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  سرمقاله
  

  انقالب ) 1
مراسم يك مه امسال در شهرهاي مختلف جهان در شرايطي برگزار شد 
كه ضرورت ايجاد تغيير و دگرگوني در وضعيت موجود جهان طي چند سال 

كشان در  ويژه كارگران و زحمتهاي مردم، بهاخير بار ديگر از حلقوم توده
چه كه به  هاي انقالبي آنونيستبنا به باور كم. سراسر دنيا فرياد شده است

جانبه و تواند اين تمايل به تغيير را به صورت عيني و عميق و همهراستي مي
در جهت منافع اكثريت مردم و رهايي كل بشريت تحقق ببخشد همانا 

اما مشكل دقيقا اينجا . كمونيسم و انقالب است
است كه طي چند سال 

اخير و وقتي نظم 
امي سرمايه در هاي حپوشالين دولت

هاي مردم به لرزه در آمد، بيش از جهان و در خشم توده جايِ جاي
ي كمونيست جهت رهبري هر زمان ديگري جاي خالي عنصر سازمان يافته

ها تا سطح يك انقالب سوسياليستي خالي بود و فقدان همين اين جنبش
به عامل انسانيِ حياتي يعني يك حزب كمونيست انقالبي اين فرصت را 

اش داد تا جلوي جنبش را گرفته و هاي گوناگونزي جهاني و جناحابورژو
مختصات پيشروي آن را به مرزهاي وضعيت موجود يعني همان ساختار و 

مند در فقدان يك تشكيالت كمونيستي قدرت. دولت بورژوايي محدود كند
امعه كشورهايي مانند يونان و تونس كه نقش كارگران و ساير اقشار فرودست ج

. آمدتر بود بيشتر به چشم ميگيري خيزش و تكامل آن پر رنگ در شكل
جنبش كمونيستي در سطح  ساماني و افول سراسريِمشكل از اين زاويه نابه

تر به سردرگمي و اغتشاش اياين مساله در يك سطح پايه. جهان است
يم كه اگر بپذير. گرددي اخير باز ميتئوريك جنبش كمونيستي در چند دهه

توان گاه ميبدون تئوري انقالبي هيچ انقالبي به پيروزي نخواهد رسيد، آن
هاي موجود در جنبش كمونيستي اگر چه از چنين نتيجه گرفت كه تئوري

گوي شان پاسخاي برخوردارند اما در وجه پراتيكصحت علمي اثبات شده
الن جهاني ي طبقاتي جاري در ابعاد كهاي مبارزهگي هضروريات و پيچيد

هاي كمونيستي نيز مانند هر علم ديگري در گذر زمان و در تئوري. نيستند
جنبش كمونيستي . مواجهه با مجهوالت جديد نيازمند تكامل و تحول هستند

اش و تدوين هاي پيشينبدون يك زايش نظري نوين، بدون تكامل دادن تئوري
هاي پيشين، قادر نخواهد يك تئوري انقالبي نوين در گسست و تداوم با تئوري

ويژه پرولتاريا به عنوان اي بسازد كه توان رهبري جامعه بهبود تشكيالت انقالبي
 .انقالب و رهايي كل بشرّيت را داشته باشد ي سوژه
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  پرولتاريا )2
- بيش از يك و نيم قرن از زماني مي

گذرد كه كارل ماركس و فردريش انگلس 
هتر پرولتاريا را كارگر و يا به عبارت ب ي طبقه

تاريخي بشريت از  ي رهاييِ به عنوان سوژه
. داري و نظام طبقاتي معرفي كردندسرمايه

اما پرسش اين است كه چرا پرولتاريا از 
برخوردار  اي گي هچنين جايگاه و چنين ويژ

است و اساساً خصوصيت منحصر به فرد 
پرولتاريا در مقايسه با ساير طبقات در 

ي طبقاتي جهت ساختن ارزهرد امر مبب پيش
جامعه و جهاني نوين چيست؟ پاسخ به اين 
پرسش و تبيين جايگاه و نقش پرولتاريا، 

ها و نقاط اختالف و بحث يكي از دشواري
علم كمونيسم از دوران ماركس تا كنون بوده 

به باور ما اهميت تاريخي پرولتاريا در . است
داري به جايگاه سرنگوني نظام سرمايه

اتژيك اين طبقه در مكانيزم اصلي استر
 تضاد. گرددداري باز ميحيات و بقاي سرمايه

داري همانا تضاد سرمايه ي سيستمِبرسازنده
ميان توليد اجتماعيِ گسترده و مالكيت 

ي ي كارگر بر لبهخصوصي است و طبقه
اصلي اين تضاد نشسته است و يكي از دو 

ي ناپذير جهانقطب اصلي اين كشاكش آشتي
ي ثقل آن داري و نقطهي سيستم توليد سرمايهپرولتاريا در قلب تپنده. است

- جا گرفته است و مكانيزم توليد و بازتوليد اين سيستم را در خود فشرده مي

سرمايه  ي منطق درونيِشرايط و موقعيت اين طبقه افشاگر و برمال كننده. كند
اساسي آن دوران بازتاب  جا كه تمام تضادهاي يك عصر در تضاد از آن. است
ي اين تضاد اساسي قرار گرفته است، لذا رنج پرولتاريا يابد و پرولتاريا بر لبهمي

ها و چنين بازتابي است از ماهيت تمام ستم شمول و همرنجي است جهان
 اما هنوز اين جايگاه ويژه و اين رنجِ. داريي طبقاتي سرمايههاي جامعهتبعيض
پرولتاريا  ي انقالبيِجنبه. ماهيت انقالبي اين طبقه نيست گرِ شمول بيانجهان

اي در آن است كه تنها طبقه) كارگران افراد تك و نه تك( ي يك طبقهبه مثابه
اش ناچار به رها كردن تمام جامعه است كه جهت رسيدن به رهايي تاريخي

راي رهايي، اش بي تاريخ است كه در مسير مبارزهپرولتاريا آخرين طبقه. است
طبقاتي است و از اين نظر حامل  طبقات و ذات نظامِ از بين رفتن تمامِ خواهانِ

انسان از انسان  كشيِنوينِ عاري از طبقات و ستم و بهره ي احداث يك جامعه
پرولتاريا اگر قرار است به . دي آيندهيي روابط تولچنين نماينده است و هم

در دست گرفتن قدرت و تغيير توازن در  تواند به صرف رهايي دست يابد، نمي
كار و سرمايه و تبديل شدن به وجه غالب تضاد بسنده كند و از ساختن  تضاد

مناسبات توليدي و اجتماعيِ سراپا 
 هاي طبقاتيِمتفاوت با مكانيزم نظام
به اين ترتيب . تاكنوني خودداري كند

پرولتاريا براي رهايي واقعي و براي 
اي به نام ديدهكه ديگر هيچ پ آن
وجود نداشته باشد ناچار  "پرولتاريا"

به محو تمام طبقات و تمام انواع ستم 
و تبعيض است و در ميان طبقات و 

داري تنها و سرمايه ي اقشار جامعه
تنها پرولتاريا است كه به دليل همان 

اش در نظام اجتماعي توليد از جايگاه
. چنين پتانسيلي برخوردار است

و شرايط  روزمره گيِ هدي زنتجربه
مادي زيست و موجوديت اين طبقه و 

دهد اش به او اين امكان را ميجايگاه
نخست، منطق و ماهيت ستم و : كه

اش داري را در كليتاستثمار سرمايه
رهاييِ درك كند و دوم جهت 

خودش از اين ستم و استثمار، ساير 
طبقات و تمام بشريت را از اين قيد و 

د و جامعه و جهاني بند رها كن
اما اين همه . متفاوت و نوين بسازد

 تفقط يك امكان است و نه يك فعلي
  !خود و حتمي و الجرم به خود

*** 
راديكال و رفقاي شورا  ي ي نشريهدر انطباق با مسائل فوق، هيئت تحريريه

ي نشريه را به مسائل رايج در سطح ي مطالب اين شمارهتصميم گرفتند عمده
خطوط فكري و سياسي . كمونيستي و كارگري ايران اختصاص دهندجنبش 

درون شورا كوشيدند تا نقاط بحث عمده در جنبش كمونيستي و درك از نقش 
كارگر و آگاهي سوسياليستي در اين جنبش را به بحث و  ي و جايگاه طبقه
و ) ايران عربستانِ(مطلبي پيرامون وقايع اخير خوزستان. بررسي بگذارند

خلق عرب از سوي جمهوري اسالمي، بررسي جنبش  ي وحشيانه سركوب
هاي اخير، نقد راديكال به قصد دامن زدن كمونيستي و كارگري تركيه در دهه

ب اين لساير مطا ... ي خطي در سطح جنبش، نقد هنري وبه فضاي مبارزه
  .شماره است

ي راديكال ي نشريه هيئت تحريريه  
 
 

  فرانسه 68پوستر می  

  !تا به آخر خواهیم رفت
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 "چپ كارگري"

  !آگاهييا گريز از 
  

  برناك جوان
  ! سه زاويه، سه تفاوت 

كه ريشه در اول اين: انتخاب اين موضوع به دو دليل ضروري است
جنبش كمونيستي دارد و در ميانِ نسلِ انقالبي و  اختالف تاريخيِ در
ها و شمسي ايران نيز به تعاريف، مرزبندي 80ي فعالينِ چپ دهه

كه در شرايط ضعف جنبشِ اين دوم. انحرافات معيني پا داده است
سره را از ناسره  ،كمونيستي و افتراق فعالينِ آن، روشن كردن اين تعاريف

ي هاي التقاطي و غيرعلمي را افشا كرده و در برابر هجمهجدا كرده، درك
-انقالبي را پيش مي ها يك مشيِها و ليبرالنما، راستهاي چپنئولفت
 كاربرد روشن كردنِ نتايج و برايِ ما، اصلي يواقع مساله در. گذارد
است و آموزشِ خودمان براي اتخاذ  تفاسير و تعاريف اين عمليِ -يسياس

   .مسير صحيح
  

  واقعي كيست؟ ؛ چپِي اولزاويه
، براي تعريف چپ به ماركس "چپِ كارگري"دارانِ برخالف سنت طرف

چپِ  سم،ماركسي نظر نقطه كيست؟ از) كمونيست(چپ. كنيمرجوع مي
 ماركس .باشد اجتماعي انقالب دارِ طرف شود كه يم اطالق كسي واقعي به

گونه اين را انقالب اين اصلي مختصات كمونيست در مانيفست انگلس و
هرگونه  از گسست ترينايريشه كمونيستي انقالب" :كردند ترسيم

 كه اين آور نيستشگفت پس است؛ ي مالكيتعرصه در سنتي مناسبات
 نحو ترينيابه ريشه هاي سنتيانديشه از خود تكاملِ جريانِ در قالبان

 اين ايِپايه مختصات مانيفست، انتشارِ پس از سال چند ماركس ."بگسلد
 انقالب بودنِ دار ادامه اعالمِ سوسياليسم" :نهاد تر جلوروشن را انقالب

تمايزات  يكليه بردنِ ميان از سويه ب است ضروري ي گذارِاست؛ نقطه
 روي تمايزات بر كه اين ي مناسبات توليديكليه بردنِ ميان از طبقاتي،

 بر كه منطبق ي مناسبات اجتماعيكليه بردنِ ميان از اند،شده بنا هاآن
كه  است هاييي ايدهكليه كردنِ و دگرگون هستند توليدي مناسبات اين
كه  كرد تاكيد بارها ماركس. "شوند نتيجه مي مناسبات اجتماعي اين از

 مانيفست در او .است پذيرنامكا معيني با روشِ تنها انقالبي چنين تحقق
ساختن  متشكل": كرد تعريف چنين را هاكمونيست ترين هدفنزديك

 قدرت ي بورژوازي، تصرفسلطه برانداختنِ طبقه، يك به صورت پرولتاريا
 1. "پرولتاريا به دست سياسي

 بر ناگزيريِ تاريخي تجاربِ از بنديجمع با مانيفست در ماركس
كار و انقالب اين قهرآميزِ خصلت بورژوازي دولت براي سرنگونيِ زور برد 
 بورژوازي قهرآميزِ كردنِسرنگون با پرولتاريا" :گفت او .گذاشت انگشت
 دقيقِ به معناي روهمين از 2."گذاردمي بنيان را ي خويشسلطه

 كه اين شودواقعي به كسي گفته مي يستچپ يا كمون ماركسيستي،

 و داشته باشد خود كار دستورِ در روش را اين با مختصات و اين با انقالب،
 .كند متشكل فعاليت طوربه راه اين در

به  هستيم بايد ماركسيست چپِ اصيلِ و واقعي مفهومِ دنبالِبه اگر
 و كامل نظرِ وسعت با و جهاني-تاريخي بستيجمع با كه ماركس معياري

 غيرعلمي و بخواهيدل از تعاريف و توجه كنيم نهاد جلو تمام نظرِ دقت با
 آن يا اين در بودن به درگير نبايد را چپ بودن معيارِ .گزينيم دوري
-توده جنبش آن يا اين در به شركت نبايد. دهيم ي اجتماعي تقليلعرصه

كه  كسي است چپ عيِواق فعال يك .دهيم تنزل آن با ارتباط و ميزانِ اي
 طورِ هب دورنمايي كه ماركس آن كه هست محيطي هر در كند مي تالش
 مختلف ايتوده هايبا جنبش را كرده تصوير اجتماعي انقالبِ از علمي
 يا زنان كارگري، خواه باشد جويي جنبش دانش اين خواه .زند پيوند

چون  ندهاييپسو كردنِ پيش و پس يا كردن كم اضافه و با ...و  معلمان
 بحث مضمونِ واقعيِ تواننمي ...و "انساني" ،"كارگري" ،"راديكال"

  .زد دور را ماركس
  

داري با مبارزه ي ضد سرمايهي دوم؛ تفاوت است ميان مبارزهزاويه
  داريعليه موجوديت سرمايه

يابي به مطالبات ه براي دسترمزاست كه كارگران در مبارزات رو روشن
رو شده و در شرايط  ي حاكم، مجريان و مزدورانِ آن رودرا طبقهاقتصادي ب

تنها در ايران و كشورهاي اين نه. دهندحاد مبارزه جانِ خود را نيز مي
ممكن است  احت. دهدترين كشورها نيز رخ ميمشابه كه در پيشرفته

صورت به چالشي مبارزات اقتصادي وارد فازهاي باالتري شده كه در اين
ي ممكن است كه دامنه احت. شودقدرت حاكمه تبديل ميسي براي سيا

هاي حاكم كرد جناحهاي خونينِ خياباني و تغييرِ روياعتراضات به درگيري
هاي در تاريخِ معاصرِ ايران نيز مثال. شود ولي نظامِ حاكم پابرجا بماند

برحق، كماكان ست كه اين مبارزات اما مساله اين. توان ذكر كردفراواني مي
خريد و فروش نيروي زدن بر سر ي مناسبات بورژوايي و چانهدر چارچوبه

خوديِ كارگران و اغلبِ مبارزات خودبه. است داري كار در سيستم سرمايه
برخي اقشار و طبقات ديگر آشكارا خصلت ضد  خوديِمبارزات خودبه احت

كه اين مبارزات عليه تواند ادعا كند داري دارند اما كسي نميسرمايه
اين مبارزات  يخودطور خودبهو يا به. داري نيز هستموجوديت سرمايه

  پوستر انقالب فرهنگی چین  
پرولتاریاکارزار ترویج مارکسیسم در بین 
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! يابندداري تكامل ميسرمايه ديتداري به مبارزه عليه موجوضد سرمايه
برد مبارزه عليه موجوديت كلِ سياست و روش و ابزار الزم براي پيش

داري ي ضد سرمايهزات روزمرهداري با سياست، روش و ابزار مبارسرمايه
هدف اگر عناصرِ آگاه چپ به اين تفاوت آگاه نباشند و . متفاوت است

زنيِ براي داري يا چانهشان فشار وارد آوردن به در و پيكِر سرمايهمبارزه
  !  در جهت وكالت امورِ كارگران خواهد بودشان  حداكثرِ فعاليت حقوق باشد،

اين مبارزات برحقِ روزمره، در . رو شدراست روبه با واقعيت بايد رك و
ي كردنِ درجهي تنگ مناسبات بورژوايي قرار دارد، براي كمارچوبههچ

جهت نيست كه هدف اغلبِ  بي! بردنِ استثماراستثمار است نه براي از بين
استراتژيِ سياسيِ ناشي از آن هم، ! نيست كردن انقالباين مبارزات، 

  ! داري و رهاييِ بشر نيستران از مناسبات سرمايهرهاييِ كارگ
بر توضيحات فوق باشد  اي زده باشيم كه ناظركه مثالِ زندهبراي اين

-چرا از دلِ جنبش: واالت مشخص زير را طرح و موشكافي كردتوان سمي
انقالبِ ... ي اخير در دنيا، جهانِ عرب و آمريكا و اروپا و سالههاي يك

هم تغييرات در  كه ضرباتي وارد شد، بازاين ون نيامد؟ چرا باپرولتري بير
- هايي فداكاريهاي مردمي با همهجنبشدهند و باال رخ دادند يا رخ مي

شدند و  گر مهارشدند، يا توسط قوايِ سركوب شان، يا در وسط راه متوقف
  هاي مختلف بورژوازي درآمدند؟يا به شكلي تحت لواي جناح

توانيم كمبودها و نقايص و البته و تامل در پرسش فوق ميبا دقت 
- ي يك انقالبِ آگاهانه به قصد برهمفاصله. ها را ببينيمامكانات و فرصت

 جنبشزدنِ ساختارِ موجود و بناكردنِ ساختاري نوين با مبارزه و مقاومت -
 له كم بهادادن به مقاومتامس. ها فاصله باشدتواند فرسنگهاي مردمي، مي
ها مصالح اين مقاومت. خوديِ كارگران يا مردم نيستعادالنه و خودبه

توانند و بايد براي تدارك راه انقالبي مورد كنند كه مياي را فراهم مياوليه
زماني لنين مبارزات روزمره و اقتصاديِ كارگران را . استفاده قرار گيرند

آموزش ديد و براي توان  اي كه در آن ميمدرسه. ي جنگ ناميدمدرسه
. ي جنگ با خود جنگاما فرق است بين مدرسه. جنگ واقعي آماده شد

 كسبِ قدرت سياسي ي لهاي جنگ اصلي است، مسچه كه مشخصه آن
براي اين يا آن ) معموال در بعد محلي( ي محدود و قسميبين مبارزه. است

و ) در بعد سراسري( خواسته با مبارزه به هدف از بين بردنِ دولت بورژوايي
  . موجود است تفاوت كيفيكسب قدرت 

-دنيا و توده ،ي كارگرِ ايرانترين معضلِ طبقهي اساسي و بزرگمساله

-ندارند و اين تفكر در بين قدرت سياسيست كه كش اينهاي زحمت
ي كارگر به اين واقعيت آگاه نشود كه اگر طبقه. شودگي نميشان نماينده

"صورت دائماً دنبال  ، در آن"سياسي همه چيز توهم است بدونِ قدرت
- ي بين ملزومات پيشفاصله. اين يا آن سياست بورژوازي روان خواهد شد

هاي برد مبارزه براي كسبِ قدرت سياسي با ملزومات مبارزه براي خواسته
ست كه تفاوت ايجا نقطهاين. ي كارگران، از زمين تا آسمان استروزمره

ي آگاهي گره خواهد خورد اين بحث، ناگزير به مقوله نگاه . درواقع تفاوت
كرد يرودر  "غيركارگري"و متهمان به چپِ  "كارگري"اي ميانِ چپِ پايه

از اين دريچه است كه . است ي آگاهيي كارگر از دريچهبه طبقه
گيرد و سمت و سو مي ،كندي كارگر تعين پيدا ميمبارزات سياسيِ طبقه

-و نوك پيكانِ مبارزات طبقه در حقيقت، سويه. رودف خود را نشانه ميهد
  . شودي كارگر با بود و نبود اين عنصر تعيين مي

ي سوم؛ تفاوت است ميان آگاهي خودانگيخته با آگاهيِ زاويه
  كمونيستي

خودي چيستند و چگونه بايد به اين آگاهيِ كمونيستي و آگاهيِ خودبه
ماركسيستي كرد؟ هسته مقوالت برخورد چپِ "ي مركزي و تئوريك

آگاهيِ  و خوديخودبه آگاهيِ ميانِ اين مدعاست كه تفاوتي "كارگري
ي كارگر خودي و اقتصاديِ طبقهمبارزات خودبه و نيست كمونيستي قائل

جا مدعا در اين. شودو همت به تشديد آن برايش به سوسياليسم منتهي مي
ايم وگرنه تاريخاً شاهد تعابيرِ و فشرده طرح كردهصورت كنكرت را به

گوناگوني از اين مدعا از سويِ گرايشات مختلف چپِ موسوم به كارگري 
برخي به همين صراحت و برخي ديگر با ظاهر و ادبياتي . بوده و هستيم

به روشني  "كرد بايد چه" در لنين. كنندرا ترجمه و بيان ميراديكال آن
 جنبشِ و بورژوايي است آگاهيِ يك خوديخودبه آگاهي" :گويد كهمي

 براي و است بورژوايي نظام چارچوبِ در هنوز كارگر يطبقه خوديِخودبه
 كرد، منحرف خوديخودبه يجاده از راآن بايد شود، كه سوسياليستياين
 كارگري جنبشِ درونِ فعالينِ كمونيست يوظيفه كردنمنحرف اين

دليلي كه . كندن بحث به يك دليلِ كامالً عيني تكيه ميلنين در اي ."است
 شكستنِ درهم بدونِ كارگر يطبقه! بدونِ آن، انقالبي در كار نيست

 آزاد خودش نه سوسياليستي دولت برقراريِ و ماشينِ دولتي
ماشينِ  شكستنِ درهم اين و كند آزاد را كسي تواندمي نه و شود مي

 يطبقه كه طلبد مي را وين، كيفيت خاصيبناكردنِ ساختاري ن و دولتي
خودي خودبه آگاهي چنين كيفيتي با .كند كسب راآن بايد و ندارد كارگر

اين تحليلي بود كه . آمد نخواهد دستبه ي اقتصاديمبارزات روزمره با و
گرايي محكوم باعث شد لنين توسط مخالفان خود در آن دوران به اراده

كارگران را تحسين نكند و  يآگاهي خودانگيختههركس امروز هم . شود
كه توجهي به جنبشِ شود به اينفرسايي نكند، متهم ميبراي آن قلم

ي اين خواهد جدا از طبقه انقالب كند، در ادامهكارگري ندارد و مي
ي ها با اعتراضات طبقهشوند كه پس ايناتهامات نتايج بعدي گرفته مي

ادبيات و افكارِ رايج ميانِ كارگران ناآشنا هستند، با  اند، باگانهكارگر بي
گرا و در يك كالم اند، ارادهكالم، عادات و رسومِ رايج ميانِ كارگران مخالف

  !غيركارگري هستند
در ( ي كارگرهاي تاريخيِ طبقهها نيز با تكيه بر محروميتبخشي از آن

كنند كه وريزه ميبخشِ ماركسيسم، تئاز دانش و علمِ رهايي) اشكليت
ها و افزايش ي كارگران و اهتمام به تشديد آنحمايت از مبارزات روزمره

سطحِ مطالبات و اعتصابات منجر به شكوفا شدنِ آگاهيِ انقالبي و سياسي 
ي مادي و حيات طبيعي درستي پايهيعني به. شدنِ كارگران خواهد شد

تحليل كرده و استراتژي  طبقه يعني شرايط عينيِ كارگران را تجزيه و
ويژه در براي اين بخش كه به. كنندمبارزاتي فعالينِ اين طبقه را تعيين مي

ي مادي و جنبشِ كارگري ايران پررنگ هستند بررسيِ عميقِ اين پايه
سوسياليسم و  اچيز حتخودي به همهطور خودبهعيني همه چيز است و به

ها كارگرِ آگاه شده به  اين تئوري ي انقالب درسوژه. دهدكمونيسم پا مي
- وشد و انقالب را ممكن ميجطور طبيعي مي هشرايط خويش است كه ب

  .است "ي علمي ديدنِ ماركسيسم شده و رابطهكارگرِ آگاه"له اما امس. كند
ي مادي و گونه تقبيحِ اين پايههربايد اين نكته را يادآوري كرد كه 

خوديِ م بها دادن به آگاهيِ خودبهپتانسيلِ انقالبي نادرست است و ك
ي كارگران يعني عدمِ شناخت جايگاه اين آگاهي و مبارزات روزمره
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ما بايد اين نكته را هم در ادامه يادآور شد كه سكوت، ا. اقتصادي اين طبقه
خودي كه تاريخاً تحت هژمونيِ دفاع و تحسينِ اين آگاهيِ خودبه

ي انحرافي دهندهجا كه نشاننه تنها نابهداري است ئولوژيك سرمايه هايد
خودي لنين تحسين يا سكوت در برابر اين گرايشات خودبه. خطرناك است

كه خودرويي جايي او تاكيد كرد هر آن. ناميد "خودرويي به كرنش"را 
تا وقتي . هاي بورژوايي غلبه خواهد كردحاكم باشد، دير يا زود ايده

شان به دنيا نگاه كنند وزمره و مشكالت اقتصاديكارگران از درونِ شرايط ر
اي بينِ هاي تاريخي خود را از اين دريچه ببينند، رابطهو محروميت

شود را ها تحميل مياي كه بر آناقتصادي -سياست و اقتصاد و بارِ فرهنگي
اين آگاهي بيرون از مناسبات جاري ميانِ كارگر و كارفرما قرار . بينندنمي
فكر تا از روشن( هاي كمونيستين همان نقشي است كه بر عهدها. دارد

كارفرما  -ها بايد اين آگاهي را كه خارج از مدارِ كارگرآن. قرار دارد) كارگر
اي كه آگاهي. شود را كسب كنند و به ميانِ كارگران ببرند توليد مي

از جهاني تكامل يافته و قابل تقليل به آگاهي اين يا آن بخش  -تاريخي
  . كارگران در هر مقطع معين نيست

- حاال منظور از آگاهي چيست؟ آگاهي نسبت به ساز و كار و ديناميك
فهمِ قوانين حاكم بر جامعه و چگونگيِ تغييرِ . هاي حاكم بر جامعه و جهان

منظور از آگاهي اين است . هاي آنگيشناخت از واقعيت و پيچيده. هاآن
كند؟ چه روابطي بر آن حاكم است؟ كار ميكه بايد فهميد جامعه  چگونه 

كه ي كارگر براي اينطبقهتوان اين روابط را تغيير داد؟ و چگونه مي
چنين روابطي را درك كند و بفهمد، بايد از تمامِ روابط طبقاتي 

ست كه اي علمياين كسبِ شناخت پروسه. موجود شناخت كسب كند
ست ايپروسه. تواند استخراج شوديي كارگران نماز درونِ مبارزات روزمره

نيازمند كسبِ دانشِ . مندي و پيگيريِ خاصي استكه نيازمند روش
ي در خود ي كارگر زماني از يك طبقهطبقه. عمومي و آموزشِ خاص است

ي روابط، روحيات و اي براي خود بدل خواهد شد كه از مجموعهبه طبقه
اين . خاص، شناخت كسب كندي رفتارهاي طبقات ديگر در هر واقعه

توان كل بخشي از تعليم و تربيت كارگران است تا ياد بگيرند چگونه مي
  .  جامعه را رهبري كرد

آيد؟ پاسخ را بايد در مفهومِ اما چرا اين آگاهي از بيرونِ طبقه مي
علم رهاييِ جامعه را . جو كردو آگاهي كمونيستي به عنوان يك علم جست

كه اين علم را فراگيرند كارگران براي اين. يك علم آموختي بايد به مثابه
تر از آن بايد پا را مهم. بايد پا را از مناسبات روزمره و جاري بيرون گذارند

- از تقسيمِ كارِ سنتيِ موجود در جامعه بيرون گذارند و به آموختن و به
 ترين تقسيمِ كارِ موجود، تقسيمِمهم. كاربست اين علم همت گمارند

اين دايره  كارگري كه پا را از. است "كارِ فكري و يدي"كارِ ميان 
ها نخواهد ي واقعيات و قوانينِ حاكم بر آنبيرون نگذارد، قادر به ديدنِ همه

ي توان مثالِ ساختماني را زد كه طبقهبراي تصويرسازيِ اين ادعا مي. بود
اي هم كه به كارگر از هر دريچه. كارگر ساكنِ يكي از طبقات آن است

- گيتواند به درك روشني از كليت ساختمان و پيچيدهبيرون نگاه كند نمي
ي كارگر پا را از اين ساختمان بيرون تا زماني كه طبقه. هايش دست يابد

نگذارد و از بيرون و با فاصله به ساختمان و ديگر طبقات ساختمان نگاه 
تواند به ن نيست و نمينكند، قادر به مشاهده و درك از كليت ساختما

بخشي مهم و  -شناختي صحيح از كليت ساختارِ موجود كه خود بخشي 

ماندنِ صرف  شناخت، با محصور اين. از آن است دست يابد -كننده تعيين
  ! شوددر روابطي كه خود در آن درگير است، ممكن نمي

مند رو ارتقاي مقاومت عادالنه به انقالبي آگاهانه نيازاز همين
كه يعني اين گريِ سياسيِ انقالبيدخالت. گريِ كمونيستي است دخالت

دارند كه سياست انقالبِ پرولتري  ها در جنبشِ كارگري وظيفهكمونيست
طور زنده و دادنِ جنگ طبقاتي بايد بهبراي سازمان. را تقويت كنند

ستي كه ناظر سيا. با سياست انقالبي پيوند زدديناميك مبارزات روزمره را 
سازيِ كارگران به جايگاه ها در آگاهگريِ كمونيستبر تالش و دخالت

تاريخيِ خود باشد و سمت و سوي تغييرِ مناسبات و امكانِ تغيير را براي 
هر سياست ديگري غير از اين، در عمل و نهايتاً به . كارگران روشن سازد

  . اران و منافعِ آنان استدروي از سرمايهمعنيِ دعوت كارگران به دنباله
ي آگاهي بايد اين موضوع را روشن كرد و پلميك با در اهميت مقوله

تفاوت درك چپِ . اي علمي دنبال كردنظرات چپِ كارگري را به شيوه
ها نيز توان از حكمِ تاريخيِ آنمي را انگلس و ماركس درك با كارگري

 كهآن حال اند،آمده انجه تفسير براي فالسفه يهمه": استنتاج كرد
اهتمامِ فعالينِ كمونيست و عناصرِ آگاه تنها بررسيِ  !"است آن تغيير مساله

 و هاراه بايد .نيست عيني واقعيت شرايط طبيعي و و عميقِ ساختار
عيني را يافت  و ساختار اين انقالبيِ و راديكال تغييرِ امكانات و واقعيت 

نظرِ ماركس و  از واقعبه .كرد ري جايگزينديگ حيات و با ساختار راآن
ي مادي و حيات طبيعي تجزيه و تحليلِ پايه انگلس هدف از بررسي و

 انقالبي  تغيير اين مختصات و امكان و ضرورت كردن روشن طبقه،
 و امكان و ضرورت .است علمي اين نكته سوسياليسمِ ستون فقرات .بود

ي و تحليلِ عميقِ اين پايهي بررس با انقالبي، تغيير اين مختصات
- نمي دستبه غنابخشيدن به همين ديناميسمو تالش براي  مادي

خودي چنين آگاهي و اقتصادي و خودبه ترين مبارزاتدر راديكال .آيد
منديِ امر انقالب و كسب قدرت سياسي قانون .دركي حاصل نخواهد شد

ي كه طبقهبراي اين. دآينمي ديگري دارد كه از درونِ مبارزات روزمره در
كارگر خود را و نوعِ بشر را رها كند بايد شرايط عيني خود را كه استثمار 

 هايكرد كشمكش ماركس تصريحكه  براي همين بود. است را بهم بزند
گي و شود و لنين چگونه منتهي پرولتاريا به ديكتاتوري بايد طبقاتي
  .علمي كردسنتزِ  منديِ اعمالِ اين ديكتاتوري راقانون

اي كه براي برهم زدن و رهايي از قيد و ي كمونيستيآگاهي و برنامه
ي كارگر، بر شود، از سويي به حيات مادي طبقه بند سرمايه ايجاد مي

كه چيزي براي از كف كيفيت اين طبقه و محروميت تاريخيِ آن و اين
براي  گاهدادن ندارد وابسته است و از سوي ديگر؛ حركت از اين جاي

فاكتور ذهني و طورِ كل، به داري و رهاييِ خود و بشريت بهنابودي سرمايه
 ي حيات روزمره اين فاكتور در جريان. نياز دارد آگاهي كمونيستي

  !له اين استاتمامِ مس. ي كارگر سنتز نمي شودطبقه
  :توضيحات

  .بورژواها و پرولتارها :مانيفست كمونيست، فصلِ اول. 1
2 .ما ضمن توصيف ... " .بورژواها و پرولتارها: كمونيست، فصلِ اول مانيفست

پنهانى درون  مراحل كلى رشد و تكامل پرولتاريا آن جنگ داخلى كم و بيش
پرولتاريا با  گيرد و اى كه انقالبى آشكار درمي جامعه موجود را، تا آن نقطه

ايم  دنبال كرده د،افكن برانداختن بورژوازى از طريق زور، حاكميت خويش را پى مي
..."  
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 نسبت آگاهي كمونيستي       

 ي كارگرانخودانگيخته جنبش  و                              

      نلني در چه بايد كرد 
 
 
 
 
 
 
 

 

  عباس شاد
سال از نگارش چه بايد  110بيش از  -اهميت تاريخي چه بايد كرد

دو انتشارش تا به امروز مورد توجه اي كه از باثر جاودانه. گذردكرد لنين مي
. بسياري از محافل و جريانات ماركسيستي و ضد ماركسيستي قرار گرفته است

. هاي حادي در جريان است هنوز در دفاع يا در رد يا شرح چه بايد كرد بحث
كمتر حزب و سازمان سياسي يا شخصيت فكري كمونيست و رهبر انقالبي 

به جرأت . ن پيرامون اين اثر بحث نكرده باشداست كه از زمان لنين تا كنو
كم يكي از  توان گفت چه بايد كرد اگر مشهورترين اثر لنين نباشيد دستمي

ي قابل توجه اين است كه تضادهايي كه لنين نكته. تأثيرگذارترين آثار او است
ي اوايل قرن بيستم با آن روبرو بود و ي نوشتن چه بايد كرد در روسيهدر دوره

اين جزوه اساساً در پاسخ به آن تضادها نوشته شد، امروز نيز به اشكال گوناگون 
المللي كمونيستي و از تري پيش پاي جنبش بينهاي پيچيدهالبته در فرم

ها ماهيت ي لنين در آن سالمساله. جمله جنبش كمونيستي ايران قرار دارند
ود و اين و انقالب بي سراسري جهت رهبري كردن قيام يك تشكيالت رزمنده

ي دقيق و كنكاش مجدد از اين نظر، مطالعه. ستپرسش كماكان پيش روي ما
 هاي مردميِها و قيامدر چه بايد كرد آن هم پس از پشت سرگذاشتن خيزش

چند سال اخير كه عمدتاً در فقدان يك تشكيالت كمونيستي رهبري كننده، 
ژوازي جهاني مصادره و مهار هاي گوناگون بورناكام مانده و از سوي جناح

اما پرسش اين است كه اهميت تاريخي چه . يابداهميت دو چنداني مي ،شدند
بايد كرد در چيست كه پس از يك قرن هنوز آن را به اثري در خور توجه و 

- ي امروز تبديل ميبراي شناخت و حل بخشي از تضادهاي مبارزه اماندگار حت

نظرات لنين، وجود دارد كه چه بايد كرد  رانِدا كند؟ گرايشي در برخي از طرف
را يك پلميك صريح با برخي از انحرافات درون جنبش كمونيستي و كارگري 

دانند و اعتبار آن را به حل مسائل هاي اوايل قرن بيستم ميروسيه در سال
همان مقطع و فقط براي مسائل روسيه محدود كرده و از به رسميت شناختن 

كنند و يا آن را شمول و ماندگار خودداري ميي تاريخي، جهانآن به عنوان اثر
هاي ساختن تشكيالت خصوصاً ي آموزشي جهت تكنيكبه عنوان يك جزوه

اما اهميت تئوريك و تأثيرگذاري تاريخي چه . كنندتشكيالت مخفي معرفي مي
ي طبقاتي در قرن گذشته و رد مبارزهب بايد كرد بر پراتيك انقالبي و پيش

كليد اهميت و . چنين در مبارزات آينده، بسي بيش از اين تعارفات است مه
ماندگاري اين اثر در اين نكته نهفته است كه؛ لنين در چه بايد كرد، تئوري 
شناخت و آگاهي طبقاتي ماركسيستي را كه توسط ماركس و انگلس تدوين 

بود را به  ي ايشان امكان رشد و تكامل بيشتري نيافتهشده بود و در زمانه
خودي و  به لنين تضاد ميان جنبش خود. مداري باالتر ارتقا و تكامل داد

ي كارگر با آگاهي علميِ سوسياليستي و ي طبقهمبارزات خودانگيخته
هايي كه حول اين موضوع با انواع كمونيستي را كشف كرد و از دل پلميك
اي به سنتز علميي خود انجام داد گرايشات اكونوميستي و تروريستي زمانه

گشا و راهنماي ساخت يك حزب سراسري جهت رهبري دست يافت كه راه
ي توان گفت؛ بدون چه بايد كرد به عنوان شالودهبه جرأت مي. انقالب شد

چنان كه قدرت را  آن 1917تئوري حزب لنيني، انقالب پيروزمندي در اكتبر 
يكتاتوري پرولتاريا منجر هاي انقالبي بسپارد و به تشكيل دولت دبه كمونيست
اي و ي مستحكم از انقالبيون حرفهبدون يك هسته. بودپذير نميشود، امكان

انداز كم و بيش روشني از ي آن كه چشمي رهبري كنندهويژه هستهبه
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دولت بورژوايي و تأسيس يك  كسب قدرت سياسي و سرنگونيِ گيِ هچگون
ها از طريق رت توسط بلشويكدولت نوين انقالبي داشتند، امكان كسب قد

اش و رهبري قيام و انقالب تا تثبيت قدرت نوين رهبري پرولتاريا و متحدين
ي چه بايد توان گفت هيچ اثري به اندازهاز اين زاويه مي. انقالبي تقريباً صفر بود

لنين . بازي نكرد 1917ها در كرد نقش مؤثر و مستقيمي در پيروزي بلشويك
ه بايد كرد تا پايان عمر  بر جوهر اصلي اين جزوه كه همان از زمان نگارش چ

