ابزار اعمال استبداد و خودكامگي اند و نه خود 
استبداد و خودكامگي. در جامعه اي استبداد زده حال و هواي استبداد همه 
جا هست و ابزار اعمال استبداد هم. گرچه مبارزه با عمال و با ابزار اعمال 

ر مبارزه با خود استبداد و استبداد به نوبه خود مهم است ولي از آن مهمت
خودكامگي است. در غير اين صورت استبداد و خودكامگي مي تواند با 
عمالي ديگر و ابزاري ديگر قد علم كند ، يعني فراروئيدن دو باره استبداد و 
خودكامگي در پوششي ديگر و با ضوابط و معيارهائي متفاوت. گذشته از همه 

بداد و خودكامگي در جامعه  دارد، يكي مصائبي كه سر برآوردن دوبارة است
از مهمترين پي آمدهايش همگاني شدن دلمردگي و ياس زدگي است. يعني 
قربانيان استبداد و يك نظام خودكامه، اگرچه به نادرستي، ولي متقاعد مي 
شوند كه در افتادن دو باره بي فايده است چرا كه از درافتادن پيشين با 

نديده اند، و از جمله به همين خاطر هم هست استبداد وخودكامگي خيري 
  كه در اين چنين وضعيتي نامطلوب دوباره مطلوب مي شود. 

در هر جامعه استبداد زده و  خودكامه ، حكومتگران مستبد براي انجام آنچه 
كه كرده و مي كنند به زمينة پذيرش نيازمندند. و اين زمينة پذيرش تنها 

يدار شود. البته مي توان براي مدتي كوتاه با مي تواند بر بستري فرهنگي پد
خشونت چيزي شبيه به زمينة پذيرش ايجاد كرد ولي اين زمينة بنا شده بر 
خشونت، زودگذر و فاني است و دير يا زود كاربردش را از دست خواهد داد. 
از آن گذشته، اعمال خشونت، پيش از آنكه به چنين هدفي دست يابد، حتي 

و بطور زود گذر، به حضور و آمادگي ابزار وعملجات اعمال براي كوتاه مدت 
خشونت نيازمند است. يعني مي خواهم بگويم كه كوشش در اعمال استبداد 
و خودكامگي، پي آمد وجود انديشه و تفكر استبداد ساالرانه و خودكامه 
است و نه پيش مقدمة آن. در عين حال ولي، عمل كردن به استبداد خود 

گير شدن تفكر استبداد ساالرانه خواهد شد.  هر چقدر كه موجب هم جا 
زمينه هاي پذيرش ديرجان تر و گشاده دامن تر باشد، نياز به اعمال خشونت 
در ظاهر امر كمتر مي شود ولي در هردوره اي و در هر محدوده اي، استبداد 
وخودكامگي هميشه بايد تحميل شود. يعني هميشه با خشونت است كه 

خودكامگي حاكميت خود را بر قرار مي كند. آنچه تفاوت مي كند، استبداد و
شكل و شيوه هاي اعمال اين خشونت است. به اين ترتيب،  خشونت مدار 
بودن استبداد وخودكامگي موضوعي نيست كه برسرآن بحث و جدلي در 

  ميان باشد. 
تر با اين وصف بايد بگويم كه مسئله از آنچه به نظر مي رسد، كمي پيچيده 

است. يعني، وقتي زمينة پذيرش استبداد از ميان برود، خشونت هم كارساز 
نمي تواند باشد. نمونه دست به نقدش، تجربه خود ماست در سرنگوني 

وديعه اي « سلطنت درايران. نهادي كه سابقه اي طوالني داشت و خود را 
د را مي دانست، با سرعتي كه تعجب همگان، حتي مخالفان همان نها» الهي 

بر انگيخت، سرنگون شد. هرچه كه زمينه هاي نظري  انقالب اسالمي ايران 
باشد، واقعيت به نظر من اين است كه در گذشته اي نه چندان دور اكثريت 
قريب به اتفاق مردم ايران قابليت و زمينة پذيرش استبداد سلطنتي را از 

ويض مهره ها و دست دادند و ديديم كه در پي آمد آن خشونت و كشتار ، تع
صداي « يا وعده و وعيد ها كارساز نشدند. اگرچه شاه سابق  باالخره 

« را شنيده بود، ولي مردم ديگر براي پذيرش اين داستان ها » انقالب
نداشتند. به داستان هاي عجيب و غريبي كه ذهنيت توطئه پندار » آمادگي 

بان در اين راستا و توطئه ساالر شماري از ايرانيان و به خصوص سلطنت طل
« و يا » توطئه شركت هاي نفتي « پرداخته اند و همه چيز را نشاني از   

). اين ذهنيت، به بي 2مي دانند، ديگر نمي پردازم(» حكومت هاي غربي 
حافظگي تاريخي ما زيادي دل خوش كرده است. از آن گذشته، معلوم نيست 
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» غضب « ه مورد كه حكومت سلطنتي در ايران چه مي كرد كه اين هم
را سازمان داده  1332مرداد  28همان هائي قرار گرفته بود كه كودتاي 

بودند و از آن تاريخ تا زمان سقوط نيز، مدافع دوآتشه همان حكومت بودند. 
  باري. 

نا گفته نگذارم كه از دست دادن آن زمينة پذيرش خود جوش بود، نه اين 
ايجاد شده باشد و به همين كه با كار و زحمت در عرصه هاي فرهنگي 

دليل، نتوانست از ظاهر قضايا فراتر برود. دراين زمينه خيلي كم كار كرده 
بوديم ويكي از عمده ترين داليل سخت جاني استبداد و خودكامگي درايران 
به واقع كم كاري خود ماست دراين حوزه ها. حتي برآن سرم كه درباره 

چه بسيار سخن هاست كه بايد گفته نقش روشنفكران دراين عرصه ها هنوز 
شود. چه درحول وحوش كودتاي سوم اسفند كه به روي كارآمدن رضا شاه 

 روي كار آمدن يك  منجرشد و تعداد قابل توجهي از اين روشنفكران مدافع
) و چه دردهه 3شده بودند(» استبداد قانوني« و حتي » ديكتاتور مصلح« 
سرانجام به همان سرانجام هم » بازگشت به خويش« كه  50و  40

سياسي اين - ).  و اما منظورم از اين ظاهر و ظاهر بيني فرهنگي 4رسيد(
 -است كه به جاي اين كه زمينة پذيرش هر نوع استبدادي را از دست بدهيم

زمينة پذيرش شكل مشخصي از استبداد و  -يا  دراين راستا فعاليت كنيم
از همين رو، اشكال ديگري از  خودكامگي [ سلطنتي ] را از دست داديم و

استبداد و خودكامگي كه به شكل هاي مختلف خود را نمايان ساختند، توان 
  و قابليت عرض اندام كردن يافتند. 

پرسش اساسي اين است كه آيا نمي توان با آگاهي، در برابر خود جوشي، 
براي از ميان برداشتن آن زمينه هاي پذيرش دست به كار شد؟ و پاسخ 

ح من اين است كه كار نشد، ندارد. و اما، تا زماني كه به جد و با پشتكار صري
خود مشتمالي  "و صداقت در اين راه قدم بر نداريم، به قول استاد پاريزي از 

همه جانبه و پي گيربراي شناخت خويش و خواسته هاي خويش آغاز  "
ست نكنيم،  اين زمينة پذيرش فقط به صورت خود جوش است كه ممكن ا

به مخاطره بيافتد و به همين دليل، استبداد وخودكامگي امكان و قابليت 
تكرار و باز توليد شدن مي يابد. خودجوشي در اين چارچوب ، در عين حال 
به اين معني است كه همه چيز در زمان حال متوقف مي ماند. يعني، در اين 

نيست. اكثريتي كه آنچه را كه داريم، ولي نمي طلبيم و نمي خواهيم، حرفي 
به اين نتيجه گيري مي رسند. ولي در پاسخ به اين سئوال ساده كه  به جاي 
آنچه كه داريم و مطلوب هم نيست، چه مي خواهيم؟ كمتر كسي چيزي مي 

  داند. 
وارسيدن نهضت مشروطه طلبي و حتي نهضت ملي كردن نفت، به وضوح 

مي گذرم كه در اين مصيبت مارا نشان مي دهد. به اشاره مي گويم و 
مشروطه، بر اين گمان بوديم كه گوئي مي دانيم چه مي خواهيم، يعني،  
اگرچه غرض داشتن عدالت خانه و حاكميت قانون بود، ولي، حتي براي 
رهبران آن نهضت هم اين سئوال پيش نيامدكه مرحومان طباطبائي و 

دند؟ اگر اين بهبهاني به واقع چه كاره بودند كه در همة كارها مداخله مي كر
اگرچه حتي  -دو روحاني بزرگوار مي توانستند كار مجلس را مختل كنند

كما اينكه به تكرار كرده  -البته فقط اين دو تن نبودند -نماينده هم نبودند
بودند، چرا محمد علي شاه كه چشم ديدن همان مجلس را نداشت چنين 

توپ بست. در طول نكند. و ديديم كه  سرانجام همان مجلس مشروطه را به 
نهضت ملي كردن نفت هم، رهبر فقيد ايران، دكترمصدق،  به دفعات اجراي 
قانون را به خيابانها كشاند و با همه هوشمندي و  درايتي كه داشت از 

يا مرگ يا « وارسيدن اين نكته بديهي غافل ماند كه اگر مي توان براي 
م عهد دقيانوسي مگر به خيابانها ريخت، مرتجعين و مدافعان نظا» مصدق

« مرده بودند؟ آنها هم با صرف پول و هزار ترفند ديگر، بخشي از همان 
را به خيابانها خواهند كشاند و چيز ديگري خواهند طلبيد. اين كه » مردم

سازمان دهندگان كودتا چه كساني بودند، يك نكته است ولي، واقعيت دارد 
نيز به خانه مصدق حمله بردند و » ايرانيان« كه در همان روزها شماري از 

نيز به طور علني ويا در خفا با سازمان دهندگان كودتا » رجال« شماري از 
بودندكه براي » رجال « همدلي و همراهي داشتند. و باز شماري از همين 

  سال بعد، حكومت هاي متعدد كودتا را اداره كردند. 25
ين المللي و جهاني است) و در اين وضعيتي كه ما هستيم، ( منظورم اوضاع ب

به خصوص براي مقابله موثر با استبدادوخودكامگي درايران، نمي توانيم 

بيش از اين از وارسيدن نقاط كمبود و ضعف هاي فرهنگي مان شانه خالي 
كنيم. نمي توانيم هم چنان به همان شيوه هاي صد سال پيش روزگار 

نانچه براي پويا شدن بگذرانيم چرا كه اوضاع طور ديگري شده است. چ
زندگي فرهنگي مان به جد نكوشيم و واگر هم چنان با همان نگرش هاي 
عهد دقيانوسي  راه را بر نقد هر آنچه كه هست ببينديم، بي ترديد استقالل 
فرهنگي ما به مخاطره خواهد افتاد و آنچه را كه شماري از نويسندگان 

هنگي ناميده اند ، صورت وقوع راديكال، براي نمونه سمير امين، استعمار فر
خواهد يافت و از آن شايد مهم تر، نه فقط استبدادوخودكامگي تداوم خواهد 
يافت بلكه حتي در صورت سرنگوني استبدادو خودكامگي كنوني به شكل و 
صورت ديگري تكرار خواهد شد. فرهنگي پويا مي تواند با بهره مند شدن از 

لي، اگر براي پويا تر كردن فرهنگ  كم امكاناتي كه هست، پويا تر شود و
كاري كنيم، در آن صورت، گذشته از تلويزيون ماهواره اي، اينترنت خطري 
جدي خواهد بود. درداخل ايران مي توان براي ممنوعيت تلويزيون ماهواره 
اي به صورت كنوني اش اقدام كرد، ولي با سرعت و به شيوه اي كه تكنيك 

يست  وضعيتي پيش بيايد كه ممنوعيت ديگر ها متحول مي شوند، دور ن
عملي و امكان پذير نباشد. و يا اينترنت كه ممنوع كردنش اگر غير ممكن 
نباشد، هزينه كالني در پي خواهد داشت. به گمان من راه ارزان تر و 
موثرترش اين است كه همة نيروهامان را براي دامن زدن به بحث و جدلي 

ارسيدن علل وعوامل بازدارندة پويائي فرهنگي هم گير و همه جانبه براي و
كه بي گمان استبداد ساالري و خودكامگي يكي از عمده ترين آنهاست و 
ايجاد شرايطي كه مشوق اين نوع پويائي باشد، بسيج نمائيم. همان طور كه  
پيشتر هم گفته ام بايد بپذيريم كه وجود ذهن و ذهنيت استبدادي شرايط 

ر و عوامل اعمال استبداد هموار مي كند و به استبداد و را براي ايجاد ابزا
خودكامگي تداوم مي بخشد. به سخن ديگر، براي اين كه با تداوم استبداد و 
خودكامگي مقابله كنيم، قبل از هرچيز به يك خانه تكاني جدي ذهني 

دراين مجموعه فرهنگي بودن پول نفت دردست دولت اگربه اين  نيازمنديم.
 بي ربط نباشد كه به گمان من هست، به يقين ضعيف ترين مباحث كامال

  حلقه مصيبت تاريخي ما درپيوند با استبدادو خودكامگي درايران است.
  

  زير نويس:
1- H.Mahdavy: The Patterns and Problems of Economic 

Development in Rentier States: The case of Iran, in,  M.A. Cook [ 

edit] Studies in the Economic History of the Middle East, OUP, 

1970, p. 434 
، ترجمة حسين پاسخ به تاريخدر اين باره بنگريد به پهلوي، محمد رضا:  -2

ديروز، امروز، . هم چنين نگاه كنيد به همايون، داريوش: 1375ابوترابيان، تهران 
است). در اين دو منبع ( كتاب همايون در خارج از كشور چاپ شده  1981، فردا

خواننده با انواع و اقسام تئوري هاي توطئه روبرو مي شود. تو گوئي كه همگان در 
سقوط سلطنت مقصر بودند به غير از  خودكامگي شخص شخيص اعليحضرت و 
نظامي كه او بر تارك آن نشسته بود. البته كتاب همايون، از اين جنبه اش كه 

تفاقا پادزهر همان تئوري هاي توطئه را در خويش بگذريم بسيار روشنگر است و ا
نهفته دارد. جالب است كه مدافعان استبداد نيز از پي آمد هاي مخرب خودكامگي 
در امان نيستند، يعني نظام انديشه شان مخلوط وقاطي مي شود. براي نمونه بنگريد 

رخ نمود. چيز فوق العاده عجيبي  1977در آغاز سال «كه شاه سابق چه مي نويسد: 
تروريسم ناگهان متوقف شد. فورا تشخيص دادم كه نقشه ديگري در دست طراحي 
است، چون دسيسه كاران كه تا آن زمان مخفي بودند ازتاريكي به در آمدند و بر سر 
زبانها افتادند......تمام اين ها كامال هدايت شده بود. نخستين رهبران اين مبارزه را 

د....اغلب به مجامع ليبرال وابسته بودندو تقريبا همگي با ثروتمندان تشكيل مي دادن
همان كتاب پيش گفته ء ص » ( كشورهاي غربي پيوند هاي محكمي داشتند.... 

). مسئله اين است كه تمام اين نكات توضيح الزم دارد كه در كتاب نيست. چرا 329
ثروتمندان]  رژيمي كه آنان [« بايد ثروتمندان در شرايطي كه خود او مي گويد 

همان » ( محكومش مي كردند مانع از كسب و كار سودآور و كاميابي آنان نشده بود 
صفحه) برعليه رژيم او مبارزه كنند؟. يا اين كه چه كس يا كساني در غرب اين طرح 
ها را مي ريختند؟ تازه مي ريختند كه چه بشود؟ به جاي حكومتي كه دوست غرب 

. مي توان با جمهوري اسالمي بر سر هزار   ر كار بيايدبود، حكومتي غرب ستيز بر س
ويك مورد اختالف نظر داشت و بر آن ايراد گرفت و حتي مي توان شيوه هاي غرب 
ستيزي اش را غير هوشمندانه خواند ولي در اين كه بين اين حكومت برآمده از 

در يك  و غرب تقابل آشتي ناپذيري وجود دارد، ترديدي نيست. 1357انقالب سال 
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 57سظح كلي تر، غرب بي گمان با حاكميتي مثل حاكميت برآمده از انقالب 
مسئله و مشكل اساسي دارد و اين نكته به خصوص پس از فروپاشي اردوگاه 
سوسياليستي اهميت زيادي پيداكرده است. در جاي ديگر كتاب، شاه پاي كمپاني 

يمار است و پيشنهاد هاي نفتي را پيش مي كشد و كمي بعد وقتي در مكزيك ب
مسافرت به امريكا به او مي كنند علنا امريكا را به سرنگون كردن حكومت خويش 
متهم مي كند. اين كه در آن حالت، شاه به زمين وزمان خشم دارد طبيعي است 

» دوستي « سال  25ولي گمان مي كنم آنچه شاه را رنجانده است اين كه پس از 
توانست حاكميتش را نجات بدهد! در واقع شكوه از چرا غرب براي يك بار ديگر ن

عدم نجات است نه اينكه به واقع غرب علت سقوط آن حكومت باشد. اين داستان به 
 نوبه بايد در جاي ديگر گفته شود. 

ص  1387نصراهللا صالحي: انديشه تحددوترقي درعصر بحران، طهوري،  تهران   -3
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  دموكراسي، نفت و ماليات

  

  گوزلومحمد قرا

  

  نفرين يا موهبت نفت... 

  آيا نفت نفرين طبيعت است؟ 
آيا نفت مصيبت اقتصادي است كه استحصال ساده و درآمد فربه آن سبب 

هاي خاورميانه به ويژه دولت -هاي نفتي يي از دولتشده است بخش عمده
محصولي سو در مسير اقتصاد مصرفي ـ تكبا استفاده از فروش آن از يك -

ي توليد كاالهاي ديگر و صادرات غيرنفتي را بايگاني در جا بزنند و انديشه
نسيان هاي مستقيم را به تاقكنند و از سوي ديگر اقتصاد متكي به ماليات

  اض اقتصادي شوند؟ بگذارند و دچار ديكتاتوري سياسي و انقب
ي ما به درآمد نفت باعث گسترش نهادهاي هاي منطقهآيا اتكاء دولت

هم بدين لحاظ كه چون درآمد اصلي دولت از غيردموكراتيك شده است؟ آن
ها و كرد و هزينهشود و به تبع آن در برابر عملطريق ماليات تامين نمي

نوعي انقطاع و انشقاق  گو نيست، در نتيجهمخارج خود به شهروندان پاسخ
هاي بندي دولتتاريخي ميان دولت ـ ملت به وجود آمده و به شكل

  ديكتاتوري انجاميده است. 
خوارنفتي) موضوعي رانتي دموكراسي و دولتشرح و نقد اين مساله (رابطه

است كه اگرچه از پنج شش دهه پيش مطرح بوده است، اما حسب ظاهر به 
مكش در يي پركشي قيمت نفت، بار ديگر به مقولهسابقهي صعود كمواسطه

محافل سياسي اقتصادي تبديل شده و به خصوص در چارچوب يك نظريه از 
-بندي گرديده است. در ايران معاصر نيز چنين مقولهها قالبسوي نئوليبرال

هاي نئوليبرال براي تقابل ابزاري با رقيب سياسي به يي از سوي رفرميست
گرايي خود در سراسر . در واقع بورژوازي به خاطر ذات همكار رفته است

ساني در خصوص ارتباط دموكراسي و نفت رسيده جهان به اتخاذ مواضع هم
ي نظرياتي پرداخته است كه نه فقط در و در متن نئوليبراليسم به ارائه

هاي اقتصادي سياسي يافتي به منظور خروج از بحرانترين رهي كمبرگيرنده
كاري؛ در صدد كه در نهايت نئوليبراليسم دست در دست نومحافظهبل نيست

هاي روزافزون خود را به سوي بستاست از طريق فرافكني؛ ناكارآمدي و بن
نيز  "خوارنفتيرانتدولت"ي نئوليبراليستي مناطق ديگر پرتاب كند. نظريه

- نيافتههاي توسعهكوشد ضمن شكستن تمام كاسه، كوزهدر همين راستا مي
هاي نفتي به تحكيم مباني ديكتاتوري گي بر سر نفت؛ و متهم كردن دولت

سو حريف سياسي خود ي سوءاستفاده از درآمد نفت، از يكصرفاً به واسطه
را هدف بگيرد و از سوي ديگر آلترناتيو ماليات به جاي نفت را به عنوان 

  ي پيش بكشد. هاي دولت و مصدر اصلي توليد دموكراسمنبع اساسي هزينه
  

  ي موضوعسابقه
ي حيات در ايران به آخرين دهه "خوارنفتيرانتدولت"ي ي نظريهپيشينه

- كه قيمت نفت به بشكه 1352گردد. در سال سلطنت پهلوي دوم باز مي
ي رژيم شاه وارد دالر صعود كرد و در نتيجه دالرهاي فراواني به خزانه 30يي

هاي تسليحاتي و تجهيز ارتش گرديد ينهشد و بخشي از آن دالرها صرف هز
ي فقير ايران تزريق شد، اين و بخش ديگري پس از تبديل به ريال به جامعه

ي سست نيز به ميان آمد كه تحكيم مباني نظامي (ارتش) و امنيتيِ نظريه
(ساواك) رژيم و ادعاي آن در مقام صعود به پنجمين قدرت نظامي جهان به 

) دكتر 1350بوده است. در اوايل همان دهه ( اعتبار دالرهاي نفتي
را در كتاب  "نفتيرانتدولت"ي ، نظريهمحمدعلي همايون كاتوزيان

هاي تئوريزه كرد و به اين ترتيب موضوع ناكارآمدي "ايراناقتصادسياسي"
گفته ي پيشمحصولي در محافل آكادميك جاي خود را به نظريهاقتصاد تك

ر دهه پس از آن مباحث صعود قيمت نفت در كنار داد. اينك كم و بيش چها
هايي كه درآمدهاي نفتي را صرف واردات كاالهاي كرد غيرعقالني دولتعمل

ي ارزي هاي ذخيرهكنند و از حسابي خود ميهاي روزمرهمصرفي و هزينه
مانند؛ بار ديگر هاي اقتصاد ملي غافل ميو تصحيح و تحكيم زيرساخت

يي داغ و حاق در سطح محافل را به مولفه "نفتيتراندولت"ي نظريه
المللي بدل كرده است. در ايران كساني نيز وارد ميدان اقتصاديِ بينسياسي

ي را به مثابه محمد مصدقشده و ملي كردن نفت توسط دولت دكتر 
بندي ي آغاز ركود اقتصادي ايران و منشاء شكلدولتي كردن نفت نقطه

ي اند. بعضي با استناد به نظريهرانتي دانستهدولتمحصولي و اقتصاد تك
از نفت به عنوان  "ي آزاديآينده"، در كتاب فريد زكريانئوليبراليستي 

- ي ايران ياد كرده و رمز پيشمصيبتي بزرگ و سدي امتناعي در راه توسعه
را به  -ي جنوبي، مالزي و... از جمله ژاپن، كره –رفت كشورهاي شرق آسيا 

در  عبدي عباسكه اند. چنانگي آنان از درآمد نفت دانستهبهرهسبب بي
در خصوص ارتباط  فريد زكرياي يي از صاحب اين قلم به نظريهنقد مقاله

  گي اشاره كرده و به نقل از او نوشته است:يافتهماليات و توسعه
و ادامه » هاي شرق آسيا خوش اقبال بودند زيرا بسيار فقير بودند.حكومت«
مند شوند و ها قوي شوند بايد ثروتكه اين حكومتطبعاً براي آن« :دهديم

مند براي اين منظور بايد از جامعه ماليات بگيرند، پس الجرم بايد ثروت
ريزي خوب و دولت مندي جامعه مستلزم كار سخت و برنامهشوند. ثروت

آيد ر ميهاي نفت داَش از چاهكارآمد است و در مقابل دولتي كه دالرهاي
- نيازي به اين امر ندارد. در وفور منابع، عقالنيت اقتصادي در حاشيه قرار مي

كند كه دو نقل مي فريد زكرياشود. گيرد و مديريت منابع بالموضوع مي
 1971كشور در حال توسعه را طي دو دهه ( 97اقتصاددان دانشگاه هاروارد 

هاي طبيعي ارتباط وهبتاند كه ماند و متوجه شده) بررسي كرده1989تا 
  ) 1)(11، ص 1386، عبدي( »وثيقي با ناكامي اقتصادي دارد.

مند شدن جامعه مصداق ي ثروتفريبانه از ماليات و نحوهاين درك عوام
كه متعاقباً خواهيم گفت عدم بارزي است از عكس ماركشيدن و چنان

ن موهبت ترين ربطي به ايها از درآمد نفتي كمي صحيح دولتاستفاده
شناخت اين ماجرا كه ملتي به جاي كار و تالش و طبيعي ندارد. در سبب
گناه همان ي مصرف را برگزيده است، تنها متهمِ بيتوليد به هر دليلي رويه
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  نفت است. 
كند؟ و گناه نفت چيست كه ملتي خوب، مفيد و مثبت كار و توليد نمي

داران و مالكان جيب سرمايه اش بههمان ميزانِ اندك توليد و ارزش اضافه
  رود. ابزارتوليد مي

كند و اين رفتارها در فروشي ميكاري و كمگناه نفت چيست كه ملتي كم
  اَش نهادينه شده است؟ فرهنگ تاريخي

گناه نفت چيست كه مالكيت بر ابزارتوليد، يا دولتي و يا خصوصي بوده و 
  هرگز ملي نشده است؟ 

كند در قفاي خود تاريخي تا چشم كار ميگناه نفت چيست كه ملتي، 
  هاي فاسد استبدادي را ذخيره كرده است؟ سراسر از دولت

اَش به جاي اتخاذ برنامه و تمهيد مناسب گناه ملت ايران چيست كه حاكمان
هاي هاي مالي و حساببراي رفاه اقتصادي مردم فقط به انباشتن كيسه

زي فساد اقتصاديِ حاكميت به اسلحه سااند و براي پنهانبانكي خود كوشيده
  اند؟ و سرنيزه تكيه زده

ي آيا در زمان قاجاريه هم كه از پول نفت خبري نبود، رژيم حاكم به شيوه
  كرد؟ خودسرانه و ديكتاتوري عمل نمي

يي نداشتند در كه از پول نفت بهره رضاشاهگر زمان آيا نهادهاي سركوب
  ساختند؟ درفش و زندان پهن نمي خدمت ثبات ديكتاتوري بساط داغ و

ي ژاپن و كشورهاي مشابه ارتباط رفت و توسعهدرك اين موضوع كه پيش
نفتي نداشته و از كار مفيد، توليد مستمر اقتصادي و رانتمستقيمي با دولت

داري صورت بسته است، انباشت و صدور سرمايه در دوران شكوفاييِ سرمايه
جانب ارائه شده تحقيقي كه نتايج آن به اين چندان دشوار نيست. در جريان

  چنين آمده است:
در مورد ساعت كار مفيد يك سازمان اداري  1365يي كه در سال مطالعه«

ساعت در  52دهد كه ساعت كار در سازمان مزبور به عمل آمد نشان مي
 8ساعت مقرر، كاركنان آن سازمان  44هفته بوده است. يعني عالوه بر 

 8/7اند. كار مفيد كاركنان اين سازمان فقط ضافه هم داشتهساعت كار ا
كاري كه ساعت اضافه 8تر از ساعت در هفته بوده است. يعني حتا كم

  اند. حال بنگريم به همين موضوع در كشورهاي ديگر:دريافت كرده
ي ساعت در هفته است. اين رقم در كره 60ساعت كار مفيد در ژاپن تا 

رسد از طرف ديگر آمريكاييان به ساعت در هفته نيز مي 72تا  54جنوبي به 
ي ي توليد سرانهكنند. مقايسهساعت كار مي 40تا  36طور متوسط در هفته 

دهد در صنايع اتوموبيل يك كارگر ژاپني با يك كارگر آمريكايي نشان مي
كند اما دستگاه اتوموبيل توليد مي 25سازي آمريكا، يك كارگر در يك سال 

كند. به همين دليل نيز اتوموبيل در سال توليد مي 150كارگر ژاپنييك 
رضا علي(» اند.صنايع آمريكا قدرت رقابت و برتري خود را از دست داده

  ) 9، ص 1376، ابراهيمي
جا وارد مقوالتي كليدي از قبيل ارتقاء تكنولوژي و خواهم در اينمن نمي

ساعت شوم و ضمن  30تر از كمتقليل ساعت كار از چهل ساعت در هفته به 
ي كارگر در هاي ديگري از تالش مفيد طبقهي نمونهنفي كارمزدي، به ارائه

دولت "مشهور به  - ي اسكانديناوي داري منطقهكشورهاي بلوك سرمايه
آفريني سه كه در همين ميدان جاي نقشبپردازم. مضاف به اين - "رفاه
رتوليد (تكنولوژي) و منابع فراوان (از كار (كارگران)، ابزا ي نيرويمولفه

 –مانند ايران  -يي مندن شدن هر جامعهجمله نفت) براي رفاه و ثروت
گفته فقط به اين منظور صورت ي پيشمحفوظ است. طرح نتايج مطالعه

هاي نفتي و نه خصلت گي اقتصادي دولتماندهگرفت تا گفته باشم نه عقب
(نمونه را عربستان، كويت، بحرين؛ ها ديكتاتوري حاكميت در اين كشور

اند) ربطي به بهرهامارات و ... كه از پارلمان و حق ابتدايي راي زنان نيز  بي
  نفتي ندارد.  هايرانت

  
  ي فريد زكرياسستي نظريه

گونه داري متروپل از يك طرف اينكوشند با تطهير سرمايهها مينئوليبرال
اقتصادي؛ اين كشورهاي گي سياسيماندهوانمود كنند كه در ماجراي عقب

هايي همچون آمريكا، انگليس و اند كه از سوي دولتنبوده نفتي خاورميانه
اند. گي، دچار بحران توسعه شدهو در مدت استعمارزده غيره غارت شده

 -سرايان ايراني خود معتقدند كه اين ما هاي جهاني به اتفاق همنئوليبرال

ايم. چرا كه در قبال ايم كه غربيان را چاپيدهبوده -خيز يعني كشورهاي نفت
-ايم، از دستترين زحمتي نكشيدهفروش يك بشكه نفتي كه براي آن كم
- بردهآوري آنان بهرهوفنطور كلي علمآوردهاي مدرن تكنولوژيكي غرب و به

ه متحدگويند اگر چنين است، البد اياالتها البته به ما نميايم. نئوليبرال
به ما براي حمله به عراق دچار بيماري مازوخيسم شده است!! همچنين آنان 

گويند كه دموكراسي تحميلي و خونين آمريكا در عراق و حضور نامشروع در نمي
ي خاورميانه و طرح استراتژي جغرافياي جديد خاورميانه در كنار كشورهاي منطقه

ادي هنگفتي است كه سرنخ آن به ي منافع اقتصتضمين امنيت اسراييل در برگيرنده
    هاي نفت و گاز نهفته است.ي بحران انرژي و البته چاهجز ژئوپوليتيسم در چاله

- ، نقبي است كه او براي ثروتفريد زكرياي ي مضحك در نظريهاز سوي ديگر مساله
مند هاي طبيعي را دليل كافي ثروتمند شدن جوامع زده و فقدان منابع و موهبت

ي اقتصادي و روند كان رشد و توسعهي پلهوامع دانسته و همهشدن ج
) با چنين استداللي البد 2دموكراتيزاسيون جامعه را بر زمين ماليات قرار داده است.(

ي پرورش و المثل به هلند اجازهبايد گفت شرايط مناسب جغرافيايي اروپا كه في
- ر به حساب اين كشور واريز ميدهد و ساالنه بيش از ده ميليارد دالصدور گل را مي

سالي و قحطيِ مواهب كند؛ از عوامل امتناعي توسعه و رفاه است و اگر اروپا در خشك
ها بار بيش از حالِ حاضر به توسعه و رشد اقتصادي دست برد، دهطبيعي به سر مي

الجرم بايد پذيرفت كه باليايي مانند  زكريا فريدكه با استدالل يافت. چنانمي
مند شدن هاي ثروتشرطآبي و غيره از جمله پيشلزله و سونامي و بيز

كه وجود دولت كارآمد دموكراتيك، لغو سلطه و مالكيت جوامع است!! در اين
اليگارشيك بر ابزارتوليد در كنار عقالنيت اقتصادي و مديريت صحيح منابع 

كه ا ايني اقتصادي است، چندان ترديدي نيست. كماز لوازم ضروري توسعه
در مضحك بودن اين نظريه نيز كه وفور منابع موجب فقر، به حاشيه رفتن 

شود نيز شكي نيست. اگر وفور عقالنيت اقتصادي و سقوط مديريت منابع مي
-عامل اضمحالل عقالنيت اقتصادي بود، علي - زكريا فريدبه تعبير  -منابع 

نفت خود را منفجر  هايبايست تمام چاهالقاعده كشوري مانند آمريكا مي
مند از منابع دريايي، جنگلي، كاني و غيره نيز بر كرد و كشورهاي بهرهمي

كردند و آتش به جان هاي خود را آلوده ميبايد آبمبناي همان استدالل مي
  زدند. ميها و طبيعت سبز و معادن جنگل

را  بايد بخش قابل توجهي از درآمدهاي هر دولتيكه ماليات ميفهم اين
كه درك ضرورت دريافت ماليات شكل دهد چندان دشوار نيست. چنان

هاي مند جامعه به منظور تقويت پشتوانهتصاعدي از اقشار پر درآمد و ثروت
-جا آغاز ميرفاه اجتماعي نيز چندان پيچيده نيست. اما معضل اصلي از آن

يردموكراتيك ي نهادهاي غكوشند ميان تحكيم پايهها ميشود كه نئوليبرال
دولتي از طريق تزريق درآمد نفت و طرح ماليات به عنوان آلترناتيو گسترش 

  دموكراسي ارتباط برقرار كنند. 
ي گذشته خوارنفتي طي چهار پنج دههرانتي دولتبا وجودي كه نظريه

ها و همواره در ايران مطرح بوده است ولي اين موضوع هرگز از حد ارزيابي
ناليستي فراتر نرفته و به يك مدل مشخص اقتصادي يا مناقشات خام ژور

  محور تبديل نشده است. هاي مدون توسعهبرنامه
  

  تحليل توماس فريدمن 
با تاكيد بر اين مفهوم كه رانت به معناي درآمدي است كه از فعاليت مولد اقتصادي 

ت به كوشد واريز شدن پول نفخوارنفتي ميرانتي دولتحاصل نشده باشد؛ نظريه
يي غيراقتصادي، ضددموكراتيك و برخالف روند توسعه نشان حساب دولت را رويه

اَش گفتم و هواداران وطني زكريا فريدكه به نقل از چنان -دهد. بر اساس اين نظريه 
ي نفتي تكيه زده است، عقالنيت اقتصادي در تا زماني كه دولت به درآمد بادآورده -

- داشت. در همين چارچوب و بنا بر همين مدعا دست ها نقشي نخواهدگيريتصميم
سبب  -و نه فقط در خاورميانه  -رسي دولت به درآمدهاي نفتي هميشه و همه جا 

هاي اقتصادي و به تبع آن برد برنامهگرديده است كه مديران ارشد دولتي در پيش
ي رويهگو در پيش گيرند و خواه و غيرپاسخاعمال دكترين سياسي خود رفتار دل

تايمز و از  ي نيويوركژورناليست برجسته فريدمن توماسديكتاتوري پيشه كنند. 
چه كه خود ي آنخوارنفتي دربارهرانتي دولتمدافعان نئوليبرال نظريه

  نويسد:ناميده است، مي "نفرين نفت"
عامل به تعويق افتادن عروج چارچوب  "نفرين نفت "هيچ چيز چون «

يي مثل ونزويال، نيجريه، عربستان سعودي و ايران نبوده دموكراتيك در جاها
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به  -هاي نفتي بتوانند است. مادام كه سالطين و ديكتاتورهاي اين دولت
برداري با بهره -شان برداري از انرژي و استعدادهاي طبيعي مردمجاي بهره

 توانند در قدرت باقي بمانند. آنانمند شوند ميشان ثروتاز منابع طبيعي
توانند پول نفت را براي انحصار كردن تمام ابزار قدرت (ارتش، پليس، مي

گاه ناگزير از برقرار كردن شفافيت و دستگاه اطالعاتي) به كار بگيرند و هيچ
شان گاه مجبور به ماليات گرفتن از مردمتقسيم قدرت نگردند... آنان هيچ

گان حكومت شونده گان وي بين حكومت كنندهشوند. بنابراين رابطهنمي
گي شدن وجود ندارد. يابد. بدون ماليات، نمايندهشكلي شديداً غيرعادي مي

گان واقعاً ناگزير نيستند به مردم گوش كنند و به جامعه حكومت كننده
  »كنند.گونه خرج ميتوضيح دهند كه ثروت ملي را چه

( Thomas friedman, 2006, P.562)  
ي ثروت و قدرت و با اشاره به اين و دوسويه نظر از ارتباط مستقيمصرف
ي غيردموكراتيك شهروندان نيافتهي بديهي كه در كشورهاي توسعهنكته

رسند و اين امر در ارتباط با ذات فسادانگيز (حاكمان) از قدرت به ثروت مي
 فريدمنقدر هست كه تحليل پذير است؛ اينقدرت نامحدود سياسي تعريف

يي است كه نه فقط در تعريف بازشناخت مباني نظري مصداق نعل وارونه
كه اصوالً قادر به دهد بلتحكيم نهادهاي ديكتاتوري نشاني اشتباه مي

سو و هاي علمي و تاريخي تقسيم و توزيع قدرت از يكشناسايي مكانيسم
گي گونهي چهشفافيت و علنيت سياسي از سوي ديگر نيست. حل مساله

تر از حوصله و هدف اين جستار ه مراتب فراتر و فربهتقسيم و توزيع قدرت ب
و  "فكر دموكراسي سياسي"هاي مختلف كتاب مبسوط است و ما، در بخش

  ايم.به ويژه در فصل پنجم به تفصيل از اين مهم سخن گفته
  ) 153-209، صص 1387، قراگوزلو محمد( 

ند كه در كنبندي اساس ديكتاتوري عوامل فراواني ايفاي نقش ميدر شكل
و ساير  فريدمن توماس، زكريا فريداين ميان البته برخالف تصور 

ها، مواهب طبيعي (نفت و ...) و ماليات دخالت مستقيمي ندارند. نئوليبرال
ي شمالي و جنوبي و اندونزي و چين و برمه هاي ديكتاتوري كرهمگر دولت

ه و تركيه و پاكستان تا شيلي و آرژانتين و برزيل و نيكاراگوئه و ليبي و سوري
ها از مواهب طبيعي همچون نفت برخوردارند؟ مگر دولت نروژ و امثال اين

كه از دخاير فراوان نفتي برخوردار است، عقالنيت اقتصادي را كنار نهاده و 
درآمدهاي نفتي را به استخدام ثبات ديكتاتوري درآورده است؟ اصوالً اين 

كوشد ميان نفت و دموكراسي مييي است كه لوحانهچه استدالل ساده
ربطي ايجاد كند و رمز رهايي از ديكتاتوري را در و بي واسطهارتباط بي

  متمركز سازد؟  "گيريماليات"ي مولفه
  
  

  
  

  دموكراسي  –ماليات 
خوارنفتي، رمز شكوفايي اقتصادي و راز دموكراتيزاسيون رانتي دولتنظريه

جا كه داند. بنابر اين نظريه از آنفت ميگزيني ماليات به جاي نرا در جاي
هاي مختلف مند از درآمدهاي نفتي براي صرف مخارج و هزينهدولت بهره

هاي خود و اعمال حاكميت ديكتاتوري از طريق تزريق پول به سازمان
اَش از مردم منتزع پليسي و بوروكراتيك، نيازي به اخذ ماليات ندارد قدرت

ا به اعتراض نهادهاي دموكراتيك و احزاب سياسي اعتنتواند بياست و مي
هرگونه نارضايتي و اعتراضي را سركوب كند. به اعتبار اين نظريه اگر دولت 

طور مستقيم و هاي خود را بهناگزير از اخذ ماليات باشد و كل هزينه
  گيري تامين كند، الجرم: غيرمستقيم از طريق ماليات

ي رشد كند تا در نتيجهپشتيباني ميالف. از فعاليت عقالني اقتصادي 
  اقتصادي بر ميزان دريافت ماليات افزوده شود.