ي اگر درستي تئوريك نظريه. جوهر اصلي تئوري حزب لنيني است باقي ماند
هاي صريح و روشن لنين با لنيني در چه بايد كرد و ساير آثار و پلميك حزبِ

زا ها و تروتسكي و رانواع گرايشات اكونوميستي و كارگريستي و با منشويك
و دولت انقالبي برآمده از آن،  1917لوكزامبورگ به اثبات رسيد، انقالب اكتبر 

لذا يكي از . ي پراتيك بوداثبات حقانيت اين تئوري و چه بايد كرد در عرصه
ي ي ماهيت يك سازمان يا جريان سياسي، نحوههاي قضاوت دربارهشاخص
نظيم رابطه با جوهر اصليِ ت. گيري اين جريان در قبال چه بايد كرد استموضع

دهد كه جريان مزبور از نظر چه بايد كرد و تئوري حزب لنين نشان مي
كند، كمونيسم انقالبي يا اكونوميسم، تشكيالتي چه خطي را دنبال مي

كه چه بايد كرد و درك لنيني چنان هم.. ..آنارشيسم و ميسم، منشويسم يا رفور
ر قلب تئوري انقالب فرهنگي پرولتري ي شناخت و آگاهي طبقاتي داز نظريه

روترين تجارب و  تحوالت انقالبي و پيش ترين گزري يكي از بچين به مثابه
از اين زاويه . آوردهاي پرولتاريا در تاريخ جنبش كمونيستي قرار داشتدست
ي آن يعني چه بايد كرد، طراز توان گفت؛ تئوري حزب لنيني و شالودهمي

لنينيسم بدون چه بايد كرد ناقص بود، بخش بزرگي از  .انقالب پرولتري است
گر و انقالبي لنينيسم در چه بايد كرد فشرده و خصلت رزمنده و ماهيت دخالت

  .چه بايد كرد، عيار ديالكتيك لنين است. فرموله شده است
***** 

چه بايد كرد در نگاه نخست واكنش صريح و روشن و پلميك سرسخت 
ت گوناگون اكونوميستي كه درون جنبش كمونيستي و لنين بود عليه گرايشا

. هاي آغاز قرن بيستم به وجود آمده بودجنبش كارگري روسيه در سال
 )1: شدهاي زمان لنين در سه چيز خالصه ميهاي خطي اكونوميستويژگي

خودي كارگران و پر بها دادن به آگاهي  به ي كارگر و جنبش خودتقديس طبقه
اولويت دادن به مبارزات اقتصادي و روزمره و  )2گران ي كارخودانگيخته

ها و مطالبات صنفي كارگران در مقابل مبارزات سياسي با افق وسيع و خواسته
پذير بود و بهتر چه كه امكان محدود كردن جنبش به امكانات موجود و آن  )3

شيد لنين كو. را ممكن بود بدهد ي آنچه كه رژيم تزار اجازه است بگوييم آن
ها با تمام اين استدالالت گونه و دقيق نظرات اكونوميستبا بررسي وسواس

محابا و صريح آن، يك سنتز و راه انقالبي دست و پنجه نرم كند و از دل نقد بي
دهي يك تشكيالت سراسري جهت رهبري و پراتيك واقعي براي سازمان

ها و اير شورشگري و رهبري اعتراضات كارگري و سانقالب از طريق دخالت
بخش زيادي از استدالالت لنين عليه . اعتراضات ضد رژيم تزاري، فرموله كند

ها مصروف رد تز ايشان مبني بر اولويت داشتن و اصالت داشتن اكونوميست
لنين ضمن به رسميت شناختن . خودي كارگران شد به مبارزات اقتصادي و خود

گري عناصر  انقالبي ورت دخالتهر شكلي از اعتراض و اعتصاب كارگري بر ضر
- روي و ايدهي دنبالهكمونيست در اين تحركات تأكيد نمود اما هرگز به ورطه

- او به روشني ميان جنبش. ي كارگران نيافتادآليزه كردن حركت خودانگيخته

ي كارگران با جنبش آگاهانه و كمونيستي خط تمايز طلبانههاي عادالنه و حق
خودي با آگاهي  به ميان آگاهي ناشي از جنبش خود لنين نه تنها. گذاشت

خودي كارگري را در  به گرايش خودبلكه  طبقاتي و كمونيستي تمايز گذاشت،
هاي ذات خود گرايشي بورژوايي و محصور در قفس تنگ مناسبات و درك

هاي خودانگيخته، يك تمايل دروني و به باور لنين جنبش. بورژوايي دانست
هاي گوناگون رفتن به زير بال و پر آلترناتيوها و جناح گرايش ذاتي براي

ي معترضه اما لنين اين مساله را فقط به عنوان يك جمله. بورژوازي دارند
يا انشايي مطرح نكرده است بلكه آن را با تحليل از مناسبات مادي و 

ي مبارزه. داري تببين و اثبات كرداقتصاد سياسيِ سيستم توليدي سرمايه
خودي كارگران كه عمدتاً حول مطالبات اقتصادي و صنفي صورت  هب خود
جمعي كارگران عليه كارفرمايان  هي دستمبارزه« گيرد به قول لنينمي

 گيِ هبراي فروش نيروي كار با شرايط سودمند و بهبود شرايط كار و زند
اش؛ چه در سطح يك بنا بر اين در هر حالت) 89ص (»كارگران است

اي از اعتصابات و مبارزات در مقابل كارفرما و چه رشتهاعتصاب كوچك 
ي هنجارهاي نظام كااليي اي است در محدودهوسيع عليه دولت، مبارزه

ي نيروي كار و گرفتن چك و چانه زدن براي فروش بهينه. داريسرمايه
زي است و اگر چه عادالنه و به حق است اما اامتيازات از بورژو

» حق بورژوايي«ي نيست؛ چرا كه هنوز در محدوده سوسياليستي و انقالبي
اي هاي خريد و فروش كااليي محصور است و چنين مبارزهمنديو قانون
اي باشد در ذات خود با سياست انقالبي كه هدف قدر وسيع و تودههر چه

آن محو اين مناسبات توليدي از طريق كسب قدرت سياسي و اعمال 
گيرد كه لذا لنين چنين نتيجه مي. غاير استديكتاتوري پرولتاريا است، م

خودي كارگران تمايل به توقف مبارزه در سطح  به مبارزات صنفي و خود
از طرف ديگر لنين نشان داد . رفورميسم دارند و نه رفتن به سطح انقالب

و  يخود به روي از مكانيزم خودانگيخته و خودكه خودرويي و دنباله
. داري و آنارشي توليد در اين سيستم استيهي امور، منطق سرماروزمره

خودي امور چيزي شبيه باور به دست پنهان بازار آزاد  به تبعيت از روند خود
بنا بر اين طبق يك . و عنصر آگاه است» آگاهي« ي مقابل آناست و نقطه

خودي در هر سطحي و نداشتن تحليل  به استنتاج لنيني؛ هر شكلي از خود
كوم به محدود ماندن در حصار مكانيزم و منطق بورژوايي آگاهانه از آن مح

اش كه ي كارگر و مبارزات خود انگيختهاست و اين حكم در مورد طبقه
پس لنين . باشد نيز صادق استنشاني از آگاهي كمونيستي در آن نمي

هرگونه كم بها دادن به آگاهي كمونيستي و هر چنين نتيجه گرفت كه 
خوديِ كارگران از سوي عناصر  به نش از تمايالت خودروي و كرگونه دنباله

ي بورژوازي آگاه و احزاب كمونيست جا باز كردن براي هژموني و سلطه
گيرد؟ عالوه بر استدالل فوق؛ اي ميچرا لنين چنين نتيجه). 61ص (است

يعني محدوديت مبارزات صنفي كارگران در چارچوب حق بورژوايي، لنين 
. كندي انديشه نيز اشاره ميزي در عرصهالوژيك بورژوئو هايد بر هژمونيِ

هاي اعتراض بورژوايي كه همان مبارزات ئولوژي بورژوايي و ابزار و روش هايد
ترين و نخستين وسايل و ترين و آمادهدست است، دمِ) ترديونيونيزم(صنفي

تاريخ آن به . رسي دارندهايي هستند كه كارگران به آن دستئولوژي هايد
تري تدوين ئولوژي كمونيستي است، به شكل جامع هتر از ايدراتب قديميم

  ).68و  65ص (اند و جامعه آشنايي بيشتري با آن داردشده
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     المللی پرولتاریا زنده باد همبستگی بین

پرسش اساسي اين است كه با اين هژموني مادي 
ئولوژي بورژوايي در جامعه و در مسير  هو فكري و ايد

ي طبقاتي جهت انجام انقالب و ساختن مبارزه
ليسم، چه بايد كرد؟ چگونه بايد بر اين آگاهي سوسيا
خودي كارگران كه همان آگاهي بورژوايي و غير  به خود

انقالبي است غلبه كرد؟ البته راه حل؛ دست يافتن به 
آگاهي انقالبي يعني همان آگاهي كمونيستي است، اما 

ي روزمره و لنين اثبات كرد كه از دل مبارزه
اي به دست آگاهيخودي كارگران چنين  به خود

نخواهد آمد و نياز است كه اين آگاهي از بيرون به 
اين نيز يكي از احكام . ي كارگر برده شودداخل طبقه

در تبيين . چه بايد كرد است برانگيزِ هو تزهاي مناقش
آگاهي طبقاتي و «يكي: اين بحث، روشن كردن دو اصطالح مهم است

اتي و كمونيستي چيست؟ و آگاهي طبق. »بيرون«و ديگري » كمونيستي
 خودي كارگران چيست؟ ماركس در تعريف به فرق آن با آگاهي خود

تا حدودي به اين تفاوت اشاره » ي براي خودطبقه«و » ي درخودطبقه«
كرد و لنين هم اين مساله را چنين تأييد كرد كه آگاهي ناشي از مبارزات 

ترديونيونيستي است هي غير سياسي و او صنفي كارگران، آگ يخود به خود
اگرچه اين سطح از شناخت، . ي درخود استيعني همان آگاهي طبقه

شكل اوليه و جنيني آگاهي است اما هرگز براي انقالب كردن مطلوب و 
آگاهي صنفي، شناختي است با خصلت دفاعي در برابر . كافي نيست

در  داريي كارفرمايان و دولت و پليس و سيستم سرمايهتعرضات هر روزه
ساز و كار طبيعي و مداومش چنين سطحي از آگاهي و مقاومت را ايجاد 

انقالب نياز به آگاهي وسيع و . كند، اما اين آگاهي خصلتي تعرضي نداردمي
اي دارد و اين معناي آگاهي سياسي يا همان آگاهي طبقاتي و گسترده

ام اين آگاهي يعني شناختن سوخت و ساز و مكانيزم نظ. كمونيستي است
كه استثمار نيروي كار و  اين. ي طبقاتي در كليت آنداري و جامعهسرمايه
گيرد؟ پرولتاريا در كليت ي انباشت و بازتوليد سود چگونه صورت ميچرخه

كند؟ نسبت پرولتاريا با اش چيست و چه نقشي در اين نظام ايفا ميطبقاتي
هاي بشساير طبقات چيست؟ جنبش كارگري چه نسبتي با ساير جن

كنند و ويژه بورژوازي چگونه عمل مياجتماعي دارد؟ ساير طبقات به
ئولوژي آن  هماهيت روبناي سياسي و فرهنگي بورژوازي يعني دولت و ايد

چگونه است؟ چگونه بايد دولت و مناسبات بورژوايي را سرنگون كرد؟ و از 
كرد؟ و به تر چگونه بايد دولت و مناسبات توليدي نويني را بنا همه مهم

ناپذيري كه ميان منافع آنان و تضاد آشتي« قول لنين آگاهي پرولتاريا به
لنين گفت ). 51ص (»تمام رژيم سياسي و اجتماعي معاصر وجود دارد
خودي كارگران حاصل  به چنين سطحي از آگاهي، از دل مبارزات خود

مناسبات  فقط از بيرون از مبارزات اقتصادي و بيرون از مدار«نخواهد شد و 
يعني ). 122ص (»براي كارگر آورد] را آن[ توانكارگران با كارفرمايان مي

اي كه در آن ي اجتماعيكه خودش را و منظومه ي كارگر براي آنطبقه
كه راه تغيير  تر اينجانبه بشناسد و مهمشود را خوب و همهاستثمار مي

اش يعني گاه طبقاتيدادن اين مناسبات را كشف كند، بايد از بيرون از جاي

ي بخش عمده. ي روابط كارگر و كارفرما به آن نگاه كندخارج از محدوده
داري بيرون از خود طبقه يعني خارج از روابط كارگر و ساختار سرمايه

توان شناخت و سنتز درستي از كل كارفرما است و از درون اين روابط نمي
  . اين پديده كسب كرد

ي اي را، كار طبقهموله كردن چنين آگاهيلنين شناخت، سنتز و فر
كه آن را كار علم و كار  دانست بلاش نميكارگر به صرف كارگر بودن

دانست كه چنين شناختي را با مطالعه و پژوهش علمي به دست كساني مي
اي است كه بسياري با كمونيست و اين نكته فكرانِ آورند؛ يعني روشنمي

ي آگاهي طبقاتي ماركس و ه عدول از نظريهاستناد به آن وي را متهم ب
ي پرولتاريا در ماركس با كشف جايگاه ويژه. كنندگرايي ميجانشين

اي براي  اين طبقه در رهايي داري، نقش تاريخي ويژهسيستم توليد سرمايه
رجوع شود به سرمقاله [ داري قائل شدتمام بشريت از قيد و بند سرمايه

چه كه ماركس در اين مورد گفت فقط  اما تمام آن]. راديكال ي اين شماره
طرح اين امكان از سوي ماركس بسياري را بر آن داشت . است امكانيك 

ش، خواه نا اَ يخود، بنا به اقتضائات ذات به كارگر خود يكه بنابراين طبقه
درك . خواه، دير يا زود و باالخره به اين ضرورت و اين آگاهي خواهد رسيد

يكي از نقاط اختالف  فعليت آگاهيو  امكان آگاهييك ميان اين ديالكت
و يكي از نقاط اشتباه و بدفهمي از بدو تدوين سوسياليسم علمي توسط 

اين لنين بود كه در چه بايد كرد، . ماركس و انگلس تا كنون بوده است
تر تضاد ايگي و در سطحي پايه هدرك از تضاد ميان آگاهي و خودانگيخت

ذهن و زيربنا و روبنا و در نهايت تئوري شناخت و آگاهي  ميان عين و
اش اثبات هاي تئوريكلنين در جدل. طبقاتيِ ماركسيستي را تكامل داد

اش و از جنبش ي صنفيي كارگر از دل مبارزات روزمرهكرد كه طبقه
اش عليه كارفرمايان به آگاهي سوسياليستي دست نخواهد خودانگيخته

ي سوسياليستي، پرولتاريا اساساً قادر به ايفاي نقش و بدون آگاه. يافت
اش يعني رهايي تمام بشريت از قيد و بندهاي نظام طبقاتي و تاريخي

ي نوين نخواهد بود و نتيجه گرفت كه فرموله كردن ساختن يك جامعه
ي طبقاتي در ابعاد كالن اجتماعي و اين آگاهي و استخراج آن از دل مبارزه

كارگر بلكه كار علم كمونيسم و حزب  ر خود طبقهاش نه كاجهاني
 :گويدلنين در اين باره در چه بايد كرد مي. كمونيست انقالبي است
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هاي فلسفي، تاريخي و اقتصادي نشو و ي سوسياليسم از آن تئوريآموزه«
فكران  فرادست و روشن طبقات رِو دانش گانِ هنما يافته است كه نمايند

از لحاظ موقعيت اجتماعي در ...ود ماركس و انگلسخ. اندتدوين كرده
ي تئوريك زي بودند و در روسيه نيز آموزهافكران بورژو ي روشنزمره

خودي جنبش كارگري و  به سوسيال دموكراسي كامالً مستقل از رشد خود
انقالبي  فكرانِ ي طبيعي و ناگزير تكامل فكري روشني نتيجهبه مثابه

اين نه تقليل دادن نقش و ). 52و  51ص ص(»سوسياليست به وجود آمد
ي شناخت و اهميت و جايگاه كارگران بلكه كشف و بيان واقعيت پروسه

توانند به لنين هرگز بر اين باور نبود كه كارگران نمي. آگاهي طبقاتي است
فكران كمونيست بپيوندند  ي روشنچنين شناختي دست يابند و به جرگه

يستي از ماركسيسم كه معتقد بود شناخت بلكه در برابر درك كارگر
كمونيستي گويي در ژن كارگران نهاده شده و از دل مناسبات كاري و 

اي به دست خواهد آمد، موضع روابط ميان كارگر و كارفرما چنين آگاهي
درست گرفت و امكان و محل كسب اين دانش را خارج از اين روابط قرار 

كارگران و : گاه بايد بگوييم نگاه كنيم آناگر بخواهيم لنيني به مساله . داد
 ارو آن، توان و استعداد يادگيري و كسب و حت هاي پيشويژه بخشبه

كشف و فرموله كردن اين شناخت را دارند اما نه از دل روابط طبقاتيِ 
شان، بلكه با آموختن متد و روش شناخت علمي و روزانه و مبارزات صنفي

به همين دليل است كه لنين و . تاريخ و جامعه جانبه به نگاه علمي و همه
اي كه نفس كارگر بودن را براي لنينيسم بر خالف خطوط كارگريستي

دانند، تضاد دست يافتن به آگاهي كمونيستي و انقالبي الزم و كافي مي
گي و آگاهي را در  هميان ظرفيت و محدوديت، امكان و فعليت، خودانگيخت

از اين منظر . شناسندو آن را به رسميت ميي كارگر كشف كرده طبقه
واره بر ضرورت  كند بلكه همي صنفي كارگران را نفي نميلنينيسم، مبارزه

فراتر رفتني كه كار حزب . كندارتقاي آن و فراتر رفتن از آن تأكيد مي
اي است از طريق بردن آگاهي علمي كمونيستي انقالبي و انقالبيون حرفه

ي عناصر آگاه به همين دليل لنين وظيفه. پرولتر هايبه درون توده
رو به حزب و آموزش و  كمونيست و حزب انقالبي را جذب كارگران پيش

  ).212، 176، 174ص ص(دانداي ميها تا سطح انقالبيون حرفهارتقاي آن
مهم اين است كه شناخت و آگاهي طبقاتي كمونيستي،  ي نكته

هاي منديچه و قانون ديگري تاريخمعرفتي است علمي و مانند هر علم 
كمونيسم از زمان ماركس و انگلس مانند يك علم كشف و . خودش را دارد

ي عينيت ي طبقاتي و در عرصهبندي شد و در پيچ و خم مبارزه فرمول
دون تكامل ويژه لنين و مائوتسهتوسط رهبران بعدي جنبش كمونيستي به

اهد بود، يعني اگر قرار است كماكان يافت و امروز و در آينده نيز چنين خو
به عنوان يك علم به كمونيسم نگاه كنيم و نه يك آيين لذا تكامل و 

ماركس و لنين و ساير . ارتقاي آن باز هم بايد در دستور كار قرار بگيرد
ي طبقاتي يعني رهبران جنبش كمونيستي اين علم را از دل مبارزه

يا و ساير طبقات و اقشار جامعه مبارزات روزانه و پيگير خود پرولتار
فكرانه و جدا از  ي عزلت روشناستخراج و فرموله كردند و نه در گوشه

اي كه اين علم در بستر آن تدوين شد ي طبقاتي، اما پهنهعينيت مبارزه
ي اين علم فشرده. ي كارگران و مسائل كارگران بودتر از مبارزهوسيع

ي معرفت بشري گوناگون و چكيده آوردهاي دانشانتقادي و سنتز دست
لنين نيز به صراحت معتقد است، آگاهي كمونيستي كه همان . دوران بود

آگاهي طبقاتيِ انقالبي است، معرفتي است علمي و نه از جنس الهام كه 

خودي كارگران در ذهن ايشان حلول  به گويي از پس مبارزات روزمره و خود
هاي كارگران نيست آموخته ابيِحس آگاهي كمونيستي جمعِ. خواهد كرد
خود به آگاهي سياسي  به ها و مبارزات صنفي مكرر خوداعتصاب كه از پسِ

خودي  به بدون يك گسست از اين آگاهيِ خود. شودجانبه تبديل مي و همه
جانبه، دست يافتن به آگاهي كمونيستي و جهش به آگاهي علمي و همه

ن صفوف كارگراني كه طبق ايجاد اين جهش علمي در ميا. محال است
خودي و صنفي  به شان به جنبش خودگي روزمره ههاي كار و زندمكانيزم
لنين برخالف . عناصر آگاه و حزب كمونيست است ي اند، وظيفهپيوسته

چه بايد كرد و بر خالف  اي از مخالفين و موافقينِتفسير غلط عده
الزاماً عمل  كائوتسكي معتقد نيست كه استخراج و تكامل اين علم

آيد چنين بر نمي ...« :گويدغير كارگر است و در اين زمينه مي فكرانِ روشن
ولي . كنندشركت نمي) آگاهي كمونيستي( اين امر ي كه كارگران در تهيه

شركت  ...هاي سوسياليسمها نه به عنوان كارگر بلكه به عنوان تئوريسينآن
كنند كه به نسبتي شركت مي به عبارت ديگر فقط در موقعي و. جويندمي

اي معلومات قرن خويش را فرا گرفته باشند و آن را به جلو سوق تا درجه
كه اين امر بيشتر براي كارگران ميسر شود، الزم است  براي اين. دهند

). 63پاورقي ص (»ن سطح آگاهي كارگران تالش نمودبيشتر در باال برد
شرط وجود اين دانش و اين آگاهي و  ي پرولتاريا را نيز بهلنين جايگاه ويژه

برده شدن آن به درون طبقه توسط انقالبيون كمونيست است كه به 
روزي شناسد و معتقد است چون آگاهي كمونيستي، سيهرسميت مي

كند تر از هر تئوري ديگري تببين و افشا ميي كارگر را بهتر و عميقطبقه
خودي سر  به مقابل جريان خوداي در اگر حاملين آن يعني انقالبيون حرفه

ي گاه طبقه تسليم فرود نياورند و آن را به خوبي تبليغ و ترويج كنند، آن
چنين «و ) 66پاورقي ص (شودخود به اين تئوري جذب مي به كارگر خود

ي كارگر است و هاي سياسي همانا طبقهآلي براي افشاگريايده گانِ هشنوند
فعاالنه  ي ن را دارد كه اين دانش را در مبارزهآ گيِ هاز همه بيشتر شايست ...

جديدترين و  اين مساله، يعني ضرورت بردنِ). 123ص (»به كار بندد
آوردهاي علمي روز بشر به درون صفوف كارگرانِ ترين دستپيچيده
ي بورژوايي به كار رو، توسط حزب انقالبي در مقابل تقسيم كار جامعه پيش

 را مختصِ هاي آنگيوازي علم و پيچيدهبورژ. فكري و كار يدي است
داند و در مقابل كارهاي فرادست مي طبقات فكرانِ مندان و روشن دانش

ي كارگر و طبقات فرودست يدي و ساده و فاقد فكر و انديشه را به طبقه
مبارزه با اين تقسيم كار ناعادالنه كه بذرهاي تبعيض را . دهداختصاص مي

ي ترين وظايف دولت و جامعه كند يكي از مهمن خود بازتوليد ميرود
سوسياليستي است و تئوري حزب لنين با ضرورت نگاه علمي به كمونيسم 

ي كارگر در واقع هاي علمي به درون طبقهو ضرورت بردن علم و تئوري
بر اين  نقدرت بر چيره شد درون خود تشكيالت انقالبي و پيش از كسبِ

- به همين دليل بود كه برپايي نشست. كندتقسيم كار ارتجاعي تأكيد مي
ها و مزارع هاي روز علمي درون كارخانههاي علمي و بحث پيرامون تئوري

هاي گاردهاي سرخ حزب كمونيست چين در جريان اشتراكي يكي از برنامه
انقالب فرهنگي پرولتري بود و پيش از اين گفتيم كه انقالب فرهنگي 

آوردهاي پرولتارياي ترين دستو درخشان نيتر پرولتري چين يكي از بزرگ
جهاني است كه درك از ضرورت آگاهي كمونيستي و دركي چه بايد كردي 

لنين در انطباق . ي آگاهي طبقاتي در قلب تئوري آن قرار داشتاز مقوله
با اين درك از خصلت علميِ آگاهي كمونيستي، اهميت خاصي براي 
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علمي بين  گريِ پژوهش يشناخت و معرفت علمي و گسترش روحيه
 :گويدكارگري قائل شد و در اين رابطه مي هاي انقالبي و فعالينِكمونيست

ويژه عبارت از آن خواهد بود كه در تمام مسائل گام به وظايف عنصر پيش«
تئوريك بيش از پيش ذهن خود را روشن سازند و از زير بار نفوذ عبارات 

هميشه در نظر داشته باشند كه  كهنه آزاد گردند و بينيِجهان سنتيِ
كند كه با سوسياليسم از آن زماني كه تبديل به علم شده است ايجاب مي

  ). 48و  47ص ص(»آن چون علم رفتار كنند
هاي گي هچنان كه در ابتداي اين نوشته متذكر شديم؛ يكي از ويژ

ها از جايگاه و ها چه در زمان لنين و چه امروزه تقديس آناكونوميست
چنان از اين » كارگر« ياين مؤمنين به واژه. كارگر است يقش طبقهن

ها كار ي كمونيستترين وظيفه گويند كه گويي تنها و مهمطبقه سخن مي
فقط در راه « هااست و كمونيست» نهضت صد در صد كارگري« ميان در

ترين تزهاي لنين در يكي از مهم). 120ص (»كنندآرمان كارگري كار مي
ي گي دامنه هلنين گسترد. ناب است ايد كرد رد اين كارگرگراييِچه ب

اگر اين  اكند، حتاجتماعي انقالب را منحصر و مختص به يك طبقه نمي
داري و جايگاهي طبقه نقشي بس مهم در انقالب و سرنگوني نظام سرمايه

لنين تأكيد كرد كه بسيج . ي نوين داشته باشدكليدي در ساختن جامعه
هاي مردم اعم از كارگر و غير كارگر ضرورت هر هاي تودهرين بخشتوسيع

- او در جريان بردن آگاهي سياسي به درون طبقه. انقالب پيروزمندي است
ي اين اخبار و جانبه، دامنههاي سياسي همهي كارگر از طريق افشاگري

 وي محدود نكرد، گي و كارِ هي كارگر و مسائل زندها را به طبقهافشاگري
اش در مبارزه هي كارگر درست به دليل جايگاه ويژبلكه معتقد بود كه طبقه

داري الزم است تا از مسائل تمام طبقات آگاه شده و از ستم و  عليه سرمايه
داري و دولت بورژوايي و پليس و ارتش نسبت به تمام تبعيض نظام سرمايه

ترين آوري وسيعكه لزوم گرد چنان هم). 100ص (اقشار و طبقات آگاه شود
اي را در حزب به قصد رهبري كردن هاي مردم از هر طبقهاقشار توده

اي بر ما بايد وظيفه« :خوانيم كهدر چه بايد كرد مي. ايشان درك كرد
ي ي خود بگيريم كه تحت رهبري حزبِ خود، موجبات چنان مبارزهعهده

رهاي اپوزيسيون اي را فراهم آوريم كه همه و هرگونه قشجانبهسياسي همه
ضد حكومت بتوانند به قدر مقدر به اين مبارزه و به اين حزب ياري 

اي بار سياسي گامانِ دموكرات چنان پيش ما بايد از فعالين سوسيال ...نمايند
. ي همه جانبه را رهبري نمايندبياوريم كه بتوانند تمام مظاهر اين مبارزه

آشفته، هم ناراضيان زمستواها،  جويانِ بتوانند در موقع لزوم هم به دانش
هاي مذهبي، هم معلمان رنجيده خاطر و غيره و هم پيروان خشمگين فرقه

كه عمل بردن  چنان هم). 120و  119ص ص(»غيره برنامه عمل ارائه دهند
الزم به «: آگاهي به درون مردم را فقط مختص كارگران ندانست و گفت

وران، كش، پيشه دهقانان زحمتي چند ميليوني تذكر نيست كه تمام توده
خرده پا و غيره نيز هميشه با ذوق و شوق به تبليغات يك نفر  گرانِ صنعت

لنين ). 122ص (»سوسيال دموكرات كم و بيش ماهر گوش خواهند داد
گري ي يك عنصر آگاه و فعال كمونيست، منشيتأكيد كرد كه وظيفه

يعني . بون مردم باشدهاي كارگري نيست، بلكه بايد بكوشد ترياتحاديه
ي طبقاتي عليه اقشار تمامي اشكال ستم، تبعيض و سركوبي كه در جامعه

ي مشترك و شود را افشا كرده و رشتهو طبقات گوناگون جامعه اعمال مي
داري را نشان ها يعني ساختار سرمايهعدالتيها و بيبند رابط تمام اين ستم

جانبه و برقراري يك ايجاد تغيير همه و از اين طريق نياز به انقالب و. دهد
ي نوين سوسياليستي را تبليغ و ترويج كرده و حول آن سازماندهي جامعه
ي ي طبقهچنين عنصري بايد بتواند جايگاه ويژه و نقش تعيين كننده. كند

اصلي تحت استثمار يعني پرولتاريا را نيز در به ثمر رساندن اين دگرگوني 
  .ه نوين توضيح داده و تبيين كندانقالبي و ساختن جامع
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  كنترل كارگريي درباره     
  
  
  
  
  

  

  طبقاتيرهايي   عليه كارگران رهاييِخود
  
  

 اولدوز درخشان

بيند كه براي ي چيزهايي خواب ميست دربارهجهان ديري"
 1".ها وقوف پيدا كندست بداناش كافيتحقق

  
در پس پشت نهاده اي كه ي طبقاتيت مبارزهوقوف و آگاهي به تمامي

تحقق  .دست به گريبان استن اش با آچه در عينيت روزمره و هر آن
. بندي انقالبي اين تجربيات هرگز ممكن نخواهد بودكمونيزم بدون جمع

دانست و تئوري ا ضروري كه ممكن ميجهاني كه روزگاري انقالب را نه تنه
داد، نمود و انقالبِ بيشتر را در دستور كار قرار ميرا در عمل متحقق مي

هاي اكونوميستي با توهمات رفرميستي و شرمندگي اش را تنهاكابوس اينك
كه دستاورد مبارزات پيشين براي پرولتارياي عصر بعد اين. كنددرمان مي

آورد را بايد به نقد كشيد؟، ضرورتي كتمان چه بود؟ و كجاي آن دست
. ناپذير است اما قبل از آن بايد ديد چه چيزي رخ داد و چگونه پيش رفت

- هاي رزم و نه در توازن قواي بيني تغيير جهان نه فقط در جبههايده
ساحتي كه . تر از آن در ساحت تئوري به بند كشيده شدالمللي كه مهم
وقوف به تحقق . موجود است اما منفعل نيستي عينيت بازتاب دهنده

هاست كه در گذرد سالي جهان ميست در خواب آشفتهدنيايي كه ديري

                                                            
ي مرتضي ي حق هگل، ترجمهي يهود، گامي در نقد فلسفهلهاي مسدرباره -1

  محيط

اما در كنار . ي طبقاتي باليده، رشد كرده و ارتقا يافته استكوران مبارزه
آگاهي برآمده از . كننداين ارتقا بسياري نيز راه تاريخ را برعكس طي مي

ولتاريا و دستاوردهايش را تا پيروزي، از آنِ كارگران مبارزات تاريخي پر
ي ناخواسته و اش را تحفهروي و اضمحاللخوانند و شكست و پسمي

اما . دانندمي! هاي انقالبي بيرون طبقهفرزند ناميمون احزاب و سازمان
ي اين تضاد در چه چيزي نهفته است؟ پيروزي و شكست پرولتاريا نطفه

يي كدام است؟ و بندها در كجا بر پاي اين طبقه و معنايش چيست؟ رها
  تاريخ نهاده شده و چگونه خواهد گسست؟ 

  

  اعتماد به نفس براي چه؟
ها را در ها تا شوراييي كنترل كارخانه كه طيف وسيعي از كارگريايده
الملل ي بيني طبقاتي، اين جملهگيرد، در تمامي طول اين مبارزهبر مي

ي رهايي طبقه"دهد كه دستور كار خويش قرار ميدر  اول كمونيستي  را
و در نبردش حزب  "شودانجام مي  ي كارگركارگر تنها به دست خود طبقه

 .شماردي كارگر برميرديف دشمنان طبقههاي انقالبي را همنو سازما
. توليدكننده ممكن است مقدسي كه تنها به دستان كارگر "خود رهاييِ"

اند كه به حكم اين خود كارگران. بقه را در مشت داردطاكسير جهان بي
ست در دل نهفته دارند و تنها كافي كارگر بودن، راز آفرينش جهان نوين را

. شان بيرون زند ها و روابطكه اين روحِ آگاهي از تار و پود نيازها، ضرورت
اش چنان كه ماركس گفت به دستان ي آينده اگر بناست رهاييجامعه
د بر فعل خويش بايد فاعلِ اين رهايي خوي كارگر انجام شود، ميطبقه
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و پراتيك را در مسيري تدريجي، بر بستري تاريخي و تسلط يابد و آگاهي 
شود طي بلند مدت و با تمامي موانع و معضالت عيني كه با آن روبرو مي

بر ! كارگران بايد بتوانند اين رهايي را خود، بي ياري دستاني از بيرون. كند
توان چنين است كه جامعه نوين را ميتنها اين. مسير درست هدايت نمايند

و تنها در اين شيوه است كه بازگشت به عقب و احياي  سوسياليستي خواند
كارگران براي گذار به سوسياليزم، . داري ممكن نخواهد بودارتجاعِ سرمايه

ده به تضادهاي هرگز نبايد از ابزارها و امكاناتي بهره گيرند كه آلو
ها و هايي چون احزاب و اتحاديههيرارشي درون سازمان. استداري سرمايه

اي ايفاي نقش پارلمانتاريسيتي از سوي اين دو، نشان از انحرافات ريشه
هدف . دارد كه درون ساختار ارتجاعي اين اشكال مبارزه نهفته است

استثمار و  قه، بيطبي بيبا داشتن افق جامعه. راهنماي وسيله نيز هست
احزاب در تحليل نهايي با فراروي از . توان به حزب تن دادتبعيض، نمي

گردند و خود را طبقه و وظايف انقالبي آن مركز قدرت خارج از پرولتاريا مي
رهبران، انقالب را رهبري . زنندمي "جا"ي نوين ي جامعهمعرف و سازنده

شان ارند و با اپورتونيزمي كه با جايگاهكنند، بلكه تنها بر وقايع اشراف دنمي
الحيل به تحول انقالبي پيوند در هم تنيده است، اين اشراف را با هزار طرفه

شود چرا كه خود با آمادگي كارگر از صحنه حذف مي ي طبقه. دهند مي
اش قدم در مسير انقالب نگذاشته و اعتماد به نفس دروني و آگاهي دروني

هاي حزبي بايد هر لحظه منتظر ابالغيه. را نداردو آگاهي ساخت چيزي 
هاي مردم را با قدرت جا كه خود را نيز از ميان بردارد و تودهبماند تا آن

چرا كه جامعه بايد جنگ و قحطي . گر حزب تنها رها كندمستقيم هدايت
همه بدون را پشت سرگذارد و اين... ماندگي نيروهاي توليدي و  و عقب

طبقه . ماندهي و تمركز در قدرت سياسي ممكن نخواهد بودتمركز در فر
ي و رسوخ كرده در پروسهرژايي اي بوشود، حزب كه ناسازهحذف مي

به . ماندمبارزات طبقاتي است، از انجام وظايف تاريخي پرولتاريا عاجز مي
از اين رو تنها راه بازگرداندن . آفريندشود و فاجعه ميدگماتيزم كشيده مي

ي ي طبقاتي در مسير اصلي آن  بازگشت به فعل عيني طبقهمبارزه تاريخ
ي نقد غير انقالبي به تجربه. اش استكارگر و دستان جادوييِ رهايي بخش
كار خارج كردن ماترياليزم ديالكتيكي،  دو انقالب سوسياليستي، و از دستورِ

امن تر، متوسل دبار ملتمساحزاب كارگري و شورايي را دوباره و اين
ي آن چيزي كه در كليت نگاه همه. بخش كارگران كرده استرهايي

ي طبقاتي وجود ندارد، تحليل ي مبارزهكارگري و شورايي به پروسه
مشخص از شرايط مشخص، واقعيت موجود و تضادهاي برآمده از دل آن و 

  .تاريخي است كه آگاهي طبقاتي در آن باليده است
تصويري  1917اهاي انقالبي اكتبر ي كنترل كارگري در شورتجربه

ل از توانمندي كارگران در به دست گرفتن مديريت توليد و آايده
شوراها سازماني نوين بود كه كارگران در . دهي مناسبات توليدي بود سامان

شكلي كه آگاهيِ باليده در درونش كارگران را قدم . بستر مبارزه ساختند
قصد ما در اين مقاله . ساختنمند ميبه قدم در ساختن مناسبات جديد توا

خواهيم از تنها مي. ي فرزندانِ انقالب اكتبر نيستپرداختن به تجربه
هاي اتوپيايي تضادهايي سخن بگوييم كه استدالالت و تصويرسازي

ي كارگر و ليزه كردن رهايي طبقهآايده. كندرا غير واقعي مي 2هاچي كميته
دهند، دن تضادهاي موجود نميكرهايي كه تن به روشن  گوييكلي
اعتالي  ي تدارك،ي كنترل كارگري را در سه دورهايده .فريبي است عوام

انقالبي و دوران گذار سوسياليستي بايد به صورتي مجزا و با ذكر تمامي 
جا از بحث  در اين. نكات و تضادهاي اصلي هر دوره بررسي نمود و نقد كرد

يد در دوران تدارك انقالبي و زماني كه ها و كنترل تولاشغال كارخانه
گذريم چرا كه مديريت توليد كارگري در وضعيت هنوز انقالبي نيست درمي

اي دوران بورژوايي چنان تضادهاي عميقي با خود همراه دارد كه به مقاله
داري يك پردازيم كه سرمايهتنها كوتاه به اين نكته مي. مجزا نيازمند است

ساسي خويش يعني برقراري اه دولت در آن نقش نظام است، نظامي ك
شرايط  ي مبارزه عليه. كنداش را تضمين ميهاي سلطهامنيت چرخه
آن اعتماد . رودپيش) دولت(تواند  با ناديده گرفتن اين عنصر استثمار، نمي

كند، را ي نوين توانمند ميبه نفسي كه كارگران را در ساخت جامعه
ي قانون توليد ريت در كارخانه آن هم زير سلطهتوان با اعمال مدي نمي

ي راه با تضادهاي ها يا در ميانهاين گونه مدل. سرمايه و بازار جستجو نمود
رسند و يا عصاي بست ميشوند و به بنبيني روبرو ميجدي و قابل پيش

كه با اين. گردنددست دولت بورژوايي در گذار از شرايط بحراني خود مي
دانند براي خارج كردن ين نظريه، كنترل كارگري را تالشي ميطرفداران ا

داري و آن را چنان اي از شرايط كارِ كارگران از اسارت سرمايهگوشه
ي كارگران و شوراهاي كارگري  بر كارفرما و سرمايه تحميل اراده

بايد ديد در نهايت توليد با چه هدفي و . خوانند، اما اين واقعيت ندارد مي
كار مزدي را چگونه بايد ملغي كرد؟ آيا در . گيردشرايطي صورت ميدر چه 

كشي از كار ممكن خواهد بود؟ قوانين چنين شرايطي توليد بدون بهره
  كند؟ توليد و توزيع را چه كسي تعيين مي

اي است هاي واقعيي طبقاتي ميان كار و سرمايه قدمترديد مبارزهبي
ند اما بايد بر اين نكته توجه اساسي راكه جنبش كارگري را به پيش مي

ها شود كه به كدام سو؟ و با كدام افق؟ طرفداران كنترل كارگري و شورايي
معتقدند، اجراي سياست كنترل كارگري در مراكز توليدي و خدماتي 

هاي اقتصادي دولت كارگري و يا پياده مترادف و به معناي اجراي سياست
كارگر و سرمايه  "تعاون"وليدي و يا در يك واحد ت "سوسياليزم"كردن 

ي مستقيم كارگر براي راه اندازي واحد توليدي نيست، بلكه تحميل اراده
و توزيع در برخي واحدهاي اقتصادي در چارچوب  ي شرايط توليدبر پروسه

مناسبات اقتصادي حاكم بر جامعه است، اين سخن بيش از آن كه  
. نفي و تجديدنظر در افق كمونيزم استگرايي يا فروتنيِ تئوريك باشد  واقع

گري در اما به دست گرفتن كنترل توليد، اعمال قدرت و دخالت
ها آن هم به صورت محدود و هاي مديريتي در كارخانه گيري تصميم
كارگران در اين تجربه اعتماد به . اي تنها تخيل و توهم استجزيره
در كنترل توليد  شود؟ در توانمنديشان در چه چيزي تقويت مي نفس

درون كارخانه يا ساختمان سوسياليزم با افق كمونيستي؟ آگاهي طبقاتي 
امان در بايد در نبردي جست كه بيي نوين را ميبراي ساخت جامعه

هاي منفك بدون پيوستگي اين حوزه. ها در حال انجام استتمامي ساحت
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اد درون آن و هاي متضاز هم، بدون در نظر گرفتن عينيت مبارزه و سويه
  . گيردي پرولتاريا، آگاهيِ انقالبي شكل نميساله 150ي مبارزاتي تجربه
  

  نظر در محتوا و انقالب در فرم تجديد
ها طرح اساسي كه در اين بحث از سوي شورايي ي دو نكته

بودن شكل سازمانِ مبارزاتي كارگران و  "خودانگيخته"گردد،  مي
ها معتقدند، سازمان و شورايي. رزه استبودن اين اشكال مبا "عيني"

توان آن اشكال آن به شرايط جامعه و اهداف مبارزه بستگي دارد و نمي
ي كارگر در طول مبارزات خود اشكال طبقه. را از تئوري استخراج نمود

ها اش، اتحاديهدر دوران طفوليت. مختلف مبارزاتي را ايجاد كرده است
مزد و ساعات كار به متحد ميزان دست يرا ساخت چرا كه در مبارزه

چنين احزاب را تا بتواند در  شدن با ديگر كارگران نيازمند بود و هم
اما اين . پارلمان از حقوق كارگران سخن گويد و آن را پشتيباني نمايد

دو شكل مبارزاتي را اصل كردن و تابع فرآيند انقالب پرولتري نكردن، 
گرد به گذشته الغ شده، ارتجاعي و عقبي كارگر بي كه طبقهادر دروه

هاي كارگران در وضعيت. است و راه انقالب واقعي را سد خواهد كرد
چنان كه در . مختلف، اشكال جديدي از سازمان را تجربه خواهند كرد

انقالب روسيه شوراها را ساختند و مدل نويني از قدرت كارگري را به 
هاي سازماني جديد نه ت شكلاقدام كارگران در ساخ. نمايش گذاشتند

تنها اقدامي در جهت تغيير بنيادين در وضعيت موجود است بلكه 
ي طبقه. چنين به معناي انقالب در اشكال سازماني كهن نيز هست هم

كارگر بايد از وابستگيِ معنوي به بورژوازي كه خود را در وابستگي به 
كند، گسست ميداري آشكار اشكال سازماني آلوده به روابط سرمايه

  . نمايد
هاي كارخانه در دوران ها معتقدند، شكل سازماني كميتهشورايي

اعتالي انقالبي و سوسياليزم با هدف توليد سوسياليستي، قدرت را در 
دهد ها اجازه مي دارد و به آني توليد در دستان كارگران نگه مينقطه

ل كسب ي جديد را قدم به قدم و در عمكه آگاهي ساخت جامعه
در اين شكل سازماني باال و پايين، آگاه و ناآگاه، متخصص و . نمايند

تا بوركراسي و هيرارشي و تبعيض ايجاد  .مبتدي وجود نخواهد داشت
ي اي برخوردار نيستند تا بواسطهگان كارگران از حق ويژهنماينده. كند

هايت از هاي قدرت درگير شوند و در نآن از كارگر فراتر رفته و در بازي
از سوي  اگان كارگران درون شورا مستقيمنماينده. طبقه بيگانه گردند
شوند، به راحتي و از سوي همان كارگران قابل عزل كارگران انتخاب مي

بران كارگران در ميان شوراهاي ديگر و ها تنها پيامآن. هستند
اي هها تصميمدرون فدراسيون مركزي كل شوراهاي كارخانه. اند بزرگتر

هاي سياسي و ي توليد و چه در حوزهكالن مديريتي چه در حوزه
. اندگان كارگران هگيرندشود، اما اين تصميماجتماعي ديگر گرفته مي
ي اطالعات و آمار و آگاهيِ مورد كننده آوريمركزيت شوراها تنها جمع

گيري است كه بايد آن را به زباني ساده ترجمه  نياز براي اين تصميم
در اين بحث نكات درست و ناصحيح . ه در اختيار كارگران قرار دهدكرد

ي اعتالي گيرند چرا كه در دورهشوراها قدرت مي. بسياري وجود دارد

برد كارگران انقالبي و در زماني كه جامعه در وضعيت انقالبي به سر مي
اين شوراها به رهبري . هاي اعمال قدرت سوسياليستي هستنداهرم

هاي گيرند و چرخي توليد به دست ميبي قدرت را در نقطهحزب انقال
اشكال جديد مبارزاتي همانطور كه . كنندحياتي جامعه را كنترل مي

شود اما عجب اين كنند در تئوري زاده نميرفقاي شورايي اذعان مي
هاي ذهني خويش مبارزاتي را در تئوري!! است كه اين رفقا اشكال كهن

گذارند وجود حزب انقالبي را در تئوري كنار مي ضرورت. كنندحذف مي
اما در موضوع ايجاد شكل جديد سازماني خود را پايبند به واقعيت 

پرولتاريا در مسير مبارزات خويش اشكال . دهندموجود نشان مي
ي اين اشكال تواند تجربه كند، تنها قانوني كه بر همهمختلفي را مي

هاي سازماني توان گريز از آن را صادق است و هيچ كدام از اين شكل
داري و درون روابط  ندارند، تضادهاي عيني است كه در سيستم سرمايه

ي طبقاتي وجود مبارزهمندي ي بورژوايي و در قانونو مناسبات جامعه
تضاد كار . نمايدير خود را درون اين اشكال نيز بازتوليد ميدارد و ناگز

ي خود را در اشكال مختلف نشان ي طبقاتيدي و فكري كه در جامعه
وابستگي معنوي به . دهد، با حذف احزاب از بين نخواهد رفتمي

كند بلكه نيست كه پرولتاريا را به حزب انقالبي نيازمند مي 3بورژوازي
سنتز غلطي كه معتقد است رشد . ي طبقاتي استقانونمندي مبارزه

هاي انقالب از منافع ها را از آرمانكمي احزاب و اتحاديه هاست كه آن
دارد، هيچ قرابتي ي بي طبقه بازميطبقاتي پرولتاريا و از ساخت جامعه

رشد كمي باشد يا نباشد، تضاد كار يدي . با ماترياليزم ديالكتيكي ندارد
هرچه رشد . اي ديگر خواهد كرداي را توانمندتر از عدهو فكري، عده

هاي خود را آشكار كمي بيشتر باشد اين تفاوت كيفي بيشتر تضاد
توان در با نديد گرفتن اين تضاد و يا با حذف مكانيكي آن نمي. كند مي

ها لزوم ي ديگر غايب در تئوري شورايينكته. واقعيت موجود دست برد
ي انقالبي در جهت از ي مبارزهو چگونگي كسب قدرت سياسي و پروسه

بدون انقالب ديكتاتوري پرولتاريا . كار انداختن ماشين دولتي است
ها پيروز تواند تنها در كارخانهسياسي ممكن نيست و اين انقالب نمي

ها قدرت اقتصادي در كارخانه ابزار بيان برخالف تصور خام شورايي. شود
دم خروس . قدرت سياسي در جامعه به صورت يك كل نخواهد شد

ار شوراها در واقع ابز.  تئوريك اين رفقا هم در همين بحث نهفته است
اش به انتقال از يك جامعه با يك دولت قدرتمند به معناي سنتي

توليدي و اجتماعي پرولتري كه  "مديريتي -خود "اي مبتني بر جامعه
كارگران بر توليدي كنترل . 4باشدنيازي به دستگاه دولت ندارد، مي
قرار . ي آينده هدايت شودطبقهي بيدارند كه قرار است به سوي جامعه

ي مردم ها و فشارها بر تودهي كنوني را با كمترين ضربهمعهاست جا
تغيير دهد، قرار است بر جنگ و گرسنگي و فحشا و اعتياد و فشارهاي 

همه به ميزان اين. ضد انقالب فائق بيايد و اقتصاد را سامان دهد
العاده جدي و حساسي به تفكر سياسي، استراتژي و تاكتيك،  فوق

                                                            

  .داندگي معنوي به بورژوازي ميانه كوك ضعف اصلي پرولتاريا را وابستهپ -  3
  23تئوري كمونيزم شورايي، پيتر رچلف، وحيد تقوي، ص  -  4



 

 

١٤ 

اين . و توانمندي در سنتز نيازمند است اطالعات، آمار، تخصص
توانمندي در ساحت تئوري و قدرت در سنتز درست اوضاع تنها قدم 

در ميان شورايي ها هم .  ستي انقالبياول اما ضروري در تحقق ايده
ناخواسته كارگراني كه توان كسب چنين امكاني را داشته باشند در 

اين . گران خواهند بودراهنما و هادي دي. صدر قرار خواهند گرفت
گان از سوي ي حقوقيِ عزل نمايندهتوان با تبصرهضرورت عيني را نمي
ي ها در سلطهممكن نيست كه كارگراني كه سال. كارگران كتمان كرد

اند، كارگراني كه به دانش در  ئولوژيك سياسي بورژوازي تربيت شده هايد
هاي كالن گيرييمهيچ سطحي از آن دسترسي ندارند، بتوانند در تصم

چنين بايد ديد  هم. ي سوسياليستي شركت كنندمديريتي براي جامعه
دهند خواهند آيا شوراها توان حل اين تضاد را با مدلي كه ارائه مي

داشت يا نه؟ اعمال قدرت ديكتاتوري پرولتاريا در جهت رها شدن از 
ر جامعه ي كهن با مقاومت اقشار و طبقات هنوز موجود درسوبات جامعه

هاي مقابله با اين رسوبات و مبارزه با تنظيم سياست. روبرو خواهد بود
آورد با نگاه خاك سوسياليزم بر مي بورژوازي كه بعد از انقالب سر از 

تخيلي خطرناك است كه . محدود درون كارخانه و اقتصاد ممكن نيست
اند ندهفكر كنيم كارگراني كه فرآيند مورد نظر ماركس را از سر نگذرا

ي انقالبي را بر  دوش هاي كالن مديريتي جامعهگيريبتوانند  تصميم
انديشند و درد رهايي كارگراني كه جز معيشت خويش نمي. بگيرند

گير كرده است  "درخود"شان هنوز و سطح آگاهي بشريت را ندارند
ي سوسياليستي ي جديد جامعهي حاكمهتوانند تبديل به طبقه نمي
  .شوند
ي آغازين كارگران در زمان جديد مبارزاتي يعني شوراها، تجربهسا 

اعمال قدرت بود، اما بد نيست بپرسيم چرا و چگونه كارگراني كه در 
شرايط عيني به آگاهي ساخت شوراها رسيدند، و آن شور و همكاري 

شان به خروش درآمد، به راحتي از آن طبقه دروني بيساخت جامعه
همه را  كه اين تصور اين 5ب متمركز شدند؟دست كشيدند و در حز

ي ديكتاتوريِ حزب به زور چماق ديكته كرده در قدم نخست نفي گذاره
اي واقعي و كارگران را آگاهي "رهايي -خود "هاست كه حياتي شورايي

ي برگشت ناپذير بودن مسير دانند و آن را تضمين كنندهانقالبي مي
چرا كارگران پرورش . كنندير ميبرده شده توسط كارگران تفسپيش

هاي نوين آگاهيِ ساختن شكل "خود"يافته در مسير مبارزه، آنان كه 
ابزار  "خود"آن را شكل داده بودند و  "خود"مبارزاتي را يافته بودند و

ها را به دست گرفته بودند، در نهايت كنترل و اعمال قدرت در كارخانه
بردند؟ با تند و خط حزبي را پيشرا نفي كردند؟ به احزاب پيوس "خود"

فرضي انقالب اكتبر سوسياليستي نبود چرا كه كارگران به چنين پيش
و . آوردهاي مبارزاتي خويش نرسيده بودندرشد كافي جهت حفظ دست
بايد دست روي دست گذاشت تا كارگران به متعاقبا با چنين تحليلي مي

اما . ا غير ممكن سازديابند كه بازگشت به عقب راي چنان دستآگاهي
ها و گذارد روياي شورايياي وجود دارد كه نميگره "عمل"در 
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عينيت غرق در . تغيير بايد در عينيت رخ دهد. ها تعبير شودچي كميته
چه از . شوندتضاد است و اين تضادها با دستور و ابالغ و تبصره حل نمي

برد در جامعه ن!  سوي حزب چه از سوي شوراها و چه از سوي كارگران
بردن اين نبرد به ي سنتز  و پيشتا همگان در زمينه. همواره ادامه دارد

اند، اين نبرد به رهبري نياز خواهد داشت و اين يك ميزان توانمند نشده
تضاد بدون رهبري سوسياليستي، بدون سنتز درست واقعيت موجود در 

تر و عميقنفي رهبري حزب . تر پيش نخواهد رفتجهت انقالب عميق
از آن نفي لزوم رهبري خط انقالبي در حزب، اثبات رهبري بورژوازي 

 .خواهد بود
  

  ي سوسياليستيمديريت توليد يا مديريت جامعه
جا كه شوراهاي كارگري و مديريتي كه در كارخانه ها اعمال آن

دهد، تفاوت كليدي كنند را در تضاد با دولت سوسياليستي قرار ميمي
ها در درك از سوسياليزم و ساختمان انقالبي و شورايي هايكمونيست
گذاري است كه بايد كمر در حل يسوسياليزم جامعه. آن است

اي كه ماركس در نقد برنامه گوتا از آن ها نام برده تضادهاي چهارگانه
ي مناسبات يعني الغاي تمايزات طبقاتي به طور عموم، الغاي كليه

ي مناسبات ايزات است، الغاي كليهي اين تمتوليدي كه شالوده
هاي ي ايدهاجتماعي كه بر اين مناسبات منطبق است و الغاي كليه

يعني در كلِ جامعه بايد اين . ناشي از اين مناسبات اجتماعي، ببندد
در  مديريت در توليد و حتا. شان كندتضادها را هدف قرار دهد و حل

ي بعد از جامعه. اقتصادي توزيع يعني محدود كردن سوسياليزم به فعلي
 انقالب بار تضادهايِ از قبل موجود را به همراه تضادهايي را كه خود

تواند به جامعه مي. ي جديد ايجاد كرده بر دوش داردجامعه
داري دولتي بدون افق سوسياليستي به روزيونيزم برسد نه از اين  سرمايه

ندارند و نه به اين  رو كه انقالبيون،جسارت و شهامت انقالب بيشتر را
دليل كه انقالبيون سابق، عطاي كمونيزم را به لقاي وضع موجود 

اند، بلكه از اين رو كه  در پاسخ به تضادهاي جديدي كه با آن بخشيده
اند ماترياليزم ديالكتيك و افق كمونيزم را از دستور كار خارج روبروي
  . اندنموده

نبرد انقالبي جامعه را بايد  بردي پيشدر پروسه فرداي انقالب حتا
اما اين پاسخ . ترين نيازها پاسخ گفتسر پا نگه داشت بايد به عيني

تواند رشد كمي صرف را به عنوان تكامل نيروهاي مولده در نظر  مي
ماندگي برخي گرسنگي، قحطي، جنگ، آشفتگي اقتصادي، عقب. گيرد

نه بر اين تضادها بايد چگو... حوزه ها از برخي ديگر، ناموزوني در توزيع و
ي كه نبرد طبقاتي در دوره. كنندها فراموش ميغلبه كرد؟ شورايي

ي كارگر يك سوسياليزم كماكان ادامه دارد، بر اين واقعيت كه طبقه
كنند كه در جامعه به غير فراموش مي. دست نيست چشم فرو مي بندند

شان يازهايشان و ني كارگر طبقات ديگري نيز با تضادهاياز طبقه
ي كارگر جهاني است در بينش رهايي طبقهاين واقعيت كه . وجود دارند

  . ي ندارديها هيچ جا آن
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اي كه به نام ديكتاتوري پرولتاريا حزب انقالبي و دولت سوسياليستي
دهد به اين دليل انقالبي نيست كه تعداد اعضاي كارگراش تشكيل مي
اي است كه بسته به  افق انقالبيانقالبي بودنِ يك سياست وا. زياد است

ي در صورت حذف شكل كهنه شوراها نيز حتا. دهدرو قرار مي پيش
ي جديد راه بايد در اين نبرد بورژوازي و پرولتاريا در جامعه! حزب

تضاد حق بورژوايي در دوران سوسياليستي، . انقالب را در پيش گيرند
ي هنوز طبقاتي سوياليستي معهنبرد ميان بورژوازي و پرولتاريا را در جا

همراه دارد و ساده لوحي است اگر تصور شود با باال بودن با خود به
هاي توليدي كالن به راحتي كميت كارگران و  حضورشان در مديريت

شوراها در خود مبارزه دو . بردتوان جامعه را در جهت كمونيزم پيشمي
ازي را منعكس خواهند خط موجود در جامعه يعني پرولتاريا و بورژو

اي كه در تمام شئونات جامعه در حال انجام است و بايد به نمود، مبارزه
در پاسخ به اين پرسش يا بايد . پرسش راه انقالب چيست پاسخ گويند

هاي پيشين راه انقالب را در رشد نيروهاي مولده در باال به استناد تجربه
ي توليد بشناسند يا از طهبردن توليد صرف و مصروف كردن انرژي در نق

هاي اقتصادي  تر از خواستاكونوميزم گسست كرده و انقالب را كلي
شوراها بايد بتواند به عدم توازن . تر معنا نمايندي كارگر و كالنطبقه

رشد نيروهاي مولده پاسخ گويند، بايد تضادهاي كارگران متخصص 
اي كه ل با منطقهرفته را در تقاباي از نظر تكنولوژيكي پيشمنطقه

رشدي نداشته حل كنند، بايد تضادهاي بين كارگران را در 
كه چه توليد كنند و براي چه و كه حل كنند، گيري براي اين تصميم

بايد بتواند تضاد كشاورزي و صنعت را در جهت تامين نيازهاي همگاني 
د اي هدايت كنپاسخ گويند و منافع بعضا متضاد اين دو بخش را به گونه

اين امر . كه در تحليل نهايي به سود انقالب در كل جامعه پيش رود
تضادها، شايد درون اين حل  .ريزي مركزي است نيازمند برنامه

كه  اما براي اين. ها ممكن باشدهاي ادعا شده از سوي شوراييفدراسيون
توان حل تضادهاي انقالب سوسياليستي و جامعه سوسياليستي را 

د بر مبناي تئوري هاي ماركسيستي و به كار بست داشته باشند باي
ها براي حل تضادها عمل كنند و صرفا بر مبناي آگاهي خودانگيخته  آن

هاي شورايي در صورتي كه درون فدراسيون. اين امر ممكن نخواهد شد
اين عمل ممكن گردد، باز تضاد كار يدي و فكري به صورت ناخودآگاه 

ها را كرده و  و به  از آنان تصميم گيريخود را تحميل كرده و عده اي 
همان كاري كه حزب . دهندهاي اقتصادي جامعه جهت ميحركت چرخ

ي درست و حياتي كه اما نكته. دهدانقالبي در اين حوزه انجام مي
گذارند، سطح و كيفيت ها بر آن انگشت مي چيها و كميتهشورايي

طور اين آگاهي همان. تآگاهي طبقاتي در ميان كارگران و دهقانان اس
آيد با اتكا هاي حزبي به دست نميها و ابالغيهعملكه با اتكا به دستور

بدون داشتن برنامه . ها و كارگران نيز كسب نخواهد شدبه ناآگاهي توده
جامع حكومتي و دولتي كه توان و قدرت الزم براي پياده كردن اين 

هاي بورژوازي و ماندها باقيتوان در مصاف ببرنامه را داشته باشد نمي
. گيرد موفق بودي سوسياليستي شكل ميخط بورژوايي كه در جامعه

ها به حال خود و اتكا به تواند با رها كردن تودهدولت سوسياليستي نمي

. اش تضادهاي عيني را حل كندقدرت سنتز و علم اعضاي انقالبي
اي كه متحقق دهديالكتيك بين عنصر آگاه انقالبي و كارگران و تو

دولت . ست اين آگاهي در عينيت هستند ضروري گان هكنند
بايد سوسياليستي اگر افق خود را بر روي كمونيزم تنظيم كرده مي

داران ها و كارگران را تا آنجا كه خود سكانآموزش و ارتقاي سطح توده
هاي سازمان. ي نوين گردند در دستور كار قرار دهدي جامعهاداره
ي ها بايد بتوانند اين آگاهي را در پروسهاي چون شوراها و كميته توده

مبارزه كسب نمايند و حياتي است كه در تضادهاي موجود جامعه 
اي خط هاي تودهگري اين سازمانبدون دخالت. گري كننددخالت

ي حياتي حزب وظيفه. انقالبي حزب نيز كاري از پيش نخواهد برد
ي خطي است كه در تمام ي از تصوير مبارزهسازرساني و شفافاطالع
حزب بايد اين . ي سوسياليستي در جريان استهاي جامعهساحت

هاي مبارزه را با زباني روشن، صريح و ساده به ميان كارگران و توده
هاي توده. ها را در اين نبرد توانمند سازدكش جامعه ببرد و آنزحمت

برده عليه ارتجاع يشقالبي را پتوانند خط انآگاه شده هستند كه مي
ي ضروري چنين نكته هم. درون خود حزب اقدام كنند بورژوايي حتا

ديگري كه نبايد از چشم دور داشته شود اين است كه امر انقالب 
انقالب جهاني ممكن  محدود به يك كشور نيست و افق كمونيزم بدون

دايت كرد و روابط بايد جامعه را در راستاي انقالب جهاني ه. نخواهد بود
خط انقالبي چه در حزب چه . اش را در اين مسير سامان دادتوليدي

اي توليد، توزيع و مبارزه. تواند اين مهم را نديد بگيرددرون شوراها نمي
شود و كه در جامعه جريان دارد، در  بستري جهاني درنظر گرفته مي

ه روزنه به درون بورژوازي از س. بدون آن محكوم به نابودي خواهد بود
ئولوژيكي كه براي  هرسوبات ايد :كند سوسياليستي رخته مي ي جامعه

) به هر كس به اندازه كارش(گذارد، حق بورژوايي سوسياليزم به ارث مي
شود و ماترك گذشته كه در دوران سوسياليزم به ضرورت اعمال مي

 آگاهي طبقاتي يعني. داري جهانيسرمايه ي چنين جبهه است، هم
ي نوين زماني مبارزه براي ساخت جامعه. آگاهي بر تمامي اين جبهه ها

ها اشراف تواند ادعاي انقالبي بودن كند كه بر تمامي اين جبههمي
 .ها نيز بگذاردداشته باشد و قدم به نبرد در اين جبهه

  

  :منابع مورد استفاده
 ي، پيتر رچلف، وحيد تقويتئوري كمونيزم شوراي -1
 ي، ريچارد گامبين، وحيد تقويشوراي كمونيزم -2
 ي كارگر، پل متيك، وحيد تقويحزب و طبقه -3
 ي كارگر و سازمان، كورنليوس كاستورياديس، مهران اميريطبقه -4
 كنترل كارگري، پل متيك، وحيد تقوي -5
ي مقابل بلشويزم، كمونيزم نقطه - نه ديكتاتوري حزبي ! دموكراسي شورايي - 6

 روز دانشوركايو برندل، به
 حزب و طبقه، آنتوان پانه كوك، وحيد تقوي -7
 خودانگيختگي و سازمان، پل متيك، وحيد تقوي -8
 ي سازمان، آنتوان پانه كوك، وحيد تقويلهاي مسنكاتي عمومي درباره -9
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 كارگر ي طبقه قدرت  تأملي بر  استالينيزم و تضعيف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  مزدك چهرازي
 داريِ سرمايه توسط نه و افتاد فرو آسمان از نه استالينيسم و استالين

 درك بلشويك و حزب دل از حقيقت در استالينيسم. شد ساخته جهاني
 و سياسي مناسبات و زمان آن چپ جريانات بر حاكم سوسياليستي

 .گرديد متولد روسيه اقتصادي
 ستيباي را ها آن از كدام هر كه بود مشخصه چند داراي استالينيسم

 اين در. گردد نقد و شناسايي ها آن عيني و مادي داليل و كرد يابي ريشه
 اشتباهات از پوشي چشم و پرستي بت داوري، پيش گونه هر نقد و شناخت

 مقدس، تابوهاي عنوان به نه اكتبر انقالب و لنين. شود گذاشته كنار بايد
 نقد كه شوند گرفته نظر در بزرگي »انقالب« و »شخصيت« عنوان به كه

 از. است جهان كارگريِ و چپ جنبش راهنماي رويكردشان و عملكرد
 بت به تبديل) استالين مشخصا و( شوروي حكومت توسط لنين كه زماني
 تقدس نوعي به تبديل تئوريك و فرهنگي شكل در ماركسيسم گرديد،
 اين و بود معتقد برهنه و رحمانه بي نقد به ماركس. شد اقتصادي و سياسي

 شاهدي »گوتا برنامه نقد« كتابِ. دانست مي مقوالت ي همه شامل را نقد
 موشكافانه و دقيق چنان كتاب اين در ماركس. است او علمي نقد از زنده
 حزب ي برنامه چنان و تازد مي آلماني هاي دمكرات سوسيال بر

 كه كند مي نقد گوتا شهر ي كنگره در را آلمان كارگري دمكرات سوسيال
 اتحاد ي برنامه او. ندارد نزديكي و آشنايي هيچ حزب اين عالينف با انگار

 قرار بررسي مورد نكته به نكته.) م1875( را السال پيروان با ها ايزناخيست

 نقدي چنين. كشد مي بيرون كارگري از ديدگاه را آن خطاهاي و دهد مي
 نقد اين. است وارد آن درون جريانات و انقالبي جنبش رئوس ي همه به
 .بود خواهد علمي و منطقي سازماندهي و ترميم موجبات ازندهس

 جريانات بين حقيقت در. باشد اي ريشه بايستي نيز استالينيسم نقد
 لوكاچ، تروتسكي،: بوده بيشتر همه از) استالينيسم( مقوله اين نقد چپ

 مكتب پيروان ،)چهارم الملل بين ي چهارگانه گرايشات و( مندل ارنست
 بتلهايم، شارل قبيل از منتقد هاي مائوئيست نو، پِچ فرانكفورت،
 حكمت، دكتر كشاورز، منصور غالم چون طيفي هم( ايراني هاي ماركسيست

 استالينيسم منتقدين جمله از و غيره .)..و  كمانگر شفيعي، صديق جعفر
 در كرد اعتراف نكته اين به بايد گرچه خاص اي زاويه از كدام هر اما اند بوده

 هاي گي ويژه به ديگر ديدگاهي از من. است يكي انتقادات رئوس از برخي
 .پردازم مي »رسمي ئولوژي ايده« اين

 

 روسي ناسيوناليسمِ
 قدرت به از پس شوروي كمونيست حزب درون راست جناح و استالين

 هاي جمهوري ديگر بر مسلط و مند قدرت مركزيت يك ايجاد در رسيدن
 حزب عنوان به روسيه كمونيست حزب. كوشيدند شوروي جماهير اتحاد
آذربايجان،  مانند شوروي كمونيست احزاب ديگر بر تر بزرگ برادر

. داشت مطلق تسلط.. . و تركمنستان گرجستان، لتوني، ارمنستان، ليتواني،
 يك ي مثابه به( روسيه تسلط در اما بود گرجستان اهل خود استالين
. م1924 سال در بار ليناو براي. كوشيد گرجستان بر) بزرگ مركزيت
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 كردن آرام براي. آمد وجود به گرجستان در بزرگي ي مسلحانه شورش
 اين به »دزرژينسكي فليكس« و »ارژنيكيدزه سرگو« استالين، اوضاع،
 استفاده خشن روشي از اوضاع كردن آرام براي ها آن اما شدند اعزام منطقه
 البته .بود سراسري سركوب و كشتار يك ها آن اقدامات ي نتيجه. كردند
 ي لهمسا مورد در لنين هاي ديدگاه كه پرداخت مهم ي نكته اين به بايد
 در را استالين هاي ديدگاه او. بود تر دمكرات بسيار استالين مقابل در ملي
 و ها مليت ي لهمسا«نام با يادداشتي در و كرد مي نقد ملي ي لهمسا مورد

 بر شدت به نوشته. م1922 مارس 20 تاريخ در كه »خودمختاري
 تكرار ديگر جاهاي در هرگز گرجستان كشتار. تازد مي استالين هاي ديدگاه

 كمونيست احزاب بر ديگري اشكال به روسيه كمونيست حزب اما نشد
 اين هاي ملت و كرده ايفا را پدرساالرانه و باال از نقشي شوروي اتحاد

 تابع را) شدند يم خوانده سوسياليستي شوروي جمهوري كه( ها جمهوري
 .نمودند روسيه فرهنگ و قدرت

 و قهرمانان كردنِ زنده با ميالدي 30ي دهه از روسي ناسيوناليسمِ
 الكساندر( »نوسكي الكساندر« نظير قهرماناني. گرديد فعال روسي اساطير
 و تاتارها مقابل در ها روس حكومت تحكيم در اساسي نقش كه -مقدس
 تاريخي الگوهاي عنوان به »دونسكوي يميتريد« و) است داشته را ها ژرمن

 ياد »روس كبير خلق« عنوان با روسيه مردم از و گرديدند مطرح شوروي
 احزاب بين در فرهنگ اين ميالدي 40 ي دهه در يعني بعد ها سال. شد

 در كه طوري به گرديد مي ترويج و تبليغ جهان در مسكو پيرو كمونيست
 سالم ايران ي توده حزب به منتسب لينفعا از برخي خورشيدي 20 ي دهه

 .كردند مي ادا روسي زبان با را خود خداحافظي و
 جاي به آن ي ارائه با استالينيسم كه بود فرهنگي روس ناسيوناليسمِ

 در را اقتصاد و قدرت تمركز سياست توانست »پرولتري انترناسيوناليسم«
 جهاني جنگ يها سال در شوروي حكومت. كند نهادينه شوروي ي جامعه
 جنگ هاي جبهه به را مردم هاي توده تا كرد سعي فرهنگ همين با دوم

. دهد قرار) ناسيوناليسم از ديگري نوع( هيتلري فاشيسم مقابل در و بكشاند
 كبير جنگ« را آلمان ارتش برابر در شوروي مقاومت حتا رژيم اين

 .نهاد نام »ميهني
 كارگر ها ميليون رهايي ودسر آن انقالب كه كشوري در چرا راستي به
 اين شد؟ نهادينه و گرديد حاكم ناسيوناليسمي چنين داد سر را زمين روي
 به نسبت بلشويك حزب روش در و انقالب از پيش بايستي را روش
 ي زمينه در مختلفي مقاالت لنين. كرد وجو جست ستم تحت هاي ملت

 هاي گيري جهت از طور همين و مقاالت اين مفاد از. دارد »ملي ي لهامس«
 دريافت توان مي راحتي به لهامس اين قبال در بلشويك حزب و او سياسيِ

 به تر بزرگ خلقِ ستم يعني ملي ستم دشمن بلشويك حزب و لنين كه
 ي روسيه دولت ستم قبال در بلشويك حزب. بودند تر كوچك هاي خلق
 هاي ملت رديگ و( ها ايراني حتا و ها ها، گرجي لهستاني به نسبت تزاري

 تئوري زمينه اين در لنين. كرد مي اتخاذ را اي خصمانه مواضع) پيرامون
 ي درباره« نام با اي مقاله در و داد ارائه را ملل براي سرنوشت تعيين حق
 طالق حق با را حق اين.) م1913( »خويش سرنوشت تعيين در ملل حق

 زور به را) ها تانيلهس مانند( خلقي توان نمي كه صورت اين به. نمود مقايسه
 ي زمينه در لنين چنين هم. نمود روسيه مرزهاي در زيستن به وادار

 انگلستان، فرانسه( خارجي استعمار قيد از هند و چين ايران، مردم مبارزات

 و رو پيش آسياي« جمله از فراواني و مقاالت داشت اي ويژه نظر) روسيه و
 از بيشتر او اطالعاتي منابع( آورد در تحرير ي رشته به را »مانده عقب اروپاي
 مقاله اين در او). بود ايراني كمونيست انقالبي عمواوغلي حيدرخان طريق
 در يا و اند مانده عقب انقالب ايجاد امر در اروپايي هاي ملت اگر است معتقد

 به زمين مشرق هاي ملت ديگر بر ملي ستمِ كردنِ حاكم و استثمار
 در شرق ي ديده ستم هاي ملت عوض در ند،كن مي ياري خود هايِ دولت
 .اَند رو پيش استعمار عليه بخش رهايي و ملي انقالبِ

 كند استثمار را ديگر ملت كه ملتي بود معتقد ماركس چون هم لنين
 كرد كشي لشگر لهستان به روسيه كه زماني در وي. نيست آزاد هرگز
 لنين كلي نظر اما. »مروي مي ديگران كردنِ برده براي گان برده ما«: نوشت

 اي مقاله در او: بود گرانه ستايش نظري روس ملت تاريخي ي سابقه مورد در
 اين از.) م1914-وليكاروس( »بزرگ روس ملت ملي غرور درباره«عنوان با

 ي گذشته اين لنين مقاله اين در. كند مي دفاع شدت به تاريخي ي گذشته
 يوغ زير به و ملي ستم بر هرگز اما شمارد مي عظمت نوعي را تاريخي
 روسيه انقالبيون«: نويسد مي او. كند نمي دفاعي ديگر هاي ملت كشيدن
 و بالند مي خود انقالبي هاي سنت به دارند، مي دوست را خود زبان و ميهن

 »... باشند مي تزاريسم شكست خواستار ها جنگ ي همه در خاطر، همين به
 مفهومي بار اين با ما). 2جلد -لديج سه فارسي زبان به لنين آثار منتخب(
 در سوسياليستي ميهن« عنوان با. م1918 فوريه 21 اطالعيه در اي كلمه-

 .شويم مي مواجه نيز »است خطر
 اي كلمه. نمايد مي استفاده "پرستي ميهن" ي كلمه از جا اين در لنين

 يا داخلي جنگ هاي سال تهييجي هاي اطالعيه يا مقاالت در بعدها كه
 بار و معني آن از كه اي كلمه. شده استفاده آن از جنگي كمونيسمِ ندورا

 بر تنها كه گر ستايش صرفا ناسيوناليسمي. رسد مي مشام به ناسيوناليستي
 جنگ به سالح آن با تا دارد تكيه ها روس فرهنگ و مبارزات ملي غرور

 يك براي كه طبقاتي ي مبارزه براي نه سالح اين واقع در. برود تزاريسم
 كه چرا گيرد مي قرار استفاده مورد طلبانه سرنگون و سياسي صرفا ي مبارزه

 طبقاتي پيكار در كارگر ي طبقه ي مبارزه شكل و شيوه هرگز ناسيوناليسم
 را خود نظر صراحت به انگلس و ماركس آن از پيش ها سال. نيست و نبوده

): كمونيست مانيفست( دارند مي بيان آن سياسي مفهوم و ميهن مورد در
 و ميهن خواهند مي كه كنند مي سرزنش را ها كمونيست گذشته، اين از«

 از ندارند را چه آن توانيم نمي ما. ندارند ميهن كارگران. براندازند را ملت
 .»...ستانيم باز آنان

 هاي ديدگاه ميان گسستي چه :است سخت بسيار موضوع اين درك
» ... ملي غرور ي درباره«ي مقاله ي دهنويسن لنينِ با انترناسيوناليست لنينِ
 درون در كه داد پاسخ گونه اين بتوان شايد است؟ داده رخ

 وجود ناسيوناليستي تهاجميِ غير گرايش نوعي روسيه دمكراسيِ سوسيال
 تبديل و رشد دليل من اما. نيافت خودنمايي و رشد قدرت كه است داشته
 اجراي عدم را استاليني ولتيد داري سرمايه هاي پايه از يكي به اَش شدن
 اين. دانم مي روسيه امپراتوري هاي ملت براي سرنوشت تعيين حق واقعي
 ها، مساواتيست قبيل از ناسيوناليستي احزاب دست از رهايي از پس ها ملت

 آغوش به قهرآميز شكلي به...  و ها داشناك قزاق، محلي هاي حكومت
 سرنوشت تعيين حق ي درباره« رد لنين كه طور آن نه بودند خزيده شوروي