شود. چرا كه دولت گويي دولت به مردم ميب. چنين فراگردي سبب پاسخ

ها را متكي بر درآمد مالياتي مجبور است به مردم توضيح دهد كه اين پول
ردم بر دولت حاكم كند. به اين ترتيب نظارت مگونه هزينه ميكجا و چه

  گردد. ي ملت بر دولت، دموكراسي مستقر ميي غلبهشود و به واسطهمي
ساختار  "گي وجود نداردبدون ماليات، نماينده"در واقع شعار استراتژيك 

دهد. اين شعار اگرچه امروزه خوارنفتي را شكل ميرانتي دولتاصلي نظريه
هاي ي نظري انتقاد از دولتوانهشود و پشتها طراحي مياز سوي نئوليبرال

ي گيرد، اما به لحاظ تاريخي پيشينهاستبدادي متكي به درآمد نفت قرار مي
ها به گردد. حوادث آن سالآمريكا باز مي 1776ساختاري آن به آغاز انقالب 

  دهد. وضوح سستي ارتباط ماليات و دموكراسي را نشان مي
نشينان به بعد) مستعمره 1780ده (بايد توجه داشت كه در اواخر قرن هج

دادند اما از آمريكا و به ويژه بازرگانان هر چند به دولت بريتانيا ماليات مي
گان كردند در انتخاب نمايندهگي ميجا كه در قلمرو مستعمرات زندهآن

كه گي بودند. مضاف به اينپارلمان بريتانيا نقشي نداشتند و فاقد حق نماينده
ي انقالب خواهانهشعار آزادي توماس فريدمنو  زكريا فريد برخالف تصور

بود. جنبشي  "ماليات مساوي دموكراسي"ي آمريكا دقيقاً در تباين با نظريه
هاي استقالل از بريتانيا را از بوستون آغاز كرد، به طور علني دولت كه جنگ

بود: بخش خود چنين نوشته بريتانيا را هدف قرار داده و بر پرچم رهايي
نشينان به عبارت ديگر مستعمره "گي، مالياتي وجود ندارد.بدون نماينده"

شويم پس ماليات گي نميآمريكا به درستي مدعي بودند كه چون نماينده
  ايم!! ايد نماينده نداشتهكه چون ماليات نگرفتهدهيم، نه اينهم نمي
نشينان به دولت ي انقالب آمريكا و پرداخت يك قرن ماليات مستعمرهتجربه

كند، هيچ ارتباط معناداري ميان عروج پارلمان بريتانيا به وضوح ثابت مي
گي) و ماليات وجود ندارد. چرا كه مهاجران آمريكايي (دموكراسي نماينده

كه از حق نظارت بر آنها ماليات داده بودند بيبيش از يك قرن به بريتانيايي
كه دولت بريتانيا در شند. عالوه به اينهاي خود برخودار باهزينه شدن پول

- ي آمريكا ايفاي نقش ميمستعمره "شكوفايي اقتصادي"ها در تمام آن سال
ترين نيازي به جلب مشاركت سياسي مردم آن سرزمين كه كمكرد بدون آن

-رانتي دولتاحساس كند. از سوي ديگر ممكن است مدافعان نظريه
ي دعي شوند كه اگر هم رابطهنشيني ملموس مخوارنفتي ضمن عقب

گان دهندهمستقيمي ميان ماليات و دموكراسي وجود نداشته باشد اما ماليات
جانبه در حاكميت خواهند شد و از بر اثر فشار خود خواستار مشاركت همه

   تر خواهند بخشيد.گي ظرفيت فربههاي نظارت و نمايندهاين طريق به پتانسيل
ها هم نظام راواني موجود است كه به موجب آنچنين نيز نيست. شواهد ف

ي مالياتي برقرار بوده و هم رژيم ديكتاتوري حاكميت داشته است. و نكته
كه همين رژيم ديكتاتوري در راه رشد اقتصادي موفق هم بوده جالب اين

  كنم. است. به چند نمونه اشاره مي
داري مايهگذار به سر در ژاپن كه عامل اصلي ميجي. دولت سنتي 1

  شود.(كاپيتاليسم) محسوب مي
در آلمان كه صنعتي شدن اين كشور را به  بيسمارك. دولت ديكتاتوري 2

 شدت تسريع و عملياتي كرده است.
كه در اوج بحران اقتصاديِِ جهان، اقتصاد  هيتلر آدولف. دولت فاشيستي 3

 ار شد.يي برخودالعادهيي فوقآلمان را شكوفا كرد و از محبوبيت توده
هاي پيش آيا مضحك نيست اگر كسي تالشي كند ماهيت ديكتاتوري رژيم

ي اين كه همهشان از ماليات گرفتن توجيه كند؟ (چناننيازيگفته را به بي
  گرفتند و نفت هم نداشتند.) ها ماليات ميدولت

هاي نام برده ساري نيست كه كسي بكوشد دليل سقوط دولتآيا سبب شرم
  ار فشار مخالفت مردم ماليات دهنده ارزيابي كند؟ را به اعتب

حتا  -در هيچ كجاي تاريخ غرب و هيچ بخشي از تاريخ سيرتكون دموكراسي 
هاي مطلقه در نشيني حكومتيك نمونه عقب -هاي هجده و نوزده در قرن

  خورد.برابر فشار مردم ماليات دهنده به چشم نمي
  

  نفت ـ ديكتاتوري
شماري از  كند خيل بيا ايرانيان، تا چشم و عقل كار ميتاريخ ما، تاريخ م

درهم هايي كه يكهايي استبدادي را به ثبت رسانده است. حكومتحاكميت
- گي را بر مردم اعمال مياند اما شديدترين نوع خودكامهدرآمد نفتي نداشته

مد ترين درآي استبدادي كماند. دولت قاجاريه با بيش از يك قرن سلطهكرده

http://dialogt.de/



  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

 ٢٧٥  107ي  آرش شماره

ويليام به  شاهمظفرالدينامتياز نفت توسط  1901نفتي نداشت. در سال 
تفويض شد. اين زمان پنج سال پيش از صدور فرمان  نكس دارسي

موضوع  1906مشروطه بود. هنگامي كه نخستين مجلس مشروطه در سال 
هاي خارجي را در دستور كار خود قرار داده بود. هنوز يك ليتر امتيازنامه
دهي از بسا عمليات اكتشاف به دليل زيانز استخراج نشده بود و اينفت ني

شمسي) در شهر مسجد سليمان براي  1287( 1908كار افتاده بود، در سال 
كه دانسته برداري رسيد. چناناولين بار عمليات احداث يك چاه نفت به بهره

است تاريخ تاسيس شركت نفت ايران و انگليس نيز در همين سال ثبت 
بندي حكومت شده است. اين تاريخ كم و بيش مصادف است با شكل

آغاز شده بود، به علت  1912مشروطه. صادرات نفت ايران كه از سال 
افزايش شديد تقاضاي ناوگان جنگي بريتانيا در جريان جنگ جهاني اول، 

بندي ديكتاتوري در ايران را بر خواهند داليل شكلكه ميصعود كرد. آنان
نگاري خود را به همين د نفت خراب كنند، الجرم بايد زمان تاريخسر درآم

ي ساعت خود را از استبداد هخامنشيان و ها عقب برانند! و يا شماطهسال
ساسانيان و .... تا دوران ابتداي حاكميت پهلوي اول به جلو كشند!! آيا 

ال مسخره نخواهد بود كه مبدا تاريخ استبداد ايراني به حداكثر يك صدس
پردازان چندان نگاري اين نظريهگذشته تقليل يابد! و در اين صورت تاريخ

  الغر نخواهد شد كه اسباب خجالت خودشان را نيز رقم زند؟ 
كه مشكل بنيادي چنين افرادي اين خواهد بود كه تر ديگر ايني جالبنكته

ت ) هر چند وجود درآمد نفتي محرز اس1912از اين مقطع به بعد (از سال 
ي خورشيدي) كه به واسطه 1300تا  1290( 1921تا  1912ولي از سال 

دخالت نظامي انگلستان و روسيه، كشور ما به دو بخش تقسيم شده بود 
- هاي ايراني در تاريخايران اساساً دولت مركزي نداشت!! ناسيونال شوونيست

  اند. نگاري معاصر خود همواره از اين دوره با سكوت عبور كرده
  خوارنفتي است.رانتي دولتر تاريخ دوران پهلوي نيز مويد سستي نظريهمرو

   1933( 1312تا  1299، از مقطع كودتاي رضاشاهدر زمان حاكميت 
  

لغو شد، درآمد نفتي دولت ايران چندان قابل  دارسيميالدي) كه امتياز 
 ي دولت نداشت. از بدو استخراج نفت درتوجه نبود و جاي غالبي در بودجه

، شركت نفت ايران و 1923تا سال فسخ امتياز آن به سال  1912سال 
ميليون پوند سود برده بود و سهم دولت ايران از اين رقم  200انگليس فقط 

 رضاشاهدرآمد نفتي دولت  1933ميليون پوند بود. اگرچه قرارداد  16صرفاً 
بلي ي قي هفت سالهرا در هفت سال آخر حاكميت آن به سه برابر برهه

ي دولت ديكتاتوري نگاران بودجهي تاريخارتقا داد، اما به گواهي  همه
كه از طريق درآمد انحصارات دولتي به اين درآمد اتكاء نداشت، بل رضاشاه

بر گمركات، ماليات و البته افزايش حجم پول در گردش طراحي و عملياتي 
  شد. مي

ايجاد تشكيالت ي به واسطه رضاشاهاز سوي ديگر در همين دوره، 
مدرن براي نخستين بار نظام دريافت ماليات را در ايران بوروكراسي شبه

كه قسمت اعظم درآمد مالياتي دولت را ماليات حاكم كرد. گو اين
داد. ماليات شكل مي - يعني اخذ ماليات از مردم فقير  –غيرمستقيم 

نياز مردم از غيرمستقيم از مسير ايجاد انحصار دولتي بر چند كاالي مورد 
شد و زماني هم كه ماليات مستقيم جمله چاي، قند و توتون تامين مي

ي هاي بودجهمندان به هزينهجريان يافت، ماليات بر درآمد و داراييِ ثروت
نيز اعمال شد و  رضاشاهيي بعد از راه نيافت. چنين شيوه رضاشاهدولت 

درستي معلوم يران بهي بورژوازي اتاكنون نيز نه فقط رقم دارايي طبقه
كه صاحبان صنايع بزرگ، بازرگانان و انواع و اقسام ميلياردرها با نيست، بل

  گريزند. انواع ترفند از پرداخت ماليات بردرآمد و دارايي خود مي
توان با ماجراي ملي شدن نفت در نفتي را مياز يك منظر موضوع رانت

مرداد، نفت  28از كودتاي مرتبط دانست. هر چند پس  مصدق ي دكتردوره
ايران از لحاظ حقوقي كماكان دولتي باقي ماند، اما وضع قرارداد با 

را  محمدرضاشاهانگيزي درآمد نفتي دولت كنسرسيوم جديد به ترز شگفت
تقليل داد. در چنان شرايطي و به ويژه در ده سال اول پس از كودتا افزايش 

يزان استخراج آن ممكن بود. اما با درآمد نفت صرفاً از طريق افزايش شديد م
وجود نياز شديد اقتصاد در حال شكوفايي جهاني در همين دوره (از سال 

ي دولت پهلوي دوم به ي درآمد و بخش غالب بودجه) عمده1342تا  1332

  هاي خارجي تكيه زده بود. ها و كومكوام
دفتر است؛  ي اينها بيرون از حوصله، به داليلي كه طرح آن1352در سال 

كه در ابتداي بهاي نفت در بازار جهاني به چهار برابر افزايش يافت و چنان
خوارنفتي رانتسخن نيز گفتيم دقيقاً از همين سال است كه موضوع دولت

ي درآمد نفتي كنندهشود. صعود خيرهوارد مباحث اقتصادسياسي ايران مي
شديدي بود كه نه فقط كل  يي حساس؛ زلزلهرژيمِ وقت ايران؛ در آن دوره

كه جامعه و اقتصاد ايران را را تحت تاثير قرار داد بل هويداهاي دولت برنامه
ناپذيري مواجه كرد. با تمام اين اوصاف، قدر بينيهاي پيشنيز با نوسان

مسلم اين است كه افزايش شديد درآمد نفت هيچ ربطي به تحكيم يا ثبات 
ه است. توجه به اين دو نكته از اهميت نداشت محمدرضاشاهديكتاتوري 

  يي برخودار است: ويژه
 –از جمله ساواك و شهرباني  –الف. نهادهاي ديكتاتوري رژيم پهلوي دوم 

ها پيش از افزايش قيمت نفت به وجود آمده و تثبيت شده بودند و سال
هيچ ربطي به تحكيم  1352نفتي پس از سال ي دولت از رانتاستفاده

  ي اصلي ديكتاتوري شاه ندارد. ساختارها
سال پس از صعود نجومي درآمدهاي نفتي؛ دولت  5ب. دقيقاً 

  سقوط كرده است.  1357از طريق انقالب بهمن  محمدرضاشاه
ي گفته اساس نظريههاي منطقي پيشهمين دو دليل در كنار كل تحليل

دهد و ل ميتر از هيچ تقليرا به چيزي كم "خوارنفتيرانتدولت"نئوليبرالي 
  ريزد! هاي معاصر ايراني را فرو ميمباني نظري رفرميست

  

  
  
   

  بندي تاريخي جمع

ي نئوليبرالي ي مهم انگشت تاكيد نهاد كه نظريهدر نهايت بايد بر اين نكته
ي دموكراسي، نفت و خوارنفتي نه فقط قادر نيست ميان سه پديدهرانتدولت

هاي دروني خود اساس كه با پارادوكسد، بلماليات ارتباط معقول برقرار ساز
را دچار پردازان آنريزد و تئورينگاري ليبراليسم ايراني را به هم ميتاريخ
كند. چرا كه اگر قرار باشد اين گي نظري ميگي تاريخي و سرآسيمهآشفته
گران نقش بندي خود پايدار بماند الجرم به بازيدر منطق شكل نظريه

گيري تاريخي اين بخشد. جهتيي ميعاصر ايران هويت وارونهنخست تاريخ م
  گويد: نظريه به ما مي

نفت، در كنار جريان سياسي نهضت ملي (دولتي) كردن صنعت 
به دليل افزايش درآمد نفتي  - مصدقي ملي و در راس آن دكتر جبهه

-هاي ديكتاتوري پهلوي دوم ميدر صندلي متهم اصلي ثُبات پايه -دولت 
 ينند.نش

گي از درآمد نفتي، ناگزير به نظام بهرهكه به علت بي رضاشاه 
گاه فردي دموكرات و مروج اصول اقتصاد گيري تكيه زد، در جايماليات

 گيرد.سياسي دموكراتيك قرار مي
تري از درآمد نفت به شركت نفت انگليس، زماني كه سهم كم 

http://dialogt.de/



  ي استبداد در ايران اقتصاد نفتي و مقوله

 ٢٧٦  107ي  آرش شماره

هاي دموكراسي رش پايهطور غيرمستقيم به گستپرداخت، بهمي دولت ايران
 د.رسانْياري مي

كنسرسيوم به اين لحاظ كه حجم صادرات نفتي را افزايش داده و  
به تبع آن درآمد دولت ايران را باال برده است، به عنوان يكي از متهمان 

  شود!! كار معرفي ميي اين نظريه؛ گناهاصلي پرونده
اقتصادي ايران معاصر را  كوشند بيماري اقتصاد سياسي و سياستكه ميآنان

با امضاي  هايكفونـ  پوپر كارلي ي به زور بومي شدهبا تلفيقي از نسخه
توانند گريبان خود را از درمان كنند تنها در شرايطي مي مصدقـ  نائيني
-بندي منطقي از نظريهنوشته بيرون كشند و به يك جمعهاي پيشمخمصه
غايت شهامت سياسي و جسارت خوارنفتي برسند كه در رانتي دولت

سازي كل تشكيالت نفتي كشور را به ميان نهند!! اخالقي، موضوع خصوصي
خوار نفتي براي رانتي پوچ دولتو دقيقاً به همين سبب نيز نظريه

داري دولتي گراي ما فاقد اعتبار اقتصادي و براي سرمايههاي دولترفرميست
اين نظريه در شكل نهايي خود نوعي  بهره از اهميت اثباتي است.ايران بي

ي تابوشكني از ليبراليسم سنتي، از طريق ايجاد شوك و سلب وجهه از همه
  گان سياسي آن است.نماينده

ها را بپذيريم، ممكن است اين سوال پيش آيد كه اگر اين استدالل
 خوارنفتي را به عنوانرانتي دولتهاي ما چرا با اصرار تمام نظريهرفرميست

  كنند؟ تنها راه حل معضالت اقتصادي كشور مطرح مي
هاي راست پاسخ خيلي ساده است. دولت نهم به سبب اتخاذ سياست

هاي الملل (وضع تحريمبيندرپي در روابطهاي پيراديكال و ايجاد چالش
گذاري ) لطمات سنگيني به روند رو به رشد سرمايه 5+1مكرر از سوي

ي همين اختالل بخش قابل توجهي از تيجهخصوصي وارد كرده و در ن
ها) را داري ايران و جهان و هواداران سياسي آنان (نئوليبرالي سرمايهطبقه

گرا و ي كلي بانكي، تدوين بودجهرنجانده است. كاهش دستوري نرخ بهره
-حجم نقدينه يسابقهغيرشفاف؛ انحالل سازمان برنامه و بودجه؛ افزايش بي

تبديل دالرهاي نفتي به ريال و به تبع آن فوران نرخ تورم؛ گيِ ناشي از 
ده، سرازير خوار و زيانهاي رانتايجاد تسهيالت بانكي براي افراد و سازمان

هاي غيرمولد و تقويت بازار داللي از جمله در اين تسهيالت به سوي بخششدن 
 1387يوني تير ي تلويزبه تاييد رييس جمهوري نهم در مصاحبه -بخش مسكن و طال 

ارزش ي ارزي و اقبال دولت به واردات كاالهاي بيبرداشت مكرر از صندوق ذخيره -
ي اعتماد) در مجموع روزنامه"اقتصاد متورم"ي ؛ مقالهقراگوزلو محمد(مصرفي و ... 

ترين حد ممكن تنزل داده و نه بخش خصوصي در اقتصاد ايران را به كم گذاريسرمايه
ي مكرر هاكه ابالغيهدور مانده بل 1404انداز ايران ند چشمسفقط از اهداف 

-سازي سرمايهقانون اساسي (خصوصي 44در خصوص عملياتي كردن اصل 
  داري و كوچك كردن حجم دولت) را نيز بالوجه نهاده است.

كوشند ضررهاي سياسي اقتصادي خود هوده ميهايِ نئوليبرال بيرفرميست
ي دالرهاي نفتي به رويهي تزريق بيرا در حوزه دارشانو دوستان سرمايه

كار را در گيري از حركت دولت نومحافظهجامعه توجيه كنند و راز پيش
  توقف درآمدهاي نفتي رمزگشايي كنند. 

خوارنفتي گفته شد، قدر رانتي دولتچه كه در نفي و رد نظريهعالوه بر آن
ي درآمدهاي خود يزي و شيوهرمسلم اين است كه دولت بايد در نظام بودجه

تجديدنظر اساسي به عمل آورد. تغيير فوري نظام مالياتي به سود اقشار كم 
هاي پا) لغو مالياتي خردهدرآمد و فقير جامعه (كارگران، كارمندان، كسبه

ي مرفه غيرمستقيم و ايجاد ماليات تصاعدي بر درآمد و دارايي طبقه
كارهايي است كه فقط رگانان؛ و ...) از جمله راهداران؛ برج سازان؛ باز(كارخانه

ي طبقاتي موجود؛ به بهبود نسبيِ وضع تواند ضمن كاستن از فاصلهمي
  گي اكثريت مردم ايران ياري رساند. زنده

كه در هيچ كجاي دنيا ماشين دموكراسي از مسير كاهش مضاف به اين
. در ايران نيز درآمدهاي نفتي و تخريب مواهب طبيعي عبور نكرده است

  چنين است.
 زير نويس:

عدم استقبال از اقبال "جانب تحت عنوان ي اينكه مقالهتوضيح اين -1
منتشر  11ي شرق ص در روزنامه 17/3/86تاريخ  875ي در شماره "اقتصادي
  شده است.

نگار نئوليبرال به به عنوان يك روزنامه فريد زكرياذكر اين نكته باهوده است كه  -2
كند و به ي دموكراسي (حاكميت اكثريت مردم) از آزادي ليبراليستي دفاع ميجا

  برگزيده است. "ي آزاديآينده"همين دليل نيز نام كتاب خود را 

*  
  

  
  رانت و استبداد

  

  

  نويسنده: ف م

  

  
در آغاز ناچارم براي دوري از اغتشاش معنايي و يا رسيدن به نقطه اشتراك 

دهد روشن سازم. رانت بر گرفته  كه رانت معني ميدريافت خود از آن چه را 
هاي اروپايي با  اي فرانسوي است كه البته مشابه آن در ساير زبان از واژه

همان معنا وجود دارد. در دوران فئوداليسم اين واژه  به در آمد منظمي 
گرديد كه از حاصل كار نبود بلكه عمدتا حق امتيازي بود كه مالك  اطالق مي
ن را به ديگري واگذار كرده بود. و يا عايدي سرمايه مالي بود كه در زميني آ

اصول ") در كتاب 1772-1823اختيار ديگري قرار داده شده بود. ريكاردو (
ها از جنبه  رانت را به معني : عايدي حاصل از اختالف زمين "اقتصاد سياسي

ارزش رانت زمين ناشي از اختالف باروري به كار گرفت. بر اين پايه 
محصول حاصل در بدترين زمين موجود در كشور و محصول به دست 

با اين فرض كه مقدار كار و سرمايه   آمده در زمين موردنظر است
در  كار رفته در هر دو زمين مساوي باشد. اما اقتصاد نو كالسيك به

اين زمينه گنگ است و به طور مستقيم تعريفي براي رانت نداشته آن را به 
اي سرمايه داري حواله مي دهد. با اين توجيه كه در  ون رشتهرقابت در

هيچ رانت خاصي وجود ندارد، اما در » تعادل جامع«چارچوب مكانيسم 
از تئوري ويژه رانت سخن رفته است كه » تعادل ناقص«هاي  چارچوب مدل

آن هم ناشي از عدم رقابت و انحصار مي باشد. اين موضوع به ويژه در باره 
وجود رقابت در بازار نفت و حضور كنترل و انحصار به  نوان عدم نفت به ع

  اشكال گوناگون تحليل شده است.
در حالي كه همين اقتصاددانان براي اصطالح رانت در دوره توليد 

ها به عنوان بخشي از سود  صنعتي و در تحليل مكانيسم قيمت
تكميلي كه توليد كننده درنتيجه امتيازات خاص و خارج از 

به دست  - اما به طور قانوني و مشروع  - توليدي خود  سسهمو
آورد اشاره دارند. مانند احداث واحدهاي توليدي در حاشيه  مي
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ي اصلي كه باعث كاهش هزينه حمل و نقل و  شهرها يا جاده
به اين امتياز خاص كه   شود. اي مي برخورداري آن واحد از امتياز ويژه
اطالق شده است. يا به  "  رانت" دد گر سبب افزايش درآمد شركت مي

: اضافه پرداخت كل به يكي از عوامل توليد (زمين, كار يا  يك معني
توانست در صورت  سرمايه)  بيش از كل درآمدي كه اين عامل مي

  اشتغال در جا يا محلي ديگر به دست آورد.
  حال به موضوع اصلي يعني رانت نفت بازمي گرديم.

ه خوبي در مثال زيباي آبشاري كه در يك زمين ماركس اين موضوع را ب
وجود دارد بيان كرده است. وي در كاپيتال در مبحثي درباره بهره زمين، از 

زند كه براي توليد محصول خود از نيروي آبشاري كه  داري مثال مي سرمايه
داران از  كند در حالي كه ساير سرمايه در زمين وي وجود دارد استفاده مي

كنند. به لحاظ  براي راه انداختن ماشين آالت خود استفاده مي نيروي بخار
گذارد بهاي  تري را در اختيار وي مي اين كه نيروي آبشار انرژي ارزان
شود و وي مي  دار كمتر از سايرين مي انفرادي كاالي توليدي اين سرمايه

 اي نسبت به رقبا به دست آورد. از آن جا كه آبشار العاده تواند سود فوق
توان آن را به انحصار  نيروي طبيعي نيست كه همه جا وجود داشته باشد مي

در اين صورت سود فوق العاده اي كه بر اثر استفاده از انرژي خود درآورد. 
تبديل شده و به صاحب زمين  "بهره آبشار"آبشار پديد آمده به بهره زمين 

  (آبشار) تعلق خواهد گرفت.
كم حاصل را رانت مطلق دانست. بنا به رانت زمين  وي برخالف ريكارد

نظر ماركس، رانت مطلق تاثير انحصار مالكيت ارضي (مدرن) را بر 
. ماركس در توضيح و دهد انباشت سرمايه در كشاورزي نشان مي

تعريف رانت به سه عامل مهم اشاره دارد كه بايستي آن ها را همواره در نظر 
  داشت.

بررسي چرخه توليد، گردش و توزيع بايستي با نخست اين كه: رانت را 
تشخيص . تكامل فرآيند توليد اجتماعي در نظر داشت ارزش و در ارتباط با

اين نكته مهم است كه چنين نتايجي محصول تئوري كامل ماركس درباره 
  داري است. توليد، گردش و توزيع ارزش در سرمايه

سازوكار كه رانت ارزش اضافي است، توليد ارزش اضافي  با ايندو: 
اجاره به اين معني كه اگر چه  خودكاري براي مشخص كردن رانت ندارد

زمين ارزش اضافي و محصول كار اضافي است در ارتباط با ارزش اضافي به 
نظر از شكل خاصي كه ممكن است  شوند، صرف معناي اعم كلمه مربوط مي

  كند. اختيار كنند. بنابراين مفهوم اجاره زمين را بيان نمي
تعيين ارزش مالكيت ارضي (كه به رانت منتهي مي گردد)  سه:
گذار بر سر تعيين  رغم كشمكش بين مالك زمين و سرمايه علي

مقدار رانت نه ناشي از آن بلكه توسط عملكرد سيستماتيك و 
وجه بنا به  و مقدار آن به هيچ شود. سازگاري با قانون ارزش تعيين مي

ه برعكس با تكامل كار اجتماعي كه شود، بلك عمل گيرنده آن تعيين نمي
تعين مي باشد. با توجه به  مستقل از اوست و در آن او هيچ نقشي ندارد

دارد، دخالت   كنندگي ارزش كه مقدار رانت بستگي به تعيين اين
تز سرمايه بلكه سنتز آن است كه به نوبه خود  مالكيت ارضي نه آنتي

د. اين نكته براي شو در رشد و تكامل نيروهاي مولد منعكس مي
توصيف صحيح رانت مطلق، و فارغ از تفسيرهاي دلبخواه رانت 

  انحصاري، كامال ضروري است.
البته با رشد سرمايه داري و پديدار شدن امپرياليسم در جهان 

امپرياليسم به مثابه آخرين "لنين در كتاب تر شد.  تعريف رانت گسترده
يژه كشورهاي سرمايه داري طفيلي ، از اقتصاد رانتي و"مرحله سرمايه داري

معرفي شده است كه از راه بهره كشي از طريق مبادالت پولي توسط قشر 
كوچكي از سرمايه داران از جوامع خارجي زير سلطه به دست مي آيد. اين 
رانت اوالمنشاء خارجي دارد و ثانيا توسط گروه كوچكي كسب شده است. 

  ردازان پذيرفته شده است.اين تعريف كمابيش توسط بيشتر نظريه پ
   

  رانت نفتي و مقوله استبداد در ايران 
برخي پژوهشگران و تاريخ نگاران نوعي رانت را در معادالت اقتصادي ايران 
پيشامدرن تعريف كرده اند كه ويژگي هاي خود را داشته است. اين رانت 

راد مي امتيازي بوده است كه حاكم يا شاه به واسطه اجاره زمين به برخي اف

داده است. در چرايي اين پديده مي توان استدالل كرد كه كشور ايران به 
دليل قرار گرفتن روي فالت كم آب و خشك ايران همواره به لحاظ تامين 
معيشت دچار مشكالت بزرگي بوده است. خشكي اقليم باعث شد اجتماعات 

ور از هم هاي پراكنده و د انساني با مناسبات اقتصادي آب پايه در واحه
تشكيل گردد. اين اجتماعات كوچك به همين علت همواره در معرض تهديد 
اقوام بيابانگرد و بدوي بوده است. در اثر يورش بي رحمانه همين اقوام در 
طول تاريخ بارها شهرها و مراكز تمدن در ايران ويران شده و نه تنها تمدن 

ي از زمان ازهم سير تكامل طبيعي خود را نپيموده بلكه در برش هاي
گسيخته و دچار پسرفت شده است. اقليم سخت و دشوار و دست به دست 
شدن پياپي حكومت يكي از داليل اصلي عدم پايگيري اشرافيت مقتدر در 
ايران است. در فالت ايران ثروت منشاء قدرت نبوده بلكه اين قدرت است كه 

ر ايران بر سر كار ثروت و مكنت به همراه مي آورد.حكام و پادشاهاني كه د
كه با تكيه بر شمشير و خونريزي فراوان قدرت را به  مي آمدند به علت اين

چنگ آورده بودند وابستگي به زمين و كشت و زرع و حتي دامپروري نيز 
ها  نداشتند. از اين رو پادشاهان خود را بي نياز از طبقات و فراتر از آن

كه با كار و كشاورزي بيگانه بودند جا  پنداشتند. پادشاهان و حكام از آن مي
زمين هايي را كه با زور شمشير تصاحب كرده بودند به هر كس كه پول 
بيشتري به آنها مي پرداخت اجاره مي دادند. اجاره دادن زمين در واقع نوعي 
امتياز بود كه حاكم به هر كس كه پول بيشتري به او مي پرداخت واگذار مي 

ضروري است كه گرچه تاثير نفت در جامعه ايران به كرد. (توجه به اين نكته 
ويژه در صد سال كنوني بسيار مهم است ولي نبايد با تقليل گرايي تاثير آن 

  را در حد جامعه آب پايه ايران دانست.) 
در سال هاي كنوني بانك جهاني تعريف رانت را با يك انحراف عمدي ظريف 

گونه اقتصادها را متكي بر  ينمحدود به كشورهاي در حال توسعه كرده و ا
فروش منابع معدني اعم از نفت يا هرگونه منابع معدني ديگر تعريف كرده 

درصد كل صادرات آن مواد  40است. بنا به اين تعريف هر كشوري كه 
معدني باشد داراي اقتصاد معدني يا در واقع همان اقتصاد رانتي خواهد بود. 

ه طور منظم مقادير زيادي رانت خارجي در نتيجه اين تعريف هر دولتي كه ب
دريافت كند اقتصاد رانتي خوانده مي شود. البته همان گونه كه گفته شد 
اين تعريف محل ترديد است. زيرا برخي از نظريه پردازان رانت را هر نوع 

به طوري كه بود يا نبود  -پول و درآمدي كه توسط قشر كوچكي توليد شده 
و منشاء  - اثيري در اقتصاد آن كشور نداشته باشدآن قشر به لحاظ طبيعي ت

خارجي داشته باشد مي دانند، حال اين رانت مي تواند از محل بهره هاي 
سنگين وام به كشورهاي مقروض باشد يا درآمد نيروي كار كارگراني كه در 

سال پيش، اردن،  15خارج از كشور كار مي كنند (مانند تركيه تا حدود 
يا از محل دريافت ترانزيت يا كمك هاي دولت هاي  سوريه، مصر و...)

جا ما به  خارجي و حتي گردشگري يا فروش نفت و الماس و... باشد. در اين
عمد از كنار رانت هايي با منشاء داخلي درمي گذريم. زيرا حتي در 
اقتصادهايي كه رانت داخلي به گروه خاصي منتقل مي شود نشان دهنده 

ند است كه دولت به آن طبقه هر چند كوچك وابسته يك طبقه مولد و توانم
است. ولي در مورد رانت با منشاء خارجي دولت مي تواند بدون وابستگي و 

زنده نگه دارد. در  -هرچند در حال احتضار -نياز به بخش مولد اقتصاد را 
دولت رانتير به عنوان يك وجه از اقتصاد رانتير(زيرا در تئوري ممكن است 

صاد رانتير به يك دولت رانتير منجر نشود) تنها شمار اندكي از كه يك اقت
هستند. در دولت هايي كه از  افراد جامعه در توزيع يا مصرف رانت فعال

هاي خارجي استفاده مي كنند اين امر به اين معنا است كه قدرت  رانت
اقتصادي در دست گروه كوچكي است كه اين امكان را به آنها مي دهد كه 

سياسي را در انحصار خود بگيرند. اين امر در همه كشورهاي با اقتصاد قدرت 
رانتير كه موجب ظهور دولت هاي رانتير شده به روشني ديده مي شود. در 

اعم از تفاوت هاي بيروني،  -با تكيه بر رانت هاي نفتي - اينگونه جوامع 
ت. ساختار حكومت با توجه به درآمد رانتي تعريف شده و شكل يافته اس

يعني ساختار حكومتي به شكل هرم نوك تيزي است، به گونه اي كه بخش 
بزرگي از درآمد رانتي توسط بخش بسيار كوچكي در راس هرم تصاحب مي 
شود. در اين مدل اقتصادي هرگونه فعاليت اقتصادي در پرتو اين رانت شكل 
ي مي گيرد. يعني آن بخش از حكومت كه به رانت دسترسي دارد به راه ها

گوناگون، رانت را در جامعه توزيع مي كند. از اين رو است كه اينگونه دولت 
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ها را دولت تحصيل دار يا توزيع كننده نيز مي خوانند. در اين ساختار اليه 
دار شكل  هاي گوناگوني از افراد و گروه هاي اجتماعي پيرامون دولت تحصيل

مراتبي از اليه هاي  اي كه كل اقتصاد به صورت سلسله مي گيرد. به گونه
رانتير سازماندهي مي شود. حكومت در راس اين هرم سلسله مراتبي عنوان 
حامي نهايي را ايفا مي كند. دولت است كه بنا به تشخيص خود به هر 
دستگاه بودجه اختصاص مي دهد يا اصال نمي دهد. دولت است كه تعيين 

لي گروه ها و افراد بنا مي كند سود بهره بانكي چقدر بايد باشد و به طور ك
به نزديكي يا دوري با راس هرم است كه از مرحمت هاي دولت بهره مند 
مي شوند. دولت حتي مي تواند همچون حكام و خان هاي دوران فئوداليسم 

پول توزيع كند. دولت رانتير در ذات خود  -رعيت  -مستقيما در ميان ملت 
ت مستقيم جز در مواردي كه حامي پرور است. اين دولت از دريافت ماليا

منابع رانت دريافتي كاهش مي يابد همواره از دريافت ماليات مستقيم دوري 
مي كند ولي به عناوين گوناگون ماليات هاي غيرمستقيم از توليدكننده و 
مردم دريافت مي كند. دولت رانتير براي بي نيازي خود از مردم و طبقات 

بندد. در بهترين  در را به روي توليد ميمولد داخلي رو به تجارت آورده و 
ها در خارج از كشور بوده و منافع آن نيز  هاي اين دولت حالت سرمايه گذاري

به خزانه نزديكان و وفاداران سرازير مي شود. دولت رانتير به جاي ايجاد كار 
و توليد به تزريق مستقيم پول به اقتصاد مي پردازد و از اسكناس به عنوان 

ترين و موثرترين ابزار استفاده مي كند. ساختار بودجه بندي در دم دست 
دولتهاي نهم و دهم، پرداخت وام با مبالغ گوناگون به نزديكان و مردم كوچه 
و بازار به درجات مختلف نزديكي و دوري، پافشاري بر كاهش بهره بانك ها 

هاي  تو پافشاري بر طرح هاي زودبازده و به طور خاص تاكيد بر نقش مرحم
خصوصي دولت به مردم بر مبناي احسان. اين است آن نقش ويژه اي كه 

هايي  هاي رانتير چه در دوران پيشامدرن و چه اكنون در جامعه دولت
  همچون ايران به ايفاي نقش آن مي پردازند.

  
  نتيجه

با بررسي تاريخ استبدادي ايران و موضوع شيوه توليد آسيايي توسط ماركس 
ت را به عنوان بالي خانمان سوز و نه خاكريز استبداد قلمداد نه مي توان نف

كرد. زيرا چه بسا دولت هاي كشورهايي چون افغانستان و پاكستان كه بدون 
نفت همان باليي را بر سر مردم كشورهاي خود مي آورند كه دولت هاي 
ايران. در صورتي كه دست كم از نظر آموزش، دسترسي به بهداشت و يا 

قه كذايي متوسط، ايران به واسطه وجود درآمدهاي نفتي اوضاع به ايجاد طب
مراتب بهتري از كشورهاي همسايه بدون نفت دارد. همان گونه كه در 
توضيح مقوله رانت گفته شد دولت ها مي توانند از درآمد نفت به عنوان 
ابزاري براي سركوب بيشتر ملت استفاده كنند يا با تكيه بر درآمدهاي نفتي 

كانات آموزشي، بهداشتي و عمراني را براي مردم فراهم سازند. ما در اين ام
جا قصد مقايسه ايران با نروژ را به صرف داشتن نفت نداريم. اما در هر دو 
كشور ايران و نروژ وجود منابع عظيم نفت و گاز باعث دسترسي آسان تر 

حالي كه  دولت هاي اين دو كشور به سرمايه هاي هنگفتي گرديده است. در
در نروژ اين سرمايه ها منجر به استقرار دولت رانتير نگرديده در صورتي كه 
در ايران ما در همه دوران ها داراي دولت هاي رانتير بوده ايم. ديگر اين كه 
با بررسي و مطالعه تاريخ ايران همان گونه كه در باال شرح داده شد در ايران 

ند و استبداد مثال زدني اين وده اهمواره دولت هاي رانتي بر سر كار ب
ها نه ناشي از نفت كه برگرفته از زور شمشير و اقتصاد آب پايه بوده  دولت

است. در حالي كه وجود درآمدهاي نفتي دست كم درايران باعث ايجاد زير 
ساخت هاي اقتصادي و اجتماعي براي ايجاد همان طبقه به اصطالح متوسط 

مواهب اقتصادي بيشتري نسبت به جامعه هاي گرديده و برخورداري ملت از 
   مشابه در اسيا و افريقا و آمريكاي التين گرديده است.

*  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

  

  »گذشته را توشه زادراه آينده سازيم«
  

  نشريه محترم آرش

آن نشريه، نامه آقاي ناصرمهاجر و هيئت گردآوري  105- 106درشماره 
نامه من فقط بخشي  از كامل چاپ كرده بوديد و به طور را جنگ بيژن جزني

كه به كيفيتي تائيد ايشان بود. در ضمن اين دوستان هم چنان با  آن را از
، لندن، 1355، چاپ دوم، ارديبهشت 4بهمن تئوريك (شماره  19استناد به 

بر درست بودن نظر خود دارند. و حتا براي هنوز اصرار )  48و  49صص 
نوشتن اين نامه و روشنگري در مورد نام جزوه، به من نويسنده مراجعه 

  د.نكردن

اي ايراني خارج از بااحترام به مجله آرش وبدون متهم كردن محيط رسانه
كشور، اميدوارم  شرح زيررا براي روشن شدن نام يك سند تاريخي درآن 

  نشريه محترم درج فرمائيد.

همكاري با» گذشته را توشه زادراه آينده سازيم«به نام  42جزوه اي درسال
ني، حسن ضياء ظريفي، منوچهركالنتري (زنده يادان بيژن جز فكري چهارنفر

 نفر دو اينجانب و زنده ياد بيژن و، جمعآن كارعملي دونفر از  ) باواينجانب

پلي به صورت شان معذورم،         ذكرنام از، دارند ايران حضور ديگركه چون در
در جمع چهارنفره فوق تصميم گرفته شد ؛ سپس پخش شد و درآمد كپي

جلد  ا. و. دانشجو) درپشتفاميل من وكلمه دانشجو (نام  حروف اول نام و
رار گيرد. علت هم آن بود كه آن سه نفرديگر درتدارك انتخابات قاين جزوه 
جبهه  تنها من هنوز در جبهه ملي اخراج شده بودند و تشكيالت از كنگره و

آنجا كه پيش  عضو كنگره هم شده بودم. از داشتم و به طور رسمي حضور
درباره جبهه  شد كه نويسنده را بازداشت كنند و محتواي جزوه نيز       بيني مي

اينجانب به عنوان عضو رسمي جبهه ملي مي بايست جوابگو باشم و  ،بود
بنابراين  درصورت بازداشت در مقابل دادگاه ازمحتواي جزوه دفاع كنم.