 بعد ها سال. سراسري انتخابات يك در و دموكراتيك شكلي به بود گفته» ...
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 و حزب راست جناح و استالين سوي از» ...ملي غرور ي درباره« ي مقاله
 از يكي و گرفت قرار برداري بهره مورد استاليني شوروي تبليغاتي گاه دست
 مورد در تنها نه گي ويژه اين. گرديد يستمس اين ئولوژيك ايده هاي پايه
 گرفته كار به نيز ديگر هاي ملت مورد در بلكه شوروي اتحاد درون هاي ملت
 يا. م1948 سال در چكسلواكي به شوروي سرخ ارتش نظامي ي حمله. شد

 سياست از هايي نمونه. م1979 سال در افغانستان نظامي اشغال و حمله
  .است شوروي يدار سرمايه ي طلبانه سلطه
 

 ي كارگر استالينيزم و تضعيف طبقه
 گيريِ قدرت. كرد كسب نپ دوران از بسياري تجارب استالينيسم

 هاي سال ميان دوراني اكتبر انقالب از پس كارگري شوراهاي و كارگران
 يابيِ قدرت و جنگي كمونيسمِ دوران. گرفت مي بر در را. م1921 تا 1917

 با ها سال اين در. بود شوروي كارگر ي طبقه بينس بهروزيِ دوران شورايي،
 تالش كارگران مشكالت، ديگر و داخلي جنگ اقتصادي، ي محاصره وجود
 دليل سه اما. بردند كار به را توليد بر كارگري كنترلِ اعمال براي را خود
 :گذاشت ناكام طبقاتي ي مبارزه در را كارگر ي طبقه عمده

 توليد مديريت در تجربه نداشتن) 1
 شهري مناطقِ مايحتاج و غله صدور عدم و روستاها سوي از وارده فشار) 2
 توليد بر مستقيم كنترل از جلوگيري و دولت دست در قدرت تمركز) 3

 كارگران توسط
 سال در لنين ترور ي واقعه از پس مخصوصا و داخلي جنگ جريان در
 ديگر عليه ار وسيعي ترور چكا به موسوم دولتي امنيت سازمان. م1918
 فعالين دامان فيزيكي حذف و ترور اين. كرد سازماندهي چپ احزاب

. گرفت هم را ها آنارشيست و انقالبي سوسياليست منشويك، كارگريِ
 قدرت تنها به كشور سياسي ي برجسته كادرهاي عنوان به ها بلشويك
 و كارگري جنبش بر مهمي تاثير خود اين و شدند تبديل سياسي و حزبي

  .گذاشت شوروي طبقاتي رزاتمبا
 بهبود در كارگر ي طبقه دستاوردهاي از برخي نپ ي برنامه شروع

 اجراي و طرح دارِ پرچم دولت. گرفت طبقه اين از را گي زنده و كار شرايط
 طرح اين مخالف »چپ هاي كمونيست« تنها حزب درون در و بود نپ

 يورش ايگزينج كه بود اي جويانه مصالحه نشينيِ عقب نپ. بودند
 و متمركز ريزيِ برنامه نپ دوران در. شد جنگي كمونيسمِ ي گرايانه ذهني
 مراكز در جديدي قوانين و گرديد آغاز توليد سطح بردن باال براي تالش
 درون راست جناحِ. درآمد اجرا به فورا و رسيده تصويب به توزيع و توليد
 و حزب درون در شده متمركز قدرت بر متكي روسيه كمونيست حزب
 همين به و بود »سانتراليست« عملي نظر از جناح اين واقع در. بود دولت
 نظر تمركزِ مورد تا شد مي باعث كارگر ي طبقه قدرت رشد و گسترش دليل
 با بايد پس. كند مختل جامعه در سپس و حزب درون در ابتدا را جناح اين
 بود كارگري هاي تشكل رد هايش پايه كه كارگران گيريِ قدرت با توان تمامِ

 .كرد مي مبارزه
 و شدند زاده فوريه انقالب دل از كارخانه هاي كميته و شوراها

 اين. بودند جامعه سطح در و ها كارخانه سطح در كارگران هاي ارگان
 و ايستادند داران سرمايه و كارفرمايان برابر در ها، كميته مخصوصا ها ارگان

 گيري چشم مقاومت خود از داري سرمايه گانِ نماينده هاي توطئه در جريان

 عناصر كردن جايگزين و شوراها قدرت تقليل و ها كميته حذف .دادند نشان
 .بود كارگر ي طبقه قدرت و كاهش راه تنها حزبي صرفا

 در) ساختماني و ها كارخانه( ساده كارگرانِ تعداد ميالدي30ي دهه در
 گانِ شده تربيت و ها بوروكرات تعداد عوض در .يافت كاهش حزب

 تا 1936 هاي سال در بودند شده جدا كارگر ي طبقه از كه ها دانشگاه
 تقويت شدت به دولت 30 ي دهه در .يافت گيري چشم افزايش. م1939
. بود تناقض در لنين و انگلس ماركس، هاي آموزه با كامال اين. بود شده

 طبقاتي ي سلطه آلت را دولت صريح طور به لنين و انگلس ماركس،
 .دانستند مي

 در لنين و »دورينگ آنتي« در انگلس ،»گوتا ي برنامه نقد«در ماركس
 اين برداشتنِ ميان از ها آن. پرداختند دولت نقش به »انقالب و دولت«

. دانستند مي طبقاتي مناسبات و طبقات حذف مساويِ را اجتماعي سازمان
 طي را نظريه اين با مخالف كامال راهي شوروي در دولتي داريِ سرمايه اما

 ژانويه در بار اولين براي او. كرد مطرح را دولت تقويت نظر استالين: كرد
 نابودي«: گفت چنين حزب مركزيِ كميته پلنوم به گزارش طي. م1933

 قدرت اين تقويت راه از بلكه آن، قدرت تضعيف طريق از نه دولت تدريجي
 10 در بعد ماه يك او. »تگرف خواهد انجام ممكن ي درجه منتهي تا

 دولت به راجع انگلس نظر حزب، 18 كنگره به گزارش طي. م 1933مارس
 پيروزيِ عيني و خاص موارد در كه! دانست »عمومي فرمول يك« تنها را

 .گرفت خواهد قرار استفاده كشور مورد يك در سوسياليسم
 و كارگري دموكراسيِ هاي ارگان تضعيف با تنها دولت نقش تقويت

 شوروي كارگر ي طبقه بر استيال و كنترل هاي راه از يكي. بود ميسر اي توده
 بر ها آن نمودن مسلط كارگران و خود از ويژه و ممتاز قشر و  اليه يك ايجاد
 .بود مديران عنوان به كارگران ي توده

 مراكز از كارگران از نفر هزار10 تعداد. م1933 تا 1928 سال از
 تحصيل مهندسي عالي در مدارس  تا شدند تخابان و چين دست صنعتي
 و ها دانشگاه به منظور همين به نيز كارگران از نفر هزار8 حدود. نمايند
 جديدي فكرانِ روشن تا داشتند قصد دولت و حزب. شدند فرستاده مدارس

 متخصصانِ يا قديمي بلشويك متخصصان و فكران روشن و آورند وجود به را
 بحران دچار را شوروي صنايع حركت اين. نمايند حذف را كمونيست غير
 مدت در تا نبودند قادر توليدي سيستم و آموزشي سيستم كه چرا كرد
 توليد روند در نتيجه در و كنند پر را ماهر كارگران جاي كوتاهي زمان
 .داد رخ باري زيان اثرات كشور

. شدند ناميده) ويتوويژينتسي( »گان يافته ارتقاء« جديد مديرانِ اين
 برايشان كه مخارجي و يافته كه اي ويژه موقعيت خاطر به ها آن طبيعتا
 كادرهاي با برخوردشان و بودند حزب فرمانِ به گوش و تابع شد مي صرف

 قديمي كادرهاي و مديران. داشت تفاوت قديمي مديران و بلشويك قديميِ
 از و دندبو ارتباط در كارگران با واحدها مسئول عنوان به بود ها مدت

 در( باال دستورات برابر در لذا بودند باخبر ها آن روحيات و مشكالت
 ي مبارزه در كرده مقاومت) كار ساعات يا توليد ميزان بردن باال ي زمينه

 اما. بودند پشتيبانشان) موارد برخي در( دولتي استثمار عليه كارگران
 مطيعِ را كارگران تا بردند مي كار به را خود توانِ تمامِ جديد مديرانِ
 1931 هاي سال بين در تنها .نمايند باال از شده هدايت توليديِ هاي برنامه

 نتيجه در و شد داده بها سابق متخصصين به دوباره كه بود. م1938 تا
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 اين ها تصفيه ي تازه دورِ شروع با اما يافت كاهش نيز كارگران روي بر فشار
 .رسيد پايان به نيز مرحله
 طرف يك از دهقانان و كارگران بين درگيري و تنش. م1934 سال در

 سال 10 در طبقاتي ي مبارزه اوجِ اين و يافت افزايش حزبي كادرهاي و
 به دست خودجوش و سراسري مقاومت اين مقابل در حزب. بود اخير
 »ماليم آهنگ« كه گرفت شكل جناحي نيز حزب درون در. زد نشيني عقب

 شهر در حزب اول دبير »كيروف سرگئي« با جناح اين رهبري. شد ناميده
 و استراتژي در او. بود حزب دوم فرد استالين از بعد كيروف. بود گراد لنين
 اما نداشت استالين با تفاوتي شوروي اقتصاديِ و سياسي نظامِ از اَش درك

 رشد بود معتقد كيروف. داشت اختالف اَش جناح و او با تاكتيك و روش در
 است اشتباه دارد نظر در رهبري جناح كه شاخصي اين با وليديت ي سرانه

 17 ي كنگره در جريانِ وي. دارد بر در را كارگر ي طبقه بر فشار موجبات و
 ارژونيكيدزه سرگو مشخص مورد اين در. ايستاد استالين برابر در حزب

 همان جريان در ارژنيكيدزه. بود عقيده هم او با نيز سنگين صنايع كميسر
 برسد% 19 به بايد سرانه توليد گفت مي كه مولوتوف نهاد پيش با نگرهك

. كنند موافقت% 16 توليد رقم با تا خواست كنگره از او. نمود مخالفت
 را خود كه بود جامعه سطح در كارگران مبارزات بازتاب و نتيجه همه ها اين
 .داد مي نشان حزب رهبريِ باالي سطح در

 محدود و كارگر ي طبقه گريِ دخالت كاهش هاي راه از ديگر يكي
 - كنگره مانند( حزبي رسميِ جلسات كاهش طبقه، اين قدرت ساختن

 و استالين كلي دبير دوران در. بود) مركزي ي كميته پلنوم و كنفرانس
 نشان آمارها. گرفت شكل روند اين حزب درون در راست جناحِ گيريِ قدرت

 :دهد مي
 پلنوم 79 و كنفرانس 5 كنگره، 6 عدادت. م1923 تا 1917 سال از
 .گرفت انجام مركزي كميته
 و راست جناح گيريِ قدرت آغازين هاي سال.(م1934 تا 1923 سال از
 .كرد پيدا كاهش پلنوم 43 و كنفرانس 5 كنگره، 4 به تعداد) لنين مرگ
- دولتي داريِ سرمايه تثبيت هاي سال( .م1953 تا 1934 سال از و
. رسيد مركزي كميته پلنوم 23 و كنفرانس 1 كنگره، سه به تعداد) حزبي
 كشور سراسر از كارگران و حزبي گانِ نماينده شركت و دخالت ميزان يعني
 مشخصا و مركزي كميته قدرت عوض در و يافت كاهش 1 به 4 از عمال
.) م1934 تا 1923 سال از( مرور به نيز شوراها. يافت افزايش كل دبيرِ
 ارتقا و گرديد تهي داري سرمايه ضد مستقل گاِن نماينده و كادرها از عمال
 هاي كميته. گرفتند را كارگر ي طبقه واقعي گانِ نماينده اين جايِ گان يافته

 كم كم بود كرده پيدا كاهش شدت به قدرتشان نپ دوران در كه كارخانه
 را ها كارخانه امور ي اداره و باختند رنگ) سنديكاها( ها اتحاديه برابر در

 سطح بردن باال با تا كرد سعي حزب 30 ي دهه در 1.گرفت عهده بر ترويكا
 و مهندسين هم و ببرد باال را اضافي ارزشِ ميزان هم سرانه درآمد و توليد

 طرح اين. دهند قرار برنامه اين از ناراضي كارگران برابر در را متخصصين
 برابر رد معترض فكرانِ روشن و مهندسين متخصصين، حذف موجبات
 .آورد فراهم را موجود شرايط

  
  
 
 

 ئولوژيك ايده) گرايي جزم( دگماتيسمِ
 ما هاي آموزه« كه بود كرده قول نقلِ انگلس و ماركس از بارها لنين
 تا استالين دوران از اما ،»است عمل رهنمون بلكه نيست جامد شريعت
 تبديل يناشدن نقد مذهبي به ماركسيسم شوروي، جماهير اتحاد عمر پايان
 قرار كل دبير نام به پاپي و حزب كليساي آن راس در كه مذهبي. شد

 و زميني دركي اساس بر را خود هاي آموزه انگلس و ماركس. داشت
 در كه ماركس معروف شعار. بودند كرده بنا علوم بر مبتني و نقدشدني

 چيز همه« به شده اشاره آن به نيز »سرمايه« كتاب اول جلد ي مقدمه
 خود هاي پايه تحكيم براي استاليني دولتيِ داريِ سرمايه اما بود» !نك شك
 بر استالين. داشت بحث قابل غير و نفوذناپذير ئولوژيِ ايده يك به نياز

 دولت و حزب هاي سياست كردن توجيه و تئوريزه براي و مبنا همين
 حتا و اقتصادسياسي ، شناسي زبان تاريخ، جعل و ساختن به شوروي
 يا او ي شده نوشته كتب تمامي. زد دست ديالكتيك ماترياليسم ي فلسفه
 مسايل« :بودند مبنا همين بر شدند مي تدوين او نظر زير كه كُتُبي

 و تاريخي ماترياليسم« - )جلد 2 در ها سخنراني مجموعه( »لنينيسم
 »شناسي زبان و ماركسيسم ي درباره« - .)م1938( »ديالكتيك ماترياليسم

 و.) م1952( »شوروي اتحاد در سوسياليسم اقتصاد سايلم»-.)م1959(
 .).م1938( »شوروي اتحاد كمونيست حزب تاريخ«

 بين فلسفي وسيع جدل. م1931 تا 1922بين هاي سال در
 ،)فلسفه گانِ كننده بلشويكي( حزبي ي فلسفه پيرو هاي ماركسيست

 غير هاي تايس آته و مكانيكي هاي ماترياليست ها، ديالكتيكي ها، دبوريني
 يا و محدود حزب سوي از تنها نه ها بحث اين. بود جريان در ماترياليست

 شده شناخته رهبران ديگر و تروتسكي و لنين سوي از بلكه نگرديد ممنوع
 يك »ماركسيسم درفش زير« يا »پزوم« ي مجله. شد ترغيب و تشويق
 لنين و گرديد منتشر زمان آن در منظور همين به كه بود فلسفي ي نشريه

 12( »رزمنده ماترياليسمِ اهميت درباره«ي مقاله آن ي شماره اولين در
 .نوشت را.) م1922 مارس
 به( مركزي كميته و گرديده محدود. م1931سال از مباحث اين اما
 را محكوميت و حكم اولين. م1931 ژانويه تاريخ در) استالين كلي دبير

 ها دبوريني و ها مكانيست ،)منتقد فيلسوف( »انشمان« تزهاي ي درباره
 مركزي كميته برخورد با حزب بيرون و درون فلسفي هاي بحث. نمود صادر

 ي فلسفه تنها و رفت زوال به رو ها آن انتشار از رسمي نشريات خودداري و
 در ماركسيستي ي فلسفه فكر و صدا عنوان به كمونيست حزب رسمي
 .شد حاكم شوروي

 »ديالكتيك ماترياليسم و تاريخي ياليسمماتر« كتاب نوشتن با استالين
 گونه هر و اعالم را حزب نظر مورد ي فلسفه رسمي طور به م.1938 سال در

 اين در او. نمود ارزيابي بورژوايي و آن را محكوم كرد را آن از غير درك
 ماترياليسم در كه مباحثي و مقوالت همان به پرداختن ضمن كتاب

 معتقد استالين. پرداخت و تكاملشان مولده نيروهاي نقش به آمده تاريخي
 تكامل طريق از تنها نوين فرماسيون به كهن فرماسيون از عبور است

 توليديِ مناسبات با يافته تكامل نيروي اين تضاد نتيجه در و مولده نيروهاي
 فعال دخالت هرگونه از مستقل و مكانيكي روندي يعني. است ممكن حاكم
 روي بر حقيقت در مولده نيروهاي نقش كردن عمده با استالين! انسان
 ها فرماسيون از گذار ي محركه نيروي عنوان به »طبقاتي ي مبارزه« ي مقوله
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 را شوروي كردن صنعتي روند تئوري اين طرح با او. كشد مي بطالن خط
 بخش مثابه به و صنايع توليد ابزارهاي: كند مي توجيه) قيمت هر به(

 يابند، مي تكامل پرداخته، فراوان توليد و كار به مولده نيروي از مهمي
 ي جامعه« به را شوروي اتحاد عبور و) گردند مي تكنولوژيك و ماشينيزه(

 مديريت و ريزي برنامه ميان اين در. نمايند مي مهيا »كمونيستي ي طبقه بي
 ها توده و است دار عهده رشد اين در را مهمي نقش) حزبي بخوانيد( دولتي

 مترقي« كه را ها برنامه اين پيشبرد و اطاعت نقش شوروي كارگر ي طبقه و
 .دارند عهده به را است »پيشرو و

 تاثير) تاريخي ماترياليسم در( روبنا و زيربنا بحث در صورت اين به
 تابعي نيز روبنا و درآمده مطلق صورت به) توليدي مناسبات( زيربنا گذاري

 كه داري پيشاسرمايه توليد هاي شيوه بحث ديگر طرف از. گرديد روبنا از
 ي لهامس و بودند پرداخته آن به ويتفوگل و ماركس، انگلس، كائوتسكي

 بحث اين در. شد گذاشته مسكوت نيز بود شرقي جوامع تحليل در مهمي
 فالت مثل هيدروليكي يا باران كم جوامع به كالسيك هاي تئوريسين

 سير خط كه پرداختند مي هند و ميانه، ايران، عربستان، مصر آسياي
 داري،  برده اوليه، كمون( بودند نكرده طي را توليد هاي شيوه تاريخي

 از نوعي به شرقي جوامع مورد در ماركس). داري سرمايه فئوداليسم،
 مالكيت كه كرد مي اشاره »آسيايي توليد ي شيوه« نام با توليد ي شيوه

 شكل جوامع اين در. ندارد وجود كلمه واقعي معني به آن در خصوصي
 تكامل است شهري و روستايي توليد و گي زنده شرط پيش كه اي قبيله
 كم جوامع اين اساسي معضل. دارد جماعتي شكلي كشاورزي و نيافته
 خاصي هاي شكل به زمين و آب تقسيم نتيجه در و مناطق اين بودن بارش
 .است

 نيز داري پيشاسرمايه توليد از ديگري اشكال به انگلس و ماركس
 كه اسلوانيك و مكزيكي -سلتي توليد ي شيوه جمله از بودند پرداخته
 و ماركس مرگ از پس بحث اين. داشتند آسيايي ي شيوه به هايي شباهت
 مورد كمينترن اوليه مباحث در لنين دوران در و كرد پيدا ادامه نيز انگلس
 لهجم از شرق در انقالب سياست زمان آن در كه چرا گرفت قرار توجه

 مرگ با اما. بود كمينترن و شوروي كمونيست حزب رهبران هاي دغدغه
 داري سرمايه تقويت و مركزي كميته در راست جناح ي سيطره و لنين

 كتاب انتشار. گرديد رنگ كم نيز بحث اين حزب قدرت و دولتي
 اين تا شد باعث استالين »ديالكتيك ماترياليسم و تاريخي ماترياليسم«

 پيش جا آن تا استاليني دولت زمينه اين در. شود مسكوت الكام نيز بحث
 هاي بندي صورت« هاي نام به ماركس كتاب 2 انتشار ي اجازه كه رفت

 تا كتاب اين( »روسيه تاريخ بر اي ديباچه« و »داري پيشاسرمايه اقتصادي
 قصد سانتراليست و راست جناح واقع در. نداد را) نشد چاپ. م1956 سال

 پياده چين و ايران مثل كشورهايي قبال در را مشخصي سياست داشت
. بود كشورها اين ملي بورژوازي با اتحاد تئوري اساس بر سياست اين. سازد
 از گذار حال در نظر مورد كشور كه داشت امكان صورتي در اتحادي چنين
 شديد استثمار تحت دوران همين در يا باشد بوده فئودالي توليد ي شيوه

 نقشي ملي بورژوازي يعني. باشد گرفته قرار بزرگ پرياليستيام كشورهاي
 چنين شد مي ثابت اگر اين بر بنا. باشد داشته عهده بر را انقالبي و مترقي
 رفت مي سوال زير »اتحاد« تئوري صحت است داري پيشاسرمايه اي جامعه
 اين به كه نيروهايي آن يا نداشت وجود ملي بورژوازي آنجا در اصال يا چون

 همين با كمينترن. گرديد مي معلوم شان ماهيت شدند مي شناخته عنوان
 يا و ها ناسيوناليست با تا خواست مي چيني هاي كمونيست از تحليل

 حزب از چين در. شوند متحد انگلستان عليه خود كشور بورژوازي
 رهبر و »تانگ كومين حزب« با تا شد خواسته كشور اين كمونيست
 رضاخان با ايران در و نمايد وحدت »چك كاي نچيا ژنرال« منفورش
 !! ؟!!پهلوي

 كه داشتند تئوريكي هاي پايه سياسي هاي گيري جهت اين ي همه
 و ماركس هاي آموزه و ها تئوري) كردن جزمي( دگماتيك با استالينيسم

 تئوريك ي پايه نقد،. كرد تثبيت را ها آن و يافته دست ها آن به انگلس
 حزب كه شود مي محسوب اساسي مقوالت از يكي اين. بود ماركسيسم
. شد دور آن از استالينيستي اقتدار هاي سال در مركزي كميته و كمونيست

 كه بود سنگيني ي وزنه رهبري عناصر و حزب از نقد گفت بايد واقع در
 صورت به آن از كه كردند مي تالش بود ها مدت راست جناح و استالين

 استفاده با را خود مخالفين و منتقدين رقبا، عنيي. كنند استفاده جانبه يك
 زده دست ها آن تخريب به بعد و كشيدند مي نقد به رسمي هاي ارگان از

 .كردند مي وارد ها آن به را جاسوس و طلب بورژوا، خائن، فرصت برچسب
 هيچ ديگر آن از بعد و شد مركزي كميته به كه علني انتقاد آخرين

 در. م1930 ژوئن 28 در نپذيرفت ورتص علني صورت به انتقادي
) بود نيز حزب 16 ي كنگره با مقارن كه( تاريخ اين از. بود پراودا ي روزنامه

 از انحراف ي منزله به مركزي ي  كميته و كل دبير به انتقاد گونه هر
 كادرهاي از نفر 2 بعد چندي. گرديد محسوب فراكسيونيسم و ماركسيسم

 و) ماوراقفقاز ي منطقه در حزب اول دبير( زهلومانيد يعني حزب ي برجسته
 از انتقاد علت به) حزب مركزي ي كميته سياسي دفتر عضو( سيرستوف

 مكانيزه ي برنامه و استالين شخص كشاورزي، كردن اشتراكي سياست
 با برخورد ي شيوه اين. شدند عزل خود هاي مسئوليت از كشاورزي كردن
 در: كرد وجو جست شوروي حكومت ي اوليه هاي سال در بايستي را نقد

 مارس( حزب 10 ي كنگره در شده تصويب ي قطعنامه تصويب ي واقعه
 و شد اعالم ممنوع حزب درون هاي گرايش و بندي جناح گونه هر.) م1921

 اوپوزيسيون چپ، هاي كمونيست ي مبارزه و انتقاد براي راه وسيله اين به
 اين سخت سر مخالفين جمله از لنين. شد بسته كارگري اپوزيسيون و چپ

 زمان آن شرايط از كه كنگره عمومي گرايش به توجه با اما بود نامه تصويب
 شرايط اين. ببرد پيش به كنگره در را خود نظرات نتوانست شد مي ناشي
 شوروي وخيم وضع چنين هم و اروپا در كارگري انقالبات شكست شامل

 . برد مي كردن بني يك و قدرت تحكيم ي نظريه سوي به را حزب كه بود
 بود، استبدادي اي جامعه روسيه امپراتوري سياسي و فرهنگي بستر
 هاي آموزه و محتوا با اجتماعي و فردي استبدادي فرهنگ كه بستري

 اين عليه كه انقالبيون از دسته آن. داشت خود با را مذهبي و تئوكراتيك
 كساني اينان. ودندب فرهنگ همان به آلوده خود خواستند بپا مناسبات

 بر را نقد گونه هر راه گي گذشته جان از و فداكاري عين در كه بودند
 كه آوردند مي فراهم را شرايطي و بستند مي خود اعتقادات و كار ي شيوه
 كه شمار بي كوچك هاي زندان اين. ناميد »زندان در زندان« را آن توان مي

 بينش و درك همان با ودندب داري پيشاسرمايه محيطي از برخاسته بيشتر
 را مهمي نقش ها انقالب در. كردند فعال شركت اجتماعي هاي جنبش در
 .گرديدند تبديل جامعه حاكمان به سرانجام و نموده ايفا
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 از شكل اين. بود دموكراسي منهاي افراد اين از بسياري در سوسياليسم
 را يمختلف اشكال مختلف كشورهاي در ماركسيسم و سوسياليسم حضور
 بر بنا كشورها از كدام هر. نمود طي را گوناگوني روندهاي و كرد تجربه

 نمودند طي را روند اين خود خاص سياسي و اجتماعي فرهنگ و مناسبات
 كار مبنايش كه شد ساخته چپ از تاريخي متماديِ ساليان طي و

. بود كارگري و سازماني دموكراسيِ فاقد و مخفي چه و علني چه تشكيالتي
 در شده حل را فرد گرفتند مي شكل اساس اين بر كه احزابي و ها روهگ

 بود شده تعريف و اجتماعي و فردي حقوق فاقد فرد. ديدند مي تشكيالت
 تعاريف جزئيات در كه جا آن از اما داشت انقالبي و انساني هدفي كه

 زندان برايش بود نشده تعريف فرد اين براي مدني حقوق تشكيالتي
 بورژوازي ي مبارزه دستاورد مدني و فردي حقوق اين. ساخت مي جديدي

 شهري مردم هاي توده ي مبارزه دستاورد. بود ميالدي 18 و 17هاي قرن در
 ايجاد آزادي فكر، و عقيده آزادي بيان، آزادي صنفي، هاي اتحاديه سر بر

 محسوب سوسياليسم از جزئي خود كه. . .  و اجتماعي و سياسي هاي گروه
 .يدگرد مي

 ميان در چه و شوروي در چه بعد به استالين داريِ زمام دوران از
 اتحاد به وفاداري كمونيسم، سنجش معيار مسكو پيرو چپ نيروهاي
 پيروي طبيعتا اي وفاداري چنين. بود كشور اين كمونيست حزب و شوروي

 گذاشته آن بر لنينيسم ماركسيسم نام كه كشور اين رسمي ئولوژي ايده از
 اين به تنها نه. م1953 مارس در استالين مرگ. بر داشت در نيز را بودند
 اين. يافت ادامه آن راه ديگري اشكال با بلكه نكرد وارد اي خدشه درك
 با را رقيبي يا و منتقد نيروي هر كه برده نام احزاب براي شد سنتي روش
 .بكوبند منحرف و انقالب ضد مهر

 بر و مهر اين از چپ مبارزين و سياسي نيروهاي برخي نيز ايران در
 تا جهان در مسلط درك صورت به درك اين. نماندند امان در چسب

  .ماند باقي. م1990 سال تا يعني شوروري اتحاد فروپاشي
 : نوشت پي
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  سد گتوند 
  

  اميد راد: و تنظيم تهيه
ست كه در  سد گتوند در شمالِ استانِ خوزستان و سدي خاكي

: اهداف ساختنِ اين سد. اش ديگر سدي ساخته نخواهد شد دست پايين
يِ  هزينه. جلوگيري از سيالب، تامينِ آبِ كشاورزي و توليد برق است

ت و اهميت ميليارد تومان اعالم شده اس 1800تا  1500يِ اين پروژه  اوليه
يِ كارشناسان و مسئولين، سدي  اين سد اين است كه به گفته

هايِ خارجي در حالِ ساخت  مشاور و شركت  و بدونِ دخالت "ايراني تمام"
اوليه و مطالعاتيِ اين سد كه همانند سدهايِ   به همين دليل طرحِ( است

. )گردد يديگر كه در بسترِ كارون ساخته شده است به قبل از انقالب برم
كه  ،توجه به كوه نمكيِ پشت سد موقعيت سد را تغيير دادند و عدمِ بعدها

ي سد داشت و در درياچه) در شركت حفاري و صنعت( خاصيت صنعتي
محيطي و كشاورزيِ خوزستان را تا  ي زيستنابودكننده عواملِشد، غرق مي

طرح و پس از درصد  70پس از انجامِ بيش از . حد زيادي افزايش داد
گانِ خوزستان به فكرِ راهي جهت  گيري و اعتراض به برخي نماينده پي

يك شركت خصوصي و شركت  ؛جلوگيريِ افزايشِ ورود نمك به آبِ كارون
كارِ انجامِ عمليات شدند كه پس از چند ماه كار و  پيمان "سپاسد"

 ،ِ اوليه گيري آبپس از  ،س به روِي آنر رداري از كوه و ريختنِ خاكب نمك
 متوجه شدند كه طرح جواب نداده و كار تعطيل و كارگرها اخراج شدند

گيريِ اوليه،  پس از آب .)ميليارد تومان هزينه داشت 100تا  90اين طرح (
است ولي   ي محيط زيست اعالم كرد كه شوريِ آبِ كارون باال رفتهاداره

گونه شوري ندارد و  يچمسئولينِ طرح اعالم كردند كه نمك پشت سد ه
كه كار به جاهايِ باريك و  تا اين .آورد كشاورزي مشكلي به وجود نمي برايِ

يِ  در مقطعي شايعه او حت ه شد،ها كشيد داري مردم به فرمان اعتراضِ
  با وخيم. ها افتاد كه توسط وزيرِ نيرو تكذيب شدتخريبِ سد نيز بر سرِ زبان

كه يك شركت خارجي به عنوانِ مشاور يا شدنِ اوضاع تصميم بر اين شد 
اجرايِ عمليات جهت جلوگيري از ورود نمك به آبِ درياچه  برايِ يشركت

برايِ  ييك شركت چيني و يك شركت آلماني طرحنهايتا كه  ،دعوت شود
اي بر  يِ شيشه يعني كشيدنِ يك اليه: رفت از اين معضل ارائه دادند برون

با سد بود كه توليد يِ  كلِ هزينهسومِ  يك طرح يِ اين هزينه. رويِ نمك
توجهي به  و با بي ه،شدمنتفي اين طرح تا كنون  امر اجرايِهمين توجه به 

 ...شده است گيريِ اين سد نيز انجام يِ دومِ آب كشاورزيِ خوزستان مرحله
ي راديكال را با يكي از كارگران جوان، در رابطه با  ي نشريه در زير مصاحبه

  :گتوند بخوانيد يط كار در سدشرا
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 گتوند هستند؟ چند شركت در سد  
 توان اين هايِ اصليِ اين طرح را مي شركت ردطور نام ب:  

كارِ اصليِ اين طرح و چند شركت وابسته به  شركت سپاسد به عنوانِ پيمان
توان  خصوصي كه با توجه به اهميت كار مي چند شركت نيمهسپاسد و 

كارِ اصليِ ساخت نيروگاه و  كه به عنوانِ پيمان نيمرخو  سابيرهايِ  شركت
كارِ ساخت  هايِ وابسته به آن به عنوانِ پيمان شركت سپاسد و شركت

درصد كار به سپاسد  80بند و غيره يعني بيش از  ها، آب ي سد، گالري بدنه
ست دوم كارِ د هايِ ديگر، بعد از سپاسد به عنوانِ پيمان واگذار شد و شركت

كارِ سرريز  ها شركت تابليه پيمان ترينِ آن مشغول به كار شدند كه بزرگ
  .است و شركت مهاب قدس كه به عنوانِ مشاورِ طرح انتخاب شد

 كنيد  ها معرفي دارانِ آن ها را با سهام شركت: 
  و  "االنبياء خاتم"  يِ وابسته به موسسه :"سپاسد"شركت" سپاه
يك شركت  همراه بهخصوصي  شركت نيمه: "سابير"شركت ؛ "درانسپا

شركت ؛ كه خصوصي و موازي با آن است "سابيرنيرو"ديگر به نامِ 
يك : "تابليه"شركت ؛ يك شركت به ظاهر خصوصي است: "نيمرخ"

مدارانِ ايران  و سياست "بنياد مستضعفان"شركت به ظاهر خصوصي كه به 
شدنِ  مطرحباعث  گي دارد و همين امر ستهواب... مانند هاشمي رفسنجاني و

هايِ بزرگ در صنعت سدسازيِ ايران  اين شركت به عنوانِ يكي از شركت
اش  طور كه از اسم همان: "مهاب قدس"شركت مهندسيِ ؛ و شده است

  .است "آستانِ قدسِ رضوي"پيداست اين شركت وابسته به 
 ؟هستند  چند كارگر در اين پروژه به كار مشغول 
  كارگرانِ مشغول به كار در محلِ پروژه در مراحلِ زمانيِ مختلف تعداد

نفر  8000تا  7000 تعدادترين  است ولي در بيش در حالِ تغيير بوده
  .اند مشغول به كار بوده

 را توضيح دهيد... ها، و محليِ كارگران، كمپ وضعيت.  
 ها كمپ:  

كمپِ  -2گان  رگريِ رانندهكمپِ كا -1: معموال سه نوع كمپ وجود دارد
  كمپِ  مديران -3مهندسين و كارمندان 

نفر  8تا  6در هر اتاق  .استكمپِ كارگري از امكانات محدودي برخوردار 
ها به صورت  شويي يِ كمپ حمام و دست ساكن هستند و برايِ همه
گونه آشپزخانه جهت طبخِ غذا و ماشينِ  مشترك وجود دارد و هيچ

ها وجود ندارد و حتا در بعضي از  وشويِ لباس ت شستشويي جه لباس
ند كه كارگرها هستها در موقعيتي  و كمپ نيست ها تلويزيون موجود اتاق

  .شوند وآمد دچارِ مشكل مي حتا برايِ خريد و رفتن به شهر و رفت
ها معموال به صورت سوئيت  ها و تكنسين كمپِ مهندسين و سرپرست

شويي است كه در  لباس ي و آشپزخانه و ماشينشوي همراه با حمام و دست
ها امكانات  هر سوئيت تلويزيون و اينترنت وايرلس، برايِ برخي از سويت

ورزشي و تفريحي مانند استخر، سالنِ بيليارد و زمينِ تنيس، واليبال و 
وآمد به شهر در موقعيت  رفت برايِها  اين كمپ. فوتبال تعبيه شده است

بردنِ افراد به شهر و سالنِ  برايِيك سرويس هميشه د و خوبي قرار دارن
  .سازي آماده است بدن

كه معموال   در اين كمپ. استكمپِ مديران در جوارِ كمپِ مهندسين 
 ،ها، پختنِ غذا و نظافت يك نفر برايِ شستنِ لباس است،نفره يا دو نفره  تك

  .حضور دارد

-  چگونه است؟ كارهايِ مشغول به  معموال قراردادها در شركت  
 د نك ابتدا از كارگرها يك برگه همراه با امضا و اثر انگشت كه تاييد مي

سپس يك . دوش بنا به مشكالت شخصي استعفا داده است گرفته مي
ماهانه تمديد  ،شود كه در صورت رضايت از كار قرارداد يك ماهه ارائه مي

وعِ مرخصي و مزايا مزد و ن در آن قرارداد هيچ صحبتي از دست .دوش مي
د، از كنو اگر كارگر اعتراض  روال ادامه دارداين  ماه 4تا  3 بينِد و وش نمي
بدونِ دريافت  استجا كه ابتدا برگ استعفاي شخصي را امضا كرده  آن

كه آن هم پس از چند ماه به او  ،»كاري اداره«گونه مزايا و با حقوقِ  هيچ
  .دشو اخراج مي ،دوش پرداخت مي

 ي افراد به اين صورت بود؟ راردادها براي همهق  
 فني و مهندس و تكنسين قبل از استخدام نوعِ  !خير بعضي از افراد

و سپس به كار مشغول كرده مزد و مرخصي را مشخص  قرارداد، دست
 حتا در بينِ كارگرانِ . يِ اين نيروها نبود كه آن هم برايِ همه ،شدند مي

مزد  ترِ كارگران طبقِ دست بيش .وجود داشتنيز تفاوت حقوقي  ساده
هزار تومان  450تا  400روز كار در ماه  5/27 يِ كار و معموال برايِ اداره

شان كار  يِ همكاران ولي بعضي از كارگران مانند بقيه .كردند دريافت مي
هاشان از  حتا بعضي -هايِ باالتري  مبلغ و كردند و نوعِ كارشان يكي بود مي
مزد كارگران بر طبقِ  دست .گرفتند مي - !يون تومان هم باالترميل يك

يِ كار در  و سابقه) …دادگستري، اداره كار و(معرفي از طرف افراد مثال 
ها را شركت با حقوقِ باالتري  شد و بعضي از آن شركت باال و پايين مي

ان و گزارشِ خبرها در ميانِ كارگر مثال برايِجهت رسيدن به اهداف خود، 
كرد كه معموال تعدادشان كم  استخدام مي ،جلوگيري از اعتراض و اعتصاب

 با اين حال .ش برسدا توانست به اهداف ها مي بود ولي شركت از طريقِ آن
ايِ اداره كار مشغول  با حقوقِ پايههم ها و نيروهايِ فني  بعضي از مهندس

تر حقوق  كم نيزبه كار بودند و بعضي اوقات از افراد زيردست خود 
ها  به آن ها سرويسگاه و بعضي از  شركت از لحاظ خواب اما ،گرفتند مي

گاه  دانيم برايِ كسي كه از دانش يِ ما مي همه .كرد تري مي توجه بيش
شود كار وجود ندارد و يا اگر هم باشد كم است و  التحصيل مي فارغ

اين دليل به به . ها هميشه در اين زمينه يك ارتشِ ذخيره دارند شركت
گويند اگر شما حاضر نيستيد كار كنيد كساني هستند كه برايِ  ها مي آن