تعجب مي كنم كه اين دوستان، هنوز بر درست بودن نظر خود اصرار مي 
  ند. ورز

  ايرج واحدي پور ( ا. و. دانشجو)

  

  

  

  نام بزرگ آزادي را

  بر چارسوق عشق               

  . آواز سر دهيم                            

  ي شب را و آسمان تيره

  . با كهكشاني از خون آذين بنديم          

  حسين اقدامي (صدرايي)                                                                 
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٢٧٩

 

  

  

  ماهيت ايدئولوژي
  

  وان مزاروش: ايستنويسنده

  برگردان: علي نورالديني

  

ها فقط به اين دليل  روزي روزگاري آدم متهوري اين ايده را داشت كه انسان
 اند. اگر  تسخير شده ي نيروي جاذبه ايدهشوند كه توسط  در آب غرق مي

اين كه آن خرافه، مفهومي  آنان اين انگاره را از سر برون كنند، مثالٌ با اقرار به
گردند. او  انگيزي در مقابل هرگونه خطر آب مصون مي طور اعجاب مذهبي است، به

، كه از عواقب ويرانگرش تمامي آمارها تخيل نيروي جاذبهتمام عمر خود را عليه 
جنگيد. اين آدم متهور از نوع  آوردند، مي براي او شواهد چند جانبه و جديد فرا مي

  انقالبي جديد در آلمان بود.فيلسوفان 

  ماركس

  

راستي، چه  تر از يك فرهنگ لغت باشد؟ به طرفانه تواند بي چه چيزي مي
تر از يك فرهنگ لغت باشد، » غيرايدئولوژيك«تر و  طرفانه بي بايدچيزي 

هاي  باشد؟ چراكه، درست مثل برنامه  هاي مترادف گيرم كه آن فرهنك لغت
ي عموما  قرار است، به منظور تحقق كارويژههاي لغت  حركت قطار، فرهنگ

نشده بدست دهند، نه اين كه  واقعيِ دستكاري  شان، اطالعات پذيرفتني
  خبر را در جهتي كامال مخالف مقصدش رهنمون شوند.  جابي مسافر از همه

، يكي از پر هوادارترين »يابِ واژه«گانِ واژه فرهنگ با اين احوال، 
حال وجود داشته است، ورداستار  كه تا به پردازي هاي واژه برنامه

هاي  گي آوري از ويژه ي حيرت مندي تمام گستره ) با سخاوت2پروفشنال،(
جا كه  كند، تا آن )رديف مي4»(ليبرال«)و 3»(كار محافظه«ي  مثبت در باره

هاي قهرمان و مقدس  شود كه نكند صفت در واقع انسان دچار حيرت مي
عنايتي  ) از كم5»(انقالبي«د. و اين در حالي است كه، غفلتا از قلم افتاده باش
تواند درخورِ برخورد  برد ـ كه از طريق آن فقط مي سرشاري نصيب مي

افراطي، «عنوان  باشد ــ وقتي كه به نهادهاي قضايي و مقامات زندان
شود. اين محصولي  مشخص مي» هنجار  معز، بنيادگرا و نابه متعصب، خشك

ي  خراش ادعايي در باره نيم جايي كه قواعد گوشك است كه درو مي
از يك طرف طيف سياسي عليه طرف ديگرش بكار گرفته » طرفي بي«

گردآوريِ يك » آزاد از ايدئولوژيِ «و غش و  غل شود، حتا در عمل بي مي
  فرهنگ لغت.

تواند تعجب برخي را برانگيزاند. اما، حقيقتي است عريان كه در  اين مي
جا آوريم و  ، چه آن را به»شود به ايدئولوژي آغشته مي«يزي جوامع ما هر چ

كار ما نظامِ ايدئولوژيك  چه نه. فزون بر اين، در فرهنگ ليبرال/ محافظه

يي عمل كند كه قواعد  گونه تواند به شده و مسلط مي اجتماعن تثبيت
چونان  مند را  آميز، و حتا تحريفات نظام دارانه، تبعيض گزينشي، جانب

  نمايي كند. وارونه» استدالل علمي«طرفي، و  اريت، بيهنج
كار بر  داريِ غربي گفتمانِ ايدئولوژيكيِ ليبرال/ محافظه در جوامع سرمايه

ترين ترديد را به  ها تا بدان حد مسلط است كه اغلب كم يابي ارزش ارزش
يي از  ي ويژه وچراي مجموعه چون داريم كه به پذيرش كامال بي خود روا نمي

وبيش  ي كه بر مبناي آن، و تعهدات كم ايم، مجموعه ها واداشته شده رزشا
مخالفت برخاست.  توان با هر نگرشِ بديلِ كامال بااساس به مستتر در آن، مي

ناپذير  طور اجتناب خود كنشِ ورود به چارچوبِ گفتمانِ ايدئولوژيِ مسلط به
  شده ش تثبيتاز پي» عقالنيِ«هايِ  شخص را ملزم به رعايت محدوديت

كند: (الف) تا چه حد بايد اجازه داده شود كه اصال ايدئولوژي مسلط  مي
  چه منظوري. در نظر گرفته شود؛ (ب) از چه ديدگاهي، و (ج) به  پذير اعتراض

ي  مثابه چون امري مسلم، به طبيعتا، كساني كه ايدئولوژي مسلط را، هم      
گيرند تمامي  ، درنظر مي»علمي«و » عقالني«طرف يا گفتمان  چارچوب بي

هايي كه شناسايي مفروضات پنهان و ارزش ـ تعهد مستتر در نظمِ  كوشش
كنند. از اين روي،  عنوان امري غيرمشروع، رد مي اند، به حاكم را هدف گرفته

و » طرفي بي«نام  هاي مهم تفكر انتقادي را به آنان بايد كاربست برخي مقوله
شناختن مشروعيت چنين  رسميت چرا كه: بهاعتبار كنند.  بي» علم«

هايي به معناي قبول بررسي ژرف فرضياتي است كه پيشاپيش بديهي  مقوله
ها، البته  معناي پذيرش نتايجي است كه از آن اند، و نيز به تلقي شده

  گردند.  سادگي، ممكن است استنتاج  به
بدست داده  ي خوب در اين رابطه توسط يك مقام علميِ آكسفورد يك نمونه

  ي استثمار اقتصادي افريقا بر اين پاي يي در باره شود كه در نوشته مي
  فشرد كه: مي

   
گران باشد  يي كه مناسب پژوهش استثمار، همانند امپرياليسم، وازه "

نيست، چرا كه براي ديرزماني توسط مفاهيم ايدئولوژيك خلط شده 
  )6(".است

  كند: ر ميدرستي اظها آن گونه كه هري مگداف به
  
از قبيل، براي  -گاني سراسر احساسي گران معموال با واژه پژوهش"

مشكلي نداردند، حتا وقتي كه  -مثال، جنايت، تجاوز، يا سفليس
گاني  آداب و رسوم موجود در جوامع مبادي آداب در كاربست واژه

گان  ي مشخصي از واژه كشند. فقط طبقه اين چنين ابرو درهم مي
گران را متورم  ا، از ديرباز، رگ گردن پژوهشاست كه، آشكار

استثمار «و » امپرياليسم«كرده است. از اين رو، نه تنها  مي
، كه حتا اصطالحات مهمي در فرهنگ اقتصاد سياسي »امپرياليستي

گاهي  گران دانش ي پژوهش برخورد محتاطانه» داري سرمايه«از قبيل: 
  ) 7("كند.  را طلب مي

از هرگونه بحث جدي » امپرياليسم«و » استثمار«نان همين كه مفاهيمي چو
داريِ  سرمايه» پساصنعتيِ«و » صنعتيِ مدرن«ي بين جوامع  ي رابطه در باره
با اقتصادي وابسته، حذف شوند، » جهان سومي«و كشورهاي   رفته پيش

ها گرد  توانند در حلقه ي اجماعِ ايدئولوژيك مي  خودغره به» گرانِ پژوهش«
شان  شده بندي آميز از جدول مفروضات مقوله طور موفقيت آيند و به

اش  چه كه بدون گيروگرفت با نظم حاكم و ايدئولوژي پنهان استنتاج هرآن به
كرد اين است  در عين حال، سود مضاعف اين روي  سازگار درآيد، نايل شوند.

نظر از اين كه  هاي منتقد، صرف ترين عنايتي به بحث كه الزم نيست كم
واهد نظري و تجربي او تا چه پايه از استحكام برخوردار باشد، مبذول ش

زني  وچرا، از طريق نيرويِ تمهيد برچسب چون تواند بي داشت. چرا كه او مي
مفاهيم «عنوان  هايش را به بودن مقوله» خارج از محدوه«كه حكم 

نام  كند، كنار گذاشته شود. و اين همه به صادر مي» شده ايدئولوژيك خلط
وار  گيرد كه معيارهاي آن، چرخش انجام مي» طرف پژوهش بي«اصطالح  به

  شوند. يابي، در نظر گرفته مي عنوانِ استانداردهايِ بديهيِ ارز دوباره، به
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ايدئولوژيِ مسلط بر نظامِ اجتماعيِ مستقر خود را زورمدارانه در تمامي *
هاي  در واقع شيوهكند.  ترين، اعمال مي ترين تا ظريف سطوح، از ناسوده

سطوح گوناگون گفتمان ايدئولوژيك  ها  گوناگوني وجود دارند كه از طريق آن
توان برخي از  در دادوستدي متقابل قرار ميگيرند. در اين ارتباط، مي

ها و  ب فكران دوران پش از جنگ را بياد آورد كه در كتا مشهورترين روشن
و  چپبين » منسوخ«كه تمايز كردند  شان استدالل مي هاي آكادميك بررسي
كند.  روي معنايي افاده نمي هيچ به«   رفته پيش«سياسي در جوامع  راست

گان افكار  كننده كاري رود، اين ايده توسط دست چنان كه كامال انتظار مي هم
طور گسترده در  ياري نهادهاي فرهنگي به عمومي مشتاقانه پذيرا گشت و به

يمن  اشاعه داده شد. به» معييني«ئولوژيكي هاي ايد خدمت منافع و ارزش
گان  ، ارجاع به نماينده»عوامانه«و » متمدنانه«چنين برخورد متقابل بين 

عنوان  به چپگان  ارجاع به نماينده  زمان ، و هم»معتدل«عنوان  به راست
  )8، و از اين قبيل، مرسوم شد.(»دگماتيست«، »بنيادگرا«، »افراطي«
ايدئولوژي حاكم از مكان بسيار ممتازي براي فهمي،  طور قابل به 

گذاري  ارزش -تواند معيارِ مشروعيت نزاع تواند يا نمي چه مي كردن آن مشروط
در نظر گرفته شود، برخوردار است، چرا كه كاملن نهادهاي فرهنگي و 
سياسي جامعه را در كنترل دارد. ايدئولوژي حاكم قادر است از زبان 

نادرست يا سواستفاده كند، زيرا در خطر افشاي عام ي  صراحت استفاده به
ي غالب بر نيروها و هم  خاطر رابطه آن ناچيز است؛ هم به قرارگرفتن 

كه در موضوعات مورد مناقشه توسط مدافعان نظم  يي استاندارد دوگانه
   شود. حاكم بكارگرفته مي

شد كه ي جديد، حكومت بريتانيا بر آن  دادن تنها يك نمونه براي بدست
هايِ آموزشي تحت عنوان  جوانان بدون شغل را براي پيوستن به يكي از طرح

زير فشار قرار دهد ــ كه در واقع آموزش بسيار » موقعيت براي جوانان«
كاران بود:  به بي» پيام«اش  كرد، اما، هدف اصلي ناچيزي ارائه مي

ين اجتماعي، كه شان، مزاياي تام گي شان از تنها راه گذران زنده كردن محروم
بحث  ي عمومي به طور قانوني واجد آن بودند. وقتي موضوع در عرصه به

ي  جانب اعالم كرد كه مسئله به ي حق گوي دولت با قيافه گذاشته شد، سخن
» تشويق«كه هدف فقط  كسي در كار نيست؛ بل» تحت فشار قراردادن«

شده است. (  فراهم» موقعيت«گيري از مزاياي اين  جوانان بدون شغل به بهره
هاي  گونه كه اعالم كردند كه جلوگيري از برخي از برنامه درست همان

كه  ندارد بل» سانسور«ها ـ هيچ ربطي با  سي ــ و حتا برخي از كتاب بي بي
) اين  . شود مربوط مي» كردن اسناد توسط دولت محرمانه«ي  فقط به وظيفه

مشوقِ «يرناپذير به منظور پرسش كه چرا اجراي يك چنين قانون ذاتا تفس
ماند. و اما  جوانان گزينش شده است، البته، بدون پاسخ باقي مي» آموزشيِ
گي  ي واحد، به ساده ي اعمال استاندارد به دوگونه در يك جامعه در باره

توان واكنش نظام قضايي را در همين جامعه تصور كرد وقتي كه شماري  مي
شان محروم  ي امرار معاش جديد از وسيلهاز همين جوانان، كه توسط قانون 

اند، دست به جنايت زنند و غارت قربانيان خود را با اين استناد توجيه  شده
كه فقط مردم را در  اند بل قرار نداده» تحت فشار«نمايند كه آنان كسي را 

  اند. شان تشويق كرده واگذاري پول و ساير متعلقات
ي ايدئولوژيكي در هركجا در تجلي  نگيزهدار با ا ي جانب استاندارد دوگانه 

شان به  چنان كه خواهيم ديد، بين كساني كه در ادعاي است؛ حتا، هم
يي  گونه تواند به مفتخراند. اين نمي» گي كيفيت در زنده«كردن  گي نماينده

ديگر باشد. چرا كه نظم حاكم ناگزير از گزينش معياري كال متفاوت براي 
شود كه بايد در موقعيت  براي كساني قائل ميخود است تا معياري كه 

و متوليانِ  وضع موجودفرودست قرار گيرند. از اين رو، مدافعان فكري 
توانند اظهارات خود را با  آن مي  كيشي ايدئولوژيك راست» خنثايِ«

راه با  نفسِ ناشي از ايمان به عقل خويش وارونه نمايي كنند و، هم اتكابه
بالمنازع، » شناخت علمي«عنوان  شان، به ت به مخالفانترين حمال ناشكيبانه

ترين گواه از  يِ كم جا بزنند، بدون اين كه در تاييد ادعاهاشان زحمت ارائه
  وار كنند.  خود هم شده را به هاي حذف نظريه

ي  تواند در باره وهوايي است كه، جان مينارد كينز مي در يك چنين حال
ي كامل از كالم، از توهين  با سوءاستفاده ماركس، در حين تاييد پرشور،

هايش  نفع نظرگاه  اش و هم به هم عليه هدف مورد نفرت» گواه«ي مثابه به
  »:كند بحث «گيرد. و اين چنين  بهره 

اش، برفراز و  انجيل   عنوان توانم آئيني را پذيرا باشم كه به گونه مي چه"
دانم نه  نشاند كه مي يرا برم يك كتاب درسي ناب اقتصاديفراسوي نقد، 

منفعت و  براي دنياي مدرن بيكه  مغلوط است بل از نظر علميفقط 
يي را برگزينم كه  توانم اصول اعتقادي ؟ چه گونه ميباشد كاربرد مي بي

را به فراز فرهنگ  پرولتارياي بي، دهد آب را به دوغ ترجيح مي دوش
كيفيت در شان،  اشتباهاتي  نشاند كه، با همه گاني مي  بورژوازي و فرهيخته

رفت بشريت را با خود حمل  اند و يقينا بذرهاي تمامي پيش زندگي
توانيم آن را در  گونه مي كنند؟ حتا اگر ما به مذهب نيازداريم، چه مي

پسر پيدا كنيم؟ براي يك  هاي سرخ فروشي ي كتاب چرنديات آشفته
ت كه غربي مشكل اس فكرِ اروپاي ي آراسته و خوش كرده تحصيل

جا بيابد، مگر اين كه پيشاپيش دستخوش نوعي  هايش را در اين آل ايده
هايش را  كه تمامي ارزش ناك گرَوش،  غريب و هول فرآيند عجيب
  )  9.("است، شده باشد  دگرگون كرده

از قرار معلوم، كينز هرگز به اين صرافت نيفتاده كه ممكن است در 
ـ و در » فكر ي آراسته و خوش كرده حصيلپسرِ ت«يِ اين كشانه هايِ بهره ارزش

وكاستي يا عيبي هم وجود  كم» اروپاي غربي«حد نابخردانه ازخودراضيِ ـ 
اقتصادي  سو با منافع نظام اجتماعي از منظر و هم  داشته باشد. گويا استدالل

هاي بشري را حمل  رفت بذرهاي تمامي پيش«مسلط، براي مدعياني كه 
هايِ مطلقِ  ها و ارزش كلمه اهليت صدورِ گزين كافي باشد كه» كنند مي

ها، را در انحصار خود  تغييرناپذير، در خدمت پاسداري از موجوديت قدرت
  داشته باشند. 

همين ترتيب عمل  فكر سوسياليست به الزم بگفتن نيست كه اگر يك روشن
داري  كاري پولي سرمايه ي دست كند، و با توصيف دستورعملِ كينز در باره

خطر كند، درجا » هاي آبي فروشي علميِ كتاب و پالهاي شبه پرت«عنوان به
زنگ مطرود و بدون سروصداي زياد به ترك  به گوش» گرانِ پژوهش«توسط 

اش در  شود. با اين وجود كينز ــ كه ناداني دنياي آكادميك واداشته مي
گانِ   حدومرزش نسبت توليدكننده طلبي بي ي اثر ماركس فقط از برتري باره

كند پيشي  مندانه غصب مي شرافت» كيفيت در زندگي«تماميِ چيزهايي كه 
» غيردانشگاهيِِ«ي چنين نطقِ آتشينِ  تواند از نتيجه گيرد ــ نه تنها مي مي

تواند در  كه مي اش در امان باشد، بل عليه هدف مورد حمله  متكبرانه و عوامانه
و ابطال نهايي ماركس » علمي طرفيِ بي«ي اعالييِ  چون نمونه عين حال هم

شناسد و نه  داشته شود. زهي خيال باطل كه، از قرار معلوم، نه شرم مي بزرگ
  حدو مرزي.

كشيدن از پذيرش محتواي  هاي اخير، گرايش به پاپس فكران، در دهه *روشن
اند. با نگاهي گذرا به تغيير  ها و مواضع ايدئولوژيك خود داشته طبقاتيِ نظريه
ــ يعني بين 1949و  1917هاي  افياي اجتماعي جهان بين سالفاحش جغر

دادند كه  آغاز انقالب روسيه و پيروزي انقالب چين ــ آنان ترجيح مي
هاي  نفس خود را در راستايِ نه تنها نفيِ موجوديت پديده اعتمادبه

كه حتا در پي  ، و غيره بيابند ، بل»داري سرمايه«، »استثمار«، »امپرياليسم«
هاي كه زماني قاطعانه  بودند (پديده» نزاع طبقاتي«، و »طبقات«نفي 

  كنند).  اش مي كوبان از دور خارج مصاف مطلبيدند و اكنون پاي به
يي براي چنين ترفندهاي ايدئولوژيك دفاعي  كينز، كه خود هيچ استفاده

طور دائم بر هر  اش را به نداشت، كامال متقاعد از اين كه نظم حاكم كنترل
طور واقعي اهميت دارد حفظ خواهد كرد، بدون نشاني از ترديد  چه كه به آن

  كند كه:  با اعتماد به نفس متكبرانه اعالن مي
شود،  كشيده مي پيش ي طبقاتي مبارزهبه اين ترتيب وقتي كه پاي "

پرستي شخصي و محليِ هر كس  ام، مثل وطن پرستيِ شخصي و محلي وطن
لوم حال، در پيوند با چيزهايي قرار دارد كه ديگر، جز متعصبان ناخرسند مع

عادالنه و با معنا  مننظر  چه به توانم توسط آن گذرد. من مي ام مي در پيرامون
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بورژوازي من را در طرف  طبقاتي جنگهر حال  است متاثر شوم؛ به
  ) 10.("خواهد يافت فرهيخته

دارانه  از اين رو، كينز مشخص و آشكارا موضع ايدئولوژيك شديدن جانب
اش را،  ي نظريه دهنده هاي جهت نسبت به همه چيز دارد. اگر اكنون ما اصول

بندي  ي كامال متعهدانه فرمول چنين نظرگاه ايدئولوژيكي كه بر بنياد يك
هاي آكنده از  بيني رغم پيش يافت كه، به شده است، در نظر گيريم در خواهيم

ل و مشكالتي كه ي مسائ مندانه حل سعادت اش براي راه اطمينان
مجبور  1929 -33هاي  شان را تحت تاثير بحران اقتصادي سال موجوديت

هيچ كجا  تواند ما را به اذعان شده بود، درك عمومي كينز مطلقا نمي به
رفت  ترين جداييِ بين پيش ترين و دگماتيك برساند. چرا كه كينز شكننده

ترمينالوژي او)، و بهبود بنا به  »ي اقتصادي مسئلهحل  راه(«مادي/ توليدي 
هاي آن را، در راستاي امكانات اهداف  شرايط هستي انسان در تمامي جنبه

  كند. شده، عرضه مي آگاهانه برگزيده
       توليد را از نظرگاه بازتوليد عوامانه«او كه فرآيند يِ ماترياليست «

كند،  ينامد توصيف م )مي11»(ماشين اقتصادي«مكانيكي كه خود آن را 
كند كه علم، كارايي فني و انباشت سرمايه  بحث مي  بالي بينيِ فارغ با خوش

)، و نه استثمار استعماري و 12»(اصل ربح مركب«بركت  (كه اين آخري به
اندركارِ حلِ، البته  كشي از مردم بومي آغاز شده است ) دست بهره

يي كه بنا به نظر  مسئله». يِ اقتصاديِ انسان هستند مسئله«، »گامِ به گام«
در نظر گرفته » پزشگي ــ مثل دندان متخصصانموضوعِ كارِ « كينز، بايد 

، »ركود جهاني كنوني«) اگر ما هنوز با مشكالتي، چونان 13شود.(
گريبان  به ) دست14،(»كاري در دنيايي پر از خواست هنجاري بي نابه«

  هستيم، فقط از اين روي است كه:
شتابِ زياد تغييرات [در كارايي فنĤوري] به ما صدمه  لحظهچرا كه در اين "

آن كشورهايي   آورد كه بايد حل شوند. راه مي زند و مشكالت غامضي هم مي
نيستند. ما از  رفت پيشتاز پيشاند كه  طور نسبي از اين مشكالت در رنج به

 . . . . اما اينكاري تكنولوژيك بيبريم. . . عمدتا،  مي  بيماري جديدي رنج
ها به اين  ي اين است. همهگي  شده فاز موقت ناشي از  بدتنظيمفقط يك 

اش را حل خواهد  بشر مشكالت اقتصاديمعنا است كه در درازمدت 
  ) 15("كرد.

رسد كه،  نظر نمي توانيم ببينيم، حديث ايمان ايدئولوژيك به چنان كه مي هم
قولِ  باال جدا  شدن نقل هايي كه ما را از زمان نوشته در تمامي اين سال

كاري در حال رشدمان، از  كنند، چندان تغيير كرده باشد. از اين روي، بي مي
« ناشي از » گيِ شده يك فازِ موقت بدتنظيم«تر از  قرار معلوم، نبايد جدي

يِ بارزِ قرار داشتن در  باشد، كه نشانه» شتابِ تغييرات كاراييِ تكنولوژيك
  است.   »رفت پيشتازيِ پيش«خط 

ــ با اطمينان  1930تواند ــ در سال  تفاوت در اين است كه كينز هنوز مي
كشورهاي «در  طول صد سالي اقتصادي بشر در  بيني كند كه مسئله پيش
نهد  ) با اين وجود، شرايط الزمي كه پيش مي16حل خواهد شد.(» رفته پيش

د در شو ــ كه اعالم مي» بشريت«حكايت از آن دارد كه براي او مفهوم 
  »رفته كشورهاي پيش»   ي اقتصادي است ــ محدود به فرآيند حل مسئله

(اسم رمزهاي كشورهاي امپرياليستي فرادست) » رفت  تازان پيش پيش«و 
 او حكايت دارد.» علمي«است. اين، نيز، از غيرواقعي بودن تشخيص 

ا به فزون بر اين، در راستاي اصول ديرپاي اقتصاد سياسي بورژوايي، كه بن 
كند، كينز  ها ايجاد مي ي انسان را در همه» ي پول انگيزه«آن طبيعت خود 

، با تمامي ي اقتصادي به قصد حل مسئله ما، صريحا،«كند كه  تاكيد مي
ايم. اگر  هامان، توسط طبيعت،  شكل گرفته ترين غريزه ها و ژرف انگيزه
اهد اش محروم خو ي اقتصادي حل شود، انسان از قصد سنتي مسئله
)و با اين وجود، او  از دگرگونيِ مثبتي  كه در  راه است در پيوند با 17».(شد

اش عميقا  ي »ها ها و غريزه انگيزه«ترين  نفس انسان، كه قرار است در دروني
  دهد كه:  چنين داد سخن سر مي متعيين گردد، اين خود طبيعتتوسط 

يي برخوردار نيست، وقتي كه انباشت ثروت ديگر از اهميت اجتماعي باال"
  وجود خواهد آمد. . . . انواع رسوم  گيري در ضوابط اخالقي به تغييرات چشم

  
  

  
  

طور بر  ، بر توزيع ثروت موثراند و همين اجتماعي و كردارهاي اقتصادي
رغم اين كه  ها را، به هاي اقتصادي، كه در حال حاظر آن ها و تنبيه پاداش
كنيم،   ناعادالنه باشند، به هر قيمتي حفظ ميتوانند نامطبوع و   نفسه مي في

ها در ترغيب انباشت سرمايه بسيار سودمنداند، پس، بايد آزاد  چرا كه آن
ها. . . . بايد سپاس  اش فرارسيد، براي خالصي از آن باشيم، وقتي كه زمان
گونه ساعت و روز را در  ما بياموزند كه چه توانند به بداريم آناني را كه مي

را كه   يي داشتني هاي  دوست ي رضايت و نيكي دريابيم، انسانمنتها
زار كه نه  هاي علف از چيزها كام برگيرند، سوسن  واسطه طور بي به توانند  مي
  ) 18("چرخند. خزند و نه گردا گرد خود مي زحمت مي به

  انگيز! چه تاثير گذار؛ چه شاعرانه؛ و چه دل
آسايِ  ي دگرگونيِ معجزه زي در بارهبا نگاهي از نزديك، اما، گفتمان كين

رود در يك قرن يا چيزي همين  سازيِ غريزيِ طبيعت، كه انتظار مي پول
.  آيد بنياد از آب در مي وقوع بپيوندد، گفتماني بي به 1930حدود بعد از سال 

كه   ي حمايتي، و حتا عليه استدالهايي چرا كه كينز، بدون هرگونه زمينه
اظهار كرده بود، » طبيعت«ي اقتدارِ خود  ر در بارهت يي پيش درست لحظه

كند مگر دنياي الوجود  وريس  تواند با تمننيات دل چيزي را راست نمي
كردن  بنشاند، با الپوشاني» هست«جاي واقعيت مسلم  را به» بايد«

  كند. ها ايجاد مي يي كه بين آن ي زماني شان زير ورطه قطبيت
شده، قصد واقعي گفتمان  مذهبيِ واقعي انگاشتههر حال، رستگاريِ شبه  به 

ها بشارت  را به انسان» پاداش نهايي«كينزي نيست. او نويد اخالقي/ مذهبيِ 
شود،  شان به دنياي ماورا حواله داده مي هايي كه بهشت موعود دهد؛ انسان مي

پاداش «ي  اند. او وعده ي آنان زير خاك غنوده چرا كه در طول صد سال همه
ها خواست يك تغيير راديكال ممكن  كند كه آن اين مشروط مي را به» ينهاي

شان  يي نه چندان دور را با تاخير آن به فراسوي طول عمر واقعي در آينده
چيزها گردن  ي نظم مستقر  سودا زنند، و به اين وسيله به واگذاريِ رضامندانه

بازگفت شد، ما  تر درنگ پس از خصوطي كه پيش از اين روي، كينز بي  نهند.
گرداند. و در  روح و آشكارا رازآميزي كه به واقعيت دارد برمي نگاه بي را به

زار ادامه  هاي علف اش پس از تحسين سوسن»ي ترغيب يي در باره رساله«
  دهد:  مي

اما آگاه باش! زمان آن هنوز فرا نرسيده است. براي صد سال ديگر بايد به "
بد مفيد اين كه وب بد است و بد خوب؛ براي يم كه خخود و ديگران بباوران

كاري هنوز  دوستي و رباخواري و محافظه . مالاست و خوب مفيد نيست
ها  هاي ما باشند. چرا كه فقط آن النوع تر بايد رب براي يك كمي بيش

توانند ما را از تونل ضرورت اقتصادي به روشنايي روز رهنمون  مي
  )19("گردند.

و » مفيد«آميزيِ عمديِ مفاهيمِ  د را با درهمگان خو كينز خواننده
دنبال  پردازي انحرافي) به (اصطالح عملي واقعي در زير عبارت» سودآور«
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را متقاعد  ماخواهد  فرستد. او متقاعد شده است (يا شايد مي نخدسياه مي
هستند، كه بايد  تكنيكيمشكالتي » ضرورت اقتصادي«كند) كه مشكالت 

كشيِ اقتصادي محول شوند. در اين  ريت ربا و دندانمدي» كارشناسانِ«به 
از   شده  توصيه» معمولي اما اليق«حال هوا، كينز تاكيد دارد كه كارشناسان 

سرمنزل «، به »تونل ضرورت اقتصادي«طرف او مقرر است كه ما را به بيرون 
طور  اين كه ما خود را به )؛ مشروط به20رهنمون شوند(» رستگاري اقتصادي

همان گونه كه هيچ آدمِ عاقلِ  شروط در اختيار آنان قرار دهيم؛ درست بهنام
گيِ درد توسط  كننده درد صحت خودسپاري به قابليت برطرف مبتال به دندان

چنان از اعتبار نگاه  برد. در واقع كينز آن كارشناسان دندان را زير سوال نمي
ش را با اين كلمات به ا خود اطمينان دارد كه رساله  پزشگ كارشناس/دندان

هاي اليق و  توانستند خود را چونان آدم اگر اقتصادانان مي "رساند:  پايان مي
  )21("بود. پزشگان، در نظر گيرند، محشر مي سنگ با دندان معمولي، هم

سال از موعد مقرر براي رسيدن به  42متاسفانه، با وجودي كه، بيش از       
 رغم  باقي نمانده است، به» صاديرستگاريِ اقت«سرمنزلِ موعود

هايي كه از آن زمان  وري توليد در اين دهه هاي عظيم در بهره رفت پيش
 58ي تونل قرار داريم تا  تري از دهانه ي بسيار بيش گذرد، امروز در فاصله مي

  ) 22سال قبل.(
مشكل «وجو كرد كه  اين كه چرا اين چنين است را بايد در اين رابطه جست

كند در واقع ابدا ناشي از  اش صحبت مي يي كه كينز در باره »اقتصادي
طور خودپويا در زمان مقرر از  ــ كه در نظر او الزاما به» ضرورت اقتصادي«

يي  كه مسئله ــ نيست، بل  رود آميز سرمايه از ميان مي طريق انباشت مسرت
از يي  ) است. چرا كه هيچ اندازهاجتماعي اقتصادي(يا  اجتماعيعميقا 

كردنِ فشارهايِ  تواند حتا براي آغاز به برطرف شده نمي ثروت انباشت
اين سان   اقتصاديِ موجود بسنده باشد؛ به هايِ اجتماعي يِ تعيين كننده فلج

 - انتهاي مجتمع نظامي كه ثروت اجتماعيِ در حالِ افزايش توسط چاه بي
در جهت ارضاي  برانداز، و نه هايِ ثروت صنعتي، و نيز ديگر انواع هزينه

  شود.  نيازهاي انساني، بلعيده مي
ي ما  ) (و در زمانه23طلبيِ برخورد كينزي به مسئله( رغم منزه بنا بر اين، به

كاري  بي«عنوان  چنين چيزي به همين دليل بسيار پر پيرو)، يك به
يي ــ كه امروز بسيار پر  كاري توده  وجود ندارد. چرا كه بي» تكنولوژيك

روشنايي » نه چندان دور«كينز نويد   است، سالي كه 1930از سال تر  شمار
از ميان  شبه يكدر اصول بالقوه   تواند داد ــ مي روز در انتهاي تونل را مي
چهارمين «و » سومين«آفريني جديد  هاي شغل برداشته شود. نه با معجزه

اجتماعي كه يِ   شده كه با يك استراتژيِ آگاهانه برگزيده ، بل»انقالب صنعتي
شده توسط اعضاي جامعه را، در راستاي نيازهاي  كارِ متقبل كاهشِ زمانِ  

  هايِ توليديِ نيرويِ كارِ موجود، در آماج خود داشته باشد. واقعي و الويت
از اين رو، منافع ايدئولوژيكي كه كينر بدون تعارف مدافع آن است حتا 

ناپذير قرار  ي چاره ر مخمصهكشان اقتصادي بسيار اليقي چون او را د دندان
اش ــ  هاي ضروري مفروض در نظرگاه اجتماعي فرض دهد. چراكه، پيش مي

بورژوازي «ي دفاع از منافع  هايي كه از هدف آگاهانه و جسورانه فرض پيش
كند.  ي واضحات محروم مي ــ او را از مشاهده شود  ناشي مي» فرهيخته

بخش  ي تسلي ز در موعظههاي كين رغم تضمين عبارت ديگر، به به
تر  ي تونل نزديك شده در دهانه داده توانيم به نور وعده  اش، ما نمي اقتصادي

 مخالفشويم، حتا تا هزار سال ديگر، فقط به اين دليل ساده كه در جهت 
، و »مفيديت« ي آويختن به ريسمان پوسيده با سوددر حركتيم، از پي 

» كاراييِ تكنيكيِ«بهاي  ني و مادي بهترين منابع انسا كردنِ پر بها ويران
ي اقتصادي  مسئله«ي حل  نينديشيده، و اين همه از طريق اعطاي وظيفه

  كور سرمايه.» ماشين اقتصادي«به » انسان
ي قدرت ايدئولوژي  آيد كه در باره وضوح چنين برمي *از آن چه گذشت، به

اش  موجوديتنفي توان كرد. ايدئولوژي كساني را كه متمايل به  مبالغه نمي
هاي آن  تر از كساني كه آشكارا اذعان به منافع و ارزش هستند كم

ي آن  طور قطع وانمود به وارونه دهد. به دارند تحت تاثير قرار نمي
ي  بيهوده است. باور به اين كه در دنياي امروز ــ يا در واقع در آينده

تر از  بينانه بيني ــ بتوان از دست ايدئولوژي رها شد واقع پيش قابل
ها در  كرد كه انسان ماركس ـ كسي كه فكر مي» آدم متهور«ي  ايده

زمين تسخير  ي ي جاذبه ي قوه ايدهشوند زيرا توسط   آب غرق مي
ايم،  هاي بسياري را شاهد بوده اند ـ. نيست. با اين وجود، تالش شده

» آدم متهورِ«حتا در همين گذشته نزديك، كه پا جاي پاي همين 

اند، با اين حكم كه ايدئولوژي چيزي بيش از يك  آليست گذاشته هايد
كه بايد، از طريق » تخيل محض«ي خرافي، مذهبي؛ يك  ايده

هايِ فكريِ  و تبعيت از شيوه» ي علمي طرفانه بي«آفرينش آثار خوب 
  ، براي هميشه از آن رها شد.»خنسائيت ارزشي«

راه نيست،  كرده تخيل افراد گم ي مذهبي يا در حقيقت، اما، ايدئولوژي خرافه
شده ــ از آگاهي  لحاظ مادي پايدار و تثبيت ــ به يي كه شكل ويژه بل

ناپذير  غلبه ي طبقاتي جامعهمعناي واقعي كلمه، در  اجتماعي است و، به
 عينيطور  شود كه به اش از اين واقعيت ناشي مي است. حضور سمج

شود (و  ساخته مي جوامعِ طبقاتي رِناپذي آگاهيِ عمليِ اجتنابيِ  مثابه به
ها و  هايي از ارزش گردد)، با عطف توجه به مجموعه  دائما بازسازي مي

  ها هاي رقيبي كه كنترل متابوليسم اجتماعي در تمامي جنبه استراتژي
اش را در آماج خود دارند . منافعِ  اجتماعيِ تاريخا پديدارشده و  اصلي

ي آگاهيِ اجتماعي، در تنوع  را، در عرصه تنيده درهم خود  تضادمندانه 
(اما، البته،  خودسامانهاي ايدئولوژيكي نسبتا  گيري از گفتمان چشم

)، كه تاثير پرتواني حتا بر فرآيندهاي مادي بسيار ملموسِ  مستقلرو  هيچ به
  دارند. متابوليسم اجتماعي دارند، بيان مي

اند،  شده ني تقسيمطور درو جايي كه جوامع مورد نظر خود به از آن
شان مواضع خاص خود را، هم  هاي اصلي بايد در ادعاهاي توضيحي ايدئولوژي

ي  مثابه ديگر و هم به استراتژيك با معني براي يك هاي جانشيني  مثابه به
هاي متضاد در هر  ، تعريف كنند. از اين روي، ايدئولوژي»كلِ فراگير«يك 
دهند كه بر  روري را تشكيل ميي مفروض تاريخي آگاهيِ عمليِ ض دوره

وبيش  ، و در واقع كم ديگر در ارتباط حسب آن طبقات اصلي جامعه با يك
شان به يك نظم  گيرند، و از اين طريق نگاه آشكارا در برابر هم قرار مي
  دهند.  ي يك كل فراگير را صيقل مي مثابه  اجتماعي درخور و مناسب به

ي اجتماعي معطوف به  رين نزاع در عرصهت چنان كه بايسته است، بنيادي آن
ي مشخصي  خود ساختار اجتماعي است، ساختاري كه در هر جامعه

دهد، و  ي كردارهاي توليدي و توزيعي را بدست مي كننده چارچوب تنظيم
گي  ساده به  تواند جايي كه برخوردي بسيار بنيادي است، نمي دقيقا از آن

بار  ناپذير و بالقوه مرگ يِ جبران يشيدهدست مكانيزم كور برخوردهاي نيند به
ِ  شدن تر، در واقع، خطر واقعي سپرده شود. هرچه توجه به اين امر كم

يي كه در اختيار رقيبان قرار دارد  هايِ ناشي از قدرت تخريبِ فزاينده فاجعه
  )24تر.( بيش

د توان نظر از اين كه چه نام مدروزي به آن داده شود، نمي چنين نزاعي، صرف
وفصل شود. چرا كه نزاعِ  ) حل25»(خرد نظري«يِ قانونيِ  تنهايي در حيطه به

يِ مسلط كنترل  اش تحكيم و يا، برعكس، نفيِ شيوه ساختاري ــ كه هدف
ي توليد است ــ  شده هاي روابط تثبيت بر متابوليسم اجتماعي در محدوده

اشكال «يابد،  مي محور عملاش را در اشكالِ ايدئولوژيك  هاي ضروري بيان
اش  تاحل نهاييشوند و  ها از اين نزاع آگاه مي ايدئولوژيكي كه در آن انسان

  ) 26».(جنگند مي
كند  چه ماهيت ايدئولوژي را بيش از هر چيز ديگر تعيين مي در اين معنا، آن

نظرات  از نزاع اجتماعي بنيادين ـ  از  طور عملي آگاه شدن بهالزام به 
كه در يك نظم اجتماعي مفروض در برابر يك   هژمونيكهاي  متضاد بديل
عبارت  است. به اش جنگ تا حل نهاييكنند ـ با هدف  آرايي مي ديگر صف

هايِ عمليِ گسترده  ديگر، اشكال ايدئولوژيكيِ آگاهيِ اجتماعي انواع دخالت
كار  رو يا محافظه شان به مواضع پيش سياسي گاه اجتماعي را، قطع نظر از تكيه

هاي متفاوت مستقيم يا غيرمستقيم)، در هنر و ادبيات  حتا به درجه(
  ي اجتماعي دارند.  طور در فلسفه و نظريه همين

http://dialogt.de/



  

     مقاالت و .....