شما بدونِ تجربه هستيد و بايد چند . كنند داشتنِ اين كار تالشِ زيادي مي
ي كاري پيدا كنيد شايد بهتر  مدت به شما حقوق ندهيم تا شما تجربه

د با اين حقوق شون است بگوييم شرايط جامعه طوري است كه مجبور مي
 . كار كنند

 تواند شركت را در نپرداختنِ  گونه مي بومي و غيرِ بومي بودن چه
  موفق كند؟... حقوق كارگران و

 د كارگرانِ ساده را كنن ها سعي مي بايد توجه داشته باشيم كه شركت
يِ فني، كنند نيروها سعي مي نيز بگيرند وكار  بهومي ي غيرِ ببومي و تعداد

ها و مهندسين غيرِ بومي باشند، و با توجه به وجود اختالفات  سرپرست
ها وجود دارد، حقِ كارگرها و پرسنلِ خود را پرداخت  قومي كه در پروژه

دادن و جلوگيري از  مرخصي طورِ مثال برايِ تعيينِ حقوق، به. نكنند
  .اعتراض و اعتصابِ كارگرها

داشتنِ  برايِ پايين نگه. همان ارتشِ ذخيره كه گفتيم مثالِ خوبي است
گويند ببينيد اگر شما با اين حقوق  مزد كارگر، مثال به بومي مي سطحِ دست
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بومي حاضر است با اين دستمزد و به دور از خانه و  كار نكنيد نيرويِ غيرِ
كند كه  گاه دارد كار كند و نيرويِ بومي را متقاعد مي مخارجي كه در خواب
گويند اگر شما كه برايِ ما  نيروي غيرِ بومي مي و به ،اين اندازه حقِ توست

داريد كار نكنيد، نيرويِ بومي ... گاه، غذا و مانند خواب كه هايي هزينه
يِ  كنند و هزينه تر برايِ ما كار مي مزد و حتا كم گيريم و با همين دست مي

حاضرند با حقوقِ  هر دو طرفشود كه  و اين مي .جانبي هم برايِ ما ندارند
نيز از همين بومي و غيرِ بومي بودنِ كارگران  در نهايت تري كار كنند و كم

  .كنند دادن به اعتصاب و اعتراضات استفاده مي برايِ جلوگيري و پايان
 يِآيا اعتصابي هم شكل گرفت؟ چگونه شكل گرفت و خواسته 

  كارگران چه بود؟
 فت كه در اعتصاب صورت گر 3در شركت  89 مثال در سالِ رايِب !بله

ها  معموال در پروژه. كارگر از كار منتهي شد 1500بيش از  نهايت به اخراجِ
كارگري وجود ندارد و اغلب  جا كه هيچ سنديكا يا شورايِ ها از آن و شركت

 يِ كارگران معموال خواسته ، از طرفاستمطالبات  پرداخت اعتصابات برايِ
رسند ولي  شان مي هاي استهبه خوكارگرها معموال . شود مطرح نمي يديگر

. شود شان ميتري از اين اعتصابات نصيب ها سود بيش بعضي اوقات شركت
براي تظاهر (كنند  ها معموال به اين عمل واكنش داده و برخورد مي شركت

 شركت و در جهت منافعِ حتا اگر اعتصاب از طرف خود .)هم كه شده
 كه اعتراض توسط اين دادنِ نشان شركت سازماندهي شده باشد، برايِ

كارگران  سركوبِ خود را جهت تالشِ كارگرها صورت گرفته، شركت تمامِ
  .انجام داده است
كنم به اختصار  و تا آخرِ سال؛ اعتصاب را سعي مي 89 سالِ ابتدا از آغازِ

 در شروعِ. به عنوان يك كارگر بيان كنمرا توضيح دهم و تحليلِ خودم 
در  .چند روزه شروع كردند ود را پس از تعطيالتخ سال كارگرها  كارِ

ولين در ئشود مس يگيرد و اگر صحبت فروردين صحبت جدي صورت نمي
اي به ما  ها تازه باز شده و هنوز بودجه خانه گويند فعال وزرات جواب مي

حقوق تا  نپرداختنِ برايِ گونه و اين .پرداخت نشده كه ما به شما بدهيم
بهمن  و دي(ماه  سه كارگران در اين موقعِ. دخرن مي وقت اواخر ارديبهشت

ها اين عمل  پروژه ترِ كه متاسفانه در بيش- )88( قبل از سالِ )اسفندو 
جا كه  از آن ي،روز كار يك در پايانِ. طلب داشتند - عرف شده است

ها همديگر را  سوارشدن به سرويس فقط در ترمينال هنگامِكارگرها 
شان مشكالت چند كارگر و بيانِ كه در بينِ ييها ديدند، با صحبت مي

صورت گرفت، تعدادي از كارگران تصميم گرفتند نسبت به اين وضعيت 
جهت روزِ اين كار در شروعِ. شان دست به اعتصاب بزنندمطالبات دريافت 

 يهاي رو شد و وعده همديران روب سريعِ كه با واكنشِ ،كاريِ بعدي آغاز شد
اين وعده. آتي داده شد حقوق در روزهايِ مبني بر پرداخت ها توسط 

كار بازگشتند و اين اعتصاب يك روز  كارگران پذيرفته شد و به محلِ
در اوايلِ خرداد پرداخت  88 ديِ تر دوام نداشت و چند روز بعد حقوقِ بيش
 در اواسط. كارگران صورت گرفت اين اعتصاب خودجوش بود و توسط. شد

ولين با كارگران شد كه ئها و برخي مس سرپرست طرف از يهاي تير صحبت
ديگر حقوق پرداخت نكند دست به اعتصاب بزنيد  يِ اگر شركت تا هفته

گتوند در  نيرو در خوزستان اعالم كرد سد افتاد كه وزيرِ ياين اتفاق زمان(
يك  ها كليد سرپرست مديريت با همكاريِ .)شود گيري مي آب 90 سالِ

جا كه  از آن. تير به سرانجام رسيد د كه اين اعتصاب در اواخِراعتصاب را زدن

گونه  بار اين قبلي سريع واكنش داده بود اين شركت در مواجهه با اعتصابِ
 كارگران آن هم توسط كردنِ اول به متقاعد عمل نكرد و در دو روزِ

ها  و آن ،اعتصاب را زده بودند بسنده كرد كه خودشان كليد ييها سرپرست
خواستند كه دست از اعتصاب بردارند و  جدي از كارگران نمي نيز به طورِ

كارگران آمدند و گفتند كارفرما  سراغِ يهاي ولين با وعدهئدر روز سوم مس
مالي، حقوق شما  هايِ آن كمك با وصولِ. مالي كند به ما قول داده كمك
خود  يِ وعده قبلي به يِ در تجربه كارفرما جا كه از آن. پرداخت خواهد شد

چهارم دست از اعتصاب كشيده و شروع به  عمل كرده بود كارگران در روزِ
 اين را بايد بگويم شركت براي اين كه بتواند از كارفرما پولِ(كار كردند 

ها به  سرپرست يِ تري بگيرد اين اعتصاب را به راه انداخت و به واسطه بيش
 بهمنِ مرداد حقوقِ در اوايلِ پس از چند روزكارفرما ). ش هم رسيدا اهداف

نكته (همان ماه اسفند را نيز پرداخت كرد  را پرداخت كرد و در اواخرِ 88
ها با كارگران  سرپرست جاست كه با اين كار توانست يك اعتماد بينِ اين

گفتند ببينيد ما هر موقع فكر كنيم  ها مي نآها به  ايجاد كند و سرپرست
ولي وقتي  ،يما  رسيد خودمان پيش قدم ن ميتا كه شما با اعتصاب، به حق

بعد  و از ماه .)گوييم اعتصاب فايده ندارد، شما هم بايد گوش كنيد مي
روز پرداختي داشته  30تر از كه كم اين به جايِ ،مطالبات كردنِ كم جهت

يعني شهريور . بار حقوق پرداخت كردند روز يك 50تا  40باشند هر 
به و موضوع  …فروردين واريز شد مهر حقوقِ در پرداختي در كار نبود؛
 اريِكماه دوباره شركت با هم دي از اواخرِ .شتهمين منوال ادامه دا

كه شركت تنها قادر  پراكني كرد مبني بر اين هها شروع به شايع سرپرست
حاال كمي قضيه . ماه حقوق و عيدي بپردازد سال دو خواهد بود تا پايانِ

 ؛بهمن دست به اعتصاب زدند گران در اواسطكار. تر شده بود متفاوت
طلب داشتند در  ماه حقوق 8كارگر كه بيش از  1500اعتصابي با بيش از 

خود در  هر كدام در شيفت ،كارگران قبليِ اعتصابِ همانند ،اول چند روزِ
يك  حتا پس از چند روز و نرسيدنِ. كردند نشستند و كار نمي كار مي محلِ
كه با  ،جمعي به دفاتر آمدند دسته ولين، به صورتئدرست از مس جوابِ
اين موضوع به . رو شدند هولين در دفاترشان روبئمديران و مس حضورِ عدمِ
 گويي آمدند، پاسخ برايِكه پس از آن  يولينسئم. كارگران افزود خشمِ
بدين ترتيب ! پرداخت كنند يحاضر قادر نيستند پول كه در حالِ گفتند

از . كامل از شركت را كردند حسابِ تسويه ن درخواستبعضي از كارگرا

  ابليس پيروز مست!...  
  )شعرِ شاملو بر کاله کارگران معترض(

ر روزمزد در یک شرکت نفتیِ یک کارگ
چینی مستقر در جنوب ایران برای 
نشان دادنِ خشم و اعتراضِ خود، شعر 
احمد شاملو را بر کاله ایمنی خود 

 . نوشته است
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كارگران شكل گرفت هم توطئه شركت باز طرف پاسخ شركت از . اي عليه
كارگران تصميم گرفتند جاده را ببندند . كرد ها شانه خالي مي درخواستبه 

يك يا حتا چند  ديگر و تعطيليِ هايِ خسارت به شركتوارد آوردنِ تا با 
تعطيل شد  پروژه يك روز كلِ برايِ. گو شود پاسخ يها، كس روژهپ يِ ساعته

 يكارگران به شناساييِ شركت .بعد هم ادامه پيدا كرد و اين مساله در روزِ
دوم وضع كمي فرق كرده  در روزِ. پرداختترين اعتراض را داشتند  كه بيش

ا ب. نيز حضور پيدا كرده بودند …اطالعات و انتظامي و بود و نيروهايِ
امنيتي  يشركتي مانند سپاسد مساله شكل كارِ پروژه و اختالل در تعطيليِ

 شده جهت حل مشكل و رساندنِ حرف شناسايي افراد. به خود گرفته بود
كارفرما و اطالعات  كه شركت در حضورِ ؛كارفرما رفتند كارگران به دفترِ

. خراج كردها را ا و آنكرده ها را پرداخت  آن حقوق و مزايايِ يِ كليه
از شركت  يگونه طلب اين كه شما هيچ هها گفت با توجه ب اطالعات به آن

 يِ در پروژه لخالاقانوني و  ايد ورودتان به پروژه غيرِ نداريد و اخراج شده
 آوردنِ برايِها را  بعد شركت سرويس در روزِ. شدخواهد  محسوب ملي

بومي تصميم گرفتند در  از نيروهايِ يكار تعداد با اين. كارگران نفرستاد
 وصولِ شان بپردازند و به اميد شخصي خانه بمانند يا به كارهايِ

شركت به حراست اعالم كرد تا . همكاران بنشنند شان توسط مطالبات
 ياز تعدادي كه خود را با هر زحمت. نيروها جلوگيري كند تواند از ورود مي

شدند چندين كيلومتر را  حاضر يپروژه رسانده بودند تعداد بود به جلويِ
شان باز  هاي به خانه يشان بپيوندند و تعداد پياده راه بروند و به همكاران

 600نفر مي رسيد؛ حدودا  1000تا  900حاال جمعيت تقريبا به . گشتند
ها اعالم كرد امشب  بومي كه شركت به آن 400تا  300و بومي  غير

شود و تا  شان واريز مي ييك ماه حقوق برا ،شان را چك كنند هاي حساب
از  يبعد تعداد در روزِ. ديگر نيز پرداخت بعدي را خواهند داشت چند روزِ

ها هم كه در  ها هم خسته شده بودند و رفتند و تعدادي از بومي بومي غيرِ
 اند تا شان نشسته هاي گفتند بقيه در خانه قبل آمده بودند نيامدند و مي روزِ

كه از  ييعني كارگران ؛كنند و خود هيچ كاري نمي شان كاري كنيم  ما براي
هستند كه  ياند كسان هايي كه نيامده گفتند آن م ميئشركت بودند دا طرف

كار خواهد گرفت  هها را ب ينده آنآشركت پس از شروع به كار در چند روز 
اين ذهنيت باعث . ايم اخراج خواهيم شد همه زحمت كشيده و ما كه برايِ
 شركت باز ،بعد در روزهايِ .اولين حقوق تعداد كم شود داختشد پس از پر

 ها هم با هم بودند و انسجامِ كه شب ،بومي غيرِ نيروهايِ كردنِ كم هم برايِ
 آبِ كردنِ غذا و كم كرد؛ ابتدا با ندادنِ اقداماتي مي ،تري داشتند بيش

 بد ي شروع كرد و يك حالتيشو حمام و دست آبِ آشاميدني و بستنِ
 با شرايط. دوم را پرداخت كرد و حقوقِ ،وجود آورد هكارگران ب رواني بينِ

وجود  هآب ب كارگران در كمپ بر سرِ ي كه بينِيها و درگيري آمدهوجود  هب
حرمتي دانسته و  خودشان بي را برايِ اوضاع اين زيادي تحملِ آمد تعداد

تا  100بعدي به  اعتصاب در روزهايِ. و رفتند هوسايل را جمع كرد تمامِ
كه رفته و دو ماه  يشركت اطمينان حاصل كرده بود كسان .نفر رسيد 150

چون به همه (نخواهند گشت از شان واريز شده ديگر ب حقوق به حساب
كنيم كه با  ها اعالم مي كار شروع شد به سرپرست ند وقتياعالم كرده بود

تري  بيش انسجامِ تري بودند ولي كم اين جمع تعداد). شما تماس بگيرند

اين دسته را پرداخت  ديگر برايِ داشتند و شركت ناچار شد دو ماه حقوقِ
اين دسته . شد ها دنبال مي نآاطالعات عليه  كند و البته تهديدها از طرف

 كه خواهانِ ابيصتاع كارگرانِاين نفر رسيد ولي  30ا ت 20ن به آپس از 
درنهايت . ترس نداشتند يچيز چشان شده بودند از هي كل مطالبات دريافت

كلِ با پرداخت ها را  آن حقوقِ ها موافقت شد و شركت تمامِ آن مطالبات
. روز طول كشيده بود پايان داد 20كه بيش از  يپرداخت كرد و به اعتصاب

 ها اعالم شود در سالِ كارگران اخراج و به آن سپس شركت دستور داد تمامِ
كه  يكارگران اساميِ. ن واريز خواهد كردشا شان را به حساب جديد پول

 د كه از استخدامِنها فرستا ديگر شركت شديد كرده بودند را برايِ اعتراضِ
  .رف به استخدام در بيايندعيا با تعهد يا مشود، نظر  ها صرف آن

انداخت،  راه ميه كه خودش ب يهاي شركت توانست با اين اعتصاب
كارگران به  آخر كه طلبِ يرد و در اعتصابِاز كارفرما بگ يهنگفت هايِ پول

 ماه از اين مطالبات و پرداخت 5حتا  ماه رسيده بود و پرداخت 8بيش از 
. خود را كم كند گيِ از نقدينه يهنگفت موجب شد شركت مبلغِ …عيدي و
در . خود توانست سود زيادي كند چند ماه نزد اين مبلغ برايِ داشتنِ با نگه
جديد كار را  كارگرِ 500 حدود با استخدامِ ،دو ماه حدودزجديد پس ا سالِ

 هايِ قرارداد، برگه كارگران قبل از امضايِ به كارِ و شروعِكرده آغاز 
خورده و امضا شده بود كه نشان  انگشت هايِ استخدامي از همان برگه

كاري  شخصي قادر نيست با شركت ادامه مشكالت داد كارگر به دليلِ مي
 كرد و كارگران بدونِ ها را به كارگران تحميل مي شركت اين. اشداشته بد

شركت پس  .شدند مرخصي استخدام مي مزايا و نوعِ ،حقوق شدنِ مشخص
كرد كه اخراج كرده بود مي يطلبِ كارگران از چند ماه شروع به پرداخت .
گي داشت و هر  رف و غيره بستهمع مانند ياين پرداخت هم به شرايط

 تا شد؛ ميمشكل  كرد دچارِ تري مي بيش كه اعتراض و پيگيريِ يكارگر
اخراجي هم حاضر شدند شرايط را بپذيرند و  از كارگرانِ يجايي كه تعداد

 اين روال برايِ. انه دريافت كرده و به كار باز گردنديخود را ماه طلبِ
نيز  يو برخكردند تسويه حساب  يكه برخ ،جديد نيز ادامه داشت كارگرانِ

 يديگر اعتصابِ نيز شاهد 90 در مهرِ. اضر شدند با اين شرايط كار كنندح
خود از  يِ ماهه 5 طلبِ ماه كار برايِ 6در شركت شديم كه كارگران پس از 

بومي  در اين اعتصاب شركت از بومي و غيرِ .شركت دست به اعتصاب زدند
روز با  4ز اعتصاب استفاده كرد و اعتصاب پس ا شكستنِ پرسنل برايِ بودنِ
اين شركت تاكنون به همين روش . حقوق به پايان رسيد پرداخت يِ وعده
 كادرهايِرا به  ها ترين پست بيشها  شركت. دهد كار و حيات مي يِ ادامه

 مانند يتابليه افراد مثال در شركت. دادند ميسپاه  سياسي و پاسدارانِ
 انبيا به عنوانِ خاتم ارشد نِسپاه و مديرا سابقِ نيرو، رئيسِ وزيرِ مشاورينِ

 خريدنِ مانند ،زيادي كار شده بودند كه خدمات وارد …پروژه و مديرِ
برايِ اين  …انتظامي، رابطه با اطالعات و كار، دادگستري، نيرويِ يِ اداره

ديگر كار به جايي رسيد  .دادند انجام ميشان  ها و در راستايِ اهداف شركت
چنين الغابي  ماتي چون اقدام عليه امنيت ملي و اينكه متحصنين را با اتها

  .كردند يِ اعتصاب خارج مي ترساندند و از صحنه مي
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  نگاهي به وضعيت كارگران در برداشت مركبات
  
  
  
  

  
 

 

  مهرداد مهرپور محمدي
هاي مهمِ  داري و توليد مركبات در استان مازندران از جمله فعاليت باغ

ن استان است و استانِ مازندران سهم مهمي از توليد بخش كشاورزيِ اي
من در اين نوشته نگاهي  1.مركبات كشور را به خود اختصاص داده است

پرتقال و نارنگي كه (ي برداشت مركباتكوتاه به فعاليت كارگران در مرحله
در مناطق ) ي مركبات در مازندران هستندي خانوادهمحصوالت عمده

 .ان دارممركزي استان مازندر
  

طول مدت كارِ كارگران در برداشت پرتقال و نارنگي به  :مدت برداشت
گردد و تا اواخرِ دي ماه يعني  طور تقريبي از اوايل مهر ماه هر سال آغاز مي

البته در اين ميان شرايط آب . روز به طول مي انجامد 120كمي بيشتر از 
رنگي زودتر از برداشت پرتقال برداشت نا. و هوا و بازار هم تاثيرگذار است

  .گرددآغاز مي
زمانِ چندان دقيقي در مورد ساعات آغاز و پايان كارِ  :كار) ساعات(زمان

 7گردد اما به طورِ معمول كارگران از حدود ساعت  كارگران اعمال نمي
كنند و جداي از وقت صرف غذا، حداقل در حدود  صبح آغاز به كار مي
  .دكننهشت ساعت كار مي

را ) بار( به طور معمول محصول :تعداد كارگرِ مورد نياز براي برداشت
تعداد كارگرِ مورد نياز براي برداشت . چينند مي) تـُني(به صورت وزني

پرتقال و نارنگي با هم تفاوت دارد و در برداشت نارنگي به تعداد بيشتري 
داد پنج كارگر در برداشت پرتقال، در يك روزِ كاري، تع. كارگر نياز است

بار ) معروف به خاور( چينند و در خودروهاي باري مقدارِ پنج تـُن بار را مي
تا دوازده كارگر كارِ چيدن و ) 10( زنند و در برداشت نارنگي تعداد ده مي

  .بارزدنِ پنج تُن بار را در يك روزِ كاري انجام مي دهند
ات و يا دالالني كه مالكان باغ( كارفرمايان :ي گردآوري كارگرانشيوه

براي تامين نيروي كارِ مورد نياز ) كنند اقدام به خريد محصول باغات مي

شوند تماس  ناميده مي» سركارگر«جهت چيدنِ محصول، با افرادي كه 
سركارگران پس از آگاهي از حجمِ كار، با تعداد مورد نياز كارگر . گيرند مي

ي زمان و مكان هماهنگي بارهها در گيرند و با آن براي برداشت تماس مي
در خصوصِ رفت و آمد كارگران به محلِ باغات و برگشتنِ آنان، يا  .كنند مي

دهند و يا مكاني را براي جايي كارگران را ميسركارگران ترتيب جابه
ي نقليه كنند و سپس كارفرما صبح با وسيلهگردآمدن كارگران تعيين مي

برد و پس از پايانِ كارِ را به محل باغ مي رود و آنانبه دنبالِ كارگران مي
به طورِ معمول سركارگر در . گرداندروزانه نيز آنان را به همان مكان برمي

برد، مبلغي از كارفرما  راه مي كند و همازاي هر كارگري كه تامين مي
  .نمايددريافت مي

كار برداشت مركبات فصلي است و كساني كه به اين كار : وضعيت شغلي
كارگران هيچ گونه قراردادي اين  .روندپردازند كارگر فصلي به شمار ميمي

قول و قرارها به طور شفاهي گذاشته  كنند و تمامِ با كارفرما منعقد نمي
چنين كارگران در طول زماني كه مشغول به اين كار هستند از  هم. شود مي

  .اي برخوردار نيستند هيچ نوع پوشش بيمه
بومي  ،مركبات كارگران فعال در برداشت :كارگران هايِگي برخي ويژه
كارگران، تاكيد خاصي نيست و زنان و  در خصوصِ جنسيت. استان هستند

در ميانِ كارگران افراد . كنند مردان هر دو در كارِ برداشت فعاليت مي
گاهي نيز به  گانِ مدارك تحصيليِ دانش كرده و از جمله دارندهتحصيل

  .خوردچشم مي
برخي كارگران كه تعداد بيشتري را در يك گروه برداشت  :ها عِ فعاليتنو

كنند كه  دهند، اقدام به چيدنِ پرتقال يا نارنگي از درختان مي تشكيل مي
كارگرانِ بارچين نارنگي و يا . شود گفته مي» بارچين«به اين كارگران 

در ( دارندراه  پرتقال را پس از چيدن در سبد يا زنبيل يا سطلي كه به هم
هاي باالي درخت، معموال سبد يا زنبيل را به هنگام چيدن ميوه از قسمت

چه كارگران روي نردبان  چنان. ريزندمي) كنندهاي درخت آويزان ميشاخه
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و در حالِ برداشت ميوه از قسمت باالي درخت باشند، پرشدنِ سبد را 
اند به پايين ن بستهي ريسماني كه به آدهند و سبد را به وسيله اطالع مي

- اند را برمي هايي كه پر شده فرستند و سپس كارگري سبدها و يا زنبيل مي
چينند، خالي ها را در جعبه ميدارد و در مكاني نزديك به جايي كه ميوه

  .گرداند كند و سبد خالي را به كارگران بازمي مي
جعبه زدنِ ي باغ مركبات اقدام به برخي از كارفرمايان در همان محوطه

كنند كه اين افراد، عالوه بر  پرتقال يا نارنگي براي ارسالِ آن به بازار مي
گيرند كه محصولِ  كارگرانِ بارچين، كارگران ديگري را نيز به خدمت مي

به اين كارگران اصطالحا . چينند ها مي چيده شده از درختان را داخلِ جعبه
م و ناسالم، درشت و ريز، و هاي سالباربندها ميوه. گويند مي» باربند«

كنند و در هنگام چيدنِ بار در جعبه،  رنگ و غيرِ آن را از هم جدا ميخوش
تري دارد و در يكي دو رديف  چينند كه كيفيت پايين هايي را ميابتدا ميوه

چينند كه به  باالي جعبه، ميوه هاي درشت و خوش رنگ و سالم را مي
  . اصطالح مشتري پسند باشد

دهند و  ي باغ انجام نميبنديِ ميوه را در محوطه ارفرمايان كارِ بستهبرخي ك
دهند  هاي معروف به سورتينگ انتقال مي ميوه را پس از چيدن به كارگاه

، »آوري رنگ« ،»وشويِ ميوه شُست«، »سبززدايي«هايي چون كه فعاليت
 البته در. دهند را انجام مي» بندي بسته«و » بندي درجه«، »زني واكس«

هايي در مناطق مختلف طولِ فصلِ برداشت پرتقال و نارنگي، در مكان
شود كه محصول  آوري و خريد محصول برپا مي توليد مركبات، مراكزِ جمع

 دستي اقدام به درجهمي» درهم«را به صورت بندي  خرند و خود به صورت
  .نمايندبندي مي و بسته
مزد كارگرانِ مرد بارچين براي  دست ،1390در سال  :مزد كارگران دست

 كارگرانِ زنِ  هزار تومان و دست 19تا  18يك روز كار در حدود زدم
 هزار تومان بوده است 15تا  14بارچين براي يك روز كارِ مشابه در حدود .

دهند بيشتر است و آنان  مزد كساني كه كارِ باربندي را انجام مي البته دست
كنند زيرا باربندي  مزد دريافت مي كارگرانِ بارچين دستدر حدود دو برابرِ 

سازيِ محصول براي عرضه به بازار، فعاليت مهمي به  ي آماده در پروسه
گيرد،  ي ترفندهايي كه در اين مرحله صورت ميرود و به وسيله شمار مي

چه  چنين سركارگر چنان هم. رسد محصول با شرايط بهتري به فروش مي
وريِ كارگران و نظارت بر امور، خود نيز به كار بپردازد، عالوه بر گردآ

قابلِ ذكر . نمايد مزدي در حدود دو برابرِ كارگرانِ بارچين دريافت مي دست
كه در ( داران، در برابرِ سودهاي دالالن است كه دريافتي كارگران و حتا باغ
. يستمبالغ چنداني ن) كنندخريد مي موارد زيادي محصول باغات را پيش

داران و نيز كارگرانِ مزدي كمتر از زحمت خود را دريافت  در حالي كه باغ
خريد باغات، انبار محصول براي  كنند، دالالن با اقداماتي چون پيش مي

ي محصول؛ سود سرشاري عايد ي عرضهافزايش قيمت و تقلب در نحوه
با قيمتي گان نيز محصوالت را  در اين ميان، مصرف كننده. كنندخود مي

  . كنند بسيار بيشتر از بهاي واقعي خريداري مي
ي كارفرما است و نوع و كيفيت و غذاي كارگران به عهده :غذايِ كارگران
به طور معمول . گيِ كامل به قيمت مواد غذايي دارد كميت آن بسته

ي كارگران؛ سيب زميني و تخم مرغِ پخته و يا گوجه و خيار، و يا صبحانه
تر تمام  راه با چاي است، اغلب هر كدام كه ارزان هم) عدسي( عدس پخته

البته . گوشت دهند و يك روز آب چنين براي ناهار دو روز لوبيا مي هم. شود

با گرانيِ وحشتناك مواد غذايي در ايران و به ويژه كااليي مانند گوشت، 
يار شود نيز، كاهشِ بسكيفيت غذايي كه به كارگرانِ مورد بحث ارايه مي

راه خود  از اين رو، به ويژه در ساليانِ اخير، گاه كارگران هم. داشته است
  .آورند غذايي براي خوردن مي
معتقدند كه خطرات چنداني  اگرچه اغلبِ كارفرمايان :مشكالت و خطرات

در اين كار، به ويژه در هنگامِ كار وجود ندارد اما برداشت مركبات ضمن 
.  ي است، خالي از خطر و مشكالت هم نيستآن كه كارِ سخت و دشوار

هاي بااليِ درختان، از نردبان استفاده  كارگران براي چيدنِ ميوه از قسمت
كنند و احتمال دارد كه گاه كارگري از نردبان سقوط كند و آسيب  مي

ها وجود  ي شاخهگيِ صورت به وسيله ديده چنين احتمالِ آسيب هم. ببيند
شود و در دي ماه پايان  اشت از مهرماه شروع ميعالوه بر آن برد. دارد
گي و سرما انجام  اي از آن در فصلِ بارندهپذيرد، يعني بخش عمده مي
خطر ديگري كه ممكن است . گيرد كه عوارضِ خاصِ خود را دارا است مي

از آن جايي كه زمانِ . يِ حاملِ كارگران است رخ دهد، تصادف وسايل نقليه
باغات و بازگشت آنان مصادف با تاريكيِ هوا است، رفتنِ كارگران به 

   .گردد احتمالِ بروزِ تصادف بيشتر مي
  :پانويس

  :آمار سطح و توليد مركبات -1
  :آمارِ كشوري

 هكتار هزار 291 حدود 1387 سال در كشور مركبات زيركشت سطحِ :سطح

 بارور درختانِ آن درصد )هشتاد و دو و هشت دهم(82/8 كه است شده برآورد

 مازندران استان. باشد مي نهال بقيه درصد )هفده و دو دهم(17/2و  مركبات

درصداز سطحِ بارورِ باغات مركبات ) سي و چهار و شش دهم( 34/6داشتنِ با
 .كشور، بيشترين سطح را دارا است

در حدود چهار ميليون تُن ) 1387آمار سال ( كشور مركبات توليد: توليد
درصد ) چهل و پنج و يك دهم( 45/1كه مازندران با توليد  برآورد شده است

   .از كلِ توليد، بيشترين مقدارِ توليد را داشته است
  :آمار استانِ مازندران

بارور و غيربارور با احتساب درختانِ مخلوط و ( كل سطح كشت باغات :سطح
  .هكتار بوده است 103211، 1387استان مازندران در سال ) پراكنده
، مقدار 1387ميزان توليد مركبات در استان مازندران در سال  :توليد

  .تن بوده است 1815228
فروت و نارنج  پرتقال، نارنگي، ليموترش، ليموشيرين، گريپ :محصوالت

پرتقال با . شوند محصوالت مركباتي هستند كه در استان مازندران توليد مي
كبات در استان ي مر ي خانوادههكتار سطح كشت، محصول عمده 83850

هكتار و نارنج با  15365رود و پس از آن نارنگي با  مازندران به شمار مي
، مقدار 1387در سال . هكتار، اقالم مهم مركبات تحت كشت هستند 2274

تُن و نارنج برابر با   299677تُن، نارنگي برابر  1467158توليد پرتقال برابر با 
  .تُن بوده است 28753
  : منبع
، وزارت جهاد »1387سال «اي محصوالت باغي  طرح آمارگيري نمونه نتايج

 اقتصادي، دفتر آمار و فناوري اطالعات، ريزي و معاونت امور برنامه كشاورزي،
  .1389 :تهران
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  ي اعرابِ ايران نگاهي به مساله
  
  
  
  

  

  !)دهندمي ندا اهواز  مردم !آزادي !آزادي(! ناديه االهوازي شعب !حريه !حريه*
  گفت سخن كشور در مساوات از توان نمي) سياسي مشاركت و فرهنگ زبان،(ملي  هاي اقليت حقوق به اعتراف بدون*

 )ماركسيست فلسطيني‐  سالمه كيله(
 

  رحيم اهوازي
  مقدمه

 2005/1384آوريل 15روزِ قيام مردم عربِ ايران در  امسال در سال
ژيم جمهوري اسالمي آميزِ مردم باز هم مورد سركوب ر تظاهرات مسالمت

ي واره اخبار و حوادث مناطقي غير از تهران در سايههم. قرار گرفت
ها و فجايعي كه در نقاطي غير از گيرد و جنايتمركزگراييِ مسلط قرار مي

هاي مختلف خبري و رنگي را در سايتي كمافتد حاشيهتهران اتفاق مي
در نزد مدعيانِ منتقد اين نكته حتا . دهندتحليلي به خود اختصاص مي

ي آنان چون يك مانع ساختاري خودش را بر ارادهاين وضعيت هم هم
حلي ساختاري در  كند و روشن است كه براي حل آن بايد راهتحميل مي

ي اعراب لهمسا. ي آن به ميان آوردي به وجود آورنده جهت حذف زمينه
اي انعكاس آن وجود ايران هم يكي از آن مواردي است كه كمتر تمايلي بر

ترين زندان ايران است كه ترين و آلودهزندان كارون اهواز خطرناك. دارد
اكثر فعاالن سياسي و اجتماعيِ عرب در آن گرفتار هستند ولي تا زماني كه 

جا تبعيد نشدند گزارشي از وضعيت بد آن زندان زندانيان تهراني به آن
ي كه همهتهران عالوه بر اين شهرِحقيقت اين است كه كالن. مخابره نشد

چون مانع كند، همامكانات و منابع نقاط مختلف ايران را در خود جذب مي
كند و عمال مردمان ديگر نقاط بزرگي بر سر راه اتحاد مردمي نيز عمل مي

تر به ايران و مطالبات و مبارزاتشان به عنوان موضوعي در اولويت پايين
شكاف ايجاد شده . شودتر به آن بها داده ميشود و كمفراموشي سپرده مي

و ديگر نقاط ايران اگر چه به نوع انباشت نامتوازن  "تهران"ميان 
گردد ولي سياسيِ جمهوري اسالمي برمي - ي سيستم اقتصاديدارانه سرمايه

رژيمِ اسالمي به خوبي از ابزار ناسيوناليزمِ فارس براي سرپوش گذاشتن بر 
هاي كند و به خوبي از ظرفيتي خود استفاده ميانهداركاركرد سرمايه

ي منابع ي خوزستان و غارت همهبراي كنترل منطقه "آريايي"ستيزيِ عرب
گاه بر تضاد سني و شيعه در چنين دميدنِ گاه و بيهم. آن آگاه است

در  "كُردها"آور از خشونت هايي شرمبلوچستان و نيز رواج كليشه
به طور . كردستان نيز كاركردي مشابه براي رژيم جمهوري اسالمي دارد

ي واره مورد استفادهگراييِ فارس در شكل و شمايل خاصي هم كلي ملي
اما ظلم و ستمي كه از . رژيم اسالمي از همان ابتداي تاسيس بوده است

به صورت تضاد فارس و  شودسوي حكومت مركزي به اقوام غير فارس مي
كند كه به رشد و غيرِ فارس خودش را در مناطق غيرِ فارس نمايان مي

عربي، كُردي، بلوچي و تُركي دامن ) شوينيزم( گسترش ناسيوناليزمِ افراطي
اَش گراييِ غيرِفارس هم به وقتجمهوري اسالمي از همين ملي و زده است
ديده و مطالبات مردم ستم هاي مناسبي جهت سانسور يا سركوب استفاده

ي مللِ تحت ستم از سوي  مقاومت و مبارزه. كندغالبا فقير اين مناطق مي
شود تا  ي خاك آريايي نمايانده مي اي براي تجزيه جمهوري اسالمي توطئه

اين روند . تضاد اساسي حول جدالِ فارس و غيرِ فارس محو و ناپديد شود
از يك طرف اگر تمركز . وازي موجود استيك بازيِ دو سر برنده براي بورژ

ي دولت مركزيِ  چنان سلطه سياسي بر ايرانِ واحد حفظ شود هم
گراييِ  داري حفظ خواهد شد و در اين مسير از نيرو و انرژي ملي سرمايه

ي ديگر اگر تمركز سياسيِ كنوني در  شود و در گزينه برداري مي فارس بهره
ت برود در سوي ديگر اين بورژوازي ي جغرافيايي ايران از دس منطقه

ناسيوناليست مللِ مختلف هستند كه با عمده كردن تضاد فارس و غيرِ 
ي جدايي مناطق  كوبند تا با طرح گزينه فارس بر طبل ناسيوناليزم مي

ملت در معناي  - مختلف ايرانِ كنوني ضمن اعالم پايبندي به اصل دولت
ي طبقاتي را دست نخورده باقي  هاَش، اساسِ نظم جامع دارانه سرمايه

بگذارند و ستم ملي را در اصالحات و مطالبات روبنايي مللِ تحت ستم 
حق آموزش به زبان مادري در كليت خود يك حق بنيادي و . خالصه كنند
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ستم است ولي به عنوان مثال غالب اعراب ايران كه  حياتي براي ملل تحت
مليِ  - در چهارچوب يك دولت برند در فقر اقتصادي شديدي به سر مي

ي استثمار نيروي كار  كه بر پايه) اسالمي -يا عربي( داريِ عربي سرمايه
آموزان عرب  اي در توان و امكان آموزش دانش گيرد تغيير عمده شكل مي

ستم  اين بخش از اپوزيسيونِ ناسيوناليست مللِ تحت. ايجاد نخواهد كرد
ضمنا بخشي از . كند ور روبنايي محدود ميكارانه مطالبات ملي را به ام فريب

و در دوران  -طلبانه هم دارند  همين اپوزيسيون كه گرايشي اصالح
تمايل به آنان  طلبان رژيم نزديكي داشتند و هنوز هم بي اصالحات با اصالح

معترف هستند كه اگر مطالباتشان در جمهوري اسالمي هم  - نيستند
اين موضوع را در قسمت بعدي مقاله !! (پاسخ داده شود مشكلي ندارند

  ). بيشتر توضيح خواهم داد
ي  دولت مركزيِ جمهوري اسالمي وقتي خطر از بين رفتن سلطه

يي كه به فرهنگ  كند برخالف بي اعتنايي سياسي خود را احساس مي
واره داشته است هيچ ترديدي براي تعريف و تمجيد از  ماقبلِ اسالم هم

ي  نژاد نماينده مشائي و محمود احمدي  رحيم. نداردشاهان ايرانِ باستان 
چون  ي رژيم اسالمي براي آويزان شدن به نمادهايي هم طلبانه تمايل فرصت

 كوروش و فردوسي براي تغذيه از منابع ناسيوناليزمِ فارس هستند كه جهت
اقتصاديِ حافظ منافع  -فرهنگي -ئولوژي سياسي بازآفريني و ترميم ايده

ها  اگر دولت پهلَوي. كنند در چارچوب نظام اسالمي تالش ميبورژوازي 
ي جهاني بر ممالك  ي دولت مركزيِ وابسته به سرمايه جهت سلطه