  107ي  آرش شماره

 
٢٨٣

يابي عملي است كه نوع عقالنيت متناسب با گفتمان  *همين جهت
چه كه در آماج نزاع بنيادي قرار  كند. چراكه هرآن ايدئولوژيك را تعريف مي

انتزاعي ( كه   هاي نظري ي طرح مثابه ردد، اما، نه بهروشني بيان گ دارد بايد به
هاي  از همان نوع طرح تري بيشآن هيچ چيز نيست مگر شمار   آمد پي

هايِ  نماهايِ عمليِ موجه و انگيزه يِ راه مثابه كه به نظري انتزاعي)، بل
قبول توسط  هايِ اجتماعيِ قابل يِ موثر در راستايِ كنش كننده بسيج
  مصنوعي).» هاي ايدآلِ تيپ«معيِ واقعي (و نه هايِ ج سوژه

ي طبقاتي منافعِ اجتماعيِ تصوير و  فزون بر آن، تحت شرايط جامعه
طور تضادمند  هاي رقيب نه فقط به شده توسط ايدئولوژي سازي مفهوم

درگيرند كه موضوعات   گونه كه آن درگيرند (كه بدون شك چنين است)، بل
نزاعِ هژمونيك موجود قرار  كليِشان در پوياييِ  عميقا تحت تاثير مكان جزئي

چه كه ممكن است در مقياسِ بسيار محدود يك موضوعِ  دارند. نتيجتن، آن
تواند، وقتي كه در يك  نظر آيد، مي جزئيِ مفروض عقالني (يا برعكس) به

ي كنشِ تاريخن درحالِ تغييرِ  ترِ متناسب، در راستاي حاشيه محتوايِ وسيع
  اجتماعيِ اصلي قرار گيرد، كامال وارونه از آب در آيد. هايِ عامل

هاي  توان از شناخت محدوده ي عقالنيت ايدئولوژيك را نمي از اين رو، مسئله
نفع يا عليه تداومِ بازتوليد نظمِ  هاي بديل به اش استراتژي ، كه درون  عيني

  شوند، جدا كرد.  بندي مي اجتماعيِ مفروض فرمول
معناي سازگاري يا ناسازگاري با برخي از مجموعه قواعد  بهآن چه گفته شد 

شده كه بنا به آن متفكرين خاصي بايد، به مقتضاي  منطقيِ از پيش تعيين
كه، به اين درك اشاره دارد كه  مورد، تحسين يا تقبيح شوند نيست. بل

ييِ ساختاريِ يك نظم اجتماعي معين در مقياس  هايِ پايه گي گونه ويژه چه
سازي از  هايِ اشكالِ بديلِ مفهوم كنند و محدوده ور عرض وجود ميدرخ

هاي ساختاري    نمايند. چرا كه تعيين موضوعات عمليِ عمده را تعيين مي
هايِ موجود كنترلِ  ها نسبت به اهرم مورد نظر، برحسب مكان خاص سوژه

ي رقيب هاي اجتماع متفاوتي در اختيار سوژه هايِ مزيتيِ  اجتماعي، موقعيت
دهد. در عين حال، ارزيابي نزاع ساختاري بنيادي به اين پرسش مهم  قرار مي

اندازه اقتصادسياسي پايدار يا در وضعيت انتقالي  شود كه: تا چه مشروط مي
هايِ كنترلِ اجتماعي تا چه پايه در  است و كاراييِ فرهنگي/سياسيِ اهرم

  ريخي در كل قرار دارد؟ يِ تا مهارِ توسعه هايِ غيرقابل راستاي پويايي
شان و،   ها را، در رابطه با دوران عبارتي، عقالنيت عمل ـ محور ايدئولوژي به

يِ نيروهايِ  درون آن، در رابطه با فازهاي صعودي يا نزوليِ توسعه
شان هستند، تركيب دو موالفه  ها مدافع منافع يي كه اين ايدئولوژي اجتماعي

يِ  شده كه آيا نسبت به شبكه زيتيِ برگزيدهِ م كند: يكي موقعيت تعريف مي
مسلط ابزاري/ قانونيِ كنترلِ اجتماعي در وضعيت ايجابي/ حمايتي است يا 

  گي كارايي و مشروعيت گونه يي، و ديگري چه در وضعيت انتقادي/ نفي
  هايِ موجود كنترل اجتماعي. تاريخن متغييرِ خود اهرم

هايِ ذاتا عملي (كه در يك مقياس  ييناز چنين تع  عنوانِ يك نتيجه به*
هاي   ايدئولوژي روشني قابل تشخيص است)، فراگير زماني و اجتماعي به

كه كردوكارهايِ توليديِ  بندي اجتماعي صورتي  كننده اصلي نشان تعين
گزيند با خود حمل  مي   بر عنوان چارچوب نهايي ارجاع  اش را  به مسلط
نمايي  جانبه وارونه طور يك ـ كه اغلب به» آگاهي كاذب«كنند. مورد  مي
شود مصادره   هاشان برآورده مي شود، تا به نفع كساني كه خواسته مي
عمل  از اين آگاهيِ ذاتن معطوف به يي فرودست لحظهگردد ـ  مطلوب  به

معناي واقعي كلمه، مشروط به كثرتي از  ، به»آگاهي كاذب«مورد   است.
صن در متن متناظر با آن شرايط مورد شرايط الزم است كه بايد مشخ

  ارزيابي قرار گيرد. 
  اند. طور دوراني متعيين شده ها در دو معنا به ايدئولوژي
اشكالِ گوناگونِ آگاهيِ  متعارضِيابيِ  ، در اين معنا كه جهتنخست

ي بارزشان، تا زماني كه جوامع به طبقات  اجتماعيِ عملي، در جنبه
عبارت ديگر، آگاهيِ اجتماعيِ  ماند. به ي خواهد چنان باق اند هم شده تقسيم

ناپذيرِ ساختارِ  گيِ آنتاگونيستيِ غلبه دليلِ ويژه عمليِ چنين جوامعي، به
يابيِ  چنين جهت تواند ايدئولوژيك نباشد. (واقعيت يك شان، نمي اجتماعي

 روي با گفتمانِ فرونشانيِ هيچ يِ ايدئولوژي به شده متعارضِ تاريخا  متعيين
)) ايدئولوژي حاكم در تضاد نيست. چرا كه ايدئولوژي حاكم بايد  بخشي ((آرام

مراتبيِ قدرت مستقر و دقيقن به منظور  انداز و منافعِ روابط سلسله ـ از چشم
كل » گاني منافع همه«نام  اش زير  بخشيدن به ادعاهاي هژمونيك مشروعيت 

  ) باشد.» روي ميانه«و » وحدت«جامعه ـ مطلوب 
نزاع اجتماعي بنيادي، كه نشان  گي خاص ويژه، در اين معنا كه و دوم

هاي مختلف تاريخي دارد، از  هاي رقيب در دوره اش را بر ايدئولوژي نازدودني
گيِ تغييرِ دورانيِ ـ و نه بر  گيرد: ازطرفي، از ويژه دو واقعيت سرچشمه مي

عي جامعه و، از كردوكارهاي توليدي و توزي ـ    ي كوتاه مدت يك شالوده
طرفي ديگر، از نياز متقابل به تحت كنترل درآوردنِ پرسشِ بنياديِ تداومِ 

ي فرهنگي/ سياسي،  اقتصاد اجتماعي و مبادله  يِ سابقن مقبولِ تحميلِ شيوه
ي تاريخي تحليل  فزآينده در جريان توسعهطور  چنان كه آن ((شيوه)) به هم
شود؛ با  برقرار مي طور دوراني بهپرسشي  هاي چنين رود. متناظرن، محدوديت مي
جلوي صحنه راندن اشكال نوين چالش ايدئولوژيك، در پيوند نزديك با  به

   ييِ متابوليسمِ اجتماعي . ترِ ارضايِ ملزومات پايه رفته هايِ پيش گيريِ راه شكل
آگاهيِ ي  مثابه ها به بدون شناخت تعيين دوراني ايدئولوژي

ها  آن  ، ساختار درونيامعِ طبقاتياجتماعيِ عمليِ جو
  ها)) كاملن ناشناخته باقي خواهد بود.  ((ايدئولوژي

يدئولوژيكي اساسا متفاوت  ا اين وجود، بايد بين سه موضع ا ب
  . تفاوت قائل شد

كند، فوريت  نخستين نظم مفروص را با تفكري غيرانتقادي پشتيباني مي
امي تا چه پايه متناقض و نظر از اين كه چنين نظ نظام مسلط را ـ صرف

گي اجتماعي گزينش و  خود زنده افق مطلقعنوان  ساز باشد ـ به مسئله
  كند. تجليل مي

ي آن توسط متفكراني مثل رسو عرضه شده است، تا  دومين، كه نمونه
از  يي شكل ويژههاي  گيري موفق به افشاي غيرعقالنيت ي چشم اندازه
كند،  م كه آن را از ديدگاه نويني رد ميهنگا نابه  يِ طبقاتيِ نسبتن جامعه
، اما، از طريق تعارضات موقعيت اجتماعي خود او ـ ايضن  گردد. نقدش مي
  شود. تر ـ نقض مي رفته همان اندازه متعيين از طبقه، گيرم تاريخا پيش به

پذيريِ تداومِ تاريخيِ خود افقِ  و سومين، بر خالف دو موضع پيشين، امكان
يِ  عنوانِ هدف مداخله دهد، در حالي كه، به رد سوال قرار ميطبقاتي را مو

  بيند. تدارك مي  عمليِ آگاهانه، حذف تماميِ اشكالِ تعارضِ طبقاتي را
شدنِ  ترين نوع آگاه طبيعتن، در تمامي تاريخ تفكر تا به امروز، حتا سرراست

يِ تقابلِ هايِ ساختار تواند تحت تاثير محدوديت عملي از نزاعِ بنيادي نمي
يِ  طبقاتي نباشد. فقط نوع سوم ايدئولوژي است كه حتا، تحت شرايط جامعه

تواند حتا اقدام  شده، مي شده، در افقِ آگاهيِ اجتماعيِ تقسيم طبقاتيِ تقسيم
  به رفع تنگناهايِ توليد شناخت عملي كند. 

 است كه، در  در اين ارتباط، درنظرگرفتن اين بينش ماركسي حائز اهميت
بايد »  transcendenceفراروي «ي  يِ تاريخي، مسئله مقطعِ كنونيِ توسعه

، ي طبقاتي در معناي واقعي كلمه فراسوي جامعهعنوان ضرورت رفتن  به
از  نفع نوع ديگري ي طبقاتي به از جامعه نوع خاصيو نه فقط فراسوي 

از نياز توان  اين معنا نيست كه مي همان سنخ، طرح گردد. اين طرح، اما، به
مند، در  منسجم و توان ايدئولوژيي يك  مثابه به تصريحِ آگاهيِ اجتماعي به

هاي توليديِ  جهت هدف استراتژيك بازسازيِ جامعه، در راستاي توانايي
يِ يك كنشگرِ جمعيِ مشخص، چشم پوشيد. چرا كه پرسشِ  شده سركوب

نهاييِ نزاعِ  گي جنگ تا حلِ گونه عمليِ درخور، مثل گذشته، عمدتن، چه
  بنيادي با فتح عمود ساختارِ كنترلِ متابوليسمِ اجتماعي خواهد بود.

» آزاد از ايدئولوژي«از اين روي، اين تصور كه تئوري سوسياليستي بتواند 
اش را در  باشد، و به اين گردن نهد كه تئوري سوسياليستي بايد موضع

» گفتمانِ تئوريك«لِ يك يِ انحصاريِ مقبو هايي تعريف كند كه از حيطه ترم
كردن است.  سالح  پوچ تخطي نكند، در واقع استراتژي از خود خلع

تواند در دستان دشمني ايفاي نقش كند كه در  يي كه فقط مي استراتژي
و » علمي«، »طرفي بي«، »گاني وفاق همه«عنوان  نمايي موضع خود به وارونه
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ع بسيار جدي را دنبال مناف» داري ايدئولوژيك آزاد از جانب«حقيقتن 
گي  كند. موضوع بر سر روياروي قراردادن علم و ايدئولوژي در يك دوگونه مي

ها از ديدگاه تاريخيِ  كه تثبيت وحدت عملن ممكن آن مطلق نيست بل
 يِ سوسياليستي است. پروژه

  

  ها:  پانوشت
بر كتاب گفتار طوالني است كه مزاروش  ي بخش مستقلي از پيش اين نوشته ترجمه - 1
  نوشته است. م 1989خود در سال » قدرت ايدئولوژي«

2 - Word Finder’Thesaurus of best- seller WordStar Program  

دست، بخشنده،  يي، روادار ؛ گشاده رو، ريشه رفته، وسيع، آزادانديش، پيش پيش:ليبرال - 3
بسنده، بخشنده، سرريز، باز؛ فراوان، وافر، فراخ، زياد،  ودل قيافه، دست آزاده، سخي، خوش
  حدوحصر، آكنده. وپاش، بي متعدد، وفور، پرريخت

گر،  قريحه، فروتن، محجوب؛ حساب نابرانگيزاننده، ساكت، متعادل، آرام، خوش: كار محافظه - 4
جو،  دارنده؛ كناره پيرايه، كارگزار، ممسك، نگه نگر، مقتصد، بي جو، آينده اقتصادي، صرفه

  دار. خود

  هنجار يي، نابه دافراط، افراطي، بنيادگرا، بنيادگرايي، هار، متعصب، ريشهح:انقالبي - 5

، امپرياليسم: از عصر استعمار تا زمان كنونيداف از كتاب  قول از هري مگ نقل -6
  148، ص 1978يويورك،  ريويو، ني مانتلي

  148  -9ماخذ باال،  - 7

، و نيز »فكران روسي روشن«و  »فكران فرانسوي روشن«صورت  اين تقابل در كشور ما به - 8
  تجلي ايدئولوژيك يافت. م» متمدنانه«و » جهان سومي«

، ي ترغيب هايي در باره رساله)، منتشرشده در 1925» (بازديدي كوتاه از روسيه«كينز،  - 9
  300، ص 1963نُرتن و كمپاني، 

  319ص ، ي ترغيب هايي در باره رساله)، 1925» (آيا من يك ليبرال هستم؟«كينز،  -10

  319، ص ي ترغيب هايي در باره رساله )،1926» (پايان اقتصاد آزاد«كينز،  -11

از غارت استعماري بريتانيا  »ربح مركب «يي بر اساس  كينزعقالنيت تقريبن ناباورانه -12
  ي استدالل او: دهد. اين است نحوه دست مي به

شود.  پاند حدس زده مي 000,000,000,4گذاري خارجي بريتانيا امروز تقريبن  ارزش سرمايه
كند. نيمي از آن را براي مصرف به كشور  درصد عايد ما مي 5/6اين درآمدي با نرخ 

ربح مركب براي انباشت در خارج   درصد، به 3و4/1ي ديگر را، تقريبا با   گردانيم و نيمه برمي
ته است. براي اين كه سال ادامه داش250گذايم. چيزي از اين قرار تا اين لحظه براي  باقي مي

از  1580ريك در سال  گذاري خارجي بريتانيا را تا ثروتي كه فرانسس دي من رد آغاز سرمايه
ام [كه البته اشكالي ندارد، چرا كه اسپانيا آن را از مستعمرات  سرقت برد دنبال كرده اسپانيا به

فت. اين را وي در ي انگليس را گر پاند دست ملكه000/40دزديده بود]. . . تقريبن  خود
وانت كمپاني  گذاري كرد ـ كه قرين موفقيت شد. با سود كمپاني لي وانت سرمايه كمپاني لي

هاي بعدي انگليس را  گذاري گذاري گرديد؛ سودهاي اين شركت عظيم سرمايه هند شرقي پايه
لغ بر درصد ربح مركب تقريبن با 3و4/1شده، با نرخ  پاند انباشت 000/40تشكيل داد. اكنون 

شود، و امروز در  هاي مختلف مي هاي خارجي انگليس در زمان گذاري ارزش واقعي كل سرمايه
گذاري خارجي ما است،  پاند، كه بنا به برآورد من برابر سرمايه 000/000/000/4واقع به مبلغ 

به كشور آورده  1585ريك در سال بنا بر اين هر يك پاندي كه فرانسس دي  شود. بالغ مي
هاي  امكان(«چنين است قدرت ربح مركب.  پاند بالغ شده است. اين 000/100اكنون به است 

  )361 -2، ص ي ترغيب هايي در باره  رساله، »مان اقتصادي براي فرزندان فرزندان

ها آورده شده است  كه در حمايت آن» شواهدي«، و »ها استدالل«چنين  ي اين با مطالعه
بخندد يا به اين واقعيت كه برخي » علمي «ز ژرفش داند كه به اين سطح ا شخص نمي

نفس يك  توانند آن را واقعن جدي بگيرند بگريد. كوري ايدئولوژيك حاكي از اعتمادبه مي
  تر تجلي يابد. پرده تواند از اين بي فكر اصلي بورژوا نمي روشن

   373ماخذ باال، ص  -13

  359ماخذ باال، ص  -14

  364ماخذ باال، ص  -15

  خذ باال، ما - 16

  366ماخذ باال، ص  -17

  369 -70ماخذ باال، ص  -18

  372ماخذ باال، ص 19

  373ماخذ باال، ص  -20

  ماخذ باال، -21

 22انتشار يافته است امروز فقط  1989با درنظرگرفتن اين كه كتاب مزاروش  در سال  -22

  ي مانده است. م سال به موعد مقرر براي رسيدن به انتهاي تونل ضرورت اقتصادي كينز باق

23- self- absolving گردد كه در مورد آن  در اين نوع برخورد موضوع طوري طرح مي
  كاري نتوان انجام داد.

اش، به واگذاري   هاي غربي را، در وجه ايدئولوژيك شايد بتوان اوضاع امروز دموكراسي -24
  توضيح داد. م هاي كور بازار، بخشا،  نسبي سرنوشت اين نزاع بنيادي به مكانيسم

اصطالحي است كانتي كه سعي در ارزيابي  theoretical reason» خرد نظري« -25
دارد. در كنار آن » هستند«، يا آن گونه كه »سكون«، وضعيت »بودن«چيزها در وضعيت 

» شدنِ«گيِ  گونه است كه به چه practical reason» خرد عملي«اصطالح متناظرش 

  پردازد. م چيزها مي

گفتاري بر اداي سهمي نسبت به نقد اقتصاد سياسي                                                  اركس، پيشم - 26
27- partial issues         (موضوعات جزيي)  

* 

  
  

  ! يك آنِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ دوگانه
  

  عباس هاشمي                            

   

از ديروز به پايگاه ما منتقل شده اند . امروز  ،)1(سيمين و زهره  خشايار،
دومين روز اختفاي اين سه رفيق بسيار جوان است . اختفائي كه از سر 

) را نيزبراي آموزش تئوريك رفقا  چشم 2حادثه تحميل شده است. منصور(
ي "ساله سيتاريخ  "ي جمعي       مشغول مطالعهاند و  بسته به پايگاه ما آورده

) عضو جديد پايگاه نيز مدتي قبل زير ضرب 3. مريم(بيژن جزني هستند
رفته و مجبور به اختفا شده است. يك ماه است نقش خواهر من را در پايگاه 

صبا و حسين دو حسين است .  "همسر توجيحي"كند و         ما بازي مي
  )4(د.انصبح از خانه خارج شده ، براي اجراي قرار ماپايگاه  عضواصلي

هاي تيمي          حوالي ظهر زنگ خانه به صدا در مي آيد. مردها در خانه   
نيستند. با اعالم آماده باش، مسلسل را از درون  و    سر كاررفتهظاهر          روزها به

به مريم مي گويم  در را باز كند. پسر  .دارم          اشكاف سالح و مهمات بر مي
  :پرسد       كنند. مي       ى صاحبخانه است كه در طبقه دوم زندگي مي      ساله 18-19

  حميد آقا هستند؟...پيچ گوشتي داريد ؟  -
در را مي بندد. نگاه ترديد آميزي به  و دهد        مريم به او جواب منفي مي

به  تواند امري عادي باشد. پس دوباره        كنيم. مسئله در عين حال مي          هم مي
شوم. مريم هم به كارش         گردم و سر ميز كارم مشغول نوشتن مي هال برمي

  ادامه ميدهد. 
به  كنار در،  . جائي كه من در آن نشسته ام، مقابل در ورودي خانه است

ي        تا سقف، شيشه وبرد     كه به طبقه ي باال راه مىاست  ييعرض پاگرد راهرو
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به اطاق اولي راه دارد و  ،درست پهلوي در ورودي ،. يك درداردمات ُمَشجر 
از چوب و  –درِ اطاق دوم، چسبيده به آن است. اين دو اطاق با دري تاشو 

  شوند.         از هم جدا مي –شيشه 
ايم كه رفقا  اي آويخته و به جايش پرده ايم        امروز اما اين دررا باز گذاشته

. در يك  طرف پرده، اند"چشم بسته"ديگر چرا كه با يك همديگر را نبينند؛
يعني در اطاق دوم، رفقا خشايار، سيمين و زهره هستند و  آنطرف يعني در 

منصور نشسته  است. به جز من فقط منصور سالح كمري دارد  اطاق اول،
است و مشغول تدارك  "مسئول روز "كارآمد.  مريم        آنهم سالحي كوچك و نا

  ارهاي روزانه. نهار و رتق و فتق ك
از اند و        مات وهم مشجر  ها          آشپزخانه به كوچه پنجره دارد؛ اما اين شيشه

شود بخشي از اطاق اول محسوب            مىا آشپزخانه ر شود.        كوچه ديده نمىاينرو 
اي يك و نيم  اطاق مجزا شده و فاصله چوب و شيشه ازاز ديواري  كرد كه با
جنوب،  رو به ،هر دو ،ا كوچه ايجاد كرده است. اطاق دوم و هالمتري ب
يات حتوان     از پشت آن مىاي سراسري دارند از آهن و شيشه كه              پنجره
 ي شرقي و غربي جدا          كه با ديوارهائي كوتاه از دو همسايه ي را ديدكوچك
اي         گذرد . خانه               ي جنوبي مى يهاز حيات خلوت همسا ،اما ،شود. راه فرار       مي

  شود.        ي پشتي باز مى       اش به كوچه           كه درب حيات
دوباره سرم به كارم مشغول شده است كه صداهائي از پشت در و 

كند. احساس مي كنم سه نفر         را جلب مي هائي از پشت شيشه توجهم         سايه
 هاي           هلحظ :اند. احساسي قوي به من مي گويد ها ايستاده       ر وروى پلهپشت د

  . يستخوبي در پيش ن
فكر كنم . گويم: اين در زدن مشكوك بود مي رسانم و         مي مريمخودم را به 
  چند نفر پشت درهستند . ايم.           محاصره شده

گويم آماده شو.  كار بايد بكنيم؟ ميپرسد: چ        منصور با رنگي پريده مي
دارم كه  آورد... پرده بين دو اطاق را بر مي       از جلد كمري در مي را اش  سالح

رفقاي پشت پرده هم در جريان قرار گيرند. آهسته و با خونسردي به رفقا 
اول از همه راه  .گويم ممكن است لو رفته باشيم و به پايگاه حمله كنند مي

بعد در دست هريك از سه مهمان يك سيانور  ودهم         شان مي       نشانفرار را 
هاي پايگاه را كه           نيز سيانورم را در دهان گذاشته و پول مگذارم. خود            مى

هاي اضافي   ازنارنجك .كنم        اي است، بين رفقا تقسيم مي                مبلغ قابل مالحظه
هم  را يكي  .به مريم و يكي را به منصور را دهم، يكي        خشايار مي يكي را به
به همه چيز طبق طرح   .دارم        دهم. مسلسل را بر مي      م جا مىبند خوددر كمر

  ام. دفاعي عمل كرده
چرا كه  .كنار من است، برايم از هرچيز مهمتراست كه پيت دو صفر

ى رفقا در               كروكي انبارها و قرارهاي سازماني همه اسناد مهم، ى   دانم همه      مي
 تا يمبه همين جهت پيتى پر از بنزين را هم كنارش گذاشته ا .آن قرار دارد

  دست دشمن نيفتد.  به ه حمله شد، هيچ چيزكچنان
تو گوئي آنها منتظر بوده اند ما آماده  .دوباره زنگ خانه به صدا در مي آيد

  اين همه، يك يا دو دقيقه بيشترطول نكشيده است.گرچه  شويم؟
شوم. منصور نيز رو به         بي سرو صدا گلنگدن مي كشم و آماده شليك مي

ها زياد است. به           داند كه خطر شليك اين نوع سالح      زند. مي        ديوار گلنگدن مي
كشد، يك ساواكي  ى قفل را مي      گويم در را باز كند . تا دستگيره مي         مريم

كوبد و مريم          قدرت تمام خودش را به در مي يوزي به دست، با سرعت و
افتد . همزمان، ساواكي دومي كه او نيز يوزي در دست        مي پشت در گير

ي مسلسل من          با شتاب وارد اطاق دوم مي شود و درست روبروي لوله ،دارد
شليك كنان  .كنيم       درنگ به او شليك مي      گردد. بي ند و برميز       خشكش مي

كند يكي         مي "گل"اش        كند سالح        كند .منصور تا به او شليك مي فرارمي
  كشد. بي فايده است .        مي گلنگدندوبار

اي كه توي هال است مي بينم كه ساواكي  در آينه ،از الي در اطاق جلو
. در اطاق را كمي بيشتر باز استلي كنار در اطاق دوم كمين كرده او
برم و او را به         كنم؛ لوله ي مسلسل را به سمت اش بيرون مي         مي

اي         گريزد . لحظه       فرياد كشان و شليك كنان مي )5(0رگباركوتاهي مي بندم.
 خيزد.              بالفاصله صداي رگبار مداوم از كوچه برمىشود. اما                     سكوت برقرار مى

با يك حركت سريع تا دستم را دراز ميكنم در خانه را ببندم. زن صاحبخانه 
كشد، با ديدن مسلسل دستى من         ها وحشتزده سرك مي      كه از باالي پله

  را بسته ام.  ) حرفش تمام نشده در6حميد آقا؟! ((اي واي)  گويد:        مي
رفقا در حال باال رفتن  از ديوار روبرو هستند. خشايار حتى يكبار از ديوار 

اما از جايش تكان  مريمسمت شرق به خانه همسايه رفته و بازگشته است. 
سرپا  كه  شگفتابردارد. اما قدم تواند        خورد. تيرخورده است و نمي        نمي

به حيات با خود پيدا نيست. او را اش        در چهره "امطلقگلوله  دردايستاده و 
آن را كف اطاق و روي پيت دو  .برم. برميگردم. پيت بنزين را برميدارم       مي

و لرزاند         كشم. انفجاري مهيب خانه را از بن مي      كنم. كبريت مي        صفر خالي مي
كشد و همچون شوكي الكتريكي                انگار دستي نامرئي مرا به درون آتش مي

  )   7اندازد .(            مرا به ترس مى
كند كه رفقا از ديوار عبور كنند.         منصور هنوز در حيات است و كمك مى

 تكانتواند مريم را     بينم منصور هر جه زور ميزند نمى       نوبت مريم است. مي
. ست، مريم چاق و سنگين استمنصور هر چه الغر و تركه اي ا. دهد

بگويم: رفيق اگر از اين  او هخواهم ب            كشد. مي        در اينجا هم سر ميشيطنت 
من و منصور  درگيري جان سالم به در برديم،  حتماً خودت را الغر كن و يا

م ه كانديداكه رفقا به هنگام عضوگيري به وزن  دهيم            به تشكيالت پيشنهاد 
  ! توجه داشته باشند

با تالشي فراوان مريم را از ديوار باال مي كشيم. حاال همه به حيات خلوت 
اند و در           به ما چشم دوخته             ها با حيرت         همسايه. ي همسايه وارد شده ايم       خانه
ما  ":گويم       كنند. مي       اند، بازمي       مان  نگشوده          اي را كه تاكنون به روي         شيشه

اند. ما فوراً از       ساواكي ها به خانه ي ما حمله كرده .چريك فدائي خلق هستيم
  !  "شويم؛ ببخشيد.       خانه ي شما خارج مي

سرپا  .است تواند گام از گام بردارد؛ انگار سنگين تر هم شده             مريم نمى
ل كبسيار خونسرد است. من اما با دو مش ولي تواند بايستد.                        هم ديگر نمى

اين ها  .حمايل ندارد ام       م. هم كمربندم نامناسب است و هم مسلسلا        مواجه
مانع از آنند كه بتوانم مريم را از مهلكه دور كنم. منصور هم خيلي ضعيف 

يكباره ام كه نمي توانيم رفيق را با خود ببريم!             الجثه است. تازه متوجه شده
ي زندگي         ما طبق آئيننامه : افتد       بر دوش من مي اي بس سنگين       وظيفه

رفيق زخمي را زنده به دست دشمن ندهيم. تمام  كهچريكي موظف بوديم 
ي       ممكن نيست. مخمصهكند.  كه همراهيخواهم        مي كنم و از او         مي را مشتال

حسين  ي رفقا خسرو و         خاطره ! رفيقت را بايد بكشي ... ! غريبي ست
) همچون روز برايم روشن است كه اگر 8(شود...       در ذهنم زنده مي حقنواز

اورند. در چهره اش چيزي       زنده بدست دشمن بيافتد دمار از روزگارش در مي
عضوگيري او  ي       افتم كه درباره   بينم .ياد دفاع صبا مي       جز خونسردي نمي

گفت: شما برويد .عجله كنيد       ست... فقط مي       گفت: رفيق پرانگيزه اي        مي
  ؟اما مگر ساده است... .حال بايد او را بكشم ...

ضامنِ مسلسل را از روي رگبار به روي  هر چه هست جاي تعلل نيست. 
گذارم و ماشه را          ي مريم مي         ي مسلسل را بر شقيقه           لوله. برم         مىتك تير 

  چكانم، شليك نمي كند.         كند. دوباره مي       چكانم. عمل نمي        مي
  شما برويد.  برويد، من سيانورم را در دهان دارم. مطمئن باشيد! :گويد      مي

 )9ِكشَم .( ِبِِِِِكشَم ؟ نمي را امگويم: كُلت              مي خودم بايك آن 
ي همسايه وارد  ده متري سوم        گذاريم و همگي از در خانه مي   مريم را 

ي بهمن ماه است.      شويم. نيمه         خيابان محمد رضا شاه در فرح آباد ژاله مي
   تهران سرد و زمين پر برف است .

اند.به چه و به        در حال تيراندازي همچناندر ده متري باالئي ها   ساواكي
كنند؟ بيم آنكه صبا و حسين وارد كوچه شده با شند و با       كه تيراندازي مي

  آنها درگير، ازذهن و دلم ميگذرد.
ي شرق        دو اتومبيلِ عابر، در دو نوبت  خودمان را از منطقه از استفادهبا  

  )10رسانيم . خانه اي در شهر آرا.(       ن  و جائي امن ميبه  غرب تهرا
زده شان         شگفتزير نگاه  مانده ام و دري همسايه    من اما هنوز در خانه 

است.نگاه ا  كردهام . منصور انگار حس        نكشتن مريم ياكشتن و  ى          در انديشه
كند و حتمن بيش از همه به        ش پر از نگراني ست. به همه چيز فكر مي
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خودش را كه چون كودكي  ! همين را ديده است البد  در من هم ! مريم
ي من است.        اش زير چانه        چسباند. موهاي فرفري        نمايد به من مي       معصوم مي

گويد:         مي اش          ى شمالى   و لحني مهربان ولحجه اهگن باكند و        محكم بغلم مي
چنان به كشتن و نكشتن غرقم و اينكه  !"جان ما را تو نجات دادي رفيق"

ام.نگاهش        نشنيده او راانگارحرف  آيد كه             مان مى         ناكشتهي           زخمي چه بر سر
زيباتر  اش        ندلبخ. " تي جان قربان "گويم:       . مياعتناء بمانمگذارد بي        اما نمي

آنكه بداني و بفهمي        بي شايد كه شود  و با چنين خنده اي زيباست       مي
را  خانه  شوي و به عنوان آخرين وظيفه، عالمت عدم سالمتي       سبكبال مي

ي خيابان محمد رضا شاه،       كه همانا ضربدرىست بر تير چراغ برق شكسته
، در سريعترين زمان به انجام آدميمت در ارتفاعي به بلنداي قا

  )11رساني.(       مي
                                                 

  : پا نوشت ها

شاهي است و رفقا سيمين و زهره دو         خشايار، نام سازماني جعفر پنجه =1
رفقا عباس هوشمند و غزال تيم ضربه اي كه  آنها به خاطر .خواهر او هستند
و يا به  - و ردي كه به خانه ي مادر پنجه شاهي برده بودند آيتي خورده بود

 بطور موقت  به پايگاه ما منتقل شده بودند و مجبور به اختفا -عكس
خشايار از نخستين رفقاي  سيمين و زهره بعدن به شهادت رسيدند..
وقتي فهميد چاره چيست،  61درسال  بود كه"گرايش سوسياليسم انقالبي "
ل از همه پيشتاز شد و راه خود را رفت. دريغا كه جنبش كارگري ايران قب

او از طريق احمد  اين رزمنده  صميمي و شريف خود را از دست  داد.
عطاالهي كه خانه ي مشتركي را لو داده بود  به دام افتاد و با خوردن سيانور 

به چنگ  گرفت و نگذاشت اين جان عاشق جان خود را گهدر همان دام
  مزدوران جمهوري اسالمي بيافتد  .

از زندان آزاد  56در سال  او .منصور، نام سازماني رضا غبرائي است -2  
اش        به دليل توانائي نسبي تئوريك برغم نداشتن آمادگي هاي رزمي شد و

مركزيت سه نفره ي قبل  فورن عضوگيري شد و در مدتي كوتاه به عضويت
ي مركزي سازمان  اكثريت و            عضو كميتهقيام  . بعد از درآمد 57از قيام 

(مثلن نوشته هاي رفيق  ي كار( اكثريت) بود . به گواهي اسناد       سردبير نشريه
 ى كار اكثريت،       اي در نشريه        با انتشار مقاله در ارتباط اكبر شالگوني و...)

ي مقاله       خواهد نويسنده          ىاسداهللا الجوردي طي تماسي با فرخ نگهدار ازاو م
مزبور را به او معرفى كند. نگهدار، رضا غبرائي را به عنوان سردبير نشريه و 

فرستد. بازهم اسناد (نوشته هاي يكي از        نه نويسنده مقاله، به مسلخ مي
دهند كه خود رضا غبرائي و چند تن ديگر       اعضاي ك م اكثريت) گواهي مي

در زندان  67اين تسليم و تحويل بوده اند .  رضا غبرايى در سال  مخالف
 .اوين اعدام شد

 به باور من رضا غبرائي به رغم اين كه به اكثريت پيوست،از نوعي سالمت
برخوردار بود كه به احتمال زياد براي رهبري اكثريت  اخالقي و شرافت رفتار

شرفي  آن دوره اش، گر را همكارانماجرا اين ابعاد مزاحمت آفرين بود .
معلوم  به درستي آنگاه زگو كنند.مي بايد با  ،بايسته در خويش سراغ دارند

كجا سر  شد كه اصرار فرخ نگهدار براي تحويل او به الجوردي ازخواهد 
 چشمه گرفته است .

مريم نام سازماني فردوس ابراهيميان است كه سومين عضو ثابت پايگاه  -3
ي تحت          ه صنعتي بود. او بر اثر ضربه به شاخهما و دانشجوي دانشگا

مجبور به اختفا شد. از همين رو هنوز آموزش هاي  ،رفيق يثربي مسئوليت
هاي        الزم را براي زندگي چريكي نديده بود.اما بدليل كاراكتر جدي و انگيزه

 . ه شدعضويت پذيرفتاش به        ولورفتن انقالبي بس
يبرم كه كوتاهي اين رگبار ناشى از هوشمندي من در بعدن پي م  -4

مناسب از فشنگ نبوده است . سالح من هم پس از دو رگبار گل        استفادي 
كرده بود. يعني بر اثر گرم و سرد شدن لوله ي سالح، كاليبر آن تغيير 

ر لوله گذارد گلوله هاي بعدي رد شوند . در نتيجه يك گلوله د       كند و نمي      مي
  كند.        گير مي

پس از ضربات  با كفايتزاده از رفقاى قديمى و از مسئولين  صبا بيژن - 5
است. او دربازسازى سازمان نقش كليدى داشت. همرزم رفيق  1355سال 

به  53شايگان در سال  فيقمرضيه اسكويى و مادر شايگان بود كه با گروه ر
تبريز و سمپات رفيق بهروز سازمان پيوستند. حسين چخاچى از رفقاى 

            زاده و بهنام اميرى              همراه با صبا بيژن 1356سال  پايانارمغانى بود كه در
 روتعجب اين زن ازآن -6كشته شد به دست مزدوران ساواك  دوان در تهران
مردي بسيار خوب و  : چهرهاز من در ذهن داشت ديگريبود كه چهره 

و....  بود ى ثروتمندش پشت كرده          ه خاطر وى به خانوادهعاشق همسر كه ب
و دور ساده زيست توجيحاتي بود كه صبا براي عادي جلوه دادن  لبتهاينها ا

  خانه و بي ارتباطي ما با خانواده به گوش زن همسايه خوانده بود.از تجمل 
ش گزار پس از درگيري،رفقائي براي بررسي به محل حادثه رفتند - 7  

ند. ا شيشه ها ذوب شده حتي كرده بودند كه خانه با تمام وسائل سوخته و
پولي را  ،ما نامه اي به صاحبخانه فرستاديم و ضمن ابراز تاسف از اين واقعه

 كرديم و تصريح نموديمكه پيش ايشان داشتيم، معادل خسارت ارزيابي 
مشابه هم پس يك كار آن را خواهيم پرداخت.  باقي ما چنانچه كفايت نكند،

ي بود كه از اين در گيري انجام داديم و آن پرداختن مابقي قسط تلويزيون
اين رفقا شنيده از مغازه اي در همان محل خريده بوديم . ه خودبراي توجي

 رابودند كه در خانه گردي پس از حمله درحاليكه رفيق مريم سيانورش 
ت ساواكي ها او را به زده بود در زير همان تختي كه پنهان بوده اس دندان

  رگبار بسته اند .سياهي شديد چهره ي او را نشان تاثير سيانور دانسته بودند. 
پايگاه ما بود،  دو صفر پيت ست كه ازجمله اسنادي كه در             اين نيز گفتنى

محل تردد رفقا صبا و حسين در همĤن روز بود. كه معموالً هر كس ازهر 
ه كچنان تا ترددش را بنويسدمحل كرد ميبايست حوالي       پايگاهي خروج مي

  تحقيق كنيم.دربارة ماجرا ضربه خورد از آن طريق بتوانيم  
دستور  "در روايتي به نام را " حسين حقنواز "تجربه ي تلخ رفيق -8

علي اكبر " ام، درسفر مشتركي با رفيق        پيش از اين نوشته" تشكيالتي
شهد اتومبيل شان بر اثر خستگي رفيق جعفري كه از تهران به م "جعفري

كند. رفيق جعفري به        راننده بود، از جاده منحرف و به دره اي سقوط مي
شدت زخمي و امكان گريختن نداشته است. به دستور خود رفيق جعفري و 

حسب وظيفه، رفيق حقنواز با شليك گلوله نمي گذارد رفيق زنده دست  بر
   اما از آن پس دچار نوعي افسرده گي شد "سين حقنوازح. " دشمن بيافتد

رفيقي نازنين كه طعم شكنجه وزندان را  بگويماين را نيز بد نيست  -9
اگر من جاي  !ببين هاشم  " را شنيد گفت: باال وقتي روايت ،چشيده است

مريم بودم و زنده به دست دشمن ميافتادم، اول يك فحش به تو ميدادم بعد 
مسئله اين نيست كه خود را جاي مريم و آنهم زنده ي . " ... ابه ساواكي ه

مريم بگذاريم .زنده ي مريم گفت شما برويد .اگردر جا وموقعيت من بوديد 
    جه ميكرديد ؟ 

 پس از اين ماجرا . گزارشي از اين درگيري در نشريه ي داخلي  -10   
بود. رفيق كه به گمانم آخرين نشريه ي منظم داخلي  سازمان  نوشتم

  . او در اين يادداشت،نگاشت خشايار هم در همان شماره يادداشتي انتقادي
 طرح كرده بود كه ارزيابى و  به گونه ايبا راننده غير قاطعانه  را برخورد من

شدم. خوشبختانه اوچنان نيك نهاد        به قهر متوسل ميبايد  در صورت لزوم
اي پس از قيام، با كمي خجالت به بود كه خيلي زود يعني، درست در روزه

خواهم من گفت: رفيق برخورد من اشتباه بود و اين انتقاد ازخود را كتبي 
من به جاي او  چيزي بنويسد.  حاال باره اين دراو  كهاجازه نداد  قيام نوشت

و ريز ما جرا را در زير دارم.         نويسم و يادش را گرامي مي      پس از سي سال مي
 : ممياور

ايم  كه يك  نرفته از خانه ي همسايه كه خارج شديم .هنوز بيست سي قدم
كنار  ،ش را مي گيرم. خودم جلويرسد.  جلو       مي سرپيكان تعليم رانندگي 

. به راننده ميگويم: ما نشينند       مي صندلي عقبروي راننده و رفقا پشت سر، 
سريع  .ما حمله كرده اندساواكي ها به خانه ي  .چريك فدائي خلق هستيم

مايل نيست كه به تر بران تا از منطقه دور شويم!  زمين برفي ست و راننده 
 ام.. مسلسلم را كه تا كنون زير كُتَم در بغل گرفته سرعت اتومبيلش را براند
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 اعتنايى به حرفمگويم: لطفاً قدري سريعتر برانيد.        گذارم و مي       روي زانو مي
با  پياده شو ! ميگويد: يا مان را عوض كنيم.       ميگويم: بايست جاي.        كند                   نمى

زند كه        طوري حرف مي .ماشينم را نميدهم .خورم      اين ماشين نون مي
ميفهمي انگار جانش به ماشينش بند است. به يكي دو خيابان باالتر كه 

شوم و به يك بنز قهوه اي رنگ كه در حال            يسر تقاطع پياده م ،رسيم      مي
دهم . راننده مردي ميان سال، آراسته و بسيار مؤدب        عبور است، ايست مي

 ،است. تا ميگويم به ماشين شما نياز داريم؛ ما چريك فدائي خلق هستيم
به او شود و با احترام ماشينش را در اختيار ما ميگذارد.        فوراً پياده مي

كنيد. محترمانه سر       تان را پيدا مي      ميگويم: ساعاتي ديگر آنسوي شهر ماشين
 .به پا ندارد كفش دهد. من هم متقابالً لبخند ميزنم. يكي از رفقا     تكان مي

شوند به سرعت       ايستم. دو رفيق پياده مي      كفش ملي مي فروشگاهنزديك يك 
ايقي بعد به خانه ي يكي از نزديكان در شهر آرا مي دق .خرند       كفشي مي

با تاكسي بر  .و ماشين را دورترها پارك مي كنم ميگذارمرسيم. رفقا را 
سر راهمان به  ، درهركدام از ما موظفيم بهنگام بازگشت به  پايگاه ميگردم.