كرد، در دوران  ي ايران، ناسيوناليزم فارس و آريايي را تقويت مي محروسه
ِ اسالمي از  ئولوژيِ اسالمي براي تراشيدن امت جمهوري اسالمي از ايده

ي جغرافياييِ ايران استفاده شد تا  فرهنگي و نژادي منطقه -سيتنوع سيا
ي جهاني با تكيه بر  چنان نقشِ ايران در چارچوب روابط نابرابر سرمايه هم

امنيتيِ  - طبيعي و انساني ايران حفظ شود و اينك جناح نظامي غارت منابع
گاه  ه و بيسرمايه در ايران هم از كاركرد ناسيوناليزمِ آريايي آگاه است و گا

مشائي از دوستي ملل اسرائيل و  رحيم. كند از نمادهاي آن استفاده مي
نژاد كوروش را  كند و احمدي ياد مي "كوروش كبير"ي  ايران به واسطه
اگر چه  1.كند نامد و فردوسي را پاسدار اسالم معرفي مي پيامبر الهي مي

روني كردنِ چون جمهوري اسالمي براي حل كردن و د توانايي دولتي هم
ئولوژيك نظام  ايده - هاي متضادي كه بعضا مشروعيت سياسي چنين سويه

گرايانه و  كند محلِ ترديد است ولي اين تمايل مصلحت را دچار بحران مي

ي نقطه ضعف  دهنده اسالمي نشان چون جمهوري ي دولتي هم طلبانه فرصت
نيِ ايران هم ي سرزمي آلترناتيو ناسيوناليستي مللِ تحت ستم در منطقه

سازيِ  ملت - گفتمان و رويكرد ناسيوناليستي كه منجر به دولت. هست
ي متفاوتي براي مردم تحت ستم نيست و  دارانه بشود گزينه سرمايه

اسالمي برگ تضاد با  جمهوري. كند گيِ آنان ايجاد نمي بهبودي در زنده
تيز از دست نيروهاي س امپرياليزمِ آمريكا را با به كارگيريِ شعارهاي آمريكا

بخشي به نظام خود تبديل كرد  چپ خارج كرد و به اهرمي براي مشروعيت
گرايان متفاوت بود و اكنون هم به كارگيريِ  كه كامال با منظور چپ

تواند دست بخشي از اپوزيسيون  هاي ناسيوناليستي به عنوان مثال مي اهرم
نژاد  سفر احمدي. گذاردليبرال و ناسيوناليست جمهوري اسالمي را خالي ب

گانه و واكنش كشورهاي عربي و تعريف و تمجيدي كه طيف  به جزاير سه
پذير  ي ضربه نژاد كردند نشانه وسيعي از كاربران اينترنتيِ ايراني از احمدي

گرايي  ي اسالم لهابودن اپوزيسيون ناسيوناليست فارس براي مانور بر سر مس
 است و مرزكشي آنان با جمهوري جمهوري اسالمي  گراييِ و ضدفارس

ي  ي درخشان به بيانيه به عنوان يك نمونه 2.كند اسالمي را مخدوش مي 
ي عربي بر  حزب ملت ايران در مورد دعواي رژيم اسالمي با امارات متحده

ميداني و  گانه توجه كنيد كه نه تنها سراسر ادبياتي چاله سر جزاير سه
براي جمهوري اسالمي  "سازنده"دهايي ستيز دارد بلكه شامل پيشنها عرب

  3!!هم هست
واره فرصتي دوجانبه براي  ي ملي با روايت ناسيوناليستي هم لهامس

ي بورژوازي در منطقه است كه در راستاي مديريت سياسي و  تحكيم سلطه
رويكرد ناسيوناليستي . گيرد انحصاري در منطقه قرار مي ي سرمايه ايِ منطقه
چون  هاي متمركزي هم كان مانورهاي موسمي به قدرتي ملي، ام لهابه مس

طلبانه مطالبات ملل  دهد تا با تمايلي فرصت جمهوري اسالمي را هم مي
نمايي برخي از مطالبات  تحت ستم را مديريت كند و چه بسا به شكل موجه

چون ترك و كرد و  استفاده از اختالفات ملل مختلفي هم. را برآورده كند
ها و كُردها  ال سوءاستفاده و تحريك اختالفات ميان تُركمث( عرب و فارس

در آذربايجان توسط عوامل محلي و نفوذي و تبليغات ضدفرهنگي گسترده 
اي  اي و قبيله ، استفاده از اختالفات درون طايفه)و ترويج شايعات مختلف

 دهد كه به عنوان مثال در مواقع انتخابات خودش را به خوبي نشان مي
، معامله با سران قبايل و استفاده از قدرت )نشين مناطق بختياريمثال در (

مثال معامله با برخي شيوخ عرب در خوزستان براي سركوب و ( محلي آنان
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و بسياري ديگر از اين قبيل شگردها كه هنوز ) نشين كنترل مناطق عرب
ي  گي نشان دهنده قابليت بسيج اجتماعي براي سركوب را دارند، همه

ان ناسيوناليستي براي مبارزه با انواع ستم و ايجاد يك آلترناتيو ضعف گفتم
  .براي رهايي مللِ تحت ستم است

غالبا در شكل ...) تركي و كردي، عربي،( گراييِ غيرفارستا كنون ملي
اي شده است و در مناطق غيرِ فارسِ ايران  اش رسانه افراطي و شوينيستي

اند كه علل امع خود نداشتهموفقيت چنداني در جلب اقشار پايين جو
گرايي را در اي كه ملياش را بايد در پايگاه طبقاتي اقشار اصلي عمده

داريِ  با سرمايه مناسباتشان چنينو هم كنندمي گينماينده غيرفارس مناطق
. وجو كردحاكم و دوري و نزديكيِ متغييرشان به جمهوري اسالمي جست

چون  و اقشار متوسطي هم 4يهنوز اين پديده در سطح جوانان عاص
گانِ اجتماعي و اقشار مياني كارگري اين  جويان و بخشي از نخبه دانش

به هر صورت به طور كلي . دهد مناطق بيشتر خودش را نشان مي
اي در مناطق غيرفارس اكنون ديگر پديده) شوينيسم( گراييِ افراطي ملي

ي ي سرمايهنقشهارچوب طرح و كه در چقابل انكار نيست به خصوص اين
كم مورد  ي خاورميانه و آسياي مركزي، كمجهاني براي تقسيم منطقه

اين همان بازي دوسر  5.المللي هم قرار گرفته است توجه و حمايت بين
از اين زاويه يا دولت مركزيِ . بردي است كه به آن اشاره شد

اي منطقه ه ماند و قدرت اسالمي با دادن امتيازات بيشتر باقي مي جمهوري
گيرد  كنند و يا مورد حمله قرار مي گيري مي منافع خود را از آن طريق پي

شوند كه تحت  و بر متن مطالبات مللِ مختلف كشورهاي كوچكي ايجاد مي
ي جهاني دوباره منافع  هاي اصليِ سرمايه ي همان قدرت نفوذ و سلطه

ستان عراق كه ي دولت خودمختارِ كرد نمونه( كنند گفته را تامين مي پيش
طور  همان). ي به خاك و خون كشيدن اعتراض كارگران را هم دارد سابقه

اسالمي انتخاب بين بد و بدتر دردي را دوا  نكرد،  كه در انتخابات جمهوري
تواند افقي روشن را نشان دهد  انتخابي چنين براي مللِ تحت ستم هم نمي
بخشِ زيادي را از بين خواهد  يو به اعتقاد اين نگارنده چه بسا امكانات رهائ

اين اوصاف حق تعيين سرنوشت به عنوان يك حق  ي  با همه. برد
ي سرزمين ايران يك امر بديهي براي  ي مللِ محدوده دموكراتيك براي همه

در اين نوشته قصد . گير امرِ رهاييِ مردمي است هر نيروي سياسي پي
نيست بلكه ... بلوچ و تعيين تكليف براي مخاطبِ كُرد و عرب و تُرك و

ي آلترناتيو سوسياليستي را بر متن  هايي درباره زني شود گمانه تالش مي
شود در معرض قضاوت قرار داد و اهداف  تحليل كالني كه ارائه مي

  6.طلب مللِ تحت ستم را افشا كند بورژوازي فرصت
  

  گراييِ فارس و مردم عرب ايران  ملي
در اوايل قرن بيستم براي وارد شدنِ  فارس) ناسيوناليسم( گراييِ ملي
به مناسبات نابرابر و استعماري، مورد حمايت  "ايران" ي سرزمينيِمنطقه
به عنوان   "رضا شاه"داري قرار گرفت و الملليِ سرمايههاي بين قدرت

برتراشيده شد و  "شاه - پدر"به عنوان  "آريايي" يمنجي سرزمين بالزده
گراييِ ي اصلي مليدو پايه "نژاد آريايي"و  "زبان فارسي". ظهور كرد

فرهنگيِ  -سياسي - فارس و ايراني بود كه با تخريب و سانسور اجتماعي
. قدرت گرفت "ايران"ي جغرافياييِ هاي غيرفارس در منطقههويت
ي حاكميت ي كنونيِ خوزستان حداقل در اسناد به جا مانده از دوره منطقه

شده است و دولتي محلي در آن منطقه نده ميخوا "عربستان"قاجار به نام 
حاكمانِ عربِ عربستان . حاكم بود كه در تعامل با دولت مركزي بوده است

كردند و البته با واره براي استقاللِ خود از دولت مركزي تالش مي ايران هم
ارچوب ي استقالل خود را در چشان، آنان دغدغهتوجه به خصلت طبقاتي

چون انگلستان دنبال هايي هم ت مركزي ايران و دولتشان با دول روابط
واره مورد ظلم و كردند و در اين ميان مردم عربِ ساكن اين منطقه هم مي

اند كه براي تسلط بر اين منطقه ستم چندجانبه از سوي نيروهايي بوده
به عنوان مثال شيخ مزعل كه قبل از شيخ خزعل آخرين . كردندتالش مي

خوزستان بود اگر چه نقش موثري در رونق اقتصادي مند حاكم قدرت
ي تحت حاكميت خود داشت ولي در نهايت ظلم و تعدي بي منطقه
ي او به مردم عرب سرانجام منجر به قتلش توسط برادرش شيخ  اندازه

ها راني انگليسيقتلي كه به علت مخالفت شيخ مزعل با كشتي. خزعل شد
ها هم قرار گرفت چرا كه شيخ خزعل يدر رود كارون، مورد حمايت انگليس

  .ها داده بودكاري در اين زمينه را به انگليسيقول هم
هاي خودش را داشت و با توجه به گيستمِ ملي در دوران پهلوي ويژه 

 -ستيزي بودكه عرب- ي ناسيوناليزمِ آريايي در حكومت پهلويوجه عمده
بر خالف . بردندسر مي كامال واضح است كه مردم عرب در چه شرايطي به

داند تصوري كه رايج است و جمهوري اسالمي را مروج فرهنگ عربي مي
ي خود به اسالمي از همان ابتدا با پايبنديِ ويژه ولي حكومت جمهوري

ي تحرك ناسيوناليزمِ فارس، فرهنگ و سنن اعراب را محدود كرد و اجازه
ل ديگر اقوام و ملل هم ها شاماگر چه اين محدوديت. جدي به آنان نداد

ها و ستم ملي و قومي شود ولي در ادبياتي كه در نقد اين محدوديتمي
هاي ترك و كُرد پرداخته شده چنان كه به مسائل خلقموجود است آن

داري كه هم در ي همان ناسيوناليزم ريشهي اعراب در سايهلهامتاسفانه مس
به صورت پنهان و آشكار و هم توسط حكومت  -  فرهنگ عمومي تنيده شده

شود و اعراب ايران به چشم غالبا ناديده گرفته مي -شودتقويت مي
ي  اعراب ساكن در منطقه!! شوندهستند ديده مي مهمان حاال كه مهاجميني

اند و اكنون هم در سرزمينيِ ايران هميشه ساكن همين مناطق بوده
منظور ما ورود به  در اين مورد اما. برندسرزمين مادري خود به سر مي

بررسي تاريخي براي اثبات سرزمين مادري يا غيره نيست چرا كه واقعيت 
ي تركيب قومي متنوعي است كه ي خوزستان نشان دهندهموجود منطقه

بندي حضور يا مهاجرت اقوام مختلف در اين جدل تاريخي براي اثبات دوره
ياسي آنان حل س سرزمين چيزي از مشكالت متعدد اجتماعي، اقتصادي و

ي ي تودهكند و تجربه نشان داده است كه اين گونه مباحث هم دغدغهنمي
مردم نيستند و متاسفانه اين تمايالت واكنشي و غلط اقشار متوسط به 

اسالمي هستند كه بنا به خصلت خود معموال مطالبات  حاكميت جمهوري
مثال ( يبر حقِ خود را در چارچوب گفتماني ناسيوناليستي و مذهب

ي مهم نكته. كنندارائه مي) ي دولت مركزيگرايي در مقابل شيعه سني
نشين ايران ي عربي تركيب جمعيتي منطقهريزي شدهديگر تغيير برنامه
ي ما تعامل اجتماعيِ طبيعي و رفت و آمد و روابط لهااست و البته مس

است كه ميان  عادي اقوام مختلف در نظرمان نيست چرا كه اعتقادم بر اين
گاه مشكلي وجود نداشته بلكه اين شيوخ و خوانين و اقوام مختلف هيچ

اند كه براي منافع خود بر طبل جنگ و حاكمين دول مركزي و محلي بوده
  . انداختالف كوبيده

در اعتراض به يكي از همين  1384قيام مردم عرب خوزستان در سال 
ماتيك تركيب جمعيتي هاي حكومتي براي تغيير سيستطرح و نقشه

محمد ( طلب جمهورِ اصالحي ابطحي رئيس دفتر رئيسنامه. منطقه بود
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ي افشا شد كه در آن بر اهتمام در تغيير تركيب جمعيتي منطقه) خاتمي
ي ناراضي اين نامه خشم توده. ها تاكيد شده بودخوزستان به نفع غيرعرب

ردم فقير و عقب نگه ي جمهوري اسالمي به ماز ظلم و ستم چندين ساله
بارِ ي سركوب خشونتي خوزستان را بر انگيخت و در نتيجهداشته شده

دليِ ديگر اقوام اين قيام اتفاقا هم. نفر كشته شدند60قيام مردمي بيش از 
شد و با تمام قوا را هم برانگيخت و همين موجب خشم بيشتر حكومت مي

ئولوژيك ناسيوناليستي ايدهي خود و هم از ابزارهاي هم از نيروي قهريه
ي هاي طبقه هايي از فارسبخش. براي كنترل قيام مردم استفاده كرد
رساني و نهادهاي ي ابزارهاي اطالعمتوسط حاكم در منطقه كه همه

اي و اجتماعي را در اختيار دارند بر طبل ناسيوناليزم كوبيدند و عمق  رسانه
و محتواي قيام را جعل و سانسور ي عرب را پنهان ديدهمطالبات مردم ستم

ي نگاران، هنرمندان، كارمندان عالي رتبهطيف وسيعي از روزنامه. كردند
گي از دستكه همه... دولتي، صاحبان مراكز فروش محصوالت فرهنگي و 

آهنگ و در هماند به طور همرسِ اعرابِ غير وابسته به حكومت خارج شده
يزان شدن به ناسيوناليزمِ فارس و آريايي صدايي با جمهوري اسالمي با آو

طلبِ مردم عرب سانسور و سركوب خواه و آزاديتالش كردند تا قيام عدالت
هاي اخير در اهواز و ديگر شهرهاي خوزستان هم اين رويه در قيام. شود

شوند صدا مياقشاري كه در اين مواقع با جمهوري اسالمي هم. جاري بود
ان با جمهوري اسالمي هم توافق ندارند ولي به لحاظ لزوما و در وجه غالبش

ئولوژيك به ناسيوناليزم دچار هستند و اين گمانِ غلط را دارند كه گويا ايده
جمهوري اسالمي هم مشكلي با  ناسيوناليزمِ فارس دارد در صورتي كه 

ي ناسيوناليزمِ فارس هم اسالمي در فرصت مناسب از حربه جمهوري
ها به  چنين واكنش ي سركوب قيام اعراب و همو تجربهكند استفاده مي

ي غلطي عربي نشان داد كه محاسبه ي متحده مناقشات بين ايران و امارات
چنان به ناسيوناليزم و شوينيزمِ آريايي و ليبراليزم نكرده و اقشاري كه هم

اَش سربازان و متحدان ي سياسي گرفتار هستند به وقتماندهعقب
مي و هر دولت ديكتاتوريِ ديگري عليه هر گونه قيام آزادياسال جمهوري
هر جنبشي به اين ترتيب . هاي ملي مختلف هستند ي اقوام و اقليتخواهانه

ي سرزمينيِ ايران را ي اقوام و ملل ساكن منطقهلهدر ايرانِ كنوني اگر مسا
در جنبش . در نظر نگيرد اصوال قادر نيست تحولي دموكراتيك ايجاد كند

توجهي به طلبان نيز با بيتحت هژمونيِ اصالح 1388نتخاباتيِ سالاپسا
ي ملي و در واقع تغذيه از ناسيوناليزمِ فارس بود كه مانع جلب لهمسا
  . مللِ مختلف شد راهي اقوام ودلي و هم هم

ي اعراب هم نيروهايي حضور دارند اما در سوي ديگر يعني در جبهه
كنند كه برنامه و هدف سياسي فعاليت مي هاي سياسيكه در قالب گروه

طور كه ذكر شد همان. كنندخود را دفاع از حقوق مردم عرب تعريف مي
ظلم و ستمي كه بر خلق عرب وارد آمده اكنون غالبا توسط اقشار متوسط، 

لت مركزي به صورت پراكنده و در خرده بورژوازي و بورژوازي وابسته به دو
هايي به چنين واكنشعربي و هم) اسيوناليزمِن( گراييهاي مليارچوبچ

بخشي . شودگي ميگرايي نمايندهمذهب مسلط شيعه و در قالب انواع سني
هم در هم) تايانِ كُرد و تُرك خودچون همهم( ي عرباز بورژوازي وابسته

ي لهميست حكومتي و مستقل، با طرح مساگي با ديگر نيروهاي رفربسته
گرايانه و ي تضادهاي مليكنند از همهطلبي تالش مي اييفدراليسم يا جد

برد اهداف خود استفاده كنند و در اين راه حتا قائل به مذهبي براي پيش

طلبان  ي اصالحتحريف جنبش مردم عرب در راستاي طرح و برنامه
  . جمهوري اسالمي هم هستند

سياسي  كنم در آينده به بررسي بيشتر مواضع جرياناتمن تالش مي
ي اعراب ايران لهي ملي و به خصوص مسالهعرب و غير عرب در قبال مسا

كاري، غفلت و  كم چنين در همين زمينه بررسي و نقد هم. بپردازم
ي  لهي جريانات چپ در قبال مسا مانده بهاي ناسيوناليستي و عق گي آلوده

الت بعدي ملي و حقوق ملي اعراب ايران از ديگر اهداف اين نگارنده در مقا
   7.خواهد بود

مبارز » سالمه كيله«بستگي با  در انتها اين يادداشت را در هم
با ) گير شده است كه اخيرا در سوريه دست( فلسطيني عربِ ماركسيست

ي ملي در كشورهاي عربي به پايان  لهي مسا ي او درباره قسمتي از مقاله
 مشاركت و فرهنگ ،زبان( ملي هاي اقليت حقوق به اعتراف بدون«: برم مي

 توان مي اساس اين بر .گفت سخن كشور در مساوات از توان نمي) سياسي
 كرده احاطه عربي كشورهاي در را ملي هاي اقليت خاصي مشكل كه گفت
 عربي ملي وضعيت اگر. گيرند مي ناديده را ها اقليت اين حقوق و است

 حل راه اين ناگزير است حلي راه وجوي جست به خود و است بحراني
 دمكراتيكي حل راه آن از غير است، ملي هاي اقليت حقوق به پيوسته
 اكثريت مشكل حل به منوط ملي هاي اقليت مشكل حل .بود نخواهد
 هاي اقليت مشكل اساس و پايه خود  ملت -  دولت تشكيل كه چرا  نيست،

 و كنند مي پيشنهاد را حلي راه عربي كشورهاي از بعضي گرچه است، ملي
 دمكراتيك دولت يك برگزاري شك بدون اما اند كرده عمل بدان گاهي
  8».بود خواهد ممكن غير ملي هاي اقليت ي لهامس حل بدون
  : ها نوشت پي

ي  اي به اين گفته اهللا مكارم شيرازي از مراجع تقليد نزديك به بيت خامنه آيت -1
ي نداشته نژاد واكنش نشان داد و گفت كه خود فردوسي هم چنين ادعاي احمدي

  !!است
اسالمي  چنان با جمهوري ها هم همين دردسر را بر سر تضاد با امپرياليزم هم چپ -2

سو و  هايي هم بخشي از چپ به دنبال تهديدهاي نظامي آمريكا واكنش. دارند
  .گي نكردند طلبانه با رژيم اسالمي نشان دادند و سياست مستقلي را نماينده وحدت

ي  ي كافي خودش گويا است كه چه انديشه ران به اندازهي حزب ملت اي بيانيه -3
كند اما در قسمت پيشنهادهايي كه به  گي مي يي را نماينده  ارتجاعي و شوينيستي

المللي چراغ سبز  ي تجاري بين دهد در بند چهارم به سرمايه اسالمي مي جمهوري
هروندان ساكن در دولت ايران نسبت به رفاه ش« :بيانيه آورده است كه. دهد نشان مي

جزيره ابوموسي و آباداني آن كوشا بوده و جزاير سه گانه را به عنوان جزاير آزاد تجاري 
  .!!!»اعالم نمايد
: اسالمي مقايسه كنيد ي حزب ملت ايران را با لحن دبير كل حزب موتلفه لحن بيانيه

است و بهتر  گوييم كه بازي كردن با دم شير خيلي خطرناك ا قاطعانه به امارات ميم«
ها هر چند وقت  البته آن! سراهاي خود محافظت كنند حرم ي است كه از محدوده

. كنند شوند و منافع اربابان خود را دنبال مي هاي كوكي، كوك مي بار، مثل عروسك يك
گاه چشم طمعي به كشورهاي ديگر  زيرا هيچ. كنيم ما از اين موضع امارات تعجب مي

اگر . ها نيست آن گاه نالوسيمرغ ج ي ام كه عرصه اي نيز گفته  من در مصاحبه. نداشتيم
وقت پاسخ  آن هاي غربي قرار بگيرند، يك وقت ديوانگي كرده و عامل قدرت

  : اين آدرس بخوانيد حزب موتلفه را در سخنگوي سخنان .»كنند مي دريافت شكني دندان
http://www.entekhab.ir/fa/news/60957 

گرانِ سرمايه  اقتصادي هم به غارت -بهداشتي - ي عاطفي حزب ملت ايران يك توصيه
هنري و  شهروندان ايراني از سفرهاي توريستي،« :كند و زحمت كارگرانِ ايران مي
كند خودداري نموده و  ها دالر عايد اين كشورك مي بازرگاني كه ساليانه مليون

  !!»هاي خود را از اين كشور خارج نمايند گذاران ايراني در اسرع وقت سرمايه رمايهس
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سوزِ ايران  چنين از جنگ خانمان امارات اين» كشورك«حزب ملت ايران ضمن تهديد 
كند و مهر تائيدي هم بر  پخت خميني و صدام تجليل مي ي دست و عراق و از فاجعه

نوشت سردار پوشالي و متجاوز قادسيه را كه روزي سر«: زند دخالت بشردوستانه مي
نوشيدند را به ياد بياوريد كه چگونه  همه شما كشورهاي منطقه براي تندرستي او مي

هشت سال فرزندان پاك اين سر زمين خواب را از چشمانش ربودند و سر انجامش آن 
ناپاكش ها شد و جهاني از شر وجود  شد كه در نهايت، تسليم خفت بارترين مرگ

  . »آسايش گرفت
ميليارد دالر  1271المللي بالغ بر  جنگ بر اساس آمارهاي بينبايد اشاره كنم كه اين 

زخمي و معلول بالغ بر  و تعداد  نفر 262000ها  است، شمار كشته  در برداشته  هزينه
  :توانيد بخوانيد اين بيانيه را از اين لينك مي. را برجاي گذاشت ليون نفرينيم م

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=45183 
ي ملي ايران هم به آقا لبيك گفته است و خود را  عالوه بر حزب ملت ايران، جبهه

ن جبهه ي اي بيانيه!! براي دفاع از خاك ميهن اعالم كرده است» گري مهياي ستيزه«
  :اين بيانيه را از اين لينك بخوانيد. ي كافي گويا است هم خودش به اندازه

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=45026 

به عنوان . اي يافته است ي گسترده آموزان در جنبش مردم عرب جلوه حضور دانش -4
  : مثال نگاه كنيد به اين خبر

http://ahwaznews.org/index.php/persian/4355‐%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA‐
%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4‐%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86‐%D8%B9%D8%B1%D8%A8‐
%D8%AF%D8%B1‐%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2 

اسالمي با امارات در اين سوي ميدان هم دولت  تنش در روابط جمهوري ي عالوه به -5
گراي تركيه نشستي براي حمايت از جدايي آذربايجان را مورد حمايت قرار داده  اسالم
  : منبع خبر .است

http://www.tabnak.ir/fa/news/244889/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%DB%8C%D9%84-
%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87 

گان مجلس شوراي اسالمي هم بر سر تخصيص  هترين خبر اينكه نمايند اما جالب
ي  ي لفظي بينشان پيش آمد و  تيكه و كنايه بودجه براي خوزستان و اصفهان مشاجره

نادر . ندبه گروكشي پرداخت "شهداي جنگ مقدس"قومي بار همديگر كردند و بر سر 
اگر اصفهان نصف :ي اصفهان گفت ي اروميه هم در نزاع با نماينده پور نماينده قاضي

بحران در مجلس باال گرفت و دعواي !!! جهان است، آذربايجان كل جهان است
ي حضور جدي  هاي ديگر نمايندگان و رئيس مجلس نشان دهنده نمايندگان و واكنش

ايران حتا درون حاكميت سياسي جمهوري ها و اقوام  مناقشه بر سر حقوق ملت
  :خبر درگيري در مجلس را در اين منبع بخوانيد. اسالمي است

http://news.gooya.com/politics/archives/2012/05/140592.php  
هاي فعالين  گي انان عرب با ارجاع به سرخوردهاگر چه شايد مخاطبان ما و جو -6

بودند و حاال به ناسيوناليزم و » گرا چپ«سياسي قديمي خودشان كه روزي روزگاري 
چون  هاي جرياناتي هم پردازي چنين با تحريكات و دروغ اند و هم شوينيزم گرفتار شده

دارند  برحذر مي ها شان مستقيما كارگران را از ماركسيست ي ملي كه در بيانيه جبهه
ي اين مقاله بدبين باشند ولي زمان آن رسيده است كه در  نسبت به ادعاي نويسنده

اين شرايط هولناك در منطقه با دقت بيشتري به مواضع جريانات مختلف توجه كنند 
. ها نشوند هاي عظيم عليه ماركسيست نمايي و بدون تحقيق گرفتار اين تبليغات و سياه

ها  از كشور چنين ترس خود را از توجه كارگران به ماركسيست ي ملي خارج جبهه
 هاي ئولوژي هايد با اجتماعي عدالت كه دانند مي آگاه كارگران.....« :نشان داده است

ي  ي جبهه بيانيه!! ».شود نمي تامين »سوسياليسم اردوگاه« نام تحت وارنگ و رنگ
  :منبع بخوانيد  ملي را در اين

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=47353 
به عنوان مثال در جريان سركوب اخير اعراب ايران تنها يكي از جريانات چپ به  -7

ي كميته  رجوع كنيد به بيانيه. صورت صدور يك بيانيه واكنشي جدي نشان داد
  :گر در اين منبعمركزي سازمان راه كار

http://www.rahekaregar.com/elamiye/2012/04/16/el‐%20rk%20‐%20arab%20‐%20april%202012‐2..htm 
ي  نويسنده كيله ي سالمه نوشته شهروندي، حقوق و ملي هاي ي اقليت مقاله -8

  :در اين منبع  فلسطيني ماركسيست
http://ahwaznews.org/index.php/en/persian/2847‐%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AA‐%D9%87%D8%A7%DB%8C‐
%D9%85%D9%84%DB%8C‐%D9%88‐%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82‐
%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9‐
%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9‐%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87‐
%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C‐%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85‐%D8%AF‐
%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C‐%D9%85%D8%B2%DB%8C%D8%AF‐%DB%8C 

 

 
 

 

 

  

  روی خط رادیکال
  !ای برای جوانانِ رادیکال نشریه

بیش از پیش به  88جنبش ضد استبدادی سال آنان که پس از  
عینی و عملی برای مبارزه متشکل با انقالبی، دنبال آلترناتیوی 

  !!!گردند رژیم جمهوری اسالمی می
  ! بگسترانید! روی خط رادیکال را بخوانید

کاریکاتورها و  ،ها اشعار، عکسها، اخبار،  مقاالت، مصاحبه
  !  و نظراتتان را برای ما بفرستید.. 

Email:	iranianfederation@gmail.com 

	ياد رفيق آذر درخشانبا 
  

  )افغانستان –ايران (مارس  ٨سازمان زنان ت ساي
www.8mars.com   

 
آذر درخشان يقرف کانال يوتيوب  

www.youtube.com/user/Azarderakhshan 
 
 نآذر درخشا رفيق صفحه فيس بوک

www.facebook.com/azar8mars  
 

 ندرخشا رفيق آذر  پيام ھا به مناسبت درگذشت
www.8mars.com/brows.php?catId=1127&pgn=1  

  
  تدفين رفيق آذر درخشانمراسم 

www.youtube.com/watch?v=Uw_pv-aU8Cc 
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هاي آن  تركيه و تشكل كارگرِ ي طبقه شرايط 

 
 

 

 

 
 

تحت عدالت و توسعه  حزبِ حاكميت)AKP( 
 

 سولماز بهرنگ

تركيه، تحت ليبرال، نه تنها براي جنبشِ نئو اسالم گرايانِ حاكميت 
خاورميانه، از هاي كنوني در  براي ساير جنبشايران، بلكه  طلبانه در اصالح

از اين . شودتحميل مي "مدل"جهاني به عنوان يك  داريِطرف سرمايه
هاي قومي و كارگران، زنان، جوانان، اقليت شرايط دقيقِ  نظر، بررسيِ

پروپاگانداي  براي شكستنِ  ،در تركيه هاي اجتماعي ر گروهو ديگ  مذهبي
كارگر و  ي شرايط طبقه هدر اين مقاله كه ب. بسيار مهم است "مدل تركيه"

تاريخ " پردازد، از كتابِها در تركيه مي هاي كارگري، به ويژه اتحاديه تشكل
 گاه شدان اقتصاد استاد "ييلديريم كوچ" ي نوشته ،"تركيه كارگرِ ي طبقه

  .استفاده شده است  به عنوان منبع اصلي  خاور ميانه، صنعتيِ
 

 كارگر  ي افزايش مشكالت طبقه ي دوره: 2012تا  2001هاي  سال

بنيان گذاشته شد، با  1920تركيه كه در سال  ملّت  -تاريخ دولت 
 12اين كشور در  آخرين كودتاي نظاميِ. ها شكل گرفته است كودتا

 كه حزبِ  در حالي -كنوني،   نجام شد و قانون اساسيِا 1980سپتامبر 
است كه در   قانوني - در آن تغييرات جزئي انجام داده "AKP"حاكم 
1982 تحت از بعد ي كتاب، دوره ي نويسنده. ارتش نوشته شد حاكميت

: بخش تقسيم كرده است 3ي كارگر به كودتا را با توجه به وضعيت طبقه
 از فروپاشيِبعد ي دوم ، دوره1991-1983هاي  ي اول بين سالدوره

تا امروز را شامل  2001 سال از  ي اخيرو دوره 2001سال شوروي تا 
وجود   بزرگي بود كه در تركيه بحران اقتصاديِ  سالي 2001 سال .شود مي

اين حزب از اولين   .رسيدقدرت به  "AKP"از آن، بعد داشت و يك سال 
داريِ جهاني،  ت گرفت تا به حال، با سرمايهروزي كه حكومت را به دس

عبداهللا  رئيس جمهور. داشته است  اروپا روابط نزديكي يِ آمريكا و اتحاديه
وزارت امور خارجه گفته بود كه اين  در دوران تصديِ 2006گول، در سال 
ايجاد  كند و هدف آمريكا حمايت مي بزرگيِ  ي خاورميانه دولت از پروژه

 ي طبقه اكثريت. هاي منطقه را دنبال خواهد كرد كشوردموكراسي در 
 ي نويسنده  .حمايت كردند AKP گيريِ قدرتتركيه نيز از  دارِسرمايه
ي افزايش فشار بر دوره"تا امروز را به عنوان  2001 هاي سالكتاب، 
 .كند تعريف مي "ي كارگر طبقه

  سعي و  بودمواجه بحران اقتصادي شديدي با  تركيه  2001 سال در
جهاني  و بانكIMF  ،پول الملليِ هاي صندوق بين برنامه كرد با پذيرفتنِ

خارج  بحران اروپا طراحي شده بود، از آن ي آمريكا و اتحاديه كه از طرف
واحد پول  ارزشِ افزايش شديد اين طرح ترين نتايجِ از مهم  يكي. شود

صنايع و كشاورزي،  توليد در بود كه باعث كاهشِ -ركي تُليره - تركيه
اما . كاري شد بي هاي كارگري، تضعيف سنديكاها، و افزايشِ كاهش هزينه

 العملِ ها در اين دوره نتوانستند متوجه اين نتايج بشوند و عكس سنديكا
تركيه در اين  تاريخِ مالكيت ترين سلبِ در ضمن، وسيع. الزم را نشان دهند

 و روستايي به خاطر بحرانِ رده بورژوازيِ شهريدوره تجربه شد و خُ
در نتيجه مهاجرت به شهرهاي بزرگ . ش را از دست داداَمالكيت ،اقتصادي

، 1999تا  1987از . بيكاري را به دنبال داشت افزايش يافت كه افزايشِ
جامعه را جذب  توانست متحد عمل كند، حمايت تركيه مي ي كارگرِطبقه
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2001 سالِ اما از. رداثير بگذاجتماعي تا - سياسي كند و روي تحوالت 
 گيريِكارگر و سنديكاها و قدرت ي طبقه قدرت و اعتبارِ مداومِ كاهشِ
 سياست طبقاتي و ترك  آگاهيِ در مقابلِ  هاي قومي و مذهبي هويت

ها نتوانستند نسبت به  سنديكا كالً. بسياري شد مشكالت ، باعث گي هبست هم
ها تسليم  از آن  ند و بعضيها تغيير بداين دوره ديدگاه و ساختارشان ر
  باقي به تنهايي. روزمره محدود كردند شدند و مبارزه را تنها به حقوقِ

كه در  اي  گي هبست هم. مبارزه را ادامه دادند اما نتوانستند موفق بشوند
عمومي  صنعتي و بخشِ كارگرانِ هايِ از موارد بين كنفدراسيون  بعضي

 .تيجه ماندن  بي  صورت گرفت نيز
  

طبقاتي  كارگر و آگاهيِ ي طبقه شرايط   
ميليون بود كه  71,2تركيه  جمعيت 2010 ، در سالِ رسمي طبق آمارِ

 6كاران نزديك به  بي  تعداد. كار بودند ها نيرويِ ميليون از آن 26,8
در اين . دهد كار را تشكيل مي نيرويِ درصد 20باشد كه تقريبا  ميليون مي

 شاننيروي كار مردم به فروختنِ يتاكثر اجبارِمالكيت و  سلبِ در اثرِدوره، 
 با تغيير كيفيت. گسترش يافت ي كارگرِ تركيه طبقه ، گي هزند ي براي ادامه

تر  سازي در آموزش، تحصيل از نظر اقتصادي مشكلها و خصوصي گاه دانش
ايي غير مرتبط ه التحصيالن در شغل بسياري از فارغكاري،  بي شد و در اثرِ

 كه در آن خود را به عنوانِ ي تخصصيِ خود مشغول به كار شدند با رشته
 ي طبقه يِكم نيز در افزايشِ نكتهاين . ديدند كارگر مي ي از طبقه  قسمتي

 .ر بوداكارگر بسيار تاثيرگذ
دورانِ تاثيرِ تحت 1991 كه تا سالِ هايي سرد در تركيه، در دوره جنگ 

را قبول   ي كارگرِ اين كشور حتا مفهوم طبقهطبقه كثريتادامه داشت، ا
 1989 كارگران در سالِ -دولتي -عموميِ طبقاتي در بخشِ هويت. نداشتند

ي كارگر شروع طبقه استفاده از مفهومِ 1992 شكل گرفت و بعد از سالِ
اوجاالن،  گيرِي كردستان در تركيه با دست جنگ گيريِ اما بعد از اوج. شد
سياسي با  اسالمِ رسيدنِ قدرت، و به 1999در سال  ".ك.ك.پ" رِرهب

AKPدر اين دوره حاكم شد و   قومي و مذهبي هايِ ، هويتتضعيف هويت 
كنفدراسيون ( ESKKمثال در  .ها نيز انعكاس پيدا كرد طبقاتي در سنديكا

 كنفدراسيونِ( HAK-İŞ رد، دركُ  مليِ جنبشِ) هاي كاركنان دولتي اتحاديه
 TÜRK İŞاسالمي، و در  هايِ  مذهبي) كارگر - هاي حق اتحاديه

گراهاي  نزديك به ملي جناحِ) تركيه كارگريِ هايِ اتحاديه كنفدراسيونِ(
 كارگرانِ هايِ اتحاديه كنفدراسيونِ( DISK مديريت .ترك حاكم شدند

كشور هست  حاكميت سكوالرِ ي ها كه شاخه نيز به كماليست )انقالبي
 ايِبودند، اما بايد اضافه كرد كه چند ماه پيش ارول اكيجي، كانديدنزديك 

گروه "DIH" )ِهايِ از گروه  وابسته به يكي )انقالبي كارگرانِ جنبش 
 .اين كنفدراسيون شد چپ، رئيسِ راديكالِ

بعضي اعضايسنديكاها كاهش نيافت، حتا  اعضايِ در اين دوره تعداد  
 سنديكايِ( Memur-senهستند، مثل  AKPاز سنديكاها كه نزديك به 

ي ديگر  از سو. كارفرمايان، افزايش پيدا كرد ، با حمايت)كارمندان

كه در   در حالي. در اين دوره بسيار كاهش يافته است  هاي قانوني اعتصاب
 مرتبا 2006 ده هزار كارگر اعتصاب كردند، اين تعداد تا سالِ 2001 سالِ

 سالِ و هزار كارگر اعتصاب كردند اما در، د2006 سالِ در. كاهش يافت
 هزار 5به  2008 سالِ هزار رسيد و اخيرا درنفر  25اين تعداد به  2007

كارگري نيز  هايِ ها و راهپيمايي شركت در تظاهرات. كاهش يافت نفر
 "TEKEL" معترضِ كارگرانِ عظيمِ غير از اعتصابِ . كاهش يافت

در  2010 و مارسِ 2009 سال امبرِبين دس) كارخانجات توتون و تنباكو(
طبقاتي ضعيف شد و  كارگري و آگاهيِ  گيِ هبست پايتخت آنكارا، هم

طبقاتي شكل گرفته بودند نيز منفعل  ي هويتپايه بركه   هايي سازمان
ها در اعتراض به  كارخانه ديگر، در اين دوره اشغالِ يِ از سو. شدند

, "Aliağa PETKİM"ي  كارخانهدر مثال . سازي بسيار زياد بود خصوصي
"SEKA"- هاي   ايزميت، كارخانه "TEKEL" هاي آدانا و ماالتيا  در شهر

در اين دوره . ي آلومينيوم، اما نتوانستند به هدفشان برسند و كارخانه
كاران زياد شد و در نتيجه،  بي  كارگران كاهش نيافت اما تعداد حقوقِ
 و اين باعث شدتقسيم ميعداد بيشتري بر تكارگران در يك خانواده  حقوقِ

 تجربه كردند، كارگرانِ مطلق را شديداً اما گروهي كه فقِر. فقر شدافزايشِ 
  .شوندثبت نمي  بودند كه در آمارهاي رسمي  قانوني غير

به بعد افزايش پيدا  2000 سالِاز   كارناشي از  حوادثها و  بيماري
كار جان حوادث ناشي از بيماري و  خاطرِكه به  يكارگران تعداد. كرده است

در  .بود نفر 1592 ،2006 سال و در نفر 713، 2000 باختند در سالِ
معدن در شهر زنگولداق به خاطرِ نفر از كارگرانِ 30، 2010سالِ خرداد 

كشور، بعد از  اجتماعيِ كار و امنيت وزيرِ. گازهاي شيميايي جان باختند
ردند، و م  م بگويم كه كارگران به شكل خوبيتوان مي" :اين فاجعه گفت

  1."م درد نكشيدنداَ مطمئن
  

  ها آن فعاليتكارگران و  هايِ اتحاديهشرايط 
هاي كارگري و  از نظر اتحاديه) تا كنون 2001 از سالِ( اين دوره

ضعيف شدنِ ي در نتيجه. ر از شكست بودعمومي و كنفدراسيون پ 
اما باز هم براي . تر شد حكومت نرم سنديكاييِ ضد سنديكاها، نگرشِ

هاي  راه طريقِسنديكاها تالش شد و از  دركارگران  جلوگيري از عضويت
 كار با استخدامِ سازمانِ و تغييرِ  غيرقانوني كارگرانِ مثل استخدامِ(گوناگون 

 سازماندهيِ در برابرِ )خود ي خانه درگي براي توليد  هخان كارگران و زنانِ
از كارمندان  هايِ سنديكا اعضايدر تركيه تعداد . مانع ايجاد شدها  سنديكا
 AKPكه   ، كه در تاريخيMemur-sen. كارگري زيادتر است هايِ سنديكا

 عضو داشت، به خاطر ارتباط نزديكش با حزبِ نفر هزار 42رسيد  قدرت به
كه   در حالي. ترين كنفدراسيون شد تبديل به بزرگ 2009 سالِحاكم، در 

ست، در اين دوره ا موجودكارگري  هايِ سنديكا ِكنفدراسيون سهتركيه در 
زياد،  كاريِ بي اما به خاطرِ. كاهش يافت كارمندان هايِ تعداد كنفدراسيون

 حقِ توافق با دولت و به دست آوردنِ سنديكا به رسيدنِ مديرانِ تمايلِ
انجام   يمهم هاي تظاهرات 90 ي عمومي كه در دهه ، كارگرانِ  گي بازنشسته
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 ناکارگرو مقاومت   اعتصاب "TEKEL" در مقابل پليس 

از   يكي. ساكت ماندنددادند، در اين دوره نسبتا 
 سالِ در كه بود "كار پالتفرمِ"كارگري،  هاي مهمِ تشكل

1999 از طرف "TÜRK İŞ"، "HAK –İŞ"، 
"KESK" ،"DİSK" - هاي كنفدراسيون اتحاديه 

  ي اتحاديه – Memur-senو  - انقالبي كارگرانِ
 ي اتحاديه - "BTT"و تشكيل شد  -دولتي كارمندانِ
هاي  اتاق  اتحاديه - "TMMOB" و -ركتُ پزشكانِ

اين . نيز به آن پيوستند -تركيهمهندسي و معماري 
آيِ آنكارا  در ميدانِ كيزيل 1999  در ژوالي پالتفرم

 سالِبرگزار كرد، اما بعد از   هزار نفري 400تظاهرات 
, "DISK" ,"KESK" كاريِ شد و هم منفعل 2001

"TMMOB" و "TTB" جاي آن را گرفت.  
شدند،  منفعلها به اين صورت  كه سنديكا  در حالي

انتقادها  اما . ها ادامه داشت آن تبليغات حكومت بر ضد
اي ها پاسخ تازه تركيه رجپ طيب اردوغان، از سنديكا وزيرِ نخست حمالتو 

  عمومِي ي ، اردوغان در جلسه2003 سال مثال در دسامبرِ. نگرفت
TÜRK-İŞها انتقاد كرد، اما  راني كرد كه در آن از سنديكا سخن

معترض را با تهديد ساكت  گانِ هاز نمايند  سنديكا، بعضي گانِ هنمايند
اعتراض  رايآماده شدن ب ها در حالِ سنديكا  ، وقتي2008 در مارسِ. كردند

گويي  وغها را به در اجتماعي بودند، اردوغان آن امنيت جديد طرح قانونِ به
 11مليت،  ي روزنامه( .عملي نشان ندادندال ها عكس متهم كرد اما سنديكا

ها  سنديكا مطالبات ي ، اردوغان درباره2008 آوريلِ 21در ) 2008مارس 
 "تقسيمِ" اريِ تظاهرات در ميدانِزو برگ اول ماه مي براي تعطيل شدنِ

را اداره كنند،  امور باالدستان به جايِ زيردستان اگر" :استانبول گفت
اين سخن  ها حتا در مقابلِ از سنديكا  اما بعضي ،"شود ميقيامت 
  .ميز هم سكوت كردندآ توهين

  

  ها  ي سنديكااز دست رفته اعتبارِرشوه، فساد و 
از طريق البي و كردند مشكالت را   هاي كارگري، سعي از سنديكا  بعضي
ها مدرسه ساختند  آن. ل كنندها، ح   كارخانه صاحبانِحكومت و  مذاكره با 

 مديرانِ  شخصيِ مخارجِاز   دولتي بخشيدند، بعضي آموزشِ را به وزارت و آن
را در  مديرانهاي  دولتي را بر عهده گرفتند، و فاميل ها و مسئولينِ   كارخانه

 سنديكاليسمِ" عنوانِكه از آن به   اين روشي. سنديكا استخدام كردند
 كاهش اعتبارِ د، در اين دوره شكل گرفت و باعثشواسم برده مي "رشوه

جدي رساند و  آسيبيها  ديگري كه به سنديكا مورد. ها شد سنديكا
از   بعضي زياد ثروت. ها بود فساد در آن ها دور كرد، افزايشِ كارگران را از آن

 اعضاجامعه و  رو شد و حمايت به شديدي رو سنديكا با واكنشِ مديرانِ
. شدند ضعيف حكومت و كارفرمايان مقابلِ در ها سنديكا نتيجه در يافت، كاهش

ها  در رسانه ،Türk‐iş با كنفدراسيونِ در همين زمينه دو تخلف در ارتباط
اول . رساند آسيبانعكاس گسترده اي داشت و به اعتبارِ سنديكاها بسيار 

 İşÇimse-تامر ارلن، رئيس سنديكاي  ي اخباري در باره 2002 سال در
منتشر شد كه نشان داد او در ميامي يك ويال، در  ،Türk-iş  وابسته به

از   يكي. تريليوني دارد 2 ماشين و در بانك ثروت 12خانه و  25تركيه 
كارگران  ست، روزِامي  1امروز ": نوشتهاي بورژوايي، در تيترش روزنامه

 ي امهروزن( "!كارگران نباشند در صف طلبان فرصتمبارك باد اما كاش 
اين دفعه  2004 سالِدر  و مورد دوم خبري. )2002مي  3گĤوعزكĤاو، 

وابسته ) سنديكاي خبر( Haber-işچنگيز تكه، رئيس سنديكاي  ي ارهبدر
ميلياردي است  90ميلياردي و ماشينِ 240كه صاحب وياليِ ،Türk-işبه 

 ارچنين در اين اخب هم. گيرد، منتشر شد ميليارد حقوق مي 4 انهو ماهي
شده بود، تعيين مدير  ي كه به عنوانِسال 10 در مدتاو  افشا شد كه

 شخصيِ  حساب بانكي درآگوست را  17 گانِ هزدهاي كمك براي زلزله ل پو
خود را در سنديكا  هاي ديگرِ خود خوابانده و دختر، پسر، داماد و فاميل

  رد پاسخ جالبينگاران در اين موروزنامه تكه، به سوالِ. بود  استخدام كرده
ديگري پيدا كرده بود كه من جلويش را گرفته  مگر پسرم كارِ": داد

  )2004مارس  1روزنامه صاباح، ( "!باشم؟
ها  آن سنديكاها نيز باعث كاهش اعتبارِ متناقضِ هاي سياسيِ نگرش

هاي  با استدالل Türk-iş، 2002كه در ژوئن   مثال در حالي. شد
اين  كرد، رئيسِاروپا اعتراض مي ي ا اتحاديهكاري ب گرايانه به هم ملي

اقتصادي  ي مشترك سازمان ترقيِدر همين ماه بيانيه) بايرام مرل(سنديكا 
اما . ي اروپا بود را امضا كرد كاري با اتحاديه هم را كه خواستار افزايشِ

كارگري  ها در مبارزات ي سنديكاجويانهراديكال و آشتي  غيرِ تر، نگرشِ مهم
 نِاكارگر. تر ديده شدواضح "TEKEL" نِاهاي كارگر د كه در اعتصاببو
"TEKEL"، ِ4 ، در اعتراض به قوانين2010ِ تا مارسِ 2009 از دسامبرC ،

 گرفت، در پايتخت ميرا از آنان  - گي همثل بازنشست - شانكه حقوق اصلي
  ر حاليد. دست به اعتصاب زدندو را اشغال كرده   هاي اصلي از ميدان  يكي

جامعه به شكل جدي حمايت شد،  كه اين اعتصاب از طرفTÜRK-İŞ - 
با  - كنفدراسيوني كه سنديكاهاي اين كارگران به آن وابسته بودند
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غير از سنديكاها، . كارگران پايان داد حكومت به توافق رسيد و به اعتراضِ
ها هستند  اند، بنيادهاي ديگري كه كارگران در آن سازمان پيدا كرده تشكل

جديدي كه  اما سازماندهيِ. ها بسيار محدود است ي آنكه مطالعه درباره
 "استخدام نشده پالتفرم معلمانِ"شكل گرفته است، مدل  2009 سالِ در
)"ataması yapılmayan öğretmenler platformu"-AYÖP( 

دولتي هستند تشكيل  استخدامِ است، كه از سوي هزاران معلم كه منتظرِ
و راهپيمايي،   غذا دهي شده و با اعتصابِاينترنتي سازمان به شكلِ و شده

يقه سفيد  اخيرا كارگرانِ. ها و جامعه پيدا كرد ي در رسانها جدي انعكاسِ
تفرم خود را به كه هر دو پال  در حالي. نيز، با همين روش سازمان يافتند

هاي  ها از شعار كنند و در بيانيهسياسي تعريف مي هاي غير سازمان صورت
ها  كارگري در اين بخش هويت گيريِ شكلاما كنند، انقالبي استفاده نمي

  .مثبتي است تحولِ
  

ي كارگري ها در مبارزه آن كار و تاثيرِ قوانينِ تغييرات  
و  4857كار  اجتماعي، قانونِ امنيت حزب عدالت و توسعه، با رفورمِ

اما به . كارگر زد ي به طبقه نيهاي فراوا آسيبديگر تغييرات در قوانين، 
نسبت به اين وضعيت  يا توده حاكميت، اعتراضِ كاري و قدرت بي خاطرِ

. شان را در اين خصوص انجام ندادندها وظايف صورت نگرفت و سنديكا
4857قانون ( كار قانون جديد ( عمالبااي كرايهكارگرِ كردنِ  ا )"kiralık 

işçilik"( ِتلفني  كار)"on-call çalışma"(، هايِ قرارداد كار،  موقت
 حقِ  م.34 قانونيِ ديگر بند از سويِ. كارفرمايان تغيير داد يط را به نفعِاشر

اعتصاب و توقف شان حقوق نشدنِ پرداخت كار را براي كارگران در صورت
زن  كارگرانِ زايمانِ شناخت و به مرخصيِرا به رسميت   طوالني براي مدت

امكانِ عضو شدن در سنديكا به ن ادر ضمن براي كارگر. فه كردهفته اضا 4
 اين كارگران تالشِ ها براي سازماندهيِ اما سنديكا لحاظ قانوني فراهم شد

كارگران نيز  جلوگيري از سازماندهيِ ،قوانين با تغييرِ. را نكردند  كافي
ليها از اين قانون به شكل عم سنديكا ممنوع اعالم شد، اما در مورد  

، 5510 با قانونِ 2006 اجتماعي، در ميِ امنيت سيستمِ. استفاده نشد
، با 2006 در ژوئنِ. مالي تغيير كرد  الملليِ  هاي بين سازمان نسبت به منافعِ

 كارگرانِ جمعيِ دسته قراردادهايِ عقد حقِ ،.5538 قانونِ. 2بند  تغييرِ
 در سالِ .يط سكوت كردنداين شرا ها در مقابلِ پيماني گرفته شد و سنديكا

بهداشت وابسته شد  ي اجتماعي به وزارت بيمه ، نهاد5283 با قانونِ 2005
فيكرت بارين، . نتيجه ماند  به اين تغيير بي "كار پالتفرمِ" و اعتراضِ

اما در . العمل نشان ندادي اجتماعي، عكس بيمه ي كارگران در نهاد نماينده
2007 سالِمثال تا . ز وجود داشتمثبت ني اين دوره تغييراتعضويت ، 

. كردند، قدغن بود هاي خصوصي كار مي سنديكا براي معلمين كه در نهاد
ديگر  از سويِ .بودنفر  107,000بيش از  2006 سالِ ها در اين معلم تعداد

اولِ  ،2009 چپ، در سالِ فعالينِكارگران و  طوالنيِ ي مبارزه ي در نتيجه
  .عالم شدا  رسمي تعطيلِماه مي 

 

   يپايان سخنِ
 ي كارگرِتاريخ طبقه" ي كتابِكوچ، نويسنده طور كه ييلديريم همان

حزبِ ( "AKP"حاكميتو  2001سالِ اقتصاديِ گويد، از بحرانِ مي "تركيه
كارگري، در  هايِ كارگران و سازمان تا به حال شرايط )عدالت و توسعه

با ا. سختي قرار گرفته است وضعيتي  طبقه ين كه در اين دوره مشكالت
اين شرايط ساختار  ها نتوانستند طبقِ تر شد، سنديكا و پيچيده بيشتركارگر 

 آسيبي كارگري  خود را تقويت كنند و اين به مبارزه ي مبارزه  و استراتژيِ
سنديكاها،  ي كارگر، نه تنها با اين نگرشِ طبقه هويت قدرت كاهشِ. رساند

 هايِ چپ و سوسياليست كه به هويت احزابِاشتباه  هايِ بلكه با سياست
 ره، گفتمانِودر اين د. اولويت دادند نيز مرتبط هست  قومي و مذهبي

حاكم در   مذهبي كردستان و اقتدارِ تاثير جنگ تركيه تحت چپِ جنبشِ
. شته استاباز گذ ناسيوناليسم و مذهب ميكروروي به درها را  اين كشور، 

 "داري سرمايهضّد انِمسلمان" عنوانِ اجديدي ب گروه مثال، شركت به عنوانِ
 سازماندهيِ فرآيندهايِ ي تغييرِدهندهنشان 2012مي  1در تظاهرات 

مذهب و قوميت  طبقاتي به سمت هويت ها است كه از سمت تسوسياليس
 يدجد ها و امكانات فرصت در نتيجه، امروز با در نظر گرفتنِ. دنرومي پيش

 هايِ سازمان ي فوريِ كنوني، وظيفه شرايط درست اين دوره و تحليلِ
هويتي و  هايِ سياست خطرِ ها، آگاه بودن در مقابلِ كارگري و ماركسيست

  .ارگري استك - طبقاتي  ناپذيرِ  آشتي ي اصرار بر روي مبارزه
  
  :نوشت پي

1- http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/madenciler-
icin-guzel-olduler-dedi-haberi-28909  
 

 :منابع 
1- Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi (Osmanlı'dan 2010'a)-

Yıldırım Koç-Epos Yayınları  
2- Ataması Yapılmayan Öğretmenler Platformu:  
http://www.ayop.biz 
3- Plaza İşçileri Eylem Platformu:  
http://plazaeylem.org/biz_kimiz.html  
4- Gözcü Gazetesi 
5- Milliyet Gazetesi 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

٣٦ 

 كارگران "تقسيمِ"

 ل امسا كارگرِ  جهانيِ گزارشي از روزِ

  ي در استانبولم 1 و مروري بر تاريخِ
 

  صابر رفيعي

قرني . گذرد  ي در استانبول ميم اولين ماه بيش از يك قرن از برگزاريِ
 طبقاتيِ كارگري و مبارزات جنبشِ برايِ  فراواني هايِ كه با فراز و نيشب

 سوسياليستي كه پيروز شدند و تجاربِ هايِ انقالب. راه بود هم  جهاني
 رباري برايِپ خويش تاريخِ هايِ و كاستي  كمي يِ سوسياليستي كه با همه

 يِ اين تاريخ همواره نقطه كارگر در طولِ  جهانيِ روزِ. گذشته رقم زدند قرنِ
داري  سرمايه هايِ مختلف در مبارزه با نظام جوامعِ مترقيِ هايِ نيرو تالقيِ

داري به  سرمايه نظامِ يِ وحشيانه يِ روزي كه مبدا آن حمله. بوده است
آن  متماديِ ها همواره با حمالت اين سال يِ همه  كارگران بود و در طيِ

 ،حال با اين. شته استاسر گذ خونيني را هم پشت رو بوده و تاريخِ هروب
 اند كه اين روز را هر سال با شكوه كرده  كمونيست سعي كارگران و مبارزينِ

 هايِ طبقاتي در دوره مبارزات گيريِ ه با اوجالبته ك. تري پاس بدارند بيش
 تري از طرف بيش انقالبيِ اين روز هم با شكوه و جديت مختلف مراسمِ
 . كمونيستي برگزار شده است هايِ كارگران و نيرو

 در كنترلِ  دولتي در تركيه سعي عواملِ ،اخير هايِ در سالچنين  و هم
را به يك  د آننكن  مي  د و سعينارگر دارك ِ جهاني روزِ هايِ پيمايي راه كاملِ
شدنِ د و از راديكاليزهناثر تبديل كن بي  رسميِ عيد كارگران و  مطالبات
 پرواييِ  بي. دنروز جلوگيري كن اين ها و مراسمِ پيمايي انقالبي در راه هايِ نيرو

 خويش و تصويب و اجرايِ مخالفانِ در سركوبِ "عدالت و توسعه" حزبِ
 رهبريِ كادرِ و حتا عمرانيِ  سياسي، اقتصادي، فرهنگي فانتزيِهرگونه 

 مختلف اي كه اين حزب در انتخابات  درپي پي هايِ حزب با اتكا به پيروزي
  شان يعني نناپيما ترين هم نزديك ظريف اخير به دست آورد روحِ يِ دهه

  هايي رالليب ؛دار كرده است حزب را نيز جريحه درخدمت دربست هايِ ليبرال
دموكراسي الزم  ايجاد عدالت و توسعه را در جهت حزبِ اقدامات يِ كه همه

شدن  تبديل ي پتانسيلِم ماه در چنين احواالتي اولِ. دانستند  و ضروري مي
 رهبرانِ هايِ  خواهي مخالفت با تماميت ها برايِ ترين تريبون از مهم  به يكي

 .باشد  اين حزب را دارا مي

انقالبي  هايِ محلي كه كارگران و نيرو ؛در استانبول "قسيمت" ميدانِ
 ،اند برگزاري انجام داده محلِ آن به عنوانِ كسبِ برايِ زيادي يِ مبارزه

كمونيست و حتا  هايِ كشان، نيرو امسال هم مملو بود از كارگران، زحمت
در ميدان كه   هايي شعار. خود ندارند مخالفت ابرازِ مخالفاني كه محلي برايِ

كنوني و انعكاسي از  نارضايتي از وضعيت تر ابرازِ انداز شد بيش طنين
شرايط سنديكاييِ ها قبل دو كنفدراسيونِ كه ماه با اين. تركيه بود موجود 
تقسيم را اعالم كرده بودند  خود در ميدانِ مركزيِ شركت كار عدمِ محافظه

سياسي به  هايِ زيادي از گروه تعداد تقسيم حتا قبل از ورود ميدانِ محلِ
تنگاتنگي با  ايش كه ارتباط ركتُ كنفدراسيونِ. شده بود رپ ،تجمع محلِ
ها و  تعدادي از سنديكا اعتراضات بلندشدنِ حاكم دارد از ترسِ حزبِ

  خويش كه حتا بعضي عضوِ كارگرانِ
 كارگرانِ پيوستن به كنفدراسيونِ ها قصد از آن

ازمير انتقال داده بود  خود را به شهرِ مركزيِ برگزارِي حلِانقالبي را دارند م
خود را با  ِ گي هبست تقسيم حاضر بودند و هم معترض در ميدانِ يِاعضا  ولي

 .مبارز اعالم كردند ديگر كارگرانِ

1 ها  از اين گروه  يكي. جديدي داشت گانِ هكنند امسال شركت يِم
هم  راه تلويزيون به هم سينما و صنعت كشان و هنرمندانِ زحمت
قبل هم هنرمندان  هايِ البته در سال. شهر بودند هايِ تئاتر ِشان از مسلكان
گاه به اين اندازه گسترده  هيچ  اين عرصه حضور داشتند ولي كشانِ و زحمت

  يعني ،وتوسعه عدالت اخير حزبِ هايِ در ماه. و متشكل حاضر نشده بودند
 ِ سازي خصوصي يِ زنجيره كرد كه در راستايِاعالم  ،حاكم در تركيه حزبِ

اين . شهر را نيز دارند هايِ تئاتر سازيِ خصوصي خويش قصد يِ گسترده
جدي  ها به شكلِ اين هنر بعد از سال نِاكش عمل هم سببي شد كه زحمت

وارد صفوف مطالبات هايِ خود را با سياست طبقاتي بشوند و مخالفت 
زيادي از  اين هنرمندان تعداد در كنارِ. دارند دولت اعالم نئوليبراليِ

  رنگارنگ ولي سينما و تلويزيون هم حضورِ كشان و هنرمندانِ زحمت
 .مصممي داشتند

اندازد كه   سينما و تلويزيون همه را به اين اشتباه مي وبرقِ رزرقپ دنيايِ
 كاملي برخوردار كه در اين حيطه مشغول به كار است از رفاه  هر كسي

 يِ كه به غير از معدودي ستاره  در حالي. است و هيچ هم و غمي ندارد
 دنيايِ كاريِ ترين شرايط از سخت  توليدي در يكي سرشناس ديگر عواملِ

تلويزيوني كه  هايِ سريال. امروزي با حداقل حقوق مشغول به كار هستند
به توليد توانند   بيننده هستند مي ابتدايي قادر به جذبِ يِ در چند هفته

توليدي مجبور هستند هر هفته  ادامه دهند و در چنين شرايطي عواملِ
ها از  كانال بعد آماده كنند تا صاحبانِ يِ هفته طوالني را برايِ يك قسمت

 اين هم نتيجه ندارد جز كارِ. تبليغاتي سهم خود را بردارند بااليِ هايِ رقم
اين . ساعت كاري 12داقل توليد با ح عواملِ اي برايِ هفت روز در هفته

شرايط كاري مخصوصا با رشد اخير  هايِ تركيه در سال تلويزيونيِ توليدات
پيدا   عربي هايِ خاورميانه مخصوصا كشور در كلِ  فراواني هايِ كه بيننده

داري بيش از  سرمايه وحشيِ يِ اين صنعت را با چهره كشانِ اند زحمت كرده
 در بينِ  يابي اخير اقداماتي براي تشكل هايِ در سالالبته . شنا كردآيش پ

 آن حضورِ يِ توليدي در اين عرصه هم صورت گرفته بود و نتيجه هايِ نيرو
كه شايد براي ديگر   هايي كارگر بود با درخواست  جهانيِ آنان در روزِ رشمارِپ

كاري و بهبود در  ساعت تنظيمِيعني نمود   ابتدائي مي  كارگران خيلي
ي م ماه اولِ پيماييِ حاضر در راه جديد و متشكلِ يِ  ديگر چهره. كار شرايط

 يِ ويژه سنديكايِ آينده هايِ ساختماني بودند كه قرار است در ماه كارگرانِ



 

 

٣٧ 

اي  سازماندهي شده خود را به شكلِ خودشان را تشكيل دهند و مطالبات
 .دنبال كنند

 عادي شده است حضورِها هم  ركتُ اي كه اين اواخر برايِ و پديده
مستقل در  و گروهدتقسيم  امسال در ميدانِ. ي استم 1 ايرانيان در مراسمِ

تركيه  كمونيستيِ از احزابِ  يك گروه كه با يكي. ميدان حاضر بودند
فارسي و انگليسي كه  نوشته و پانكارد با پارچه  كردند ولي  راهي مي هم

ها از  آن كه متوجه شدم اكثرِ  تا جايي. نفر بودند 15تا  10متشكل از 
حاضر  جمعيت ديگري كه در انبوه گروه. حاضر در تركيه هستند جويانِ پناه

امكانِ  فارسي و انگليسي متمايز شده بودند  ولي در ميدان با پالكارد 
خود را   گيِ هبست خويش هم هايِ هر دو گروه با شعار. دسترسي به آنان نبود

الزم به ذكر است كه تعدادي . كردند  المللي اعالم مي بين طبقاتيِ با مبارزات
ها حضور  پيمايي هم در آنكارا در راه  ايراني جويانِ جويان و دانش از پناه
 جواناني از سوريه بودند كه با پانكارد ،متمايز هايِ ديگر چهره .اند داشته
سوريه (گان را جلب كردند  هكنند كه حاضر كرده بودند توجه شركت  عربي
 ). ها سوري يِ همه برايِ

كنند   دو چنداني برگزار مي ي را با حرارتم 1 ردها كه مراسمِو كُ
كه نوروز در تركيه  با توجه به اين. ي مضاعف حاضر شدندئ امسال با انگيزه

زودرس  نوروزِ رد در تركيه اقدام به برگزاريِكُ نيست اقليت  رسمي تعطيلِ
رو  هدولت روب شديد كرده بودند كه با مخالفتسال  يِ  در آخرين هفته

 پليس برگزار شد با خشونت هايِ هشدار كه به رغمِ  مراسمي ِي همه. ندشد
 ؛ناشناسي نيست ها امرِ ردكُ پليس البته برايِ خسونت. رو شد هپليس روب

تقسيم  كه انقالبيون قصد داشتند مراسم در ميدانِ  مخصوصا در زماني
 هايِ از كوچه  شدند در يكي  رو مي هدولت روب با مخالفت  يبرگزار شود ول

دهند   ردها تشكيل ميرا كُ آن ساكنانِ ترِ تقسيم كه بيش به ميدانِ  منتهي
 جوانانِ شديدي بينِ هايِ در همان روز درگيري ياكارگر  همواره قبل از روزِ

روزدرس و  زاريِدولت با برگ باز مخالفت  ولي  ،افتاد  رد و پليس اتفاق ميكُ
منسوب به اين  هايِ احزاب و تشكل اي شد برايِ نوروز بهانه دولتيِ غيرِ

اين . ي جشن بگيرندم ماه اولِ اي نوروز را در روزِ  توده اقليت كه به شكلِ
 .به ميدان داده بود  خاصي هم رنگ و بويِ

تقسيم  در ميدانِ  كارگر هميشه به اين آرامي و راحتي  جهانيِ البته روزِ
كارگران و  يِ ها مقاومت و مبارزه سال يِ اين نتيجه. برگزار نشده است

كامل  با آرامشِ را اين مراسم انقالبي است كه در نهايت برگزاريِ هايِ نيرو
ي در تركيه م 1 ميداني كه به نوعي به سمبلِ. سر كردتقسيم مي در ميدانِ

 1 مراسمِ برگزاريِ را برايِ غير از آن  تبديل شده است و كارگران هيچ جايي
كوتاهي هم به  مرورِ اگرنديدم  مورد بيهمين  برايِ. كنند  ي قبول نميم

مطلب  كه در شروعِ با اين. ي در تركيه داشته باشيمم 1 برگزاريِ تاريخِ
  جهانيِ روزِ هايِ پيمايي راه اشاره كردم كه بيش از يك قرن از برگزاريِ

واره قادر نبودند  كارگران و انقالبيون هم  ذارد وليگ  كارگر در استانبول مي
ها حاضر شوند و در مبارزه عليه استثمار و ستم  روز در ميدان كه در اين

 هايِ ممنوعيت واره شاهد گذشته هم صد سالِ. پيمان تازه كنند
  هايي ي بوده و حتا در سالم 1 هايِ پيمايي برگزاري راه برايِ  مدت طوالني

 هايِ نيرو كارگري را ميسر كنند با خشونت ن توانستند تجمعاتكه كارگرا
 .رو گشتند هامنيتي روب

ازمير در  ي در شهرِم ماه كارگري در اولِ شود كه اولين تجمعِ  گفته مي
ها بعد  رسد فراگيرترين مراسم به نظر مي  اتفاق افتاده است ولي 1905 سالِ
 مشروطيت با اعالمِ. فتاده باشداتفاق ا 1908  يعني "دوم مشروطيت"از 

 ايجادشده استفاده كرده و برايِ سياسيِ نسبتا بازِ دوم كارگران از فضايِ
در . كارگري كردند هايِ سازمان خويش اقدام به تشكيلِ حقوقِ تحصيلِ

 سراسري و بزرگ در خاك ها بود كه يك اعتصابِ  يابي نتيجه همين تشكل
كارگري برايِ هايِ اديهها و اتح سازمان عثماني توسط بهبود كار  شرايط

بنادر، شيشه و جم پاشا باغچه،  در اين اعتصابات كارگرانِ. تدارك ديده شد
 ف و چند مركزِاآهن، تلگر استانبول، ترموا، راه هايِ سامسون، روزنامه تونِوت

كه بعد از  " ترقي و اتحاد" حزبِ. دديگر شركت كردن توليدي و اقتصاديِ
گونه  اين اعتصابات ايستاد و به اين به قدرت رسيده بود در برابرِ مشروطيت

 انقالبِ در دورانِ  "اتحاد و ترقي" كارگر و حزبِ يِ طبقه اتحادي كه بينِ
در همان . اوليه از هم گسيخت هايِ مشروطيت وجود داشت در همان سال

مومي ع شاغل در خدمات كارگرانِ قانوني اعتصابات سال دولت با تصويبِ
متخلفين از اين  راه آهن، ترموا، و بنادر را ممنوع اعالم كرد و برايِ مانند

به اين ترتيب . سنگين در نظر گرفت نقديِ هايِ قوانين زندان و جريمه
كه  با اين  "اتحاد و ترقي" حزبِ. صفر رسيد به حد "عثماني"اعتصابات در 

اوليه  هايِ همان سال كرد در  مي  خود را حزبي انقالبي و مترقي معرفي
حال   با اين. خويش را آشكار كرد ايِ  توده دض يِ چهره سياسيِ اقتدارِ

كارگران ادامه دادند و در  كارگري به سازماندهيِ هايِ ها و تشكل اتحاديه
ها  از كارگران به اين تشكل  بزرگي هايِ  ن تودهالكاب ِي استانبول و منطقه

امروزه ( "سالنيك" اين تحركات در شهرِ الزم به ذكر است كه. پيوستند
 فدراسيونِ"تري دنبال شد و  بيش تيدجبا ) باشد  يونان مي ي از خاكئجز

يبا پا ،هاي سياسي از سازمان  به يكي "سالنيك كارگرانِ سوسياليستگاه 
 .تبديل شد ،بزرگ ايِ  توده

و جهان نبودند  كارگري در سراسرِ اين تحوالت مستقل از تحوالت
كارگران به  الملليِ بين با مبارزات  گي هبست عثماني نيز در هم خاك كارگرانِ
به اين . همت گماشتندي م ماه اعتراضي در اولِ هايِ پيمايي راه برگزاريِ

در  1909 كارگر در عثماني در سالِ  جهانيِ روزِ جديِ ترتيب اولين مراسمِ
بلغار،  گزار شد و در آن كارگرانِبر) مقدونيه كنونيِ پايتخت(اسكوپيه  شهرِ
رك برايِرب و تُص را   نسبتا بزرگي پيماييِ خويش راه طبقاتيِ مطالبات

تر در  جدي هايِ پيمايي راه اي بود برايِ اين تجمع جرقه. ترتيب دادند
در . كه در استانبول و سلنيك وقوع يافتند) 1911-1910(آينده  هايِ سال

كار و  ساعت اعتصابات، تنظيمِ برگزاريِ حقِ ن برايِها كارگرا پيمايي اين راه
بهبود شرايط كاري تنظيمات دولت را خواستار شدند قانوني از طرف. 