د نگاه كنيم. وعالمت سالمتي پايگاه كه معموالً برستون يا ديواري زده ميش
يار را براي زدن عالمت عدم سالمتي پايگاه به محل عالمت /تيري خشا

فرستم. با اينكه فاصله دور است        شكسته در خيابان محمد رضا شاه/ مي
قرار  فردا ي آنروز برمان با صبا       سريع عالمت ميزند و بازميگردد.  تماس

  ميشود .
به چاپ  1356 دوم بهمن  ي ديگر كه در نيمها در كيهان، يا جريده

كشتن دختر و به شود. ا  منعكس مى بني احمد پان ايرانيستسخن رسيد، 
اى از اين   است كه گوشه بدينگونه كند و         اعتراض مي سالح،        دانشجوي بي
  شود.        ماجرا برمال مى

ست كه پس ازاين واقعه انتقادي از سوي رفقا به عملكرد من نشد.  گفتني
 مورد تشويق قرار گرفتم ويكي از بهترين سالح هاي سازمان، با دوبر عكس 

خشاب اضافي يكي بيست فشنگي وديگري چهارده فشنگي، در اختيارم قرار 
  گرفت. 

البته سواي انتقاد خشايار ، يك انتقاد از خود نيز مطرح گرديد. انتقاد از خود 
بندم بوجود من مربوط به بي توجهي ام نسبت به اشكالي بود كه در كمر

آمده بود كه ميبايست فوري درستش ميكردم. اما گذاشته بودم در برنامه ي 
ظاهراً فقط به خروج فكر كرده بودم كه در كه درستش كنم.  بعد از ظهر

آنروز خروج نداشتم. اما فكر در گيري را كه هر آن محتمل است نكرده بودم. 
را به رفقا نشان نداده بوديم. انتقاد البته وجود داشت مثالً اين كه راه فرار 

  ت.چون اين اولين چيزي بود كه هر تازه وارد به هر پايگاه بايد ميدانس
گذرد . گرچه بارها به اين نوع         سي و سه سال است از اين واقعه مي =11

همه ام، اما همواره چونان حوادثي بسيار كه بر ما گذشته،         ها انديشيده       حادثه
زئي طبيعي از كل زندگي پر تالطم چريكي و انقالبى دانسته ام .اخيرن ج را

دوست و دشمن  را به مرور آن دوره و انقالبيون آن  جوشش هائي  كهاما 
   را ضروري كرده استبراين رويدادها   زمان واداشته . تامل

ر تئات بازيگر صحنه ييك  ي پيكار همانند       به گمانم انقالبيون در صحنه   
به دالئلي بازيگر ماند كه         چنين وقايعي در مبارزه به اين مي  .كنند       عمل مي

 قطع شود. آنگاه  "سوفلور "ياد ببرد و ارتباط اش با  متن نمايش نامه را از
به گمان من عملكرد او در چنين هنگامه اي بيش از هر زمان  كند؟       چه مي

هايش هستند. زيرا در نبود متن و  ها و قوت   ، ضعفمعرفتديگر خصلت نماى 
، اين توش و توان واقعي بازيگراست كه با ندائي از درون  در "سوفلور"نداي 

رساند. به همان گونه كه رفيق         هم مي آميزد و نمايش را به پايان مي
اى ماندگار     ي        خويش نقطه "ساعت"و آن زنِ تهي دست، "چادر" با  *زيبرم

  ديكتاتوري شاه گذاشت زشت چهره زندگي زيباي خويش وبر
رفيق زخمي  كند و       به صحنه ديگري بازگرديم: وقتي سالح عمل نمي 

كه نقش  "آئين نامه"ميگويد: شما برويد و من سيانور در دهان دارم، 
زيرا چنين وضعيتي  .ندارد دستور العملي كند ديگر         را بازي مي "سوفلور"

از اين پس اين خود فرد است كه بيش از هر پيش بيني نشده است إ در آن 
كند. و در اين لحظه ديگر اين         زمان از درك  و دريافت هاي خود حركت مى

گويد چه بايد كرد و چه نبايد كرد           نداى درون اوست كه حكم مى كند و مى
ومبين  اصالتى ند محسوب ميشو"نمونه اي"از همين رو اين نوع عمل ها  !

وجدان فرد را جايگزين مقررات جمعى  "واقعه"منحصر به فرداند؛  چرا كه 
 كرده است. 

ست  قطعه شعری »ش مسخ نيارست كرد رخساره ايست كه توفان« *
  از احمد شاملو که برای زيبرم سروده است.

 جهان به پا صياد اي خانواده و انزلي بندر در 1323 درسال زيبرم، رفيق
 -در تهران -پس از سربازي دركتابخانه اي صياد  شيالت بود. ها اشت سالگذ

چهل به چريكهاي فدائي خلق پيوست در  اواخر دهه ي مشغول به كار شد.
در محاصره ي دشمن 1351داد  مر 28در  .عمليات بسياري شركت جست

ت پيش از همه اهالي خانه را به زير زمين هداي اي پناه برد. به خانه .افتاد
از زن صاحبخانه چادري خواست و ظرفي  تا مهماتش  كرد تا آسيب نبينند .

بابت اينها پولي به زن داد ...يك فشنگ براي خودش  را به سينه بندد .
 هيچ از او اما ساعتش را خرد كرد تا نگهداشت ما بقي را نثار دشمن كرد .

  مزدوران نيفتد . ستبد

*  

  

  

  
  

  شب؛ هزار و يك

  فرهنگ ما روايت عشق در
  

  اسد سيف

  

شب زندگي مي كنيم.  هاي هزار و يك هاست كه با داستان ما ايرانيان سده
مشكل بتوان كسي از ما يافت كه داستاني از اين مجموعه در ذهن نداشته 

گوي ما  قصه "شهرزاد"هاي دراز زمستان  ها در شب باشد. مادران و مادربزرگ
ود تا همين صد سال پيش آگاهي ها. ما خ بودند در روايت اين داستان

ها آن را به عنوان يك اثر ادبي به ما  چنداني از بنيان آن نداشتيم. غربي
ي آن كه تا كنون در ايران موجود بود، ترجمه  ترين نسخه شناساندند. كامل

شاه صورت  شش جلدي عبدالطيف طسوجي بود كه به دستور ناصرالدين
شب امسال در ايران منتشر  و يك گرفته بود. سرانجام نسخه كامل هزار

   )1(شد.
اثر آندره  "شب اي بر هزار و يك مقدمه"زمان با انتشار اين اثر، كتابِ  هم

هايي توسط جالل ستاري منتشر شد.  ميشل نيز با ترجمه و افزوده
شب در زبان فرانسه از آن آندره ميشل است كه  معتبرترين متن هزار و يك

  انند.ترين متن مي د آن را كامل
ها و پريان، داستان  هاست در كنار جن شب داستان زندگي انسان هزار و يك

سحر و جادو و دين، داستاني كه عشق در آن به حيله ممكن مي گردد و 
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گرند. دام براي مردان مي گسترند تا اسيرشان كرده، كام از آنان  زنان حيله
ه و مي به صبح مي ها را با ساز و تران ست كه شب برگيرند. داستان مرداني

رسانند، به دنياي دور سفر مي كنند، به عشق زنان گرفتار مي آيند، فريب 
كه؛ تقدير چه  اند و اين آنان مي خورند، نرد عشق مي بازند، منتظر حادثه

  برايشان در پيش دارد.
شب داستانِ زندگي زنان است در جهاني مردساالر، زناني كه  هزار و يك

جا  روي و يا مكارند. آن گار، باهوش، ساحره، كنيز، پريمادر، معشوقه، پرهيز
كه به راه رسيدن به هدف ناتوان باشند، به حيله توسل مي جويند، مكر به 

پا مي دارند. اگر به حيله متوسل نشوند، مردان  عشق مي آميزند و فتنه به
كه  روزگار بر آنان تلخ مي گردانند. مكر نهايت هوش آنان است و جالب اين

تر از مردان. در اين اثر هرگاه خرد ناتوان گردد، حيله و سحر و  موفقند، موفق
  جادو به كار مي افتد.

شب داستان زنان خيانتكار است، زناني كه شوهر مي فريبند و يا  هزار و يك
  مي كشند تا به معشوق برسند، زناني كه عطش شهوت دارند. 

ي  ا را به آني از يك نقطهه شب ساحران و جادوگران انسان در هزار و يك
اي ديگر مي كشانند، دريا خشك مي گردانند، سيل جاري مي  جهان به نقطه
ها را به شكل انسان در مي آورند.  ها را به هيئت حيوان و حيوان كنند، انسان

گدا و فقير به آني ثروتمند مي شوند و ثروت در يك لحظه دود مي شود و 
ب پرندگان سخن مي گويند، حيوانات فكر ش به هوا مي رود. در هزار و يك

هم  ها نظارت دارند. از دل خاك در يك چشم به مي كنند و بر رفتار انسان
اي نابود مي شود. در  زدن كاخي سر بر مي آورد و لشگري عظيم به اشاره

اي و يا يك قالي از شرق به غربِ عالم  شب مي توان بر بال پرنده هزار و يك
  شكم ماهي دريايي پشت سر گذاشت.پرواز كرد و يا در 
شب پيرزنان عجوزه نام دارند، بدسگاالني هستند كه ساحري  در هزار و يك

 ها هايي كه جن هايي پليد، عفريته مي كنند و قدرتي مافوق بشر دارند. انسان
ها خيرخواهانه  ها واسطه نيز هستند، گروهي از آن به خدمت دارند. عجوزه

تا عاشق و معشوق به وصل برسانند. (داستان  نيرنگ به كار مي گيرند
ها به ذات اما پليدند، مردان و زنان پارسا مي  النفوس) عجوزه اردشير و حيات

  خورده) فريبند. (دختر تازيانه
اي بر زندگي خويش  اند و اراده ست كه برده شب داستان كنيزاني هزار و يك

اده مي شوند تا مورد ندارند، خريد و فروش مي شوند، خدمتكارند، هديه د
ها.  برداري جنسي قرار گيرند. كنيزان به اسير گرفته شدگانند در جنگ بهره

اي از آنان بسيار باهوش و  در ميان آنان شاهزادگان هم يافت مي شوند، عده
  آگاهند. (خداوند شش كنيز)

ها راه مي  ها زيبا و باهوشند، از بهر آنان جنگ شب شاهدخت در هزار و يك
داناياني هستند كه گره بسياري از مشكالت، حتا براي پدر و يا شوهر  افتد.

مي گشايند. در اين اثر، زيبارويان داناياني هستند آگاه. (انوشيروان و دختر 
شب همه  دهاتي) پنداري زيبايي با هوش در رابطه است. زنان هزار و يك

  ها از علم نيز بهره دارند. اي از آن نشين نيستند، عده خانه
اي تغيير شكل مي دهد.  شب جهان به اشاره در دنياي رؤياوشِ هزار و يك

سحر و جادو نه تنها اشخاص، اشياء را نيز دگرسان مي كند. در اين دنيا 
چيز دگرگون مي شود، بي  چيز، جز فكر آدمي، در استحاله است. همه همه
ثابت و  ها بر محور فكري واحد و كه ذهنيت انسان دچار تحول گردد. قرن آن

  مردانه پشت سر گذاشته مي شوند.
ست كه نمي  هايي شب رؤياهاي فروخفته و سركوب شده ذهن آدم هزار و يك

جا كه عقل ناتوان  توانند در تعريف هستي به تعبيري ديگر دست يابند. آن
هاي هزار و  است، ذهن رؤيا مي سازد تا حقيقت ديگري بيافريند. داستان

، حقيقتي كه با افسانه و سحر و جادو مي كوشد شب همين حقيقت است يك
شب اصل  جهان هستي را معنا كند. رسيدن به بخت و اقبال در هزار و يك

است. زندگي سخت مردم هميشه اميد در آنها پرورانده تا آرزوها را در ذهن 
  به پرواز وادارند.

ي شب كاربردي ندارند. در دنياي قوانين طبيعي و اجتماعي در هزار و يك
ها به ذات خويش تغييرناپذيرند، شاهزادگان و اميران  چنين متغيير، انسان

ايام فقير. هر شخصي همان  هميشه فرمانروا خواهند ماند و فرودستان پيوسته
نقشي را در زندگي بر عهده دارد كه بايد داشته باشد. الگوها قراردادي عمل 

  كان جوالن مي يابند.هاي مختلف ام مي كنند. رفتارها ثابت است و در فرم
شب عشق را يك روايت بيش نيست، در الگويي ثابت و  در هزار و يك

تغييرناپذير به كام مردان پيش مي رود. زنان ابزار لذت آنانند. هر زني كه 
نخواهد و يا نتواند به مرد لذت ببخشد، احكام آسماني، قدرت قاضي، قانون 

گر شانس آورد تنبيه مي شود و يا حكومت و سحر و جادو به كار مي افتند، ا
به حيوان بدل مي گردد، در غير اين صورت همان به كه سنگ گردد و يا 

  نابود شود:
پيري مي گويد كه اين غزال دخترعم اوست، جادو شده، كنيز و پسر مرا نيز 
هم او جادو كرده (حكايت پير و غزال) در همين داستان بازرگاني گوساله 

ديگر (پير و استر) پيري تعريف مي كند كه اين استر  شده است. در حكايتي
زن او بوده است. البته جرم زن خيانت به شوهر است. ابتدا زن شوهر را سگ 
مي كند و سپس شوهر به كمك ساحري ديگر دگربار انسان شده، زن 

  خويش استر مي گرداند.
شده است، مردماني كه جانشان را  شب حكايت مردماني مسخ هزار و يك

ارزشي نيست، اگر بخت ياري كند و كشته نشوند، ماهي مي شوند و يا سنگ 
ها هيچ انساني نمي تواند براي فرداي خويش  و حيواني ديگر. در اين داستان

ها گرفتارند.  انگيز حادثه اي از پيش طرح كند. همه در گردونه شگفت نقشه
ان محدوديت سان كه شكوه و جالل را در اين اثر عظمت است و زم به همان

حد و حصر بر ممكنات حاكم مي شود. انسانِ  نمي شناسد، بيم و اميد بي
ست پويا. شهرزاد هزاران سال مي تواند به همان شكلي  ايستا مبهوت جهاني

كه هست، داستان بيافريند و به شاه لذت ذهني و جسمي ببخشد و جهان را 
  سرايي خويش سحر كند. با داستان

پايان  ها و بدها در آن در جنگي بي ست كه خوب ييشب دنيا هزار و يك
هاي  ها همه رفتاري يكسان دارند، بدها نيز. ويژگي زندگي مي كنند. خوب

ها فاقد خصوصيات فردي هستند.  عمومي كه كنار گذاشته شوند، انگار آدم
چون مفهوم عشق، الگويي  هاي عاشقانه، رفتار و پندارِ عاشقان هم در داستان
ها پيروي مي  ها نيز از كليشه چنان تكرار مي شوند. حتا زيبايي همهستند كه 

هاي مختلف خود را تكرار  ها و شكل پنداري زن و يا مردي در لباسكنند. 
  اند. شكل مي كند. در اين اثر قهرمانان هم

كه عشق و  داري، بل شب شاهان و حاكمان نه در بند مملكت در هزار و يك
اند.  سان كه دوست دارند خلق كرده اثر، شاهان را آناند. مردم در اين  عاشقي

شاهان خوب در برابر شاهان بد قرار مي گيرند. (داستان عجيب و غريب) 
  عنصر خوب و خير در برابر عنصر بد و شر.

شب قصه روايت مي شود تا مرگ پس زده شده. (داستان سه  در هزار و يك
  پير)

اري واحد و رفتاري مشابه دارند. شب زنان همسانند، همه گفت در هزار و يك
مردان نيز. با اين تفاوت كه زنان افكار و آرزوهاي خويش از نگاه مردان بر 

  ي آرزوها در اين اثر براي مردان است. زبان مي رانند. به روايتي ديگر همه
ست كه آرزوهاي عوام در آن شكل  اي هاي عاميانه شب داستان هزار و يك

است. شايد به اين علت كه شخصيت فردي در آن داستاني به خود گرفته 
سان هستند. نمي توان افراد را به  ها هم جايي ندارد و همه به سان توده

ها  چون آدم ها در سطح مي گذرند و هم خصوصيات آنان بازشناخت. داستان
فاقد عمق و درون هستند. در اين اثر باورهاي عمومي، آسماني و احكام 

  ها بازگفته مي شوند. ناخالقي در تنِ داستا
اي عرب (مسلمان)، ايراني و يا هندي  هاي استوره شب اسير نگاه هزار و يك

هاي  ها. به روايتي ديگر؛ اين اثر بنيان در دادوستد است و يا تلفيقي از اين
شب نمي تواند يك تن باشد،  فرهنگي منطقه دارد. خالقِ هزار و يك

هايي به آن افزوده و يا  زماني داستان اي كه در هر فرهنگ و ست افسانه متني
طي تاريخ گرداگرد جهان گشته و از هرجاي "از آن حذف شده است. اين اثر 

اسالميزه "پس از آمدن اسالم، در جهان عرب  )2("نشاني بر خود بسته است
اين اثر در سفر خويش  )3("هايي از اسالم آراسته شد. ها و مثال شد، به فرم

http://dialogt.de/



  

     مقاالت و .....

  107ي  آرش شماره

 
٢٨٩

 )4(يي رومي (يوناني و بيزانسي) نيز بر آن افزوده شد.ها به غرب، داستان
عناصر هندي و ايراني و يهود و يوناني و بابلي و مصري و "شب از  هزار و يك

نوشته شده است.  "نيز عناصر كامالً عرب به دست استاداني ناشناس و گمنام
  بر اين اساس تاريخ تدوين آن را نمي توان معلوم كرد.

شب دغدغه اخالق و وجدان ندارند، سرنوشت خويش  هاي هزار و يك آدم
مختوم مي دانند و آن را مي پذيرند. از رفتار پهلواني در آن خبري نيست، 

  ها در آن ديده مي شود. اگرچه قهرماني
شب داستان به گروگان گرفتن و اسارت داوطلبانه شهرزاد است  هزار و يك

كه شهرزاد تمامي هوش و ست  در چنگال عفريتي به نام شهريار. آوردگاهي
توان خويش به كار مي گيرد تا اراده به خشونت را در شاه متوقف سازد. 

  شهرزاد به ظاهر با تقدير سر جنگ دارد ولي در واقع سرسپرده تقدير است.
ست كه راوي آن زن  شب نخستين كتابي در تاريخ ادبيات جهان، هزار و يك

  است.
ر شب را با دختري باكره به صبح ست كه ه شب داستان شاهي هزار و يك

ها را مي  مي رساند و سحرگاه به خاطر خيانتي كه زنش در حق او كرده، آن
كشد. شهرزاد، دختر وزير او، داوطلبانه نزد شاه مي رود. به پدر مي گويد: 

مرا بر ملك كابين كن يا من نيز كشته شوم و يا زنده مانم و بال از دختران "
بازي، مرگ  ي كوشد در حرمسراي شاه، با قصه و عشقاو م "مردم بگردانم.

حكايت شهرزاد و شهريار...داستان سرشت غريزي "خويش به تعويق اندازد. 
  )5("ست. و حيواني و وجدان اخالقي آدمي

اي را به زني آورده بامدادانش همي بكشت و تا سه  هر شب باكره"شهريار 
ين سه سال بيش از هزار به روايتي ديگر در ا "سال بدين منوال گذشت.

  دختر قرباني عقده شاهانه شدند.
در اين  شكي نيست كه شهرزاد رفتاري شجاعانه دارد. اين شجاعت را اما 
مي توان تجزيه و تحليل كرد. ترس نيز در شرايطي مي تواند موجبِ بروز 

  شهامت گردد. 
ود. گفته مي شود كه شهرزاد خود داوطلبِ حضور در خوابگاه شهريار مي ش

او از پيش مي داند كه شهريار پس از كام ستاندن، وي را خواهد كشت. مي 
كوشد تا در كنار شور لذت جنسي، از قدرت نقالي خويش بهره گيرد و اجاقِ 

  زندگي گرم دارد.
سان كه قهرمانان و پهلوانان  مي توان چنين رفتاري را قهرمانانه يافت، آن

و يا در دفاع از تاج و تخت شاهان پيشه مي استوره و تاريخ به راه رفاه مردم 
هاي بر مي خيزند. شهرزاد كوشيده است تا چرخه  كنند و به جنگ پليدي

جنايت متوقف نمايد، و دختران وطن از شمشير مرگ برهاند. مي داند اگر 
 جنسي با لذت موفق نگردد، خود به كام مرگ دچار خواهد آمد. آگاهانه لذت

ها كمك  كالم ذهن به لذت تن مي آرايد، از افسون واژهذهن در مي آميزد، 
  مي گيرد و در نهايت به مقصود رسيده، به موفقيت دست مي يابد.

خوابه شدن با پادشاه كه  مي توان در اين رفتار ماجراجويي را نيز ديد. هم
نيافتني باشد و يك افتخار،  ست مقدس، مي تواند آرزويي دست موجودي

رگ نهفته باشد. مگر آنان كه به زير احكام آسماني عمر هرچند در پي آن م
و يا  "گناه"مي گذرانند، نمي دانند كه لذت جنسي در شرايطي مي تواند 

به همراه داشته باشد و به مرگ پايان يابد؟ با  "رسوايي"باشد،  "حرام"
همه خطر به جان مي خرند و لذت را انتخاب مي كنند. لذت جنسي  اين

ست كه انسان در زندگي از برايش، از هستي خويش  هايي لذتيكي از نادر 
  ها نيز باشد. مي گذرد. به خوابگاه شاه رفتنِ شهرزاد مي تواند در همين مايه

مي توان در وجود شهرزاد قهرماني ديد كه مي تواند الگو باشد. مي توان او را 
  اي خانگي و مطيع. اي بود كه برده شد، برده بزدل يافت. آزاده

 -نه دختر-شب كه برده جنسي شاه بود، سه پسر  هرزاد پس از هزار و يكش
گاه هستي پسران بهانه و واسطه كرد تا اجازت تداوم  براي شاه زائيد، آن

 "مكر زن"ها را نمي توان  ي اين زندگي خويش از شاه طلب كند. آيا همه
است. شب از مكر زنان زياد سخن رفته  هاي هزار و يك دانست؟ در داستان

  مكار يكي از صفات زنان است در اين اثر.

شهرزاد جسارت مي كند، از شاه چندين بار طلبِ بخشش مي كند تا در 
جسارتم را ببخشيد، مي "ترسي كه سراسر وجود او را در بر گرفته بگويد: 

  "خواهم از شاه تمنا كنم....
طلبد، مي  "زندگي"كه اجازت براي  شهرزاد از شاه نه كاخ، نه ثروت، بل

مادر  كه بي هم نه براي خويش، به خاطر لذتي كه به شاه بخشيده است، بل آن
نماندن سه پسري كه براي شاه زائيده. شهرزاد نمي تواند حتا يك لحظه 

  بينديشد كه شهريار به او جان نبخشيده كه حال قصد ستاندن آن دارد.
وكار دارند، شيفته ها، آنان كه با ادبيات سر شب، غربي در نگاه به هزار و يك

اند. به ساختار داستاني آن توجه  نويسي، فرم و ساختار آن شده هنر داستان
دارند، چيزي كه بسياري از نويسندگانِ جهان را شيفته خود كرده است. 

هاي كنجكاو  سان كه در اين اثر روايت شده، ذهن توجه به زندگي مردم، آن
ها اما عاشق شهرزاد  يرانيمردم غرب را به خود جلب نموده است. ما ا

هستيم. زني مطيع، گوش به فرمان، مادري خوب، شجاع تا آن اندازه كه 
شوهر اجازت دهد. همسري مهربان كه به صرف رضايت شوهر،به اين بهانه 
كه زندگي به كام او خوش گرداند، وارد حرمسرايش مي شود. شهرزاد 

دن خويش چيزي بگويد و كه از كام ستان ست كه كام مي بخشد، بي آن زني
هاي  يا اصالً اين موضوع برايش مهم بوده باشد. هدف سيراب كردن هوس

سان كه اگر ارضا نشود، همسر به تيغ  بيمارگونه جنسي شهريار است، آن
  شمشير خواهد سپرد.

  

  
  

اي در زبان نيست و در اين عرصه هنري ويژه در  شب حادثه هزار و يك
ها  هاي آن سده واندن و يا شنيدن داستانادبيات محسوب نمي شود، خ

موجبِ سرگرمي و تفريح توده مردم بوده است، چنين نيز خواهد ماند. پروازِ 
آنان است كه به زبان خودشان بازگفته مي شود. چگونگي زندگي و  خيالِ هم

آرزوهاي ذهني مردم در آن برجسته است، چيزي كه امروز مي تواند محقق 
ها اما خوشĤيند هر  هم پيوستن داستان تار آن و چگونگي بهكار آيد. ساخ را به
  نويسي عالقه دارد. كسي است كه به تاريخ داستان آن

هاي ناب انسان در آن  پردازي ست. خيال شب شاهكاري جهاني هزار و يك
زمين به اين وسعت در غرب شناخته  انگيز است. هيچ اثري از مشرق شگفت

داستان، موسيقي و ديگر هنرها قرار گرفته شده نيست. موضوع صدها فيلم، 
  است و اين روند ادامه دارد. 
شب (نخستين ترجمه به زبان فرانسه در سال  پس از ترجمه هزار و يك

هاي آن به شكل افسانه براي كودكان  ، بسياري از داستان)6() در غرب1704
رخ بازنويسي شد كه مورد استقبال فراوان قرار گرفت، چيزي كه در شرق 

ها به ترجمه و تنظيم كارهاي غربيان در اين  نداد. در پي اين استقبال شرقي
و  "سندباد"، "بابا و چهل دزد بغداد علي"هاي  عرصه روي آوردند. قصه

هاي  بخش ذهن اند. اين آثار لذت از آن جمله "الدين و چراغ جادو عالء"
  چندين نسل در غرب بوده و هست. 

اند. مردان غربي نيز  به حوادث آن دل خوش كردهدر شرايطي كه عامه مردم 
را مي بينند. اين  "زن شرقي"عاشق شخصيت شهرزاد هستند و در او تصوير 

شهرزاد تنها خوشĤيند مردان شرقي نيست، مردان غربي نيز به او عشق مي 
ورزند. تصوير اروتيك غرب از شهرزاد ريشه در واقعيت ندارد. خيال مرد 

ي آن كه حرمسراها را به ذهن  رقي به شكل پيراستهست از زن ش غربي
هاي  ها نيز در ترجمه هاي عريان آن را ابتدا غربي تداعي مي كند. توصيف

نخستين خويش از اين اثر حذف كردند تا مورد پسند اخالق اروپايي آن 
  زمان واقع گردد. 
گ فرهن"پروا بيان مي شوند و اين ويژگي  ها بي شب توصيف در هزار و يك

است. رعايت اخالق عمومي جامعه ندارد، بدور از سياست و اخالق  "عامه
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پروا و عريان بيان مي شوند. عشق در آثار كالسيك تجربه ناشده  حاكم، بي
  هاي عاميانه به تجربه نزديك است.  است، اما در قصه

ست كه شاهان و طبقه حاكمه را خوش نمي آمد. خليفه  شب اثري هزار و يك
عباسي افتخار مي كند كه در زندگي خويش اين اثر و كليله و دمنه را 
نخوانده است. توده مردم اما آن را ساليان سال در ذهن خويش خويش حفظ 

شاه  ناصرالدينگاه كه به فرمان  اند. در ايران نيز آن كرده و بر زبان تكرار كرده
توسط عبدالطيف طسوجي به فارسي ترجمه شد، نخبگان جامعه آن را بر 

  هايي از آن حذف شد. نمي تابند. به همين علت بخش
آل از زن است، زنان نيز  شهرزاد نه تنها براي مردان ايراني نمادي عالي و ايده

  زن كه حتا نويسندگانِ . جالب اينها مي گويند در ستايش شخصيت او سخن
زنان ايراني، زنان معترض،  "مادرِ"در آثار داستاني خويش از او به عنوان 

  كه نشاني از اعتراض، از دگرگونه بودن را  زنان فمينيست نام مي برند، بي آن
ايم  گاه پذيرفته در او بنمايانند. آيا جز اين است كه شهرت شهرزاد را ما آن

كه بدانيم  ما نادانسته، بي آنشب برخاست و  كه غرب به ستايش هزار و يك
ايم كه خوشĤيند و در  هايي را بها داده ارزش اين اثر در كجاست، آن ارزش
شب را با راوي آن كه شهرزاد باشد،  انطباق با فرهنگ ماست. هزار و يك

ايم. كاري كه اكنون نيز به شكلي انجام مي دهيم و راوي را با  عوضي گرفته
  نويسنده يكي مي گيريم.

جا كه آزادي وجود ندارد و برابري بين دو جنس زن و مرد برقرار نيست،  آن
هاي  نمي توان از عشق به مفهوم امروزين آن  سخن گفت. مي توان از شكل

ها به دوران ماقبلِ مدرن  ها گفت و نوشت، اما همه اين كامي بدوي آن، از تن
در مقامي نيست  تعلق دارد كه زن در هيچ شرايطي با مرد برابر نبود. شهرزاد

شب نمي  كه عشق را تجربه كند، سراسر وجود او هراس است. در هزار و يك
  توان از عشق بين شهريار و شهرزاد سخن گفت.

 "گيلگمش"، زن روسپي مقدس استوره حماسي "شامات"چون  شهرزاد هم
را متمدن كند، سعي  "انكيدو"كه مي كوشد يك شخصيت حيواني به نام 

كشي را در شاه از بين ببرد. با اين تفاوت كه شامات  ت و زندارد خوي جباري
برده جنسي نبود و شخصيتي نسبتاً آزاد  "روسپي مقدس"به عنوان يك 

بازي  چه عشق بخش است، چنان داشت. همبستري شهريار با شهرزاد نجات
سان كه مارهاي  . شهريار يك وحشي خونخوار است. آن"شامات"انكيدو با 

وز با خوردنِ مغز دو جوان آرام مي گرفتند، عطشِ جنسي دوش ضحاك هر ر
بخت نيز با برداشتن پرده بكارت يك دختر در هر شب و بعد  ملك جوان

هنگام، فرو مي نشيند. شهوت شهريار را شهرزاد با  كشتن او در صبح
گويي و پذيرشِ بردگي جنسي مهار مي كند. شهرزاد پس از هزار و  قصه
ست شاه وحشي را اندكي متمدن كند، به اعتبار سه شب تالش، نتوان يك

  فرزند پسر از شاه خواهش مي كند، زندگي بر او ببخشد.
اي باروري و  شك بايد از نمادهاي استوره آزاد بي شهرزاد و خواهرش، دين

شب سترون گشته،  سان در هزار و يك زايندگي و يا بارندگي باشند كه بدين
اند. شهريار را مي توان همان ضحاك  تار آمدهكش گرف به بند شهرياري زن

دانست كه در شاهنامه فردوسي دو خواهر شهرناز و ارنواز در بند خويش 
مي توان ريشه آن را حتا در استوره باستاني  )7(دارد و آنان جادو كرده است.

بازيافت. و يا در ادبيات هند باستان  "ارنواز"و  "سنگهوك"، "دهاك اژي"
  )8(آثارش ديد.

، به مدت سه "خوب"شهرزاد ناجي دختراني ديگر است. به عنوان عنصري 
ي پدرساالر مردان با  را مهار مي كند، امري كه در جامعه "بد"سال عنصري 

پهلواني و قهرماني انجام مي دادند. بد را مي كشتند تا مردم نجات دهند. 
د، شهريار را شهرزاد به عنوان زن نمي توانست در آن فرهنگ، پهلواني كن

  اي ديگر توسل جست. بكشد و ناجي گردد. او به شيوه
اي قدسي است. نمي  از سويي ديگر؛ شاه در فرهنگ كهنِ ما صاحبِ هاله

اند تا وي را خدمتگزار باشند. اين شكل  ها آفريده شده توان او را كشت. انسان
دي نيمه هم مي بينيم. او موجو "گمش حماسه گيل"از زندگي شاهانه را در 

خدايي، نيمه زميني است. در آغاز فرمانروايي خويش، مردمان مي آزارد. آنان 

گمش كاسته  آزاري گيل شكايت به خدايان مي برند تا كاري كنند كه از مردم
  مند است.  استوره ضحاك در شاهنامه نيز از چنين شكلي بهره )9(شود.

بيمار او با سكس تسكين مي با نگاه امروزين به شهريار، او بيمار است. روانِ 
يابد. شهرزاد مي كوشد در كنار مسكّني به نام سكس، از داستان نيز به 

وسيله شرارت پايان يابد. شهرزاد را مي توان  عنوان ابزار استفاده كند تا بدين
شناسي به حساب  به شكل بدوي آن در روان "گفتاردرماني"از آغازگران 

شترك و موفقي است براي درمان رواني گويي شهرزاد كوشش م قصه"آورد. 
  )10("شهريار.

شهرزاد قصد رهايي خويش از اسارت مرد ندارد. آن را به جان مي پذيرد. 
ها را زنان ديگر  كار مي گيرد. همين حيله ست كه به هايي خرد شهرزاد حيله

  ها به كار مي گيرند و مكار ناميده مي شوند.    نيز به شكلي در داستان
مي تواند درك كند چرا شهريار او را نمي كشد. او عليه طبيعت شهرزاد ن

پي  "هاي زنانگي جاذبه"بشري خويش طغيان مي كند. نمي خواهد به راز 
شب هنوز  جو را دريابد. شهرزاد پس از هزار و يك ببرد و حقيقت معشوق كام

لياقت همسر دايمي شهريار كسب نكرده است. حتا معشوق شهريار نيز 
نمي شود. برده جنسي اوست. زني كه شهامت ديگر زنان اين اثر نيز  خوانده

حكايت "در  "دليله محتاله"چون  در او نيست. براي نمونه قادر نيست هم
عزيز بريده،  "مردي"چه كه بر وي رفته،  به انتقام همه آن "الملوك تاج

به شهريار را  "شور زندگي"و  "گشته داغ كند. جاي بريده را با آهن سرخ"
  تعبير فرويدي آن، خاموش گرداند.

ي جنسي شاه باشد، تنها در پناه سخن كه  كه برده آن  آيا شهرزاد قادر بود بي
قصه باشد، شاه را رامِ خويش كند؟ اگر به گرو گذاشتن جانِ سه فرزند توجه 

  كنيم، مشكل بتوان كارآيي قصه را بدين شكل پذيرفت. 
آرزوهاي مردانه در چند جمله خالصه پيام شهرزاد به عنوان دهان گوياي 

مي شود: برده جنسي مردان شويد، به زباني شيرين و جذاب آن 
هايي را روايت كنيد كه مردان دوست دارند، فرزندان نيكو بزائيد،  داستان

  خدمتگزاري مطيع براي شوهر باشيد تا شوهران شما را تحمل كنند.
اد و رابطه آن دو باهم، خبر سرايي، ما با زندگي شاه و شهرز وراي داستان

سان  نداريم. نمي دانيم شاه چگونه امور مملكت پيش مي برد و شهرزاد چه
روز به شب مي رساند. حدس زده مي شود كه او بايد هرشب از پيش قصه 

سان كه شاه مجذوب دارد. از شهريار حتا به وقت  خويش آماده گرداند، آن
مي كنيم كه سراپا گوش است و به شنيدن قصه نيز چيزي نمي دانيم. تصور 

  جان مشتاقِ شنيدن. 
آزاد و شهريار نيز در شبستان چيزي نمي دانيم. پنداري به عمد  از رابطه دين

اي صرف نزول كند كه همراه شهريار هر  از قصه حذف مي شود تا به شنونده
سرايي خواهر دارد. مي دانيم به همراه شهرزاد و به  شب گوش به داستان

پدر وارد كاخ شاه مي شود. احساس مي شود كه محرم راز شهرزاد  همراه
رنگي از مشاور دارد. آيا او نيز  است و در پيروزي خواهر بر شاه نقشِ كم

  همسر شاه است؟ 
آزاد مي دانستند كه  ها فرض كرد كه شهرزاد و دين ي اين مي توان وراي همه

ن شاه كشانده شوند و دير و يا زود نوبت آنان خواهد رسيد تا به شبستا
شبه او گردند، پس هشيارانه و هدفمند از پدر مي طلبند تا آنها را  طعمه يك

اي عبريان نيز همين راه در  قهرمان استوره "يوديت"داوطلبانه به دربار برد. 
اي بود كه با استناد بر انجيل عهد عتيق،  پيش گرفته بود. او زن يهودي بيوه

)، پادشاه آسوري كه خلق اسرائيل Holoferens( "هولوفرنس"خود را عاشق 
به اسارت گرفته بود، نشان مي دهد، به خوابگاه او مي رود، مدتي بعد به 

  وقتي مساعد سر از تن شاه جدا مي كند و خلق خويش از اسارت و ستم مي رهاند.
چه كه عنوان مي شود، مي تواند روايت شكست  شب خالف آن هزار و يك

هاي شهرزاد نتوانست بيش از  باشد. سخن شيرين در روايت نيز  گويي قصه
شب جان او را حفظ كند. قصه معموالً در دنياي كهن نقش  هزار و يك

بخت  آموزشي داشت. پند و اندرز بود كه مي بايست از آن آموخت. شاه جوان
اما پس از سه سال چيزي از آن نياموخت. آيا با اين هيوال مي توان زندگي 

بار حاملگي خويش به هزار  رد؟ گيرم كه شهرزاد از ترس جان سهبه سر آو
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بهانه مخفي كرده بود. اين هيوال كه شهريارش مي نامند چنان احمق بود كه 
وضع غيرعادي شهرزاد نشد.  ي حاملگي و بار نيز در اين مدت متوجه حتا يك

رنجِ  ها را مي شنيدند و يا مي خواندند به فكر نكنم مرداني هم كه اين قصه
  زن در اين ايام انديشيده باشند.
كش مشكل بتوان از داستان سخن گفت و يا  با اين شهريار، هيواليي زن

خويش است. حتا بعيد به نظر  "رجوليت"حديث عشق بر زبان راند. او اسير 
تر از  كامي باشد. خوي حيواني در او قوي ورزِ خوبي در تن مي رسد عشق
سان كه بر زندگي  ي به شكل غريزي، آنست. به امر جنس منش انساني

  جانوران حاكم است، بيشتر تمايل دارد تا انساني آن. 
شب داستان شكست سخن است و پايان قدرت سحر و افسونِ  هزار و يك

شب قدرت  صفت. در هزار و يك كش و حيوان قصه در برابر شهرياري آدم
ست، امري كه به  يگوي تر از قصه كامي بسيار قوي ورزي و تن جادويي عشق

ظاهر ديده نمي شود و سخني از آن بر زبان جاري نمي گردد، ولي سرانجام 
  قدرت خويش اعمال مي كند.

ساز و فضاسازي براي  گويي به شكلي نقشِ زمينه شب قصه در هزار و يك
ست كه ذهن و تن شهريار را براي  بازي شهريار است. قصه ابزاري عشق
  جويي آماده مي كند. كام

شب از شهريار جز كردن و كشتن كاري دگر ديده نمي  در سراسر هزار و يك
شود. پنداري همه دنيا به آن عضو جنسي او خالصه مي شوند. شهريار مي 
گايد و مي كشد، مكالمه نيز نمي فهمد، فقط فرمان مي دهد. زبان او زبان 

  قهر و خشونت است.
د. تجاوز جنسي و كشتن كرده بو "خيانت"شاه مي كشد زيرا همسرش به او 

پاسخ شاه به خيانت زنش است. دريدن بكارت دختركان و سپس كشتن 
ست كه او براي رفع احساس حقارت خويش يافته است. در  آنان، پاسخي

خوابه شدن هرشبه با باكرگان  نمي توان جاي پاي عشق يافت. اين رفتار  هم
شد. دختركان هم به شكلي خشن، چيزي نمي تواند با جز تجاوز و آن

زناني خاموشند كه هيچ صدايي از آنان به گوش نمي رسد. آنان  "شده فتح"
به فرمان شهريار، ننگ تجاوز و بار خشونت را در تنهايي خويش به گور مي 

  شده نيز جز اطاعت و پذيرش شرايط چيزي ديده نمي شود. هاي كشته برند. از باكره
ارد. داناي زمان خويش است، تاريخ شهرزاد تفاوتي بنيادين با ديگر زنان د

ها و زندگي شاهان مي داند، به احوال مردمان آگاهي دارد. شايد به  سرزمين
همين علت است كه چون ديگر باكرگان تسليم نمي شود، مي انديشد و راه 

گويي برايش فرصتي فراهم مي آورد تا موقعيت  چاره مي جويد. داستان
سنجد و تصميم بگيرد. شهرزاد در برابر شاه خويش را بهتر دريابد، اوضاع ب

تر دارد. او با توجه به شرايطي كه در آن  داراي هويت است و سيمايي روشن
هاي  نگري يكي از ويژگي زندگي مي كند، نقش آينده را مي بيند. آينده

اوست. شهرزاد نقطه مقابل شهريار است. او به تدبير مي كوشد تا گره از 
  اه اما جز خشونت چيزي نمي فهمد.مشكالت بازگشايد، ش

در آغاز داستان، پيش از رفتن به شبستان شاه، پدرِ شهرزاد براي او داستانِ 
دهقان ثروتمندي را حكايت مي كند كه زبان حيوانات مي فهمد. كس از اين 
راز آگاه نيست. آشكار شدن آن باعث مرگ دهقان خواهد شد. زن دهقان با 

نجكاو رفتار شوهر است. شوهر سرانجام قصد او به قهر در مي آيد و ك
هاي مرغ و خروس خانه گوش  بازگويي رازش مي كند. در اين ميان به حرف

ها مي گويد كه فرق او با ارباب در اين است كه او  مي سپارد . خروس به مرغ
از پس پنجاه زنِ خويش بر مي آيد ولي ارباب قادر نيست با كتك هم كه 

ود برآيد. دهقان پند خروس به گوش مي سپارد، زن شده از پس تنها زن خ
را به باد كتك مي گيرد و زن سوگند ياد مي كند كه ديگر در كار شوهر 
دخالت نكند. شهرزاد نيز انگار پند پدر از بازگويي اين قصه به گوش مي 

  گيرد و در زندگي با شهرزاد مي كوشد از همين الگو پيروي كند.
خوان است. مي توانست  صه با مجموعه آن ناهمشب پايان ق در هزار و يك

گري او خاتمه بخشد، اما چنين  سحر كالم شاه را عاقل گرداند و به وحشي
شب قصه گفتن، فرزندان را واسطه مي كند  نشد و شهرزاد پس از هزار و يك

  تا شاه او را ببخشايد:

ان، ...چون اين حكايت به پايان رسيد، زمين ببوسيد و گفت: اي ملك جه"
شب است كه حكايات و مواعظ متقدمين از بهر تو حديث  اكنون هزار و يك

مي كنم. اگر اجازت دهي تمنايي دارم. ملك گفت: هرچه خواهي تمنا كن. 
شهرزاد بانگ به دايگان زد و فرزندان او حاضر آوردند. يكي راه رفتن 
و  توانستي و ديگري نشستن و سيمي شيرخوار بود. شهرزاد زمين ببوسيد

گفت: اي ملك جهان، اينان فرزندان تواند، تمنا دارم مرا به اين كودكان 
ببخشايي و از كشتنم آزاد كني. ملك كودكان به سينه گرفت و گفت: به 
خدا سوگند من بيش از اين ترا بخشيده بودم و از هر آسيب امان داده بودم. 

  )11("شهرزاد را فرح روي داد.
شب به جهان اساتيري نقب زد  وي هزار و يكمي توان از دنياي سحر و جاد
ها كشف نمود، كاري كه ما تا كنون  در آن  و اسرار زندگي مردم در هزاره

شب  گويي هستيم. در رابطه با هزار و يك ي كلي ايم. ما شيفته ناموفق بوده
هاي هزار و  گويي، كمتر پژوهشي از ما منتشر شده است. استوره نيز جز كلي

  هايي هنوز در ما جان دارند."الگو كهن"چون  شب هم يك
شب با زندگي مردم در صحرا، بيابان، دربار، خيابان و بازار آشنا  در هزار و يك

شب بسيار آموخت، كاري كه  مي شويم. با تكيه بر علم مي توان از هزار و يك
  ايم. غرب كرده و مي كند، چيزي كه ما هنوز موفق به آن نيز نشده

  

  
  ها:  پانوشت

ابراهيم اقليدي در هفت جلد، نشر مركز تهران. مترجم شب، ترجمه  هزار و يك -1
تا  1376هاي  هاي عربي، فرانسوي و انگليسي طي سال اين اثر را با توجه به نسخه

  به فارسي برگردانده است. 1386

، ترجمه و تدوين "شب اي بر هزار و يك مقدمه"محمدجعفر محجوب، به نقل از  -2
  نشر مركز، تهران  جالل ستاري،

3- Tasendundeine Nacht, nach der ältesten arabischen Handschrift in 

der Ausgabe von Muhsin Mahdi, in Deutsch Übertragen von Claudia 

Ott, Verlag C.H. Beck, München 2004, S643 

ابخانه ي خطي كه كلوديا اوت آن را معيار ترجمه خويش قرار داده، به كت نسخه
ميالدي  1600دانشگاه توبينگن در آلمان تعلق دارد كه قدمت آن احتماالً به سال 

هاي ديگر متفاوت است. در اين اثر داستاني واحد  بر مي گردد. اين نسخه با نسخه
روايت مي شود كه چند داستان فرعي و قصه جنبي در آن آمده است. خانم اوت 

شروع  283هاي آن از شب  داشته كه داستان شب ارايه ترجمه ديگري از هزار و يك
ها در  هاي موجود داستان كه؛ در متن ختم مي شود. قابل توجه اين 542و به شب 

هاي  ي نسخه پايان مي يابد. به نظر مترجم اين نسخه مي تواند ادامه 282شب 
 موجود باشد و به احتمال زياد جلدهاي ديگري نيز بايد در كار بوده باشد. 

  643ين، ص پيش -4
شب، ترجمه عبدالطيف طسوجي، انتشارات آرش، سوئد  جالل ستاري، هزار و يك -5

  (استكهلم)، جلد اول، مقدمه
شب به زبان فرانسوي بود. او با توجه به  آنتوان گاالن نخستين مترجم هزار و يك -6

الدين  عالءها پر و بال داد.  ها افزود و به آن ها، چيزهايي بر برخي از داستان ذوق غربي
  ها هستند. بابا و چهل دزد بغداد، و سندباد از جمله اين داستان و چراغ جادو، علي

يابي درخت كهن، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان،  بهرام بيضايي، ريشه -7
  57و  8، ص 1389تهران 

  73-74بهرام بيضايي، پيشين، ص  -8
ترين حماسه بشري، مترجم  گيلگمش، كهنبراي اطالع بيشتر رجوع شود به؛  -9

هاي ميخي؛ جرج اسميت، مترجم به آلماني؛ گئورگ بوركهات، ترجمه به  لوحه
گيلگمش، برگردان ، انتشارات اختران  و يا؛ 1382زاده، تهران  فارسي؛ داوود منشي

  1389احمد شاملو، با تصويرسازي مرتضي مميز، نشر چشمه، چاپ هفتم، تهران 
  جالل ستاري، پيشين -10

شب، ترجمه عبدالطيف طسوجي، انتشارات آرش، سوئد (استكهلم)،  هزار و يك -11
  262جلد ششم، ص 
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  (داخلي)ي كانون نويسندگان ايران نامه فصل

  

   
  

نشريه كانون نويسندگان ايران به  )1390(بهار  سوم ي از دوره  اولين شماره
  صفحه منتشر شد 58در  »ي آزاد انديشه«نام 

دانا،  منيره نجم عراقي، فريبرز رئيساز:  خوانيم مي مقاالتيدر اين شماره 
عليرضا جباري، محسن حكيمي، فانوس بهادروند، فرخنده 

را عباسي، جاهد جهانشاهي، حسن  طال نژادحسن، ري زاده، حاجي
  صانعي، حسين حضرتي و رضا خندان.

، دو در ايران مانتصميم گرفتيم براي قدرداني از كار اين عزيزان ما هم* 
  ي آرش، چاپ كنيم. عليرضا جباري و رضا خندان را در اين شمارهي  مقاله

  بيان و انديشهآزادي 

  هيچ حصر واستثنا بي 

  (علي آذرنگ)  رضا جباري علي

  
 در ديرباز از جهاني حقوق بشر  اعالميه مندرج در ي عمده ازچه رو، اين شعار

كل مستقل نويسندگان ي تش مركز توجه كانون نويسندگان ايران، به مثابه
را  خود  جاي شايسته ساز سرنوشت اين شعار از چه رو ؟ وداشته ايران، قرار

ي  سرلوحه در نكانون يافته است؟ آيا همين هدف قرارگرفت منشور در
حذف  در "نيروهاي خودسر" ي كه انگيزهاست هاي كانون نبوده  فعاليت

 وندان اين تشكل مردمي، ازپاكبازترين هم ورزترين و انديشه فيزيكي برخي از
جمله محمد مختاري، محمدجعفر پوينده، غفارحسيني، احمد ميرعاليي و 

 ازي مار بسياربراي شميهن  از دوراجبار به زندگي  ي  و زمينه شده، ديگران
  را فراهم كرده است؟ شماري ديگر دربند شدنو  ،آنان
و هموندان آن تعيين سرنوشت كانون  ساز در دگرگون ترديد اين شعار بي

و برقراري  را داشته است. اما ببينيم چرا لغو هرگونه سانسور ثيرأترين ت بيش
تواند به ماندگاري و رشد و  بيان مي و انديشهاستثناي آزادي  و بي حصر

 تر ما بيش جمله كشور كشور، از هر اين ماندگاري در ساز زمينه ي توسعه
هاي  ضرورت نوسازي تر و بيشِ  هاي اجتماعي راه فروپاشي سد كمك كند و

زمان انقالب مشروطه  ، كه ازشود تحول دمكراتيك انقالب و روند در تر بيش
  خورشيدي تا به امروز معوق مانده است.پيشين نهم  ي ههد ايران در

بهترين شكل  روند تحول دمكراتيك كه برخي از دولتمردان مدعي استقرار
 ماهويِ  شرط اند، پيش ان شدهكشورم امروزي دولتمداري در شرايط آن در

تعريف خود  تعيين سرنوشت آن را در شهروندان جامعه در ي مشاركت همه
و تحوالت  ها برآمده از انقالب هاي ي نطام شرطي كه همه دارد؛ پيش

ما، يعني  كشوردر اجتماعي  نيم قرن انديشه و  يك افزون بر دمكراتيك، در
برخي و ، 1332 سال نهضت ملي ازمرداد پس  28انقالب مشروطه، كودتاي 

، هريك به راه خود، آن را 57انقالب بهمن  هاي سربرآورده از حكومت از
رشد  تاريخي  فراگرد ادواري شدنِ سازِ زمينهسبب ناديده گرفته و به همين 

  .ايران شدهاند دمكراسي در
اين  توانست در كشور ما مي روند تكاملي دمكراسي در تداوم و فرايازيِ

هاي كالن مادي، معنوي و  هزينه گيري از تاريخي موجب پيش بلند ي رهدو
 نظير و كم كالن  راهبردي و ثروت ي هژشرايط وي توجه بهبا  ،جاني شود و

 كشورهاي بزرگ امروزي و در شمار ما را در، مان طبيعي و انساني سرزمين
سان  هو بيان ب انديشهدهد. آزادي  جهان قرار در خويش ي جايگاه شايسته

ي ديني مسئوالن  يعني همان آموزه -نخستين شرط پيدايش تكثر انديشگي
  "... كنند از بهترين آن پيروي مي شنوند و ... آنان كه هر سخن را مي"كشور: 
 در - اند آن عدول كرده مردان، دانسته يا ندانسته، از اي كه دولت آموزه
ان، ناديده انگاشته شده و جمله اير شده، از داشته نگه  كشورهاي عقب تر بيش
  ترين سد راه پيشرفت اين جوامع فراهم آمده است.  اين راه مهم از

و بيان،  انديشهشرايط نفي دمكراسي، حذف آزادي  نخستين محصول ناگزير
تر شدن  مردان، تنگ دولت گروهي ويژه از اختيار ي قوا در همه گرد آمدن

بهره  ات گروهي در جامعه، بياجتماعي، فزوني گرفتن تعارض ي اقتدار حيطه
و  آميزي افكار شرط هم به منزله پيش گيتكثر انديش ماندن جامعه از

 ي همه روند توسعه در گيري از يشپآن  آيند پي در واست  هافزايي انديش هم
   .فرهنگي اجتماعي، سياسي و ،ابعاد اقتصادي
جامعه با  داركنند كه منافع پاي مي مردان بيهوده چنين تصور برخي از دولت

توان منافع و  نمياما دارد.  ماهوي و ناگزير يمردان تعارض دولت پايدار منافع
هاي  گروه اي گروهي ويژه ازه هاي جامعه را به منافع و خواسته خواسته
آن محروم كرد و انتظار  ها را از گروه ديگر ي آن منحصر، و دهنده تشكيل

بدون  ها، و آزادي حقوق و ي مهه داشت كه آن گروه ويژه با برخورداري از
 دچار، يك سو بلندمدت دوام آورد؛ يعني از حضور ديگران، بتواند در
 ،سوي ديگر ي امور جامعه نشود؛ و از هاي اداره زمينه كمبودهاي مديريتي در

 هاي اجتماعي محروم از حقوق و انتظار داشته باشد كه در بلندمدت گروه
چه  طلب كردن آن د را حفظ كنند و ازهاي انساني خويش آرامش خو آزادي

مردان  اين دولت ي نيست كهترديد اند دست بكشند؟  ايشان دريغ داشته از
چنين  بلندمدت از يابند كه نگهبانيِ درنگ درمي نيك بينديشند بي اگر

 خدمت به  و جامعه ي مواهب مادي همه اي، حتي با برخورداري از سيطره
 و ؛تواند بود ي شهروندان، ممكن نمي ژههاي وي گروه ها و بخش گرفتنِ 

 ها و تكرار دور به ناتواني تدريجي دولت نفي اين دو ضرورت ناگزير آميزيِ هم
ي اجتماعي راه خواهد جست؛  ي پويه تحول، و بازسازي چندباره  باطلِ
   داشته   هاي محروم نگه گروهي  هاين ناتواني خواست ،ضرورت  به  بنا ، وترديد بي

تر و درغلتيدن  هاي بازهم بيش جامعه نيز نخواهد بود كه دادن تاواني  شده
  خواهند و به آن راضي نيستند.  عقب ماندگي را نمي به دوري تازه از

ها، ديگر نه نيازي به چنين تنگناهاي  اين حقوق و آزادي با برخوردارشدن از
زيرا زماني  آمد؛خواهد ماند و نه تكرار چنين دور باطلي  الزم خواهد  تاريخي

مباني  ي پايه اي عادالنه و بر گونه هاي انديشگي به وردهآي فر كه از همه
نه هيچ بخش از نيروهاي مردمي در جامعه و در  برداري شود دمكراتيك بهره

ماند و نه مردم ضرورت ايجاد  ملي مغفول مي ي هاي توسعه ي زمينه همه
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و  ي فراگير مين توسعهأور تناپذير را به منظ حركتي برخاسته از تعارض آشتي
  هاي برابر احساس خواهند كرد. برخورداري از حقوق و آزادي

ي بحق را كه در منشور  ها، از جمله دولت كنوني ما، اين خواسته اگر دولت
كانون نويسندگان ايران، اين تشكل مستقل نويسندگان ايران، بازتاب يافته 

راه  در  ايجاد محدوديت ذائات واي ها و تداوم بازداري از است پاس دارند و
ي  جانبه همه و رشد پايدار ترديد راه بر پرهيز كنند، بي هانديش توسعه و تكثر

روند  از بازگذر ترِ بازهم افزون رااين اقدام مانع تكر و گشايند ميما  ي جامعه
مبناي  و بر ناگزير وگرنه اين روند به ؛كشور خواهد شد رشد دمكراتيك در

  بلندمدت مبارزه ي ما با پيشينه ويژه در كشور اجتماعي، به قوانين تحول
پيمودن اين راه نيازمند  گيريم، گشايد مي، راه خود را به پيش                    دمكراتيك

  تر خواهد بود. و زماني بازهم طوالني تر هايي بازهم افزون هزينه
 هر دست و از هر زاجتماعي كشورمان، ا اقشار ها و ي گروه اميد است كه همه

ي اين ضرورت و بدون دست يازيدن به  انديشگي، با درك بايسته ي نحله
 با راه تحول ملي و مردمي بردارند و داوري گامي بلند در هرگونه پيش

سازي اين روند ناگزير  بركوتاهراه سترگي  برداشتن چنين گام تاريخيِ
  تاريخي بگشايند.

  آرزو بر جوانان عيب نيست!!! 
*  

  

  گاهي به بند اول منشور كانون نويسندگان ايرانن

  ي ويرگول كجاست؟ خانه
  رضا خندان (مهابادي)

  

  معروف است كه:

  .بخشش، الزم نيست او را اعدام كنيد -1
  بخشش الزم نيست، او را اعدام كنيد. -2

اند. اما دو  ها را ساخته اند و كلماتي يكسان آن ي باال كامالً مشابه دو جمله
هاي متفاوتي از جمله  تضاد دارند؛ زيرا يك عالمت كوچك در مكانمعناي م

  خانه كرده است.
براي نشان دادن اهميت و نقش ويرگول در جمله معموالً از مثال باال سود 

خوبي كاركرد اين عالمت كوچك را  چه در مثال آمده است به جويند. آن مي
و اثبات، مجرميت و دهد: گاه مرگ و زندگي، آزادي و اسارت، نفي  نشان مي
سرراستي و وارونگي وابسته به جايگاه ويرگول در جمله است. اين   برائت،
ها حكم زيره به  الشمس است و بيان آن ها براي اهل واژه البته اظهرومن نكته

رو است كه غيبت يا حضور   جا از آن كرمان بردن! اما تكرار و يادآوري در اين
بند اول منشور كانون نويسندگان ايران  بنديِ اين عالمت كوچك در صورت

راه را براي تفسيرهاي گوناگون و گاه متضاد باز گذارده است. در متني ادبي 
هايي، در بود و نبود ويرگول، خودداري كرد  گيري شايد بتوان از چنين سخت

يا بنا را بر توصيه و تمشيت گذاشت. اما در متني كه عنوان منشور و حكمِ 
ي اعتقاديِ فعاليت گروهي از نويسندگان است بايد  دارد و پايهمانيفست را 

ها در راه فعاليت عملي  گونه ابهام موضوع را بسيار جدي گرفت. زيرا اين
  هاي تاريخي. ويژه در بزنگاه بسا نقضِ غرض. به  كند و چه انداز ايجاد مي دست

  گويد: بند اول منشور كانون نويسندگان ايران مي
هاي حيات فردي و اجتماعي  ي عرصه ه و بيان و نشر در همهآزادي انديش"
هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است. اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه  بي

  "توان از آن محروم كرد. كس را نمي يا نهادي نيست و هيچ

به لحاظ ساختاري اين بند شامل دو بخش كلّي است. از ابتداي بند تا 
ي بند بخش دوم است. بخش دوم  نخست و بقيهي اول (است) بخش  نقطه

تر كردن مفهومِ بخش اول آمده و خود موضوع  در اصل به منظور روشن
  شود: مستقلي ندارد. بخش اول از سه عنصر اصلي تشكيل مي

  
آزادي انديشه و بيان (نشر، شكلي از بيان است و از تكرار آن  -1

  كنم.) خودداري مي
  هيچ حصر و استثنا بي -2
  حق همگان -3

ي ميان عناصر آن بستگي دارد. در بند اول  روشنيِ مفهوم جمله به رابطه
ي آن نامشخص است و همين  ي ميان سه عنصر اصلي سازنده منشور رابطه

  شود. هاي متفاوت مي ابهام سبب تعبيرها و برداشت
اگر سه عنصر موردنظر را در يك جمله قرار دهيم و كلماتي را كه به منظور 

آزادي انديشه و "شود:  اند حذف كنيم، جمله چنين مي و تشريح آمده توضيح
ونقص  عيب جمله در ظاهر بي "هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است.  بيان بي
شود آن را به  ي ميان عناصر روشن نيست، مي كند. اما چون رابطه جلوه مي

پس معطوف به پيش از خود است يا  "هيچ حصر و استثنا بي"چالش كشيد: 
 "حق همگان؟"شود يا به  مربوط مي "آزادي انديشه و بيان"از خود؟ آيا به 

است كه حصرپذير و استثنابردار نيست يا  "آزادي انديشه و بيان"
صفت عنصر اول، يعني آزادي  "حصر و استثنا  هيچ بي"؟ آيا "همگان"

براي وضوح  "حق همگان؟"انديشه و بيان است يا كيفيت عنصر سوم يعني 
تر بايد از يك عالمت، يك ويرگول، استفاده شود. چه كسي  رچه بيشه

كس با همين اقدام به  ي ويرگول را كجاي اين جمله بنا خواهد كرد؟ آن خانه
آزادي "توضيح خود و ديدگاه خود دست خواهد زد. اگر ويرگول را جلوي 

و آزادي انديشه "آيد:  بگذارد، جمله به اين صورت درمي "انديشه و بيان
هيچ حصر و  بي"نابراين ب "بيان، بي هيچ حصر و استثنا حقِ همگان است.

شود و در توضيح آن است. اما اگر  مربوط مي "حقِ همگان"به  "استثنا
بگذارد جمله  "هيچ حصر و استثنا  بي"ويرگول را جلوي عنصر دوم يعني

ن هيچ حصر و استثنا، حقِ همگا آزادي انديشه و بيان بي"شود:  چنين مي
هيچ  بي"يابد و  در اين صورت عنصر دوم به عنصر اول ارتباط مي "است.

  صفت آزادي انديشه و بيان خواهد بود. "حصر و استثنا
ويژه  كه اشاره شد، توضيح بخشِ اول به دومين بخش بند اول منشور، چنان

اين حق در انحصار هيچ فرد، گروه يا "است:  "حقِ همگان"موارد مربوط به 
ها، ميانِ  اين جمله "توان از آن محروم كرد. كس را نمي  نيست و هيچنهادي 

 "حقِ همگان"ي ترازو را به نفع  مركزيت معناييِ عنصر اول يا سوم، كفه
  دهد. تر مد نظر قرار مي كند و آن را بيش تر مي سنگين

بنديِ بند اول منشور نياز به يك مكث كوتاه در  تحليل ساختاريِ صورت
دهد. اما پرسش اين است: مكث كوتاه يا  ويرگول، را نشان ميجمله، يك 

  ويرگول موردنظر كجا بايد قرار بگيرد؟
  

  ي معناييِ ويرگول خانه

ي اساسي و  ي مطلب، بار ديگر جمله به منظور يادآوري براي ادامه
هيچ حصر  آزادي انديشه و بيان بي"نويسم:  ي بند اول منشور را مي پيرايه بي

  "همگان است. و استثنا حقِ
هر فرد يا گروه بنا بر نقدي كه بر وضع موجود دارد، ويرگول خود را در 

دهد. فرد يا گروهي كه مشكالت را ناشي از  ي باال قرار مي جايي از جمله
گذارد  مي "آزادي انديشه و بيان"داند، ويرگول را جلوي  مي "انحصارطلبي"

گروهي كه نقدش به وضع  كند. اما فرد يا تأكيد مي "حقِ همگان"و بر 
هيچ حصر و  بي"تر است، ويرگول را پس از  تر و گسترده موجود عميق

هيچ حصر و استثنا تأكيد  گذارد و بر آزادي انديشه و بيان بي مي "استثنا
بندي  كند. پيداست كه چو ده داريم، نُه هم پيش ماست و در اين صورت مي

  نيز مستتر است. "حقِ همگان"
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به اين معناست كه انديشه  "آزادي انديشه و بيان"ول پس از گذاشتن ويرگ
و بيان مستقل از نحوه، ميزان و حد و حدود آن حقِ همه است. يعني اگر در 

آزادي وجود دارد، همه بايد از آن  "مزد گوركن"اي مثالً به قدرِ  جامعه
دارد برخوردار باشند؛ ديگر سياه و سفيد و زن و مرد و اين گروه و آن دسته ن

 "آزادي"مند شوند. تأكيد چنين فرمولي نه بر  و همه حق دارند از آن بهره
آزادي انديشه و بيان "كه بر برخوردارانِ از آن است. در مقابل، فرمولِ 

قرار دارد، به اين معنا كه حد و  "آزادي"محورش بر  "هيچ حصر و استثنا، بي
هاي  ان گذاشت. آزاديحدود و قيد و شرطي نبايد براي آزادي انديشه و بي

*جا موجود است. مشروط و مقيد در همه
هيچ ديكتاتوري و هيچ اختناقي  

شود. چيزي كه  هاست كه مشروط و مقيد مي مطلق نيست. بلكه اين آزادي
جا  ها (در اين كند دامنه و موارد آزادي هاي مختلف تفاوت مي در جامعه

ر جايي فراوان و در جايي مشخصاً آزادي انديشه و بيان) است. قيد و شرط د
تر است. حتي در كشورهاي اروپايي نيز كه مردم بر اثر مبارزات  ديگر كم

ها را در قانون بگنجانند و رعايت آن را  اند حد بااليي از آزادي طوالني توانسته
 "ملّي"ي منافع  ها به بهانه هاي خود تحميل كنند، گاه همين دولت به دولت

ها بود كه دولت  كنند. همين تازگي اندازي مي تبه آزادي بيان مردم دس
هاي امنيتي را براي  امريكا شنود مكالمات تلفنيِ شهروندان توسط دستگاه

ليكس هم هنوز از يادمان  هاي ويكي پنج سال تمديد كرد؛ ماجراي افشاگري
گونه به دست و پا افتادند تا از هر راه ممكن  ها چه نرفته و ديديم دولت

ها را از  ها و محدودسازي اندازي دست  ها امكان اين بگيرند. دولت جلوي آن را
اند. و اين امر  ها تحميل كرده گيرند كه خود به آزادي هايي مي قيدوشرط

چندان هم غريب نيست. در جوامع كاپيتاليستي (خواه پيشرفته و خواه 
استثنا هيچ حصر و  همه تضادهاي دروني امكان آزادي بيان بي ) با آن وامانده

اما هنوز تا  –خيلي متفاوت است  –وجود ندارد. درجاتش متفاوت است 
ي همين وضع در  ها از مشاهده ي بسيار دارد. بعضي آزاديِ واقعاً انساني فاصله

هيچ حصر و استثنا  سازند تا بگويند آزادي انديشه و بيان بي جهان دليلي مي
سخ اين است (از گويند: كجاي دنيا وجود دارد؟ پا ممكن نيست. مي

هاي بسيار در جوامع گوناگون بگذريم) در جايي نيست اما بايد باشد.  تفاوت
داري ممكن نيست ولي بايد باشد. خيلي چيزها در اين  در جهان سرمايه

ي  ساله اش! رويدادهاي دوسه جهان نبوده و بعدها موجود شده، اين هم يكي
وشرط  قيد ديگر لزوم بياخير در جهان در سطح سياست و اقتصاد يك بار 

  دهد. ها را نشان مي بودنِ آزادي بيان براي انسان
تمامي انساني و حقيقي باشد و آن  تواند به بيان تنها در يك صورت مي  آزاديِ
هايي  ها با خواندن يا شنيدن چنين جمله كه بي قيد و شرط باشد. بعضي اين
كند، هرچه دلش يعني هر كه هر كاري دلش خواست ب"آشوبند كه:  برمي

در اين گونه  "شود! خواست بگويد؟ اين طور كه سنگ روي سنگ بند نمي
كه گوينده يا   ها البته نوعي رندي وجود دارد و آن اين ها و اعتراض مقابله

معنا و يكسان  هم "هر كاري"، دانسته يا نادانسته، ابتدا آزادي را با  نويسنده
هر "كند. اما آزادي با  ن مبنا اخذ مياش را بر اي دهد و سپس نتيجه قرار مي
پهلو و برابر نيست. در خود قواعد و قوانيني دارد كه آن را  هم "كاري

  سازد، مثالً :  مي "آزادي"
توانيد  آيد. شما مي نويسم كه شما را خوش نمي گويم يا مي من سخني مي

ه هر ي گفتار يا نوشتار من ب مرا نقد كنيد؛ آزاديد كه نظر خود را درباره
توانيد سنگ برداريد و سرم را  پسنديد بيان كنيد اما نمي طريق كه مي

ام دست بزنيد. زيرا، در مورد  بشكنيد و يا به انتشار مسايل خصوصي زندگي
ايد و در مورد  اول (سرشكستن) حق سالمت و حق حيات مرا زير پا گذاشته
ها ديگر  را. اين  دوم (طرح مسايل خصوصي) حق ايمني زندگي خصوصي

آزادي بيان نيست، نقض حقوق ديگري است، اقدام به جرم است و من 
ام شكايت  توانم از شما به دليل شكستن سرم يا ورود به حريم خصوصي مي

كنم و شما را بدادگاه بكشانم. ولي به دليل نقد نظرات و عقايدم، ولو به 
ايت كنم. چون توانم از شما شك باشيد، نمي تندي يا تمسخر آن را نقد كرده 

هاي مختلف  ايد. نقد هم البته به صورت از حق آزادي بيان خود استفاده كرده
تواند انجام بگيرد. مثالً اگر كسي پشت ميز خطابه رفت و گفت سانسور و  مي

اختتاق براي رشد ادبيات و هنر و براي شكوفايي خالقيت الزم است، من 
كه با اين عمل پايم را از   آن  توانم با صداي بلند او را هو كنم؛ بدون مي

ها را نوشتم تا بگويم آزادي حتي  سوتر گذاشته باشم. اين مثال آزاديِ بيان آن
برابر نيست. اتفاقاً و  "هر كاري"حدوحصرترين صورت خود نيز با  در بي

پهلو است، كه توسط صاحبان قدرت  با ديكتاتوري هم "هر كاري"قاعدتاً، 
مند  باشد در خود قاعده "آزادي"كه  بيان، براي آنگيرد. آزادي  انجام مي

ها را بايد بر  است ولي نبايد از بيرون بر آن قيد و شرط گذارد. قيدوشرط
اندازي كنند. همين حاال  هاي مردم دست ها گذاشت تا نتوانند به آزادي دولت

اند كه چرا  در بعضي كشورهاي منطقه با توپ و تانك به جان مردم افتاده
خواهيد؟! اين كارها را هم به نام قانون و مقدسات و منافع ملي  ات ميتغيير

  دهند. انجام مي
بايد  "هيچ حصر و استثنا بي"چه نوشته شد، به نظر من عبارت  بنا بر آن

حقِ "باشد. و در اين صورت حتي آوردن  "آزادي انديشه و بيان"معطوف به 
  نيز چندان لزومي ندارد مگر براي تأكيد. "همگان
بنديِ  ي ويرگول كجاست؟ صورت آخر: در بناي بند اول منشور، خانه  و نكته

تمامي  كه به اين بند مهم، با ابهامي كه در خود دارد، پيش از آن
اي  گر شرايط سياسي ديدگاه و درك نويسندگانِ آن باشد، بيان ي دهنده نشان

ويژه  گان بهاست كه بستر تدوين اين منشور بوده است؛ وگرنه كانون نويسند
صفت  "هيچ حصر و استثنا بي"در چند سال اخير عمالً نشان داده كه 

  است. "آزادي انديشه و بيان"
__________________________  

 مثالً* 
شما حق داريد كتاب بنويسيد و منتشر كنيد، اما پيش از انتشار بايد آن را به 

هاي خود ارزيابي كنند و اگر  رؤيت مسئوالن دولتي برسانيد تا، با ضوابط و چارچوب
كاريِ متن و حذف واژه و جمله و  ي چاپ به شما بدهند.  دست صالح ديدند، اجازه

توان مطمئن  ها نيز البته از امور عادي است! حتي پس از چاپ كتاب هنوز نمي بخش
هايي كه  دهند. شما آزاديد كتاب بنويسيد اما با قيدوشرط ي توزيع مي بود كه اجازه

ي جاري همين است. به اين  مرديم. در مورد سينما و تئاتر و . . . نيز رويهبرش
نويسيد  گويند آزادي با حصر و استثنا!  در چنين حالتي اين شما نيستيد كه مي مي

  نويسد! بلكه سانسورچي است كه با دست شما مي
  

*  
  

  رود ديوار كج تا ثريا مي
  

  فرشته مولوي

  

قدر داريم كه حاشيه بريك غلط  رفته نرفته آن ما ايرانيان كژديوار تا ثريا
وار به شمار  شود ايراد بني اسرائيلي يا مال نقطي مشهور يا مصطلح را مي

ي مردم، كه فقط  ي كاربرد روزانه ويژه وقتي كه اين غلط نه در دايره آورد؛ به
كار گرفته  رو، يعني به ي قلم اهل ادب رايج است. اما درست ازهمين در عرصه

توانند و بايد در قلمرو خود واژه و  ن در ميان گروهي كه ميشد
هاي مشهور ادبي را از  سازي را جدي بگيرند، رواست كه حساب غلط اصطالح

هاي زباني عمومي جدا كنيم و چشم اندكي توجه از سوي  حساب غلط
  نويسند، داشته باشيم. گويند و مي چه مي قلمان به آن صاحب

بستان آن با  به تناسب چگونگي تاريخي و بده غلط مشهور در هر زباني
هاي ديگر و ميزان حساسيت كاربران آن زبان و عواملي ديگر يافت  زبان
خود ايرادي بر بودنش  خودي ست و نه به شود؛ پس نه از آن گريز و گزيري مي

وارد است. در جاهايي كه هرچيز از جمله زبان حساب و كتابي دارد و از نظم 
كند، روند جاافتادن و يا پذيرفته شدن واژه يا عبارت يا  يروي مياي پ و قاعده

اصطالحي نادرست و ورود آن به ميدان زبان استانده يا استاندارد روشن 
است. به بيان ديگر برابري نسبي ميان نيروهاي هوادار كاربرد درست و 
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 نيروهاي خواسته ناخواسته هوادار كاربرد نادرست در ميدان مانور توازني
قدر پرزور  دارد كه آن آفريند؛ و اين توازن سرآخر فقط غلطي را روا مي مي

مشهور در بنياد از دل   در كند. غلط هست كه بتواند درست را از ميدان به
خيزد.  هاي متفاوت زبان گفتاري و زبان نوشتاري برمي ها و توانايي خاستگاه

روي از  و دنبالههرقدر زبان رسمي و نوشتاري خواهان پيروي از قاعده 
سرمشق گذشتگان است، زبان نارسمي و گفتاري در جستجوي رواني و 

  ست.  آساني
ها،  ها، عبارت هاي زبان فارسي از واژه گرفته ي وام تا پيش از مشروطه پيكره

گرفت؛ سپس  هاي آمده از زبان عربي شكل مي ح يا ترم تعبيرها، و اصطال
فرانسه و انگليسي، هم به آن افزوده  ويژه  بههاي اروپايي،   ها از زبان واژه وام

ي بيگانه، خواه عربي و خواه  هاي مشهور از ناسازي واژه شد. بيشتر غلط
زبانان سرچشمه  و يا شم و ذوق زباني فارسي  اروپايي، با حلق و گوش

و برخي هم از كاربرد  --  "فالسك"به جاي  "فالكس"مثل  -- گيرد  مي
 "سبزيجات"مانند  -- بان بيگانه در زبان فارسي ي ز هشهلف دستور و قاعده

ي واژه يا ترم يا  و يا ناآگاهي از پيشينه -- "كارخانجات"يا  "جات ميوه"يا 
ديد كه  "مالنقطي"شود در همين تعبير  دست را مي ي دم  تعبير زباني. نمونه

به كار  "مال لغتي"ها هم به جاي آن  خوانده نه فقط عوام كه بسياري از درس
شاهدش هم  --فهم  مسماست و هم آسان برند كه اين يكي اتفاقاً هم با مي

ها را برعهده گرفته است.  گرداني واژه آن كه وبالگي به همين نام كار درست
، "ها اسلحه"، "شئونات"هاي عربي، چون  ي جمع بستن دوباره ي جمع نمونه

  ي رايج هرروزه است. ، هم سكه"ها وسائل"و  "ها عمليات"
هاي مشهور پا گرفت كه  ي ديگري از غلط عد از مشروطه شاخهب

برداري  انگاري مترجمان در برابريابي و گرته اعتنايي و سهل ي كم پرورده دست
به جاي  "شرايط"مانند  --هاي مشهور اي از نمونه هاي مبدا است. پاره از زبان

و يا ) "اوضاع سياسي"به جاي  "شرايط سياسي"(براي نمونه:    "اوضاع"
به جاي  "تفاوت به زيبايي بي"(مثل:  "اعتنا بي"به جاي  "تفاوت بي"
شود يافت؛ و  را در كتاب دستور زبان خانلري مي --) "اعتنا به زيبايي بي"

و ديگران در جاهاي ديگر  "غلط ننويسيم"جز او البته ابوالحسن نجفي در 
بازار، در بيشتر اند. اما در جايي كه مردم كوچه و  بسيار داده  هم نمونه

زنند و در اين  مي  ها، از روي ضرورتي روشن دست به دخل و تصرف وقت
گرداني  دهند، غلط كاري و غلط كار ذوق و سليقه هم به خرج مي

ذوقي  كاري و كم ها را به چيزي جز سرسري ها و نويسنده مترجم
  توان نسبت داد. نمي
ي  ب يكي هم برابرنهادهپخت اهل كتا هاي دست ي اين نادرست از ميان همه

هاي  است كه در متن stream of consciousnessبراي  "جريان سيال ذهن"
نويساني كه به نوعي  ي داستان پيرامون ادبيات و نقد ادب و هنر و در حلقه

شود. هيچ  كار گرفته مي اند، زياد به نويسي سرگرم آموزش فوت و فن داستان
را اول شكسته است، و  "ن سيال ذهنجريا"دانم چه كسي اين تخم لق  نمي

كاربردن آن و رواج دادن آن از خود  است كه در به  مهم هم نيست. مهم آن
چسبانيم تا برابري براي  بپرسيم كه چرا صفت سيال را به دم جريان مي

stream هر دو  "سيال"و هم  "جريان"دست بدهيم. هرچند هم  به
داند كه جريان از  ش زباني ميست، اما هر فارسي زبان با كمي دان عربي

ست كه جاري  آيد و سيال هم صفتي براي آن چيزي جاري و روان شدن مي
ي  نامه كه واژه  هم Hans Wehrانگليسي -ي عربي نامه ست. در واژه و روان
و در  "stream"و  "flow"هايي چون  واژه "جريان"ست، در برابر  معتبري

آمده است. در  "stream"پس و س "streaming"نخست  "سيال"برابر 
و سپس  "سيالن ذهن"(باطني) براي اين ترم نخست  "فرهنگ معاصر پويا"
 "فرهنگ معاصر هزاره"آورده شده؛ در حالي كه در  "جريان سيال ذهن"

آمده است  "سياله آگاهي"و بعد  "جريان سيال ذهن"شناس) نخست  (حق
با نرماي  "لهسيا"كه به گوش من ديگر اين تركيب غلظت عربي  -- 

  تر است.  از نادرستي اولي زننده "آگاهي"فارسي
كار  برده به هم براي ترم ادبي نام "سيالن ذهن"ي  به ميزان كمتر برابر نهاده

ي جستجوي ياهويي و گوگلي در اينترنت  رفته است. تا جايي كه من بر پايه

 "سيالن ذهن"خود  "جادوي داستان"دانم، حسين سناپور در كتاب  مي
زبان   را به "جريان سيال ذهن"اي پيرامون كتابش  آورده، اما در مصاحبه

اي ادبي، عباس پژمان ضمن سبك شمردن  چنين در جلسه آورده است. هم
پرداخته و به جاي  "جريان سيال ذهن"اين فن يا تكنيك به نادرست بودن 

شنهاد را پي "گوي دروني و گفت"، برابرنهاد "سيالن ذهن"آن و نيز به جاي 
جريان "اي نيز به قلم محمد علي محمودي پيرامون  كرده است. پايان نامه

ي دكتري به زبان  نامه نوشته شده است. گويا اين تنها پايان "سيال ذهن
است و بايد صبر كرد منتشر شود تا ببينيم چرا اين   فارسي در اين زمينه

 "سيال ذهن"ز پدياي فارسي هم ا برابرنهاده را برگزيده است. در ويكي
كه من اميدوارم جوانان  -- "المعارف فارسي دايره"برده شده است. در  نام

در مطلع  -- باشند   دوست به آن عنايت و دسترسي داشته ادب و دانش
سخن به ميان آمده است. داريوش  "جريان خودآگاهي"از  "ويرجينيا وولف"

 "ي آگاهي روانه"ساني فارسي براي علوم ان-نامه انگليسي واژه"آشوري هم در 
  آورده است. 

كه هم مصاحب آن را در  streamبراي  "روانه"ي  به گمان من برابرنهاده
اش، بهترين پيشنهاد  نامه المعارف فارسي آورده و هم آشوري در واژه دايره

اي رسا و روان و  رساند و هم واژه است؛ چرا كه هم معني را به تمامي مي
هاي گوناگون چون  ه كه برابرنهاد consciousnessياب است. براي  آسان

(مصاحب و نيز  "شعور"(آشوري) و  "هشياري"، "خودآگاهي"، "آگاهي"
Wehr،به تناسب موضوع و متن بايد يكي را برگزيد؛ چون   ) آورده شده
ايراد و بهترين نيست. اما در كنار توجه به معني تك تك  يك بي هيچ
تعبير در زبان اصلي، ناگفته پيداست كه در ي يك تركيب و  هاي سازنده واژه
پيشينه در فارسي اصل رسايي و رواني در  هاي نو و بي سازي براي مفهوم واژه

واژه برتري دارد. به بيان ديگر گرچه  به ي واژه انتقال معني بر ترجمه
، يعني "ترجمه وام") يا calqueي آشوري براي  (برابرنهاده "روبرداشت"

ي يك بيان و تعبير زباني از يك زبان به زبان ديگر در  واژه ي واژه به ترجمه
 -- skyscraperبراي  "خراش آسمان"نمونه اش:  --شناسي رايج است  زبان

  اين شيوه در همه حال و هر مورد بهترين نيست. 
 Stream of consciousness  در ادبيات سبك نيست؛ شگرد يا ترفند يا

كند. اين شگردهمراه با شكوفايي  مي ست كه روش روايت را تعيين فني
جنبش مدرنيستي رواج يافته است و در داستان و شعر و سينما و تئاتر 

شود. برسازي اين ترم ادبي را به نويسنده و شاعر و منتقد  كار گرفته مي به
دهند. او كه  ) نسبت ميMay Sinclair, 1863-1946انگليسي، مي سينكلر (

هاي فرويد  كلر بود، به روانكاوي و آموزه نتاش مري آمليا س نام واقعي
اي به نام داروتي  دلبستگي داشت و اين ترم را در هنگام نقد كار نويسنده

ي اين ترم به  ريچاردسن برساخت و به جهان ادب عرصه كرد. اما پيشينه
گردد كه در توصيف  شناس و فيلسوف برمي روانشناسي و ويليام جيمز روان

و يا به   ي هشياري يا آگاهي و جهان به جريان تجربهي ميان ذهن  رابطه
هايي كه زندگي ذهني آدمي را  ها و برداشت ها و احساس بيان بهتر به انديشه

ويژه از  اي كه به سازند، پرداخت. از ميان شاعران و نويسندگان برجسته مي
و  اين ترفند در كار خود بهره گرفتند، نامدارترين شايد اليوت و بكت وفاكنر

چه را كه در ذهن  جويس و ولف باشند. در رماني با اين شگرد، روايت آن
گذرد، خواه انديشه و ايده و دريافت و خواه ايماژ و  شخصيت داستان مي

آورد بي آن كه در قيد توالي  مي انگاره ويا دريافتي حسي، به نوشتار در
ن داستان منطقي، ساخت نحوي، و تمايز ميان سطوح واقعيت باشد. بنابراي

ي روان درك و دريافت فكري و حسي در ذهن  چنان است كه گويي رشته
شود، خواه از راه روايت شدن و خواه از راه  شخصيت بر خواننده آشكار مي

گويي  گويي دروني با تك آزاد. اين تك "گويي دروني تك"نقل شدن يا 
 نمايشي تفاوت دارد و نوعي نقل كالم خاموش شخصيت است كه هميشه

تنها  "گويي دروني تك"شود. پس  ي نقل آورده نمي هم در ميان گيومه
  شكلي از اين شگرد است و نبايد با آن يكي گرفته شود.

را در  "ذهن"ي  ي شرحي كه آمد، بهترست كلمه كوتاه سخن آن كه بر پايه 
چشم  "خودآگاهي"و يا  "آگاهي"تركيب اين ترم ادبي نگه داريم و از آوردن 
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است؛ اما آن را بهترين  "ي ذهن روانه"ز اين قرار گزينش من بپوشيم. ا
ست.  هم پذيرفتني "جريان ذهن"و يا  "سيالن ذهن"دانم و به گمانم  نمي

نويسان و  گمان ديگرم هم آن است كه بهترست اهل فن، يعني داستان
نويس و  هايي كه نام و نفوذي بر نسل جوان داستان ويژه آن منتقدان ادبي، به

ها دقت  ها و معني سازي و يا كاربرد مفهوم خوان دارند، در واژه و ترم انداست
كمتر به دردسر بيفتد وهم از   و درايت بيشتري به خرج دهند تا هم خواننده

  شمار كژديوارهامان يكي كم شود.
   1387دي  22، "فرهنگ آشتي"منتشر شده در 

www.fmolavi.wordpress.com 

*  

  

  

  

  موش و گربه 
  

  يفي س. س

    
هايي از ميتراي گاواوژن به يادگار مانده كه او را سوار بر گاوي تنديس   

ها بين كردن آن را دارد. در همين تنديسدهد كه قصد قربانينشان مي
اند. در تمامي اين پاهاي گاو، تصويري از موش، مار و كژدم را نيز نگاريده

گيرند چنانكه ني به كار ميها را با وضوح  و روشها همين نقشمايهنگاره
هاي ضد و نقيضي را بازتاب ميكردن گاو، ديدگاهها موقع قربانيجانَمايي آن

  دهد. 
هاي زيرين زمين از زندگي موش، مار و كژدم الاقل در زيستن بين اليه   

هاي ها اعجاب انسانآنجويند. تا جايي كه شگفتي زندگي همساني سود مي
اي را در ههاي ويژگيخت. زيرا موش و مار هر كدام سازهاننخستين را برمي

نيز بخشيگروهي و برونهاي  درون بخشند و در ارتباطدل خاك سامان مي
  شناسانند.  ساز و كار به خصوصي را مي

اي دست ميدر طبيعت، به پندارهي نوزايي انسان نخستين بنا به چرخه  
ي هاي دروني زمين را از جانْمايهيهپنداشت الي آن مييافت كه بر پايه

ي اند. او به همين اعتبار به بازتولد و زندگي دوبارهزندگي و حيات انباشته
شدند، باور داشت تا آنكه در كه پس از مرگ به خاك سپرده ميهايي انسان
اين ديدگاه ضمن ياي ديگر زندگي خويش را از نو آغاز نمايند.  بر پايهزمانه
هاي زيرين ن گرفتن حيات در اين جهان، زندگي دوباره همچنان در اليهپايا

گرفت كه اي ديگر، ساز و كاري را به كار مييافت. اما پندارهخاك ادامه مي
بردند تا آن را بر اساس آن تخمه و روان گاو را پس از قرباني كردن به ماه مي

   )1(به زمين بازگردانند. سازي به منظور باروري و نوزايي، دوبارهبعد از غني
كردن گاو، رسد با جانَمايي مار، موش و كژدم در تصوير قربانيبه نظر مي   

آنان به دنبال كسب جاودانگي از تخمه، خون و يا روح گاو، آمادگي خود را 
هاي فراواني بين ايزدان گذارند. از سويي ديگر همسانيبه نمايش مي

ي زمين محيط آيد. زيرا گسترهشم ميزيرزميني با همين جانوران به چ
خاكي به يديد كه گشت و گذارشان را بر كرهناامني را برايشان فراهم مي

زمين، يها ضمن ارتباط محتاطانه با پهنهكشانيد. در نتيجه آنمخاطره مي
گاهي شايسته و مناسب براي زيرين آن را مأمن و پناههاي طبقات و اشكوبه

   يافتند.خود مي 
سپارند مي "خَرْفستران"اي از موش را به در آيين زردشتي چنين نقشمايه   

هاي گاهآيند كه در نهانچون آنان بخشي از نيروهاي اهريمني به شمار مي
گيرند تا در فرجه و فرصتي مناسب با برآمدن از سوراخدرون زمين سكنا مي

هايي از وشيانتي با تودههايشان به انسان زيان رسانند. چنانكه در فرشكرد س
كنند تا براي هميشه به ها را پر ميها و گودالفلز مذاب، همين سوراخ

  خرْفستران پايان بخشند.زندگاني 
هاي فراواني مشاهده ميولي بين اين جانوران و ايزدان زيرزميني همساني   

ي خود هايي از زندگانرسد ايزدان زيرزميني همه دورهگردد. زيرا به نظر مي
را بر روي زمين سپري نموده باشند تا ضمن تنازع با ايزدان زميني به نهان

هاي خويش در دل زمين كوچيده باشند. همچنان كه سيزيف، جمشيد، گاه
  اند.اي را به انجام رساندههادس و پرسفون به روشني چنين گذار و گزاره

.) هم بر خاستگاه قه672 - 604محمد بلخي (الديندر همين راستا جالل 
ورزد تا بنا به ديدگاه و مشربِ عرفاني خويش موش را خاكي موش تأكيد مي

  ارزش بخواند:فرومايه و بي
  موش گفتم زآنكه در خاكست جاش / خاك باشد موش را جاي معاش

  راهها داند ولي در زير خاك / هر طرف او خاك را كردست چاك
  )2(اجت موش را عقلي دهندنيست اال لقمه رنْد / قدر حنفس موشي

ي آن دهد تا بر پايهاي قياسي سوق ميمنطق عرفاني بلخي او را به نتيجه   
گردن گذارد، كه طبقات  "عقل"اي از از دور و تسلسل، به سامانهدر دنيايي

ي عقل، اما با چنين نگاهي به پديدهنوردد.زيرين خاك را تا افالك در مي
خويش كمترين مقدار و مايه را از خرد در اختيار مي موش نيز بنا به نياز

  گيرد! 
ي ولي گربه به دليل زيستن بر روي زمين و دشمني طبيعي با موش بنمايه  

 -جانور"گذارد كه چه بسا از خاستگاه اي از ايزدان زميني را به اجرا ميويژه
ز جايگاه د. چنانكه بين اقوام مختلف  گربه را اگيري خود بهره مي"ايزد

شود در مناطق جنوبي مصر از . حتا گفته ميستودندتوتمي ارزشمند مي
پرستيدند و به همين منظور براي او هزاران سال پيش از ميالد گربه را مي

ساختند. همچنان كه مردم در اين اي ميي ويژهگاه و ايزدكدهپرستش
   )3(ستند.جبردند و حاجت ميها به ايزد گربه نياز ميگاهپرستش

ي تالوت نمايد كه مردم زمانهنيز در تاريخ خويش گزارش مي "تبري"   
آوردند تا آرامش عهد و يا صندوق الواح) نياز مي(طالوت) به تابوت (صندوق

نمايد و بر اي را تأييد ميچنانكه قرآن چنين گزاره )۴(آنان تأمين گردد.
در ضمن )5(ورزدر و ابرام ميدردزدايي (سكينه) تابوت و يا صندوق عهد اصرا

نويسد كه  تابوت (صندوق) ياد شده، با سرديسي سنگي از تاريخ تبري مي
سر گربه تزيين شده بود. اما در روشناي گزارش تبري، به درستي رفتار 

يابد. همچنان اسراييل) در ستايش گربه انعكاس ميآييني عبريان (بعدها بني
هايي را برايش فراهم ديده ني ايزدكدهكه به منظور برگزاري مراسم آيي

  )6(بودند.
هاي ق.) نقشمايه772ي عبيد زاكاني (فوت همچنين در  موش و گربه   

آفريني توان بازيافت كه از نقشروشني از جانَمايي آييني گربه  و موش را مي
هاي ايراني حكايت دارد. چنانكه عبيد دانسته و يا در افسانه هاطبيعي آن

گيرد. تا جايي كه آن در داستان موش و گربه بهره مينسته از الگوگذاري نادا
ي عابد ضمن گربهجويد اماها پناه ميگاهموش بنا به طبيعت خويش در نهان

گذارد و به موش حمله نمايش مسلماني خويش دشمني با موش را هدف مي
تاراند. گاهشان مياهامان از گروه موشان، آنان را تا پنبرد و با كشتاري بيمي

هاي زير زميني، رهايي موشان را تضمين جويي در سوراخچرا كه فقط پناه
  نمود.مي
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آن با ايزد اش كه از ارتباط در داستان عبيد، گربه به دليل مسلماني   
اي از ايزدي يابد، همچون كاهنان و يا پيامبران نمايهآسماني نشان مي

د. همچنان كه يكتايي او در داستان نيز چنين گذارزميني را به اجرا مي
ي بخشد. ولي چون يكتايي و ايزدي او بر عرصهرويكردي را تسهيل مي

ي مردم را به همراه نداشت، به ناچار وجاهت خود را با زمين، پشتوانه
برَد. در نتيجه گربه آلود آسماني به سامان ميهاي وهمسودجويي از گزاره
ي موش، سياستي بهتر از عام نوع و سردهز خويش در قتلبراي برآوردن نيا

تظاهر به اعتمادسازي سراغ ندارد. اما در فرآيند داستان، اعتمادي كه دروغ و 
هاي گذارد، در رويارويي با واقعيتاي براي خويش ميتظاهر را پشتوانه

  گسلد.جامعه، به راحتي ازهم مي 
شان به درستي خاستگاهي مردمي را هاي داستان عبيد، گروه مودر گزاره   

اي به گذارند. همچنان كه از ايزدان زيرزميني چنين نقشمايهبه نمايش مي
هاي زيرين زمين، هدفي شد. چون ايزدان زيرزميني در اليهاجرا گذاشته مي
ي انسان را رقم زنند، چنانكه بردند كه ضمن آن آيندهرا به سامان مي

برَد. با همين رويكرد عبيد ي را به پيش ميداستان عبيد نيز چنين هدف
چه را كه در جويد تا آناز زباني نمادين و مردمي سود ميگويي، ضمن ساده

اش در ميان گذارد. مردمي كه پروراند به آساني با مردمان زمانهدل مي 
جويند. ها پناه ميگاههاي روزگارشان در نهانهمسو با موش از ترس گربه

مردان زمانه به اتكاي مسلماني و يا باورهاي آسماني داران و دينمولي دولت
از كشتار آنان هيچ ابايي ندارند تا گذران زندگاني و معيشت دنيايي خويش 

  را فراهم بينند. 
خويش ياري ميي هاي داستان، گربه از پادشاهان تحت سلطهبنا به گزاره   

ب و كشتار موشان را به انجام ستاند تا با توسل به نيرنگ و فريب، سركو
موشان ي اي، جامعهرساند. ضمن آنكه در گروه موشان، هر چند موش يگانه

نمايد، ولي آنان جمعيت يكدست و همگوني را به را هدايت و راهنمايي مي
بندي نيروهاي گذارند. زيرا چنين رويكردي به روشني از صفنمايش مي

  يابد.  (گربه) انعكاس ميبا پادشاهمردمي به منظور تقابل و رويارويي 
گذارد تا هرچه همچنين عبيد به تعمد مكان داستان را منبر و مسجد مي   

بيشتر و بهتر به داستان خويش واقعيت بخشد. اما اين مسجد، مسجد خاصي 
هاي او فقط در گيرد. بر اين اساس بايد پذيرفت كه گزارهرا هدف نمي

افند. زيرا گربه دانسته و آگاهانه، جهت مي اتفاق "مسجد"محيطي همچون 
جويد. در عين حال با هدف جلب اعتماد مخاطبانش از مسجد سود مي

گردد. اعمال حاكميت آييني، مسجد مكان و خاستگاه مناسبي شناسانده مي
چون به ظاهر او از همين جايگاه خواهد توانست اعتبار فرهنگي و سياسي 

  . خود را به همگان بباوراند
عبيد ضمن همپوشاني الزم،  "ي عابدگربه"ي چنين ديدگاهي، بر گستره   

اي ي نمازگزار حافظ  همخواني دارد. چنانكه حافظ با اشاره و كنايهبا گربه
  نامد:مي "كبك خوش خرام"تاريخي گربه را 

ي عابد نماز روي به ناز/ غرّه مشو كه گربهاي كبك خوش خرام كه خوش مي
خرامد كسي ي حافظ به خوشي مي عابد كه بنا به اشارهياما گربه   )7(كرد

تواند باشد كه عبيد در روشناي ق.) نمي765جز اميرمبارزالدين (فوت
  برد: داستان خويش با ايهام، از او نام مي

  رفتند / تنشان همچو بيد لرزاناموشكان جمله پيش مي
  ز ميدانابه رو مبارزناگهان گربه جست بر موشان/ چون 

  پنج موش گزيده را بگرفت / هر يكي كدخدا و ايلخانا
  دو بدين چنگ و دو بدان چنگال /  يك به دندان، چو شير غرّانا

  )8(آن دو موش دگر كه جان بردند / زود بردي خبر به موشانا ...
اي از تاريخ را وثيقه گزارش عبيد از آفرينش داستان موش و گربه، پشتوانه   

هاي تاريخي تأكيد ورزد. تكراري د تا به تكرار خود در تمامي دورهدهقرار مي
اي عمومي همچنان شگفتي كه با نمايشي از طنز و مضحكه، ضمن خنده

                           )9(انگيزد.مردم را برمي
  1390تير ماه 

*  

  
  
  
  
  

  
  
  

      

  

 رفيق بيژن بازرگان

  
   يراپزشكيي پدانشجو، قوچان 1338مرداد 19 متولد
   تهران ،1361دستگيري:  تاريخ
  هاي ايران اتحاديه كمونيست عضو

 .زندان گوهردشت1367تاريخ اعدام: شهريور 
 

  ز متن يادنامه نوشته شده توسط الدن خواهر بيژنا

و   خوابش نرفت بيژن از روزي كه دوستانش اعدام شدند ديگر رويِ تخت"
خورد حاضر نبود كه به دكتر كه سرما ميخوابيد. وقتيرويِ زمين مي

دانست مراجعه كند و يا دوا بخورد. در ليوان آبش ديگر يخ نمي ريخت. مي
خواست به شرايط سخت زندان كه به زودي به سراغِ او هم خواهند آمد و مي

عادت كرده باشد. او مطمئن بود كه گناهي مرتكب نشده است و فعاليت 
  .ي دانستسياسي و دگر انديشي را حق خود م

برنامه داشت، او هر روز صبح سرِ ساعت معين بلند  بيژن هميشه در زندگي
خواند و يادداشت بر ميها كتاب ميكرد. بعد هم ساعتميشد و نرمش مي

رفت به آشپزخانه مي 5كرد. هر عصر سرِ ساعت داشت و يا شطرنج بازي مي
نشست تا با ما ون ميداشت و در جلويِ تلويزيو يك ظرف ميوه بر مي

بود. اين تنها استراحتي "پلنگ صورتي"كارتون تماشا كند. عاشقِ كارتونِ 
گشت به اتاقش و مشغولِ مطالعه داد و دوباره بر ميبود كه به خودش مي

از دوستانش او را به سرِ شد. يك ظهرِ گرمِ تيرماه تلفن زنگ زد و يكيمي
م كه اين شخص قبال دستگير شده و در زير قراري دعوت كرد. بعدها فهميدي

شكنجه بيژن را لو داده است. بازجوها هم او را مجبور كرده بودند كه به 
بيژن تلفن زده و او را به قرار دعوت كند. وقتي كه كسي سر قرار دستگير 
مي شد، دست بازجوها براي اعمال فشار برروي او باز بود. ديگرالزم نبود كه 
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نند و يا براي او هيچ حقوق قانوني اي قائل بشوند. همين جرمي را ثابت ك
كه شما سر مالقات حاضر شده بوديد، مجرم بودن شما و وابسته گي شما به 
يك گروه خاص را ثابت مي كرد. بيژن بي خبر از اينكه در دام وزارت 
اطالعات گرفتار شده است، رفت و ديگر باز نگشت. وقتي كه مي رفت مثل 

درم گفت كه براي ديدن دوستي بيرون مي روم و يكي دو هميشه به ما
ساعت ديگه برميگردم. ما همه دور ميز آشپزخانه نشسته بوديم و چاي مي 
خورديم. هيچكداممان عكس العمل خاصي از خودمان نشان نداديم. به 
ذهنمان هم خطور نميكرد كه اين آخرين باري است كه او را آزاد خواهيم 

شانسي است كه براي در آغوش كشيدن او داريم، كه اين ديد،كه اين آخرين 
آخرين فرصت براي بوسيدن و خداحافظي از او است. من و خواهرانم دستي 
تكان داديم بي آنكه از جاي خود بلند شويم. بعدها هزاران بار اين صحنه را 
پيش خودمان دوباره تكرار كرديم و حسرت خورديم كه چرا خداحافظي 

؟ چرا او را در آغوش نگرفتيم؟ چرا او را نبوسيديم؟ چرا به او گرمتري نكرديم
نگفتيم كه چقدر او را دوست مي داريم؟ ايكاش اين آخرين وداع صورت 
ديگري به خود مي گرفت. ايكاش وقتي كه تلفن زنگ زد آن را جواب نمي 

  ايكاش ...  و "بيژن خانه نيست"داديم. ايكاش به دوستش مي گفتيم كه 
بطور اتفاقي با يكي از همسلولي هاي قديمي بيژن آشنا شدم.  پيش چندي

كه اگر خاطره اي از بيژن بخاطردارد برايم تعريف كند و او  از او خواستم
  : برايم گفت

من با بيژن هم سلول بودم،يادش گرامي باد. برگشتن  به آن سالها خيلي "
مقاومت كرد، سخت است. من خاطرات خوبي ازاو بخاطر دارم. بيژن مردانه 

او يك سربه دار واقعي بود. از خوبيهاي بيژن همين جمله معروفش يادم 
مردك مگه نون نخوردي محكمتر " به باز جوش گفته بوداست كه 

او با اين حرف سعي ميكرد كه بازجويش را تحريك كند تا او را  "بزن .
وي يك محكمتر بزند تا زودتر بيهوش بشود. شب اولي كه آمدم به بند. من ت

متري حدود  6در  5اتاق كوچك پهلوي او خوابيدم. در يك فضاي كوچك  
نفر بوديم . جايمان خيلي كم بود و بايد تيغي ميخوابيديم يعني روي  100

خواب با پاهاش جاي خواب رابه صورت تيغي اماده  مسئولشانه هايمان. 
كنار كرده بود. ما بوديم ويك شانه و ده سانت جاي خواب. من شب اول 

بيژن خوابيدم. بيژن تپل بود و وقتي در خواب بازدم داشت ونفس ميكشيد 
من قلقلكم مي آمد وجام كم ميشد. وقتي كه او نفس رافرو مي داد من كمي 
استراحت ميكردم. نمي دانم مي توانيد تصور كنيد يا نه. اينكار چند بارتكرار 

لقلكم هم ميامد. شد. تنفس بيژن باعث ميشد من راحت وناراحت بشوم . ق
نميشد تحمل كرد ونخنديد و نميشد هم خنديد. مونده بودم چكار كنم. 
شب اول تاب نياوردم همينكه اومدم كمي جابدم به شكم بيژن جام پر شد 

 "وديگه تا صبح نخوابيدم.
وقتي كه نوشته هاي اين دوست را مي خواندم گونه هايم از اشك خيس بود. 

گريه ام را بگيرم. بعد از خواندن كتاب آقاي  نمي توانستم جلوي هق هق
مصداقي كلي به خودم دلداري داده بودم كه اين بالها به سر بيژن نيامده 
است و حاال دوستي برايم تعريف مي كرد كه بيژن هم اين دوران سياه را از 

  سر گذرانده است و همه اين فشارهاي غير انساني را تحمل كرده است. 
  ندي هاي بيژن برايم نوشته است:يكي ديگر از همب

اتاق بودم. در اتاق ماه با بيژن هم 3سال پيش به مدت  30من حدود "
در آن فضاي فشرده و پرازدحام، بيژن آرام  نفر ديگر. 82متري با  36دربسته 

بود و رفتاري سطح باال داشت. سطح باال به معني نوعي تربيت فرهنگي. 
كرد، كرد و نوعي فاصله را با همه حفظ ميها خيلي فرق نميرفتارش با آدم

شد، اتفاقا ميانه او با همه و همه با او خوب بود، نه اينكه با كسي قاطي نمي
كرد، اما براي مثال كتاب خواندنش در آن شلوغي خودبخود جلب توجه مي

ها خستهدادند براي خيليهايي كه به ما ميالبته مستحضر هستيد كتاب
ها را بخوانند.در توانستند آناي ميهاي حرفهخوانط كتابكننده بود و فق

كرد، موقع غذا خوردن، كه اي نرمش ميدقيقه هواخوري چند دقيقه 20، 15
غذا شوند چون عجله اي در تواستند با او همواقعا حجم آن كم بود، همه مي

خوردن نداشت. كاله،  حوله و لنگي كه خريده بوديم همه يك شكل بود و 

كردند كه با ديگري اشتباه ها گلدوزي مياي روي آنها اغلب نام يا نشانهچهب
  BBروي كالهش نوشته بود نشود. بيژن

ب داريم! به ب دارند، ما هم بها بگفتند فرانسويها هم به شوخي ميبچه
  "نظرمن شما بايد به بيژن افتخار كنيد، همه بايد به بيژن افتخار كنيم.

ت كوتاهي با بيژن همبند بود، در توصيف بيژن و آنچه دوستي ديگركه مد
  كه در زندان بر آنها گذشته است، برايم نوشت: 

برما بس زمستانها گذشته است ولي از انتظار بهاران باز ناايستاده ايم. اين را "
بدانيد كه بيژن مردانه زيست ومردانه مرگ راپذيرفت. درود بر بيژن وبيژن ها 

دان وشيرزنان ايراني كه رفتند واز يادشان قطره اشكي ومنيژه ها. اين گر
برچشم مي نشيند و برگي براوراق اين كتاب بزرگ مبارزات ايرانيان مي 
افزايد. من مدت كوتاهي بابيژن بودم، ولي درآن مدت كوتاه بيژن آنچنان 
تصوير زيبايي از خود براي من باقي گذاشت كه تمامي تصورات قبلي راكه 

اي از يك فارغ التحصيل داشتم زدود ونقش تازه 50ن دهه ازكنفدراسيو
خارج از كشور درذهنم ايجاد كرد. وقتي دشمنان جنگل انسانها به نابودي 

ها حمله جنگل ميپردازند، درهراس از رويش نهالها وجوانه ها به ريشه
ميكنند، تا فكر وقدرت رويش رانابود كنند. در واقع نسل من وبيژن ناخواسته 

موج سركوبها گشتيم. ما روشنفكرهايي بوديم كه آينده رامي ديديم اسير
وفرياد سر مي داديم. ما سرداران بدون لشكر بوديم. جوان، پرشوق، پر هياهو 
باآرزوهاي طاليي، براي لشكري كه قدر سردارانش رانميدانست. تنها 
جرممان اين بودكه ميخواستيم از درخت نارس، ميوه شيرين (آزادي عدالت 
وبرابري) رابرچينيم. ميوه را نچشيده، دندان مان شكست. سرداران آگاه، 
 مبارزو دلير هيچگاه بدون فوج سربازان نبايد به قلب دشمن حمله برند. آگاه

 اميدواري.. اميدواري... مبارزات، سالح بزرگترين فداكاري، بعدايثارو  سازي،
ار در اعتراض به وضيعت مادرم به همراه خانواده ها چندين ب" "اميدواري....

زندانها، نبودن امكانات، بالتكليفي فرزندانشان و حكم هاي نا عادالنه اي كه 
به آنها داده بودند به قم رفتند تا با آقاي منتظري مالقات كنند. هر بار بين 

اتوبوس از خانواده ها به ميداني كه در جلوي خانه آقاي منتظري بود  7تا  3
ر شنيدن پاسخ از مسولين مي شدند. آنها هرگز رفته و در آنجا منتظ

نتوانستند با خود او مالقات كنند. معموال يكي از پسران او و يا دامادهايش 
بيرون آمده، كمي با خانواده ها حرف مي زد و نامه هاي آنها را مي گرفت و 
مي رفت. خانواده ها هميشه يك نامه دسته جمعي مي نوشتند و در آن 

تفاقاتي كه در زندانها در جريان بود و وضيعت بد فرزنداشان بطور كلي به ا
اشاره مي كردند. هركس هم كه دلش مي خواست نامه اي انفرادي نوشته و 
در آن مشخصا به وضيعت فرزند خود اشاره مي كرد. من نميتوانم به طور 
قطع بگويم كه اين نامه ها تاثيري داشت يا نه. اما براي بيژن يا همبندي 

 63او كه ما مي شناختيم كوچكترين اثري نداشت. دراواخر سال هاي 
الجوردي از رياست زندانها و دادگاه هاي انقالب كنار گذشته شد و گروهي 

معروف شد، قدرت را به دست  گرفت.  "گروه دوم خردادي ها"كه بعد ها به 
ت اين گروه تغييراتي ايجاد كردند و جو كمي بهتر شد. اما تنها بعد از گذش

چند ماه، دوباره اين گروه نيز همان شيوه هاي پيشين، سركوبها، فشارها، 
 67اذيت و آزارها را در دستور كار خود قرار دادند و با راه اندازي كشتار سال 

 ، مفهوم جديدي به نسل كشي و جنايت عليه بشريت دادند.
يكي از بستگان نزديك ما آشنايي در دفتر آقاي منتظري  1364در سال 

پيدا كرد و از مادرم خواست كه نامه اي نوشته و به او بدهد تا به دست اين 
مرد برساند، تا شايد در ميزان حكم بيژن تجديد نظري بشود. مادرم نامه را 
نوشت و به او داد. يكي از نماينده گان آقاي منتظري در زندان با بيژن 

اما نماينده آقاي  مالقات كرد. بيژن هرگز چيزي از اين مالقات به ما نگفت
من بيژن را خواستم و "منتظري به دوستي كه واسطه ما شده بود گفت 

به او گفتم آيا حاضري با ما همكاري كني؟ او چنان نگاهي به من كرد 
كه فكر كردم االن توي گوشم خواهد زد. به او گفتم منظورم همكاري 

گويا  اطالعاتي. تو انگليسي خوب بلدي و   فرهنگي بود نه همكاري
ما برايت كالس تشكيل مي دهيم و تو در اين   شاگرداني هم داري.

كالسها به متقاضيان درس انگليسي بده. او گفت من در كالسهايي 
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كه شما تشكيل بدهيد درس نخواهم داد. تا وقتي كه بيژن در 
  "رفتارش تجديد نظر نكند همينجا خواهد بود.

كرج خراب شده بود و آنها در  هاي زندانِ گوهردشتآبگرمكن 65در سالِ "
گفت كردند. بيژن به مادرم ميزمستانِ سرد كرج بايد با آبِ سرد حمام مي

گرم بشويم و بعد ميكنيم تا كميرقصِ شتري ديده اي؟ ما اول نرمش مي"
كنيم جفتك انداختن و باال پايين پريدن. بعد رويم زيرِ آب و شروع مي

كند و و شامپو از سرما رويِ سرمان خوب كف نمي زنيمشامپو به سرمان مي
 "پريم.باال پايين ميبندد. بعد دوباره مي رويم زيرِ آبِ يخ و هيقنديل مي

پدر و مادرها به مسئولينِ زندان مراجعه كرده و گفته بودند كه حاضرند 
هايِ موجود را بپردازند و يا حتي آبگرمكنهزينه درست كردن ِ آبگرمكن

برد زيرِ بار نميجديد بخرند. اما رژيم كه از زجر دادن اسيران لذت مي هاي
رفت كه خانواده ها اين هزينه را بپردازند. مسولين زندان هم هي بهانه مي 

  "آوردند كه كشور در حال جنگ است و ما چنين بودجه اي نداريم.
م و مادرم به مانرويم. من در بيرون ميآذر با مادرم به اوين مي 13روزِ "

رود. مردي بيرون مي آيد و در حالي كه صورتش از اشك خيس داخل مي
اين يكي را هم اعدام كرده "است به زني كه در كنار من است مي گويد 

. زن شروع مي كند به داد زدن و گريه كردن و در ميان هق هق گريه "اند
دار سازمان پسرانش هوا "اين يكي هم، اين يكي را هم كشتيد؟"مي گويد 

مجاهدين بوده اند. در شهريور ماه خبر اعدام پسر ديگرش را به او داده بودند 
و امروز اين يكي را.  من با دلسوزي به آنها نگاه مي كنم و دلم مي خواهد 
چيزي بگويم كه آنها را آرام كند. اما هر چه فكر مي كنم چيزي به ذهنم 

ارند چه مي شود گفت؟ بعد از نمي رسد. به پدر و مادري كه داغ فرزند د
تمام "گويد مي گردد. رنگ بر چهره ندارد. ميحدود يك ساعت مادرم  بر

مطمئني، خودشان بهت "شود. ميگويم . باورم نمي"شد. اعدامش كرده اند
نه گفتند كه برو و بگو پدرش فردا بيايد. من گفتم پدرش "ميگويد  "گفتند؟
ييد. گفتند بهت گفتيم برو و بگو كه من بگو اعدامش كرده ايد؟ بهچرا؟ 

ها رژيم حسابِ همه چيز را كرده بود. از ترسِ گريه زاري مادر "پدرش بيايد.
شد، حاضر به پاسخ گويي به مادرها نبودند. و سر و صدايي كه ايجاد مي

نميدانم چطوري خودمان را از جلويِ اوين به خانه رسانديم. مادرم شروع 
افراد فاميل كه در اين چند ماه نگرانِ وضعيت سالمتيكرد به تلفن زدن به 

بيژن بودند و به همه گفت كه او اعدام شده است. بزودي خانه ما پر شد از 
افراد فاميل و آشنايان. زنان فاميل سرپرستي آشپزخانه و پذيرايي از 

كرد. همش ميميهمانان را به گردن گرفتند. مادرم نشسته بود و گريه نمي
من دلم مي "بيژن يك قهرمان بود و در راه عقيده ش جان داد."ت كه گف

كشيدم، خواست كه فرياد بكشم و زار زار گريه كنم. اما از مادرم خجالت مي
دانستم كه غمِ او از من بسيار بيشتر است. بيژن برادرِ من بود اما جگر مي

من هم نبايد ضجه مي كردگوشه او بود، پاره تن او بود. اگر مادرم گريه نمي
زدم. نمي خواستم با گريه هاي خود غم و غصه او را بيشتر كنم. مادرم تا 

كرد. از صدايِ نالهشب آرام بود اما از شب تا صبح دراز كشيده بود و ناله مي
مانده بودند، خوابشان كه آن شب در خانه ما هايِ او تمامِ كسانيها و مويه

درم آرام بود و همه را به آرامش دعوت ميكرد. مي. اما صبح دوباره مانبرد
  ."گريه نكنيد، مرگ قهرمان گريه ندارد"گفت 

بعد از ظهرروز بعد، پدرم به همراه تني چند از مردهايِ فاميل به اوين رفت 
تا ازصحت خبرِ مرگ بيژن مطمئن شود. من هرگز صحنه خروج او از خانه را 

ساله بود و موهاي پر پشت سياهي  62ها كنم. پدرم آن روزفراموش نمي
رفت استوار و محكم بود. پدرِ هميشه كه از درِ خانه بيرون مي داشت. وقتي

كه شد كه واقعاً بيژن را كشته باشند. وقتيگيم بود. هنوز باورش نمي
سال پير شده بود. موهايش سفيد شده بودند و پشتش  20برگشت به اندازه 

كه ساك كوچكي به دست داشت كسته بود. در حاليخميده بود، كمرش ش
همه چيز تمام شد. اعدامش كرده اند. به من "بر زمين نشست و گفت 

نخواهد  نداشت و در آن دنيا نيز جاييگفتند كه پسرت در اين دنيا جايي
داشت. گفتم كه جسدش را به من بدهيد يا قبرش را نشان دهيد. گفتند كه 

دارد، برو برايش قرآن بخوان. اجازه گرفتنِ مراسم را پسرت كافر بود و قبر ن

هم نداري. من گفتم كه از ديروز همه فاميل به خانه ما آمده اند و داريم 
كنيم. آنها هم گفتند كه كاري نكن كه به خانه شما برايش عزاداري مي

بياييم و همه تون را دستگير كنيم. تنها چيزي كه از او به من دادند اين 
كه حرفهاي پدرم تمام شد يكباره سكوت خانه با صدايِ وقتي "ست.ساك ا

فرياد و گريه و زاري افراد فاميل پر شد. باالخره همه باور كرديم كه ديگر 
  هرگز بيژن را نخواهيم ديد.

هنگامي كه سرانجام  جو كمي آرام شد ساك را آورديم پيش مادرم و باز 
نامه اي چيزي پيدا كنيم و بفهميم كرديم. اميدوار بوديم كه متني، وصيت 

كه در زندان بر اين بچه ها چه گذشته است. نمي دانستيم كه چرا يك 
زنداني، يك اسيري كه حكم داشت، شش و سال و نيم آن را هم گذرانده 
بود و هيچ جرم جديدي هم مرتكب نشده بود، يكباره بايد اعدام بشود؟ در 

و يك ساعت. هيچ كدام آنها  ساك، يكي دو دست لباس بود و يك حوله
آشنا نبود و چيز هايي نبود كه مادرم براي او خريده و به زندان برده بود. 
رژيم جمهوري اسالمي ما را از يادگاريهاي او هم محروم كرده بود.  بعدها 
فهميديم كه همه چيز به سرعت اتفاق افتاده است. هيئت مرگ كه متشكل 

ييسي، ناصريان، لشگري، نوري  و شوشتري از نيري، اشراقي، پور محمدي، ر
بود زنداني ها را صدا كرده و فقط پرسيده بودند كه آيا به اسالم اعتقاد 
داري؟ آيا نماز مي خواني؟ آيا جمهوري اسالمي را قبول داري؟ زنداني ها 
نمي دانستند كه عاقبت جواب نه دادن به سوال هاي هيئت مرگ به دار 

دليل هم نه وصيت نامه نوشته بودند و نه  كشيده شدن است. به همين
وسائل خود را جمع كرده بودند. بعد ها عده كمي كه زنده مانده بودند 
وسايل هر كسي را در ساكي گذاشته بودند و چون دقيقا نمي دانستند كه 
چي مال كي است، وسايل شخصي بچه ها قاطي شده بود. هزاران جوان 

ند و به خانواده هاي آنها تنها يك ساك ايران زمين را به دار كشيده بود
كوچك داده بودند. هنوز هم بعد از اين همه سال وقتي كه ياد آن ساك و 
ياد آن روزها مي افتم . پشتم مي لرزد. خيلي وحشتناك است كه تنها 
يادگار برادرت يك ساك كوچك باشد. ساكي  كه وسائل درون آن متعلق به 

عد، ازگوشه و كنار و از روي كتابهايي كه قرباني ديگري است. ما سالها ب
معدود جان بدر برده گان از اين جنايت نوشتند فهميديدم كه در زندان ها 

زنداني سياسي و دگرانديش را به دار  5000چه گذشته است. رژيم بيش از 
كشيده بود و هيچ توضيح و يا پاسخ روشني به كسي نمي داد. سالها گذشت 

ي بزرگ را حل كرديم.  اما آنچه كه ما امروز مي دانيم تا ما كم كم اين معما
تنها گوشه اي از حقيقت، و از زبان قربانيان اين جنايت است. هنوز عاملين 
اين جنايت بايد پاسخ گو باشند و بگويند كه چه شد و چرا اين جنايت انجام 

  شد.
پدرم وقتي كه خبر كشته شدن بيژن را شنيد و با ساكي كوچك به خانه 

رگشت، شعري براي بيژن سرود و در تمام مراسم بيژن آن را مي خواند و ب
تغييراتي به آن مي داد. پدرم شاعر نبود و در زنده گي خود فقط دوبار شعر 
گفت، يكبار وقتي كه من دستگير شده بودم و يكبار هم در مرگ بيژن. 

اين  هربار كه پدرم در مراسم هاي بيژن سر پا مي ايستاد و كاغذي را كه
شعر را بر روي آن نوشته بود، در دستهاي لرزانش مي گرفت وبا صداي 
بلندي كه از بغض ميلرزيد، آن را ميخواند، قلبم مچاله ميشد. هر چه كه به 
آخر شعر نزديكتر ميشد، طنين صداي او در اتاق صالبت بيشتري مي گرفت. 

بدون او همه تالش خود را مي كرد كه بغض را در گلويش خفه كند و 
گريستن شعر خود را به پايان برساند. چه غم انگيز است كه پدري در رثاي 

  فرزند خود شعر بگويد.
هفت شبانه روز خانه ما پر بود از افراد فاميل و دوستان و آشناياني كه 

ما ديوار هاي خانه را از عكسهاي بيژن و  براي ابراز همدردي مي آمدند.
هر سرود نوشته بوديم، پركرده بوديم .  پوسترهايي كه بر روي آنها شعر و

روز دسته اي از خانواده هايي كه آنها هم فرزندان خود را از دست داده 
بودند به خانه ما مي آمدند. ديدن آنها از بار غم ما كم مي كرد. درد 
مشترك ما را به هم نزديكتر كرده بود و در كنار يكديگر احساس آرامش 
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ت خفقان آن روزها، ما نميتوانستيم اين درد بيشتري مي كرديم. در وضيع
  بزرگ را با هر كسي درميان بگذاريم. ديگران نمي فهميدند كه داغ فرزند 

يعني چه و يا نمي خواستند كه بدانند. خيليها مي ترسيدند كه رفت و آمد 
 "با ما براي آنها و يا فرزندانشان دردسر ايجاد كند.

و از اوايل انقالب اكثر همسايه هاي  ما در آرياشهر زنده گي مي كرديم"
قديمي، خانه هاي خود را فروخته و به محله هاي ديگري رفته بودند. 
خريداران جديد هم خانه هاي وياليي را كوبيده و به جاي آن آپارتمان 
سازي كرده بودند، در نتيجه بيشتر همسايه ها جديد بودند و ما زياد با آنها 

فشارهاي رژيم به همسايه ها نگفتيم كه بيژن آشنا نبوديم. ما به دليل 
اعدام شده است، اما آنها خودشان مي ديدند كه هف شبانه روز مردم در 
اين خانه رفت و آمد مي كنند و با پرس و جو از مهمانان فهميده بودند كه 
چه اتفاقي افتاده است. از همسايه هاي جديد هيچ كس براي تسليت 

ز همسايه هاي قديمي هم فقط دختر يكي از آنها گفتن به خانه ما نيامد. ا
بعد از چند هفته كه از اين واقعه مي گذشت، با گلداني گل به ديدن ما 
آمد. از ميان اقوام همه در مراسم هاي بيژن شركت كردند بجز يكي از پسر 

كه او دانشجو است ودر شهرستان محل "عموهايم. پدرش مي گفت 
در حالي كه آنها در محله ما زنده  "د.تحصيل خود است و مرخصي ندار

گي مي كردند و دوستانم او را در خيابان ديده بودند. اما او از ترس اينكه 
آمدن به خانه ما دردسري برايش فراهم كند تا بعد از هفتم بيژن به خانه 
ما نيامد. من هرگز او را  براي اينكار نبخشيدم . هزاران جوان از جان خود 

او از ترس يك اخطاراز حراست دانشگاه به مجلس ختم  گذشته بودند و
پسر عموي خود نيامده بود! خيلي از دوستان و آشنايان جوان ما كه خود 
در اوايل انقالب سياسي بودند  و بعد ها به دليل سركوبها منفعل شدند، در 
مراسم مختلف ما شركت كردند و حضورشان موجب تقويت روحيه ما مي 

شان مي داد كه جمهوري اسالمي نتوانسته همه نيروهاي شد. حضور آنها ن
مترقي را سركوب كند. هرگز پسردانشجوي جواني را كه دوست برادر 
دوست من بود، فراموش نمي كنم . ما به دنبال كسي بوديم كه خط خوبي 
داشته باشد و بتواند پوستر هاي قشنگ براي ما درست كند و روي آنها 

د كه به ياد بيژن به ديوارها بزنيم. وقتي كه برادر شعر و جمالت زيبا بنويس
دوستم به او گفته بود كه چنين جنايتي صورت گرفته و ما به كسي با خط 
خوب نياز داريم، او بالفاصله داوطلب شده و به خانه ما آمد. او چندين 
ساعت درگير درست كردن اين پوسترها بود و اصال نگران اين نبود كه اگر 

ت كردن اين پوسترها، در خانه ما  دستگير بشود چه باليي به در حال درس
سرش خواهند آورد. من هنوز هم يكي از دست نوشته هاي او را نگه داشته 
ام. اين مقواي كوچك براي من يادآور شهامت و از خودگذشته گي است. 
يادآور دوراني است كه در اوج تنهايي، انزوا، استيصال و غم، باور مي كردي 

انسانيت همراه اين بچه ها به قربانگاه نرفته است و هنوز هستند كساني كه 
 كه راه آنها را ادامه خواهند داد.

يكي از پوسترهايي كه به ديوار زده بوديم از روي نوشته هاي كارتي كه  
بوديم. بيژن     به مادرم داده بود، كپي كرده  60بيژن در روز مادر سال 

رم گل مي خريد و يا هديه اي به او مي داد. در آذربراي ماد 25هميشه در 
دستگيري اش، او شعر زير از   ماه قبل از  7، تنها  60آذر سال  25

را به مادرم تقديم كرده بود. در بند بند اين شعر عشق  "ابوالقاسم الهوتي"
 .به وطن و عالقه به جانفشاني براي آن مي جوشد

ا وسيله اي براي كسب در آمد رژيم كشتن جوانان ر ،60 در اوايل سال"
پول تير، از خانواده ها پولي ميگرفت و بعد جسد  قرار داده بود و به بهانه

مي داد و يا آدرس قبرعزيزانشان را به آنها مي  فرزندانشان را به آنها تحويل
جنايت چنان زياد بود كه خود رژيم را هم به  داد. اما اينبار ابعاد اين
خود را مي كردند كه اين جنايت را  ها همه تالشوحشت انداخته بود. آن

ماه، هر روز خبر  6-5 ظرف .پنهان كنند و يا آن را كوچك جلوه دهند
را تحويل  كشته شدن عده اي را به خانواده ها داده بودند، جسد هيچ كس

 نداده و اجازه برگزاري مراسم هم نمي دادند. رژيم مي خواست سر و
  همه معادالت  "خاوران"منعكس نشود. اما  صداي اين جنايت درهيچ كجا

  
  

  
 

  بيژن به همراه پدر و مادر و خواهران خود
  
  

به كابوس رژيم تبديل  "گلزار خاوران"سال گذشته  23 بهم زد. در آنها را
حضور هميشه گي خود در اين محل، ياد فرزندان  شده است. خانواده ها با

به اينكه فرزندانشان هوادار چه  آنها بي توجه .خود را زنده نگه داشته اند
جمعه در كنار هم جمع شده و يك تكه  گروه و دسته اي بوده اند، هر

سرخ به ياد عزيزان پرپر شده،  زمين خاكي را گلباران مي كردند. صدها گل
عكس هاي جوانان  آذين بخش زمين مي شدند. در ميان دسته هاي گل،

ها هر  خانواده .درخشيدندبه خون خفته، مانند ستاره گان آسمان مي 
زنده  جمعه از مسافت هاي دور به خاوران مي آمدند تا ياد عزيزان خود را

 نگه دارند. پدر و مادر ها به همين تكه زمين خشك و برهوت هم راضي
 بودند. اما رژيم اين كمترين را هم از آنها دريغ مي كرد. بسياري از خانواده

 ا اتوبوس به خاوران مي آمدند. آنان بايدها وسليه نقليه نداشتند و بايد ب
 اول هر طوري بود خود را به ميدان انقالب مي رساندند، از ميدان انقالب با

اتوبوس و يا ميني بوس به ميدان امام حسين مي رفتند، از امام حسين به 
خراسان و از آنجا به افسريه. از افسريه هم سوار ماشين هايي كه  ميدان

د مي شدند و خود را به خاوران مي رساندند. يعني ميكردن مسافربري
ساعت در راه  3حدود  مي كردند و عوض وسيله نقليه 5-4هركدام بايد 

بودند تا به تلي خاك برسند و براي فرزاندن به خون خفته شان گريه كنند 
  ".و زجه سر دهند

به آنجا رفت و با قفل روي در مواجه شد.  سال گذشته مادرم وسط هفته"
تري هم هست و آن در باز بود.  كوچك عد از كمي جستجومتوجه شد كه درب

ديك نشست. مردي به او نز مادرم به داخل رفت و وسط زمين روي خاك
با پرخاش به او  اي؟ مادرم عصباني شد و شد و گفت كه چرا اينجا نشسته

كسي مي  تو با من چكار داري؟ وجود من در اينجا چه آزاري به"گفت 
 نه هر چه دوست داري"مرد بالفاصله با يك لحن همدردانه گفت  "رساند؟

اينجا بشين. من مواظب هستم كه اگر ماموري آمد خبرت كنم. مي خواهي 
مادرم هم بيخبر از اينكه او  "را به من بدهي تا برايت پخش كنم؟ گل هايت

ماموران است دسته گلي را كه خريده بود به او مي دهد. مرد  خود يكي از
غيبش زد! آنها حتي تاب ديدن يك بسته گل را بر سر  ته گل را گرفته ودس

  "مزار اين بچه ها .ندارند
يك حركت ناگهاني و از سر اجبار نبود. مسولين زندان از  67 كشتار سال"

با پرسشنامه هايي كه به زندانيان داده بودند، آنها را به دسته  1365 سال
دانستند كه از دست چه كساني، در تقسيم كرده و دقيقا مي  هاي مختلف

اتاق ها مي خواهند خالص شوند. هيات مرگ و مجتهدان  كدام بندها و كدام
دكورهاي اين نمايش از پيش نوشته شده بودند.  شركت كننده در آن فقط

انديشان بودند. شكست تزهاي خميني اول  آنها در فكر تسويه حساب با دگر
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رسيد. رژيم از اينكه با وجود اين همه  باتاز همه در زندانهاي ايران به اث
رواني نتوانسته بود اكثر زنداني ها  شكنجه ها، تنبيه ها، و فشارهاي روحي و

كند كه از عقايد خود دست بكشند  را به توبه وادار كند و آنها را مجبور
تبعيت از دستورات ديني و  كالفه بود. سردمداران جمهوري اسالمي كه به

حاكم كرده و با  حكومت ديني فاشيستي را بر مملكت فقه اسالمي يك
 "بالرعب النصر"اشاعه جو رعب و وحشت قصد پياده كردن شعار ضد بشري 

ها عصبي شده بودند. آنها به عينه مي ديدند  زنداني  را داشتند از مقاومت
فشارها و هزينه اي كه بايد بپردازند، همچنان  كه زنداني ها بدون توجه به

و حاضر به پذيرفتن ايدئولوژي متحجر آنها  ضع خود باقي مانده اندبرسر موا
اسالمي و هواداران آن اين غير قابل  نيستند. براي سردمداران جمهوري

نمي شدند، چگونه مي توانستند  قبول بود. اگر آنها حريف عده اي اسير
  جامعه را مجبور به تمكين كنند؟

و همه كشتار ها و خشونت  67سال  طراحان ، كارگردانان و مجريان قتل عام
، همه طيفهاي جمهوري اسالمي هستند. هيچ كس نمي تواند 60هاي دهه 

اقتدار گرايان "و يا  "چپ گرايان ديروز و اصالح طلبان امروز"ادعا كند كه 
 "دفتر تحكيم وحدت حوزه و دانشگاه"و يا  "ديروز و تماميت خواهان امروز

و يا هر طيف و گروه و دسته ديگري كه  "گاهانجمن اسالمي هاي دانش"و يا 
سال گذشته كوچكترين قدرت و يا فعاليتي داشته از اين موضوع  32در 

بلكه  1367بيخبر بوده و يا با آن مخالفتي داشته است. آنها نه تنها در سال 
امروز هم مشكلي با خالص شدن از دست دگر انديشان ندارند، مشروط بر 

ودشان و يا دوستانشان نباشند. به اطالعيه ها، اينكه آن دگر انديش خ
مقاالت، مصاحبه ها و برنامه هايشان نگاه كنيد. اعتراض هاي آنها فقط به 
دستگيري و زنداني شدن دوستان و نزديكان خودشان است. آنها كوچكترين 
اشاره اي به دانشجويان و زنداني هاي بي نام و نشاني كه سكوالر هستند و از 

ف نظام جهوري اسالمي و خواهان برچيدن حكومت ديني هستند، پايه مخال
نمي كنند. براي آنها، زنداني سياسي هم خودي و غير خودي دارد. اين 
آقايان منتقد دولتند نه نظام و حكومت اسالمي. آنها به دنبال قدرت سياسي 
هستند نه دموكراسي، مردم ساالري و حقوق بشر. مي خواهند ما را به 

برگردانند. دوراني كه درآن بيشترين سركوبها،  "اليي امامشاندوران ط"
جنايت ها، كشتار ها و شكنجه ها به وسيله خود آنها، كه در آن زمان بر 
مسند قدرت بودند، اعمال شده است. اصالح طلبان فقط به دنبال حكومت 

  "ديني و خواهان حفظ جمهوري اسالمي هستند.
يژن مي گذرد و من هنوز به نبودنش سال از به دار كشيده شدن ب 23" 

هنوزهم در خواب او را مي بينم و وقتي كه بيدار مي شوم  .عادت نكرده ام
سال گذشته بر ما رفته است تنها يك  32 آنچه كه در فكر مي كنم شايد

به عكس قاب گرفته او در روي كمد  چشمم  كابوس بوده است. اما وقتي كه
كشيده مي شوم و باور مي كنم كه  الت بيرونمي افتد، باالجباراز دنياي خيا

هرگز ما را رها نمي كند.  او ديگر نيست. اندوه از دست دادن عزيزانمان
خالء نبود آنها در   .ماست تلخي بي پايان مرگ زودرس و نا حق آنها تا ابد با

با هيچ چيز پر نمي شود. تالش ما بازمانده گان و قربانيان اين  زندگي ما
كه از ظلمي كه بر ما رفته پرده برداريم و عاملين اين  استجنايت اين 

و ترفندي جديد، آزادي، عشق تا بارديگر با نامي ديگر  جنايات را رسوا كنيم
من نه مي بخشم و نه فراموش مي  .قربانگاه نبرند انديشي را بهو دگر
  ؟شما چطوركنم، 

 1390شهريور  
  .* اين مطلب توسط ميل به دست ما رسيده است

  فراوان از ارسال كننده.با تشكر  
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  كه »آنو«و همسر فداكارش   »هوشنگ عيسي بيگلو«تقديم به 

ارتش جنگ ميان شدگان  مرا در ديدار از بناي يادبود سه هزارتن از كشته 
  سرخ و سفيدها همراهي كردند.

 نجمه موسوي

  

  شوك
  چگونه اعتماد كنم ترا

  كه بر كشتن قابيل بس نكردي

  و تا جهان، جهان است

  دشنه بر كمر

  ماندي

  و برادرانت را

  هر يك

  به جرمي بر خاك نشاندي!

  

  چگونه اعتماد كنم ترا

  ات كه سرخيِ گونه

  تعبير به شرم كردم

  خبر بي

  ات كه گداختگيِ دشنه

  با دست و گونه 

  زدوده بودي.

  

  چگونه اعتماد كنم ترا

    اي انسان!

  فنالند -گاه تاميسارياردو 2011اوت  11             
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 رِحله
  

 نسيم خاكسار

  

  

هاي  شبي ديرند و ظلماني بود. جز آواي عجيبي كه به سختي از اليه
ضخيم تاريكي مي گذشت و بريده بريده بگوشم مي رسيد صدائي ديگر 

ام و چگونه پايم به آن مكان  شنيدم. نمي دانستم كجايم، از كجا آمده نمي
تاريكي هوا از غلظتش بلند رسيده است. آنقدر منتظر نشستم بيدار تا 

كردم سپيده دمان كاسته شد. آنوقت در آن فضاي نيمه روشني كه فكر مي
اي هستم و صدايي كه  باشد با نگاه به اطراف متوجه شدم در شبه جزيره

هاي سنگي ساحل بود. از دور  مي شنيدم برخورد موجهاي دريا با صخره
ودند. وقتي هوا ديدم كنار ساحل لنگر انداخته ب سايه قايقهائي مي

بيشترروشن شد ديدم جاي بلندي كه بر آن ايستاده بودم پشت بام 
هائي است كه از آجر و گل ساخته شده اند. به راه افتادم تا راهي براي  خانه

پائين رفتن پيدا كنم. همانوقت پدرم را ديدم كه از دور مي آمد. او چهل 
زده نشدم. پدرم  سال پيش مرده بود. با اينهمه از ديدنش هيچ شگفت

آمد. نزديك من كه رسيد نوزاد را  نوزادي در دست گرفته بود و جلو مي
ميان دستهايش گرفت و در گوشش با صداي بلند اذان خواند: حي اله خير 

 االعمل. حي اله خير العمل.
خاست در سرتاسر بامها مي  صداي بلند و حزيني كه از گلويش برمي

اذان، نوزاد را بر سر دست گرفت و با شتاب از پيچيد.  پدرم بعد از خواندن 
كنارم گذشت و با گامهائي بلند چنان از من دور شد كه نفهميدم چگونه او 
را گم كردم. فكر كردم بايد از راه پلكاني پائين رفته باشد ولي هرچقدر 
جستجو كردم پلكاني براي پائين رفتن از آنجا نيافتم. وقتي سرگردان روي 

اي افتاد كه به  لي راه مي رفتم چشمم به نردبان شكستهپشت بامهاي گ
ديواري تكيه داده شده بود. به دشواري از آن پائين آمدم. و بسوي ساحل 
دويدم. وقتي رسيدم عبدالجبار را ديدم كه طناب قايقي را در دست گرفته 

  است. در آن قايق چند نفر ديگر هم بودند.

در مراسم خفه كردن اينانج خاتون عبدالجبار گفت: ما داريم براي شركت 
  به فاس مي رويم. منتظر رسيدن تو بوديم.

شناختم كه قرار بود به امر قضات  من تا آن وقت چند اينانج خاتون مي
شرع يا سلطاني يكي يكي آنها را زه كنند. با اينهمه نپرسيدم كداميك. 

  دانستم با رسيدن به آنجا برايم روشن خواهد شد. گفتم: چون مي

  من را ببخشيد. راه را گم كرده بودم نمي توانستم به وقت پائين بيايم. -

عبداالجبار دستم را گرفت و كمكم كرد تا سوار قايق شدم. بعد با چوب 
گفتند بالفاصله قايق را از ساحل  بلندي كه در دست داشت و آنرا مردي مي

دم. كند. كمي كه گذشت با همراهان ديگرم در اين سفر بيشتر آشنا ش
اي از جنس  يكيشان كه  سر و صورتش را در دستاري پيچيده بود و جامه

هاي بعلبك به تن داشت سياحي مراكشي بود. و ديگري جواني بود پارچه
بدخلق و شاعر مشرب كه در همان بدو ورودم به قايق با غيظ با من سخن 
ز گفت. از اينكه به خاطر من چند ساعت سفرشان به تاخير افتاده بود ا

دست من عصباني بود. قلم و كاغذ در دستهايش داشت و هنگامي كه با 
زد روي كاغذ چيزهائي مي نوشت. دو سرنشين ديگر قايق  كسي حرف نمي

كه همراه عبدالجبار پارو مي زدند، دو جوان الغر و سيه چرده و كم حرفي 
 بودند كه چشمشان را فقط به دريا و عبدالجبار دوخته بودند. و دهان كه

درخشيد.  باز مي كردند دندانهاي سپيدشان چون صدف در دهانشان مي
هايش با  قايقي كه توي آن بوديم قايق كهنه و بزرگي بود كه تخته پاره

الياف خرما به هم چسبيده شده بود. و از بعضي جاهاي آن آب نشت مي 
اي سفالي آبهاي  كرد. من و شاعر بدخلق وظيفه داشتيم گاه گاه با كاسه

شده كف آنرا به دريا بريزيم. و همين كار مشترك در طول راه، ما را  جمع
كمي به هم نزديك كرد. راه ما خيلي طوالني بود و غذايمان دراين مدت 
نان و خرما و كمي ماهي نمكسود بود كه عبدالجبار از قبل براي همه تهيه 
 كرده بود. با كمك سياح كه با قطب نما جهت مسافرتمان را تعيين مي

كرد و باد موافق توانستيم بعد از دو شبانه روز به هنگام به ساحل فاس 
برسيم. هنوز مراسم شروع نشده بود. پيش از آن كه پا بر ساحل بگذاريم 
جوان شاعر مشرب بابت عصبانيتش در لحظه ورود من به قايق از من 
عذرخواهي كرد. روي ساحل مردم زيادي پا برهنه جمع شده بودند و 

ورود ما را مي كشيدند. با رسيدن ما گروهي از آنها روي ساحل يك  انتظار
  صدا با هم سه بار فرياد زدند: ال اله اال اهللا..

اي  درميداني بزرگ نزديك به ساحل براي سلطان و قاضي القضات و كوكبه
كه از ساير نقاط براي شركت در اين مراسم دعوت شده بود جايگاهي 

بود برابر سلطان زه كردن اينانج خاتون انجام  باشكوه ساخته بودند. قرار
بگيرد. اين اينانج خاتون زن شرعي سلطان بود. از جوانمردي دور 

دانستم كه سلطان بعد از آن كه به ياري او از شٌر رقيب سر سخت و پر  مي
زوري چون اتابك ارسالن خالصي يافته و به سلطاني رسيده است به سخن 

ان به زه كردن او داده است. همين را به نجوا به ديگران فريفته شده و فرم
  جوان شاعر مشرب گفتم:

  اي فرو انداخت بعد گفت: سرش را براي لحظه

بسيار غم انگيز است. اي كاش مي توانستيم با او حرف بزنيم. اما مي  -
توان با متهم و  دانم در اين مملكت با حضور قضات شرع و سلطان نمي

  قرباني حرف زد.

  اي كه به دوش داشت گذاشت. دفترش را در كيسه و قلم و

سياح مراكشي با كمك قطب نمائي كه با خودداشت جهت قبله را مشخص 
كرد و بعد سجاده بر زمين پهن كرد نماز بخواند. همان عده كه با ديدنمان 
ال اله اال اهللا سر داده بودند، انگار براي خواندن نماز منتظر رسيدن او بودند 

ند تكبير گفتند و پشت سر او ايستادند. عبدالجبار و جاشوانش با صداي بل
به نمازگزاران پيوستند. جوان شاعر مشرب با آنها نرفت. من هم دريا زدگي 

  اي نشستم. را بهانه كردم و سر در گريبان گوشه

نماز پايان يافته بود و نمازگزاران نشسته به زانو رو به چهارطرف به شكرانه 
ند كه خبر رسيد اينانج خاتون را دست بسته در هودجي آورد سر فرود مي

مي آورند كه بر صفه بنشانند. من از قايق بيرون آمدم كه آوردن او را 
هاي برف آنچنان  ببينم. ناگاه برف سنگيني شروع به باريدن كرد. گلوله

درشت بود كه هنوز زمان چنداني نگذشته همه جا از برف سپيد شد. وقتي 
اي سياه از هودج بيرون آورده و در ميدان  را پوشيده در پارچهاينانج خاتون 

اي كه  بر صفه نشاندند آنقدر برف بر او نشسته بود كه زير برف به كومه
  كودكان از برف مي سازند شبيه شده بود.

شبيه اين صحنه را سالها پيش در سفرم به قندهار در ميداني ديده بودم. 
ري سياه بر خاك نشسته بود و قاضي زن به همين صورت پيچيده در چاد

هاي حكومت با چوب و گرزي سنگين باالي سرش  القضات شرع و عمله
ي برفي  ايستاده بودند. آنروز برف اما نباريده بود. وقتي داشتم به كومه

اي پيچيد  كردم همهمه روبرويم كه لحظه به لحظه بزرگتر مي شد نگاه مي
تون به روزي ديگر افتاده است. او را كه به امر سلطان زه كردن اينانج خا
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دوباره با همان حالت در هودج نشاندند و به كاخ برگرداندند. ما فرصت 
كرديم كه در اين وقت در شهر پرسه بزنيم. شهر فاس را براي اولين بار 

ديدم. سياح در راه به ما گفته بود به همين نام در مغرب هم شهري  مي
اشت از سلطاني كه برابر قصرش هميشه است. و او از آنجا خاطراتي د

اي افتاده بود تا مردم شهر بدانند كه جزاي سرپيچي از فرمان او چه  كشته
سرانجامي دارد. عبددالجبار و جاشوان به قايق برگشتند كه كف آن را 
تعمير كنند. سياح مراكشي براي ديدن بازار برده فروشان به سمت ديگري 

ه با هم دوست شده بوديم براي در امان رفت. من و جوان شاعر مشرب ك
اي پناه برديم. جوان شاعر  ماندن از برفي كه يكريز مي باريد به قهوه خانه

هايش را  مشرب از اهالي سهرورد بود و پيرو منصورحالج و بسياري از گفته
از بر داشت. پوشيده به من گفت به خدا اعتقاد ندارد. و من آن هنگام كه 

ز ايستاده بودند با چشمهاي خودم ديده بودم كه او پشت همه به اقامه نما
به قبله داشت و روي به جهتي ديگر و ايستاده زير لب ورد مي خواند و 
هيچ خم و راست نمي شد. پس از نوشيدن چند قهوه تلخ و جويدن دو 
برگ ناس كه به ما تعارف كرده بودند ساعتي استراحت كرديم و بعد از 

رفتيم به گروههائي  تي در بازاري سر پوشيده راه ميآنجا بيرون زديم. وق
برخورديم كه كارشان فروش كنيز و برده بود. زنان جامه بلندي بر تن 
داشتند و با برقع سر و صورتشان را پوشانده بودند. دو غالم بچه با نزديك 
شدن خريداران به آنها با گالبدانهائي كه در دست داشتند رويشان گالب و 

شيدند. خريداران مجاز بودند برقع را پس بزنند و صورت آنها را پا عطر مي
ببينند.  سياح مراكشي را آنجا ديديم. مشغول باال زدن برقع هاي كنيزان و 
چانه زدن با تاجري بود تا براي مدتي كه آنجاست كنيزي بخرد. از او 
شنيديم كه مراسم را براي سه روز عقب انداخته اند. سياح با كمك 

ن عبدالجبار توانسته بود با مالزمان نزديك به سلطان مالقاتي داشته دوستا
باشد. به ازاي ده دينار مغربي از آنها احوال خاتون پرسيده بود. گفتند چون 
زن شرعي اوست باز او را به حرمسراي سلطان برده اند. و گفت از آنان 

رداندند با او شنيده كه سلطان همان دم كه اينانج خاتون را به سراي او بازگ
به يك بستر رفته است. از آنجا به زيارت مقبره عالمي رفتيم كه چون 

خواست در خدمت ظلمه باشد زبانش را بريده و در حلقش سرب داغ  نمي
اي گذشتيم كه مويه خاموش زني از درون  ريخته بودند. در راه از كنار كلبه

شان حكومت ما را از اش را تخته كوب كرده بودند و فرا آن مي آمد. درخانه
وارد شدن به آن منع كردند. نيم دينار مغربي به سقّايي داديم تا به ما گفت 
كه زن، سوگوار دخترش است كه فراشان حكومت بي سيرت كرده و بعد 

  اند.    سوزانده

خاست و  اي صداي سازي برنمي ه روز در اين شهر گشتيم. از هيچ خانهس
شنيديم و يا صداي بوقي، همه از پس  اگر گاه صداي پا كوفتن و دهلي مي

ديوار مقصوره هائي مي آمد كه در آنها فراشان و چماقداران حكومت تربيت 
 كردند. در اين مدت هرروز از سياح مي شنيديم كه شب گذشته سلطان مي

  با اينانج خاتون به زفاف رفته است.  

جز اين خبري ديگر از كاخ بيرون نمي زد. روز چهارم كه مراسم زه كردن 
اينانج خاتون بود دوباره به ميدان رفتيم. مردمي انبوه به تماشا ايستاده 
بودند. برفها آب شده بود. و جويباري از آب و لجن همه جا جاري بود. 

ا پياده مي آوردند. دستها از پشت بسته و چادري بر اينبار اينانج خاتون ر
سرش افكنده و دو نفر زير بغلش را گرفته بودند و پيش مي بردند. سلطان 
و اميران و قضات شرع همه به صف ايستاده بودند. قرار بر اين بود كه اينانج 
 خاتون برابر سلطان كه مي رسد زانو بزند و بعد برود بر صفه بنشيند تا او را

  زه كنند. 

پيش از حركت دادن او، حاكم شرع كه قبائي ابريشمي بر تن داشت و 
اي بلند در وصف خدا و پيغمبر و منقبت  خنجري برهنه بر كمر، خطابه

امامان و سلطان خواند، كه گوش نكردم، آنگاه حكم سلطان قرائت كرد. 
ب كه سياح به ما گفته بود از مالزمان سلطان به او خبر رسيده بود هرش

بردند دهانش را  اينانج خاتون را براي همبستري با سلطان به سراي او مي
  مي بستند كه هيچ سخن نگويد.

وقتي او را چادر بر سر و پوشيده به سوي سلطان حركت دادند، سلطان 
چرخاند. پشت سر او رايت داران و بوقيان ايستاده  تسبيح در دست مي

د كه شب پيش را با خاتون در يك بستر بودند. و هيچ از ظاهر او آشكار نبو

گذرانده است. خاتون برابر او كه رسيد بجاي زانو زدن روي به ديگر سو 
چرخاند و با اين عمل، تلخي يك عمر را كه به پاي او گذاشته بود در يك 
حركت كوتاه نشان داد. ما ديگر نايستاديم مراسم زه كردن او را تماشا 

وار قايق شديم تا به وقت در مراسم تعزير كنيم. برگشتيم به ساحل و س
اينانج خاتون ديگري شركت كنيم كه خبر مراسم شالق خوردنش به 
عبدالجبار رسيده بود. وقتي از ساحل فاس اندكي دور شده بوديم سياح از 
عجايبي كه در آن شهر ديده بود يكي برايمان تعريف كرد. روزي به وقت 

رفت و  يده بود كه بر بام خانه اي راه مياذان مغرب به چشم خود پيري را د
بريد و هيچكس به او توجه  به قهر از شنيدن صداي اذان، گلوي خود مي

توجهي مردم را پرسيده بود به او  كرد. وقتي از عابري دليل اين بي نمي
گفته بود اين رسمي است كهنه در اين ديار و گاه به گاه يكي اين كار 

  اطراف گفت:  كند. آنگاه با نگاه به مي

شبي ظلماني در پيش داريم. ممكن است همچنان روزها بر آب برانيم و  -
  آفتاب به چشم نبينيم.

از هيچكدام از ما صدائي برنخاست. در نيمه راه جوان شاعر مشرب قلم و 
كاغذش را در آب انداخت و دفتري را كه در انبانش داشت به من سپرد كه 

رسانم. و گفت به اولين ساحل كه برسيم وقتي بازگشتم به دست برادرش ب
رانديم همچنان روزها و شبها بر آبهاي تيره و  از ما جدا خواهد شد. و ما مي

   رسيديم.  به جائي نمي
  اوترخت  2010دسامبر 

*  

  

  خواب عجيبي ديدم!

  

  

  فريبرز  شيرزادي

  كتاب بوده )1(يك روزگاري كافكا

  امروز زندگي ما كافكائي ست.

  شمس لنگرودي

  

  

در تهران بودم، منبري، بايد مي ساختم، به سفارش يكي از بي شمار  نواده 
  گانِ  شيخ فضل الّله نوري.

تمام قطعه هاي چوبي را بريده، آماده ي اتصال بود. بايد پايه هاي منبر را 
) 2(با (دوبل)

هاي چوبي بهم وصل مي كردم. تمام سوراخ سنبه هاي كارگاه 
  دا نكردم.را گشتم، دوبل ها را پي

  همكارم پرسيد: دنبال چه مي گردي؟

  گفتم: دوبل هاي چوبي. _

  گفت: پيش پاي تو، پاسدارها اينجا بودند. تمام دوبل ها را بردند. -

  گفتم: دوبل !! دوبل ها را مي خواهند چه كار؟! _

گفت: خبر نداري،  تمام نجاري هاي تهران را مي گردند كه دوبل ها را  _
  جمع كنند.

  ن مي گفتند: براي مدارس تازه اسالمي شده نياز داريم.خودشا

  از يكي شان پرسيدم: برادر! اين دوبل ها را براي چه كاري الزم داريد؟!

گفت: تا الي انگشتان دختراني كه سوره ي مباركه ي (نساء) و پسراني  -
كه سوره ي مباركه ي (بقره) را از حفظ نباشند. بگذاريم. تعذير اسالمي 

  موزان.دانش آ

... ...  
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  طرح و داستان و شعر

 ٣٠٤  107 ي آرش شماره

  بايد همين امروز، منبر را ساخته، آماده كرده، تحويل رنگ كاري مي دادم.

  مانده بودم كه بدون دوبل، چگونه منبر را بسازم.

) 3(چند لحظه اي به انگشتان هر دو دستم خيره شدم. (سه كاره)
را روشن 

 چهار انگشت دست راستم را يك به يك قطع كردم. و با انگشتان ٫كردم،

  قطع شده، پايه هاي منبر را بهم وصل كردم و فرستادم رنگ كاري ...

در خوابم، انگار يك روز گذشته بود. دم عصر بود. ماشيني دم در كارگاه 
  نجاري ايستاد.

  وانت باري كه منبر روي آن بود.

  حبيب رنگ كار از ماشين پياده شد و گفت:

  اوستا ممد! _

  ران و درمانده به نظر مي رسيد.مكث كرده. رنگ به صورت نداشت. حي

  به منبر ِ روي وانت بار سيف علي اشاره كرد و گفت:

  اوستا: رنگ منبر را مي بيني؟! _

  گفتم: قرمز رنگ است. بايد رنگ سياه مي زدي! _

گفت: رنگ سياه زدم، چند بار! و هر بار رنگ سياه عوض مي شود و بعد  _
ي زنم دستم قرمز رنگ مي از چند دقيقه قرمز رنگ مي شود. دست كه م

شود. از ديروز تا حاال خشك نشده. مثل اينكه تازه رنگ پاشيده باشي. تازه 
  ي تازه است!

  دست هايش را جلو صورتم مي گيرد. و مي گويد:

) 4(اوس ممد! دست هايم را هر چقدر با (تينر) _
مي شويم رنگ دستم از 

  بين نمي رود. دست هايم همين طوري قرمز مانده!

ا دست چپم امتحان كردم. اثر انگشتم روي بدنه ي منبر ماند و دستم ب
  قرمز شد.

  ... بعد، ديدم توي كارگاه نجاري نيستم. جايي بودم، پر از تابلوهاي نقاشي.

خودم را ديدم توي بوم نقاشي ي بر روي سه پايه اي چوبي، نقاشي كه 
توي بومي ناتمام،  بلند باال بود والغر، روبروي بوم نقاشي  ايستاده بود.

  نقاشي شده بودم، كنار سه كاره ي نجاري.

  و دست راستم همچنان فاقد چهار انگشت بود.

  نقاش داشت با قلم موي بزرگي آسمان تابلو را رنگ سياه مي ماليد.

  به نقاش خيره شدم. تعجب كردم! از چشم ها و سبيل اش او را شناختم.

) Salvador Dali!)5ود. سبيل چخماقي و چشم هاي وق زده. خودش ب
با 

  عبائي بر دوش.

  با دست راستم با او اشاره كردم و گفتم:

_ Dali! , Dali!  من، كنار اين سه كاره ي نجاري،  توي اين بوم نقاشي ي
  تو، چه كار مي كنم؟! چرا اينجا هستم؟!

Dali :خسته به نظر مي رسيد. گفت  

ندانيان كارگر، چند تا تابلو از زندان اوين سفارش گرفته ام تا براي بند ز _
با اين سوژه نقاشي كنم، تا به ديوار سالن هاي دانشگاه اسالمي اوين آويزان 

  كنند.

  گفتم:

  كارگران تو دانشگاه اسالمي اوين چه كار مي كنند؟ _

گفت: تحصيل هنر اسالمي! و اين تابلويي كه شما توي آن هستي براي 
  در هنگام كار ...هشدار ايمني به دانشجويان كارگر است 

  با خشم گفتم: 

Guernica، تو از اسب تابلو !Daliهي!  _
)6 (

 Pabloي هم شهريت 

Picasso
)7 (

  خجالت نمي كشي؟! ... 

  سرش را زير انداخت و زير لب گفت:

آخه مي داني. دختر و پسرم در دانشگاه اوين چند ماه است مشغول  _
  تحصيل اند. چاره ي ديگري ندارم.

  رفته و سكوت كرد.در خود فرو 

ديدم سبيل اش كه سرباال بود و چخماقي آرام، آرام آويزان شد. درست 
 The Parsis) مثل ساعت هاي تابلوي تداوم حافظه اش كه ذوب شده اند. 

tenoe of Memory))8 (  

Dali  همچنان داشت آسمان تابلو را با رنگ سياه مي پوشاند و از پنجه ي
 ه زمين مي چكيد. بي انگشتم قطره قطره خون ب

   2010دسامبر  31

1_ Kafka  نويسنده ي بزرگ آلماني زبان در قرن بيستم، مشهور ترين اثر
كافكا،داستان كوتاه مسخ است. فضائي كه در داستان هاي فراواقع گرايانه ي 

  (سورئاليستي) است، كافكائي مي گويند.

مداد كه براي قطعات كوچك چوبي، در اندازه و قطر هاي مختلف به شكل  _2
  اتصال قطعه هاي چوبي در مبل سازي به كار برده مي شود.

  سه كاره: دستگاه برش چوب نجاري. _3

مايعي است فرّار كه در رنگ كاري كاربرد دارد، براي پاك كردن رنگ از دست،  _4
  هم نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

) سبك نقاشي 1904 -1989( –سالوادور دالي. نقاش معروف اسپانيايي  _5

  سورئاليسم. با شهرت جهاني، معاصر پيكاسو.

) است كه بمب باران 7⁄5در متر  3⁄5گرانيكا. اثري است از پابلو پيكاسو (متر  _6
شهر گرانيكا در شمال اسپانيا، توسط هواپيماهاي آلمان نازي را در خالل جنگ 

  است. هاي داخلي اسپانيا به حمايت از فرانكو، به تصوير كشيده شده

) مكتب نقاشي كوبيسم 1881 -1973پابلو پيكاسو. نقاش مشهور اسپانيايي ( _7
  را به اوج رساند و از پركارترين و با نفوذترين هنرمندان قرن بيستم است.

تابلوي تداوم حافظه كه شهرت جهاني دارد، اثر سالوادور دالي، كه در اين تابلو  _8
  ساعت ها در حال ذوب شدن هستند.

*  

  

 مرگ هةال
  صفايی. ی

  

  کن نجوا

  ام! شکسته دل بر

  است پژمرده ھای شقايق از سرشار ام سينه

  پرندگان و پرواز

  تفاوت بی ساحل اين در

 .است نشسته انتظار به را مرگ

  

 تيغ پراز حصار اين در

 سپرد؟ بايد روزگارش به گردن

  برگ بی نسترن ھای تا

  را ھايشان غزل

 گلخون شکفتنی در

 بخوانند؟ دوباره سرودی

  

 سياه مرگی

  را عقاب بودن

  بھار ھر شکفتن در

  کند می انکار

  مرگ و الھه

 من..... به .…تو به خندد  می

  

  ٢٠١١يکم آگوست 

*  
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