 هايِ جنگ" ها خيلي طوالني نبود چرا كه با شروعِ پيمايي اين راه عمرِ
 اول كه عثماني هم درگيرِ  جهانيِ آن جنگ در بالكان و متعاقبِ "استقالل
تجمعات و  يِ نظامي همه حكومت با اعالمِ  اتحاد و ترقي دولت آن بود

 اولين مراسمِ ،كه بعد از جنگ تا اين. كارگري را ممنوع كرد هايِ پيمايي راه
ماه 1919 ي در ساِلم متحدين صورت گرفت كه  اشغالِ در استانبول تحت

نه به خود طلبا استقالل هايِ ميتينگ وبويِ اشغال رنگ با توجه به شرايط
ها  آن سال ِ گر در طي هاي اشغال نيرو هايِ تهديد رغمِ اين تجمعات به. گرفت

مخصوصا . ها برگزار شد  وسيعي از توده ركتشمرتبا با  1922 تا سالِ
تركيه  "سوسياليست يِ فرقه" گاميِ كه با پيش 1922 سالِ پيماييِ راه

سوسي هايِ زيادي از گروه صورت گرفته بود تعدادآن زمان چون  اليست
سوسيال دمكرات،  يِ تركيه، فرقه كارگري و دهقانيِ سوسياليست يِ فرقه

در . كارگران شركت كردند الملليِ بين تركيه، و اتحاد كارگرانِ انجمنِ
مرگ بر «، »كنيم  بورژوازي مبارزه مي با ستمِ«چون   هايي ها شعار پيمايي راه

تركيه سنديكا  كارگرِ«و  »تجعيندارن و مر ها، سرمايه امپرياليست
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 ساعت كودكان و زنان، تنظيمِ كارِ شرايط داده شدند و بهبود »خواهد  مي
 .پيمايي مطالبه شدند راه اشغال در پايانِ كار، و پايان يافتنِ

اشغال و  ي با پايانِم ماه اولِ روزِ مراسم و تجمعات دومين موجِ عمرِ
 كارگران در سالِ گانِ كه نماينده با اين. ايان يافتتركيه پ استقاللِ اعالمِ

تركيه  يِ آينده خويش را از دولت مطالبات "ازمير يِ كنگره"در  1923
كه در   زماني( آنان بود ديگري در انتظارِ سرنوشت  اعالم كرده بودند ولي
رفت در   پيش مي آيندهاشغال و تركيه  پايانِ شرايط لوزان مذاكرات بر سرِ

 يِ شد كه نتيجه  جديد در تركيه بحث مي نظامِ شكلِ ازمير بر سرِ يِ كنگره
جمهوري در همان سال و  با اعالمِ). داري بود سرمايه يك سيستمِ آن ايجاد
تجمعات ممنوع اعالم  تمامِ) آرامش برقراريِ(سكون  تقريرِ قانونِ تصويبِ

كارگر   جهانيِ روزِ اريِبرگز برايِ  هايي تالش 1925 حال در سالِ با اين. شد
سال  10تنها . كارگران مواجه شد يِ گسترده گيريِ انجام گرفت كه با دست

روز  اين برايِ "لگعيد بهار و " ي با عنوان نه چندان مأنوسِم ماه بعد اولِ
پيمايي و  راه برگزاريِ كماكان اجازه و امكانِ  اعالم شد ولي  رسمي تعطيلِ

شد  روز داده نمي كارگري در اين تجمعات. 
 طبقاتي در تركيه روزِ مبارزات ميالدي با رشد  70و  60 هايِ در سال

 ِ كمونيست و كارگري مراسم هايِ نيرو با حضورِ كم كمي نيز م ماه اولِ
اي تدارك  گستره پيماييِ هيچ راه 1976 تا سالِ  اي برگزار شد ولي پراكنده

از   عظيمي يِ  ر تودهاب اولين ايِل برسا 50در اين سال بعد از . ديده نشد
 كارگرانِ سنديكايِ" گاميِ تقسيم با پيش كارگران و انقالبيون در ميدانِ

ي م ماه 1 پيماييِ ترين راه بعد بزرگ سالِ. تجمع كردند) ديسك( "انقالبي
 .تركيه به وقوع پيوست

. است طبقاتي در تركيه مبارزات ميالدي اوجِ 70 يِ دهه دومِ يِ نيمه
 اعتصابات .دست به گريبان بود  بزرگي اقتصادي و سياسيِ دولت با بحرانِ

 كمونيستي دولت را با مشكالت هايِ نيرو مبارزات گسترده در كنارِ كارگريِ
  رسمي غيرِ تركيه كه به شكلِ كمونيست حزبِ. رو كرده بود همضاعفي روب
اين حزب . گران برخوردار بودكار در بينِ  عظيمي كرد از پايگاه  فعاليت مي

 گامِ كرد پيش  دهي و رهبري مينسازما "ديسك" در قالبِرا كه كارگران 
 "انقالبي راه حركت"ديگر  از طرف. كارگر بود ِ جهاني روزِ مراسمِ برگزاريِ

فاشيزم در  مخالف هايِ نيرو ميالدي با سازماندهيِ 70 كه بعد از كودتايِ
 ها حضورِ پيمايي عظيم تبديل شده بود نيز در راه ويِها به يك نير گاه دانش
تقسيم  نيم ميليون نفر در ميدانِ از حضورِ  رسمي منابعِ. اي داشت گستره

  هايي چپ هم بحران هايِ نيرو ها در داخلِ متاسفانه در آن سال. خبر دادند
مائويستي  حركت چين و رشد مخصوصا بعد از انقالبِ ،وجود داشت

اين . مائويست وجود داشت كمونيست و احزابِ حزبِ بينِ اختالفاتي
داشتند كه   ها سعي از گروه  هم كشانده شد و بعضي "تقسيم"اختالفات به 

مشكوكي  مسلحِ هايِ نيرو. ها در ميدان جلوگيري كنند مائويست از حضورِ
تقسيم مخفيانه مستقر شده بودند از اين  كه در يك هتل در ميدانِ

گلوله گرفتند آتشِ چپ استفاده كردند و ميدان را زيرِ هايِ نيرو اختالف .
امان ادامه داشت همه به اين طرف و آن طرف فرار  ها كه بي گلوله با شليك

پليس به  هايِ ردر اين ميان نفرب. گاهي پيدا كنند كردند تا شايد پناه  مي
اين  يِ جهدر نتي. پريشان گذشتند مردمِ مردم حركت كردند و از رويِ سويِ

تعدادي هم زيرِو  گلوله به ضربِوحشيانه تعدادي  حمالت شته رها كُنفرب
 تعداد  رسمي منابعِ. پاها جان خود را از دست دادند هم زيرِ  شدند و جمعي

نفر اعالم كردند  136حادثه را  مجروحانِ نفر و تعداد 34گان را  هشد كشته
مردمي خبر  ضد فر در اين حمالتن 37 از كشته شدنِ  رسمي غيرِ و منابعِ

 يِ تركيه به فاجعه تاريخِ يِم 1 پيماييِ ترين راه به اين ترتيب باشكوه. دادند
اين . تركيه ماند دولت آن هميشه بر پيشانيِ تبديل شد كه ننگ يخونين

 .كارگري در تركيه مبارزات تبديل شد به سمبلِ "تقسيم"چنين شد كه 

خونين را به پايِ كردند كه اين وقايعِ  ت سعيسرع به  رسمي مقامات 
تحقيقات و محاكمات   چپ بنويسند و اين تالش در طيِ درونِ اختالفات

خونين  يِ اين فتنه كه نتوانستند انقالبيون را قربانيِ با اين. هم ادامه داشت
  فراواني هايِ كمپين. ندمشخص نشد نيز هرگز اين كشتار خود بكنند عواملِ

 1 كشتارِ گيريِ پي چپ برايِ هايِ احزاب و سازمان ها از طرف سال  در طيِ
هيچ  ي صورت گرفت وليم كدام به نتيجه نرسيد و باالخره بعد از گذشت 

عام  قتلِ خونين هم بسته شد و عاملينِ يِ حادثه پرونده سال از وقوعِ 20
 يِم 1. هميشه به فراموشي سپرده شدند گيري برايِ ترين پي كم بدونِ

. نظامي را آماده كرده بود يِكودتا طرحِ مرتجعين برايِ هايِ خونين بهانه
 .نتوانست حقيقت را آشكار كند  كسي  فتنه معلوم بود ولي محلِ
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 مي 1 گانِ شده كشته داشت بزرگ نوعي به 1978 كارگر  جهانيِ روزِ
  فيطر از و. داشتند شركت نفر هزار صدها از بيش آن در كه بود خونين

 زيرا مي، ماه اولِ تجمعات و پيمايي راه برگزاريِ سومِ موجِ بر بود پاياني هم،
 متشنجِ سياسيِ فضايِ خاطرِ به 1979 سالِ در نظامي حكومت اعالمِ با كه
 داشت، قرار انقالبي شرايط در تركيه گفت توان  مي  راحتي به كه زمان، آن

 با نفر هزار به نزديك الاين ح با. شد اعالم ممنوع تجمعات تمامِ
 كردند حركت تقسيم ميدانِ سمت به تركيه كارگرِ حزبِ رهبرِ گاميِ پيش
 راه هم به كارگر حزبِ رهبرِ. شدند گير دست و متوقف پليس دخالت با كه

 سر به هم سوم موجِ كوتاه عمرِ گونه اين و شدند محكوم زندان به نفر 330
 تقويمِ از را مي ماه اولِ روزِ كودتا دولت احت ميالدي 80 كودتايِ با. رسيد

يِ اجازه كودتا از بعد خفقان دورانِ. كرد خارج تركيه  رسميِ تعطيالت 
 هايِ نيرو اكثرِ. بود كرده سلب ها گروه يِ همه از را تجمعي ترين كوچك
 اين. بودند شده اعدام هم زيادي تعداد. بودند افتاده زندان به چپ فعالِ
 و شد تر ماليم نسبتا ميالدي هشتاد يِ دهه اواخرِ در خفقان و شارف دوران

 گرفت صورت ها پيمايي راه برگزاريِ برايِ ئي پراكنده اقدامات 1989 سالِ از
. بود راه هم انقالبي هايِ نيرو يِ گسترده گيريِ دست با واره هم كه

 تا. بود شده تبديل سنَت به نود يِ دهه در مي ماه اولِ از قبل هايِ بازداشت
 بيش شركت با كارگر ِ جهاني روزِ دوباره استانبول در 1996 سالِ در كه اين
. شد برگزار "تقسيم" از غير ديگري مكانِ در بار اين  ولي نفر هزار صد از

. بود شده رد دولت طرف از تقسيم ميدانِ در حضور برايِ ها درخواست
. بود كارگر و كمونيست نيروهايِ از مملو باز مراسم برگزاريِ محلِ ميدانِ
 3 و افتاد اتفاق پليس با درگيري باز كه بود شده پر ميدان تازه هنوز  ولي
. شدند زخمي نفر 50 از بيش و باختند جان پليس يِ حمله يِ نتيجه در نفر

دولت سوال زيرِ آن را هايِ پايه كه تجمعي ترين كوچك تحملِ اي  توده ضد 
 . برند نداشت  مي

 دولت رد جوابِ با مي ماه اولِ هايِ پيمايي راه برگزاريِ تقاضايِ ها سال
 همان در بعد سال 10 درست بعدي كارگرِ ِ جهاني روزِ كه اين تا شد مواجه
 و كمونيست هايِ نيرو كه نبود چيزي اين  ولي. شد برگزار بزرگ ميدانِ
 ممكن نحوِ هر به و بود تقسيم ميدانِ آنان گاه خواست. كند  راضي را كارگر
 30 داشت بزرگ برايِ 2007 سالِ در. بياورند دست به را آن كه خواستند  مي

 خواستارِ صدا يك همه تقسيم ميدانِ در كارگران كشتارِ گرد سال اُمين
 و شدت با مراسم. شدند تقسيم ميدانِ سويِ به ها پيمايي راه برگزاريِ
بسته ميدان به  منتهي هايِ راه يِ همه. شد رو روبه پليس هايِ نيرو خشونت 

 نفر يك ها درگيري اين در. داد رخ ها كوچه اين در ها درگيري و بودند شده
 پليس حمالت در هم نفر ها صد. شدند زخمي هم زيادي تعداد و شد كشته
 . شدند گير دست و افتاده گير

. كارزار يك به شد تبديل مي ماه اولِ در تقسيم ميدانِ سويِ به حركت
 با پليس درگيريِ محلِ "تقسيم" به  منتهي هايِ كوچه هم 2008 سالِ
 در زانو به آن يِ نتيجه  ولي نشد برگزار مراسمي. بود امنيتي هايِ نيرو

 " گي بسته هم و كار" روزِ عنوانِ با مي ماه اولِ 2009 سالِ. بود دولت آوردنِ
 و. شد موكول بعد سالِ به زاريبرگ يِ اجازه  ولي شد اعالم  رسمي تعطيلِ
 ميِ 1 بزرگ پرچمِ همان با كارگر ِ جهاني روزِ كه است  پياپي سالِ  سه اينك

 به را پيروزي اين داشت  سعي دولت كه اين با. شود مي بزرگ داشته خونين
 در مراسم برگزاريِ و اين روز  تعطيليِ ها آن كه كند منعكس نحوي

 امانِ بي يِ مبارزه يِ نتيجه اين  ولي كردند، ههدي كارگران به را "تقسيم"
 .بود رسيده ثمر به كه بود انقالبي كارگرانِ و نيروها

 دوستان سوريه و اين دغل
 

 هيثم قاراچورلو
با سرعت به  ،آفريقا شروع شد گذشته در شمالِ جنبشي كه سالِ موجِ

سوريه از جمله  و يمن، بحرين. عرب هم سرايت كرد ديگر جوامعِ
جنبش و قيام را  ها سكون و انفعال فضايِ بودند كه بعد از سال  هايي شورك

حاكم  هايِ ديكتاتوري ها با واژگونِي  در تونس و مصر اين توده. تجربه كردند
در مدت آنان نه تنها . يكم را رقم زدند و  بيست قرنِ كوتاهي اولين انقالبات

ديگر جوامع را  كشانِ و زحمت دنيا را به وجد آوردند خواهانِ آزادي يِ ههم
امپرياليستي را نيز مات  هايِ كه قدرت شرايط اميدوار كردند بل نيز به تغييرِ

 امپرياليستي مجبور بودند كه در مقابلِ هايِ قدرت. و مبهوت گذاشتند
ناخواسته كنار  تعظيم فرود بياورند و با اين تغييرات ها سرِ  توده يِ اراده

 آبِ  مرتجع تا قسمتي عناصرِ راهيِ تدريج توانستند به هم هر چند به. بيايند
 يِ كار از كار گذشته بود و خاورميانه  ولي ،برگردانند يرفته را به جو

 جنبش در شمالِ. گرفتن بود شكل ها در حالِ آن يِ جديدي خارج از اراده
 ديگر انداخته بود از جوامعِ هايِ ديكتاتور ِ هراس به دل  آفريقا از طرفي

را به چالش   جهاني هايِ قدرت چيز از طرف همه كنترلِ يِ هم افسانه  طرفي
  .كردند  بايد كاري مي. كشيده بود

. متفاوتي پيدا كردند عرب سرنوشت جهانِ ها در ديگر مناطقِ قيام
سرعت  قذافي مواجه شد و به شديدي از طرف با سركوبِ  جنبش در ليبي

به   تغيير در ليبي يِ پروسه شدنِ طوالني. مسلحانه رفت يِ مبارزه به سمت
امپرياليستي اين فرصت را داد تا در صحنه حضور پيدا كنند و  هايِ قدرت
ميليتاريزه . بگيرندتغيير را به دست  كنترلِ  دفاع از جنبش در ليبي به اسمِ
شرايط را حتا بدتر كرد و  ،نظامي يِ آن مداخله جنبش و متعاقبِ كردنِ
مردمي را  يقيام هايِ آورد زدن به دست مرتجع در چنگ يِها گروه دست
 ها و مزدورانِ قدرت امپرياليستي به كمك هاِي قدرت. تر كرد آسان

تغيير را به  يِ مقاومت توانستند پروسه ِ ملي شورايِ اي با تشكيلِ منطقه
كه   جهاني هايِ قدرت امتحاني شد برايِ محلِ  ليبي. آورندرخويش د كنترلِ
خويش را دوباره سر و شكل دهند و اين تجربه را  مردميِ ضد هايِ تسياس
  .انتقال دهند ،شام رسيده بود كه به سواحلِ ،قيام موجِ كنترلِ برايِ

آفريقا با  آن در شمالِ  قبليِ هايِ چون نمونه جنبش در سوريه هم
كه يمردم اعتراضيِ تجمعات، گسترده به تنگ  اقتصادي و فقرِ از شرايط

در  ،چه مرد و چه زن ،جوانان پررنگ حضورِ. شروع شد، ده بودندآم
حلب و  بزرگ مانند هايِ رفت به شهر  اعتراضات مي. اعتراضات مشهود بود

 مردم كه از همان ابتدايِ شديد سركوبِ  دمشق هم سرايت كند ولي
. محدودي از سوريه حبس كرد هايِ را به قسمت جنبش آغاز شد اعتراضات

دانست كه   انقالب در تونس و مصر مي هايِ بشار اسد بعد از تجربه حكومت
اول  همين از همان روزِ اين موج روزي به سوريه هم خواهد رسيد و برايِ

سركوب به  شدت. گان پرداخت هتظاهركنند هيچ ترديدي به كشتارِ بدونِ
ين شدند و ا  شهرها مي نظامي با توپ و تانك وارد هايِ حدي بود كه نيرو

ديگر  ِ همه چيز از يك ليبي. مسلحانه سوق داد شدت مردم را به واكنشِ
عمل  سرعت وارد اي هم به و منطقه  جهاني هايِ قدرت. حكايت داشت

 سوريه دوستانِ. زيادي داشت هايِ تفاوت  سوريه با ليبي  ولي. شدند
خورده چون ايران و  قسم يچون روسيه و چين و متحدين يپرقدرت
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تري احتياج  بيش سوريه به تاملِ همين مورد برايِ. داشت "اهللا حزب"
مخصوصا سوريه به . عمل شد سرعت وارد به   ليبي دنمانشد  نميداشت و 

لحاظ فعال و موثري كه در ديناميزم و  تژيكي و حضورِااستر اهميت
اي دارد منطقه تحوالت، بيش دقت و حتا   جهاني هاِي قدرت تري را از طرف

سوريه را در چهار مورد خالصه  شايد بتوان اهميت. طلبيد اي مي طقهمن
   :كرد

 هايِ دولت  يِ زنجيره هايِ از حلقه  يكي سوريه به عنوانِ ،كه اول اين
لبنان برخوردار  نشينِ شيعه يِ زيادي در منطقه در خاورميانه از نفوذ  شيعه
 محكمي با حكومت تنگاتنگ و اتحاد هم ارتباط  سوريه از طرفي. است

حماس نيز   اصليِ پايگاه سوريه به عنوانِ. ايران دارد اسالميِ جمهوريِ
گرا در منطقه دارد ملي اعرابِ اي بينِ ويژه جايگاه .استراتژيك در  اين نفوذ

 مرتجعِ هايِ حكومت واره دشمنيِ دوستي با ايران هم منطقه به دنبالِ
در   مذهبي كومت در سوريه به لحاظح. خليج را منجر شده است يِ حاشيه
دست سنت در حاشيه قرار دارند اهلِ باشد و پيروانِ  مذهب مي علوي اقليت .
قدرت  همين بودنِ  برد ولي  الييك بهره مي دولتيِ كه سوريه از نظامِ با اين

در دست سياسيِ هايِ گروه اقِذعلوي چندان هم به م اقليت ني چون س
 مضاعفي است برايِ اين هم دليلِ. آيد  نمي  وشالمسلمين خ اخوان

مخصوصا عربستان سعودي و قطر كه  ،خليج يِ حاشيه مرتجعِ هايِ حكومت
 از ميان برداشتنِ. سوريه را دنبال كنند دوچنداني تحوالت يِ با انگيزه
در منطقه و   شيعه قدرت  يِ زنجيره قطعِ اسد در سوريه به معنايِ خاندانِ
اي چون لبنان و فلسطين  منطقه آنان در تحوالت تر برايِ بيش رِمانو امكانِ

 هايِ تر از قدرت ها حتا بيش همين اين حكومت برايِ. خواهد بود
  .زنند  حكومت در سوريه خود را به آب و آتش مي تغييرِ امپرياليستي برايِ

ديگر  يا به عبارت ،روسيه در منطقه است پيمانِ هم ، سوريه از طرفي
اين موقعيت هم . شود  روسيه در مديترانه محسوب مي ه آخرين پايگاهسوري

خاصي اهميت  اسد  خاندانِ براندازيِ. دهد  مي  جهاني به سوريه در تحوالت
. روسيه است استراتژيك برايِ اين پايگاه نابوديِ حاكم به معنايِ يِ و طبقه

به همين دليل روسيه براي حفظ يِ محاصره خويش در مقابلِ پايگاه 
ديپلماتيك يا  امنيت از هر تالشِ ايالت متحده و اروپا در شورايِ موشكيِ

سوريه بشود  سياسي و اقتصاديِ فشار قراردادنِ نظامي كه منجر به تحت
  .كند  جلوگيري مي

اسرائيل  مشكالت ،شود سوريه را سبب مي ديگري كه اهميت يِ جنبه
 يِ حاشيه حكومت يِ كينه ي كه موردئ همشاب سوريه به دليلِ. با سوريه است

سياسي با  گراييِ هم  يعني. شود  اسرائيل هم محسوب مي خليج است دشمنِ
ايران در مورد مبارزينِ مالحظه در بينِ قابلِ سياسيِ اسرائيل و نفوذ 

سوريه را با  شود كه اسرائيل هم تحوالت  اين عوامل سبب مي. فلسطيني
البته بايد خاطرنشان كرد كه اسرائيل نگرانيِ. كندتري دنبال  بيش دقت 

اي از  زيرا چمبره ،كند  راديكال در سوريه را نيز پنهان نمي خود از تغييرِ
خويش  حدودِ  در نزديكي تواند نمي بنيادگرا را نيز اسالميِ هايِ حكومت

   .هضم كند  راحتي به
سوريه نيز سبب  ردنشينِكُ به ظاهر آرام و منفعلِ يِ منطقه ،نهايتا 
 شماليِ يِ سايهمه سوريه حداقل نظرِ جنبش و تحوالت شود كه وضعيت  مي

 يِ يك منطقه تشكيلِ وجه خواهانِ تركيه به هيچ. خود را جلب كند
از . ردها در سوريه نيستكُ ِ نسبي گرفتنِ مختار يا حتا قدرتدخو ردنشينِكُ

آن شده و  اخير دچارِ كه در چند سالِ  هايي  خواهي هم با زياده  طرفي
موثر و  اي نقشِ منطقه دهد تا در تحوالت  تالشي مضاعف كه خرج مي

 خويش در جهانِ محبوبِ يِ خواهد چهره  اي بازي كند نمي كننده تعيين
 )در تركيه( وتوسعه عدالت همين حزبِ برايِ. عرب را هم مخدوش كند

  به ظاهر صميميِ مجبور شدند كه دوست ،)حزب رهبرِ( مخصوصا اردوغان
خود را از تحوالت بگيرند و با  را قرباني كنند تا سهمِ ،بشار اسد ،خود

ا در سوريه بشوندهردكُ يابيِ هرگونه قدرت فعال در تحوالت مانعِ شركت .
مردمي در سوريه از  دهند تا قيامِ  هم مي اين عوامل دست به دست يِ همه
. المللي تبديل شود بين يِ اقشهخويش خارج شده و به يك من  مليِ قالبِ
تعيين فاكتورهايِ تعدد تر  مشكل شرايط را سوريه تحليلِ كننده در تحوالت
  .كند  تري را طلب مي بيش كند و نياز به دقت  مي

 هايِ قدرت. گذرد  قيام در سوريه مي اينك بيش از يك سال از عمرِ
  سوريه بودند و خيلي اصالحاتي در امر فقط خواهانِ كه در ابتدايِ  جهاني

مردمي در  مقاومت با باال گرفتنِ ،اسد موافق نبودند رژيمِ هم با رفتنِ
 .اسد شدند رفتنِ خويش را تغيير دادند و خواهانِ باره موضعِ سوريه به يك

هايِ ابتدا شورايي از گروه : ليبي يِ تجربه مانند اسد  خاندانِ سياسيِ مخالف
كه  كردند  تشكيل شد و از همان ابتدا سعي "سوريه ِ ملي شورايِ" با عنوانِ

مبارزه و مخالفت   اصليِ يِ نماينده سنگين اين شورا را به عنوانِ با تبليغات
 هايِ كميته مسلحانه در سوريه توسط مبارزات. در سوريه منعكس كنند

 يِها نيرو دفاع در برابرِ مردم برايِ خود گرفت كه به ابتكارِ  محلي صورت مي
حاضر  سياسيِ هايِ از گروه  كه بعضي حال اين. سركوب تشكيل شده بودند

المسلمين  اخوان شوند مانند  اي هم محسوب مي عمده هايِ در شورا كه گروه
 هايِ دوباره گروه. مبارزين نداشتند زيادي بينِ پايگاه ،سلفي هاِي و گروه

مردمي  تن به قيامِانداخ چنگ دنبالِ امپرياليسم به مرتجع دست در دست
سوريه و  مردمِ استبداديِ ضد يِ مبارزه سرقت  اين موضوع از طرفي. بودند

و   جهاني هايِ قدرت از سوريه توسط  هايي گروه هم انتخابِ  از طرفي
به . محتمل را در دست داشته باشند تغييرِ اي بود كه بتوانند كنترلِ منطقه

 اگر بدونِ. سوريه شكل گرفت جديدي در قيامِ هايِ اين ترتيب طرف
اين تحوالت  فقط با درنظرگرفتنِ و  مذهبي هايِ تفاوت درنظرگرفتنِ

 سوريه را تحليل كنيم به چهار اردوگاه يِ جامعه گيريِ بخواهيم جهت
   :مختلف برخواهيم خورد

ها با  آن سوريه و اقشاري كه منافعِ بورژوازيِ حاكمِ جناحِ اردوگاه يك
ممكن  ن به هر طريقِااين. كنيم  ره خورده است را مشاهده مياسد گ خاندانِ
اين نظام هستند كه بيش از چهل سال است فقر و استبداد  حفظ خواهانِ

 گمشو) اسد( !!!آزادی!!!   
شرکت کودکان سوری در مبارزات علیه بشار اسد 
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از هر   هايي در اين اردوگاه گروه. ستسوريه تحميل كرده ا را به مردمِ
 ديگر اقشاري حضور دارند كه برايِ در اردوگاه. مذهب و ديني هستند

اي  منطقه هايِ قدرت  امپرياليسم و بعضي به كمك  بشار اسد دل يِبرانداز
 اسد خاندانِ مخالف بورژوازيِ و المسلمين اخوان مانند  هايي گروه. اند بسته
 اين سياسيِ يِ عمده گيِ هنمايند برند و  مي سر به تبعيد در تر بيش كه

 سوريه ردكُ قليتا به مربوط ديگر اردوگاه. اند گرفته عهده به را اردوگاه
 سوريه هايِ ردكُ. هستند مناقشه اين از منافع ترين بيش دنبالِ به كه است

 اسد خاندانِ ديكتاتوريِ زيرِ در را ستم ترين بيش كه هستند  هايي گروه از
 ترين ابتدايي از ها ردكُ از  بزرگي قسمت كه است سال ها ده. اند شده متحمل
 خارج سوريه جمعيتيِ آمارِ از حتا و هستند محروم شهروندي حقوقِ
 آرام نسبتا ردنشينكُ يِ منطقه ها ستم و ظلم اين يِ همه رغمِ به. اند شده
 بينِ تحركات  بعضي جنبش ابتدايِ در كه كرد اشاره بايد البته. است

 دولت آن يِ نتيجه در گفت بتوان شايد حتا و گرفت صورت ردكُ جوانانِ
 ،كرد قبول شهروندي به منطقه كردنِ آرام برايِ ار ها ردكُ از  قسمتي سوريه
 طرف دو هر به هستند اقليت اين گيِ هنمايندمدعيِ  كه ردكُ احزابِ  ولي

 هايِ  توده به متعلق  اصلي اردوگاه نهايتا شوند و  مي نزديك بااحتياط مناقشه
 برايِ ها  توده اين. زدند را جنبش هايِ جرقه كه است سوريه كشِ زحمت

 اوجِ هايِ روز در بود اسد رژيمِ براندازيِ همان كه خود مطالبات صيلِتح
 مبارزات و دادند تشكيل را مقاومت محليِ  هماهنگيِ هايِ كميته ،جنبش

 قيام ابتدايِ در كه اين با. كردند دهي سازمان ها كميته اين در را ها  توده
با  ولي شد ها ن آ از  بزرگي ِ باني شتيپ هايِشهر در نتوانستند زمان گذشت 

 و تر بيش هرروز و كنند پيدا را الزم ِ باني شتيپ دمشق و حلب ندنما بزرگ
  .رفتند تقليل مبارزات جريانِ در تر بيش

 هايِ قدرت نظرِ تر بيش گروه  سه ،گروه چهار اين از كه رسد  مي نظر به
 بانانِ تيپش و دوستان كه اسد رژيمِ. كند  مي جلب را اي منطقه و  جهاني
 خود آشكارِ ايِ منطقه و  جهاني دشمنانِ چنين هم و دارند را خويش معلومِ

 از مخصوصا اي منطقه زياد  بانيِ شتيپ از كه ارتجاعي سياسيِ هايِ گروه. را
ديگرِ چشمِ تركيه. هستند مند بهره تركيه و قطر و سعودي عربستان طرف 
 هرگونه از جلوگيري خواهانِ و تهدوخ سوريه ردنشينِكُ يِ منطقه به را خود

 مبارزات اين ِ اصلي طرف. بشود داده اقليت اين به شايد كه است امتيازي
 و  جهاني هايِ قدرت كه اين با. ندارد هم چنداني دوست رسد  مي نظر به

 دوستانِ" ايِ كنايه عنوانِ با هستند اسد رفتنِ خواهانِ كه اي منطقه
 در  ولي كردند برگزار گذشته هايِ ماه در را خود نشست دو "سوريه

در مخصوصا ها نشست جريانات پايانيِ يِ نامه بيان در استانبول نشست 
 در. هستند سوريه يِ ديده ستم مردمِ دوست قدر چه كه دادند نشان ،نشست

نامه بياناين  هشتمِ بند هايِ نهاد و اركان حفظ ها آن اصالحِ و سوريه دولت 
 از ها آن ترسِ و هراس گرِ نشان اين كه البته. است شده اعالم ضروري
 ِي مبارزه كه است مخالفين داخلِ در نشده كنترل هنوز يِنيرو يك حضورِ
  جهاني هايِ قدرت ديگر طرف از. كنند  مي گي هنمايند را سوريه مردمِ  واقعيِ

 در "هشد كنترل رِاگذ" يك خواهانِ اسد از گرداني روي ابتدايِ همان از كه
 استانبول نشست يِ نتيجه متنِ در آشكارا را خود يِ خواسته ،بودند سوريه
 كه شود  مي اعالم نشست نتايجِ هفدهمِ و هشتم بند در. داشتند اعالم
 استقرارِ با و منظم آميز، صلح رِاگذ يك بايد اسد از بعد يِ دوره

 سوريه در تغيير يِ سهپرو يِ ثانيه به ثانيه كنترلِ  يعني. باشد اقتصادي سياسي
شورايِ به  كمكي هرگونهاقدام به   طرفي از. امپرياليستي هايِ قدرت توسط 

 :دارند  مي ابراز هفدهم بند دررا  خويش مبارزات ردب پيش در سوريه ِ ملي
 مبارزات آلترناتيوِ عنوانِ به سوريه تا آزاد اصطالح به ارتشِ به كمك  يعني
  .بگيرد دست به را قدرت مردمي  واقعيِ
  يعني ،خود  اصليِ يِ خواسته به سوريه دوستانِ رسد  مي نظر به كه اين با
 به را خود چشمِ و باشند نرسيده سوريه در نظامي يِ مداخله سرِ بر توافق

هم به تركيه  ولي ،اند دوخته بعدي نشست دنبالِ به رقط و عربستان راه 
 كردنِ پررنگ بر  سعي. گردند  مي التمداخ اين وقوعِ برايِ  هايي بهانه
 آن تبديلِ و آن ِ اصلي مسيرِ از جنبش كلِ كردنِ منحرف و  مذهبي تاتمايز

. هستند آن دنبالِ به قطر و عربستان كه است يچيز  مذهبي جنگ يك به
 يِ ماشه يك قالبِ از قطر حتا و عربستان و تركيه مناقشات اين در

 آتش و آب به را خود ها آن از تر بيش احت و آمده بيرون امپرياليسم
 مرزِ در گير ميان يِ منطقه يك بتواند كه دارد فراوان ِ سعي تركيه. زنند  مي

 اين به و بگيرد صورت تر تراح ها آن هايِ گري دخالت تا كند باز سوريه
  . دارد ردنشينكُ مناطقِ كنترلِ به هم چشمي گوشه وسيله

 آشكارا ديگر كه تسليحاتي ماليِ هايِ كمك و امپرياليستي هايِ دخالت
 عقب به سوريه در مردمي يِ مبارزه كه شد سبب  طرفي از شود  مي هم بيان
 هم  طرفي از بگيرند دست به را عمل قدرت مرتجع هايِ گروه و شده رانده

 كه اسد خاندانِ. كرد فراهم بود آن دنبالِ به اسد مِيرژ كهرا  مشروعيتي
 جنبش با مقابله يِ بهانه كنند  مي  معرفي امپرياليست ضد دولت يك را خود

 هايِ قدرت  جهاني يِ صحنه در كه اين با. وردآ دست به را آن سركوبِ و
  ولي بودند اسد رژيمِ از تر موفق خويش هايِ خواسته تبليغات در بزرگ
 حتا كند، پيدا داراني طرف نيز سوريه دولت كه شد سبب ها دخالتن همي
 و كاري دست ميان اين در. كمونيست و انقالبي هايِ نيرو لِداخ در

 موثر عمل اين در نيز غرب هايِ  رسانه و مخالفين آميزِ اغراق خبرسازيِ
 كه بگيرند ياد بايد انقالبي هايِ نيرو رسد  مي نظر به كه جاست اين و. بودند
 هايِ نيرو .باشند هم امپرياليست ضد ،انقالب ضد كنارِ در قرارگرفتن بدونِ

 ضمنِ در اي  توده ضد هايِ كمپ از  يكي انتخابِ از پرهيز با بايد انقالبي
 توسط شده ميليتاريزه جريانات از اسد رژيمِ عليه اي  توده قيامِ از حمايت

 مخصوصا. كنند دوري هم اي منطقه مرتجعِ و امپرياليستي هايِ ت قدر
  هايي رژيم هايِ سياست تنها كه  هيديدگا از بايد منطقه در انقالبي هايِ نيرو
 قرار مبنارا  جهان و منطقه در آن موقعيت يا اسالمي جمهوريِ مانند
 براساسِ را سياسي تحوالت با خويش مخالفت و حمايت و دهند  مي

 و هستج دوري كنند  مي تنظيم ايران اسالميِ جمهوريِ حمايت يا مخالفت
 هم طرفي از .نشوند تحوالت اين از ذرزودگ هايي با منافعِ تحليل دچارِ

 ضد بر قوت همان با بايد است شده بلند اسد عليه سوريه در كه مشتي
 به كه اي ضربه هر با بتوانند تا شود بلند هم ها آن مزدورانِ و امپرياليسم

  .بكشند خود سمت به را تري بزرگ هايِ  توده زنند  مي امپرياليسم و اسد
و طبيعتا سوريه در مردم كه كرد يادآوري ما هب خاورميانه تحوالت 

واقعي  آزاديِ به بتوانند تا دارند انقالبي يِ برنامه يك به نياز حد چه تا ايران
 تحوالت و سوريه قيامِ نهايتا و. برسند بودند محروم آن از ها سال كه
 كه اين آن و كرد يادآوري ما به ديگري يِ نكته ،آن يِ گذشته يِ ساله يك
 مختلف جوامعِ از  ارتباطي يِ شبكه يك به مبرمي نيازِ انقالبي هايِ روني

 مواضعِ محلي مبارزينِ ماركسيستيِ هايِ تحليل يِ سايه در بتوانند تا دارند
 .كنند اعالم تري صحيح
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 راني تاكسي هاي شركت  رقابت از گزارشي

 آمريكا در

 )داالس در راني تاكسي معضل(
 

  محمود احمد
 تگزاس ايالت در نفر، ميليون شش حدود جمعيتي با السدا شهر
 از يكي اقتصادي و جغرافيايي موقعيت دليل به شهر اين. دارد قرار آمريكا

 مردم كه اين خاطر به داالس در. رود مي شمار به آمريكا مهم شهرهاي
 داران سرمايه جيب به بيشتر هرچه سود و بخرند ماشين شوند مجبور
. اند نكرده عمومي نقل و حمل وسايل به چناني آن هتوج شود، سرازير
 جمله از(خصوصي ايِ كرايه نقل و حمل هاي سرويس موجود، وضعيت
 راني تاكسي متعدد هاي شركت داالس در .است كرده پر اهميت را) تاكسي

 تر بزرگ همه از)  - yellowزرد( يلو شركت ميان اين در. حضور دارند
 ها ده است توانسته شركت اين. دارد تاكسي پانصد هزار و حدود كه است

 دست به ارزان قيمت با را ها آن امتياز و كند ورشكست را كوچك شركت
 تعداد كه را كوچك موجود هاي شركت ي بقيه يلو شركت اكنون. آورد

 شديد رقابت فشار زير كند را نمي تجاوز عدد دويست از هر يك هاي تاكسي
 واگذار  را امتيازشان شوند مجبور و شوند تورشكس نيز ها آن تا داده قرار
 هاي شركت كردن ورشكست براي گوناگون شگردهاي از كنون تا .كنند

 طور به را گي راننده و سوانح ي بيمه: جمله از شده است، استفاده كوچك
 هر اند كرده موظف را شركت هر منظور اين به. اند داده افزايش آوري سرسام
 سنگيني فشار اين بخرند كه دالر هزار سيصد باالي ارزش به اي بيمه ساله

 نبايد تاكسي براي ماشين كه عمر اين يا. است كوچك هاي شركت بر
 پنج تا شود مي توليد كه اولي روز از ماشين يعني باشد، سال پنج از تر بيش
 اين ترتيب به. شود مي خارج دور از بعد و باشد تاكسي تواند مي بعد سال

 مجبور هستند دارند شخصي تاكسي كه كساني يا و كوچك هاي شركت
 اين ي همه. است كرده چندان دو را فشار نيز اين. بخرند جديدي ماشين
سرمايه و  صاحبان جيب به خوبي ي سرمايه شود مي باعث موارد

 تاكسي كه كساني به زيادي اقتصادي فشار مقابل در و ها برود فروش ماشين
 به اجبار به و شود وارد دارند كوچك يران تاكسي هاي شركت يا خصوصي

  .اند نهاده گردن آن
 هاي شركت به بيشتر فشار براي شهرداري دستيِ هم با يلو شركت

 از تر بيش ديگر، طرف از بست بن در اقتصاد به كمك و طرف يك از كوچك
 كسي اگر كه اين اند، شده ديگري ي توطئه به متوسل پيش سال يك

 تواند مي كند استفاده خود سوخت براي طبيعي گاز از كه دارد اي تاكسي
هاي  به اين صورت اگر در طول روز ماشين .كند مسافركشي نوبت از خارج

بتوانند مدام حضور داشته باشند خارج از نوبت ) جي.ان.سي(گاز طبيعي
توانند  هاي عادي تنها در فرصتي مي توانند مسافركشي كنند و ماشين مي

جي .ان.هاي سي فرودگاه شلوغ باشد و ماشين مسافر سوار كنند كه

در . گو نباشند جواب
ها  دوتاي آن. هاي متعددي وجود دارند داالس فرودگاه

تر است و  يكي كه كوچك. مخصوص مسافربري و حمل و نقل عمومي است
فرودگاه ديگر . دهد الوفيلد نام دارد بيشتر پروازهاي داخلي را پوشش مي

دبليو نام دارد كه از فرودگاه كندي در نيويورك هم .اف.المللي است و د بين
  .شود ترين فرودگاه جهان محسوب مي پيشي گرفته و اكنون بزرگ

از يك سال پيش شركت يلو و شهرداري براي اجراي مقاصدشان از 
جي به .ان.هاي سي تر شروع كردند و با فرستادن ماشين ي ضعيف حلقه

جي .ان.هاي سي اگانه براي ماشينصف جد. فرودگاه الوفيلد آغاز كردند
تعيين كردند و عمال دست به كار شدند و در مدت دو هفته توانستند 

جي به فرودگاه الوفيلد بفرستند و عمال .ان.گاه تاكسي سي هفتاد دست
هاي معمولي در بهترين حالت فقط دوبار بتوانند  باعث شدند كه تاكسي

 معموليِ مقيم هاي ران تاكسي به اقتصادي و بيكاري فشار. مسافر سوار كنند
 وكيل كنند، آوري جمع دالر حدود صدهزار ها آن شد باعث فرودگاه در

 موقت طور به شد باعث شكايت اين. كنند شكايت طرح اين از و بگيرند
جي را .ان.هاي سي و جلوي حضور خارج از نوبت تاكسي شود لغو طرح اين

هاي معمولي  عداد اندك تاكسياما به دليل كوچكيِ فرودگاه و ت. گرفتند
 به ناچار ي دادگاه فراهم كنند و ها نتوانستند پول براي جلسه راننده

 جي.ان.سي هاي تاكسي فقط بعد به آن از و كردند ترك را الوفيلد فرودگاه
  .كنند كار توانستند الوفيلد فرودگاه در

 جي.ان.سي تاكسي دستگاه 70 .گذرد مي اتفاق اين از سال يك حال
 ي پرداختيِ كرايه ايستند و  به صف همگي در بايد و هستند فرودگاه در

 و است شده نيم برابر و نيز يك شركت به ها تاكسي اين ي ماهانه امتياز
 ميان در نارضايتي بروز باعث نتيجه در ماند، نمي راننده براي پولي عمال
  .است شده ها آن

 آينده در كه شده دايجا كوچك هاي شركت براي زيادي نگراني اكنون
 تاكسي تعدادي بار دو كنون تا. بدهند دست از نيز را المللي بين فرودگاه

 هاي شركت بار هر اما اند فرستاده المللي بين فرودگاه به را جي.ان.سي
 براي پرداخت به  دالر صدهزار چهار حدود در پولي كردن جمع با كوچك
 مسافركشي نوبت از خارج اه تاكسي اين اند نگذاشته طور موقت به وكيل،
 پول آوري جمع هم مشغول سوم بار براي كه شده باعث نگراني اين. كنند
 جلوي وكيل طريق از جي.ان.هاي سي بازگشت تاكسي محض به تا شوند
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 گفته دادگستري قاضي دفعه دو هر كه جاست اين جالب. بگيرند را ها آن
 بايد اَش نوع هر از ها سيتاك ي همه و باشد مي غيرقانوني ها آن رفتار است
 اما. كند مسافركشي نوبت از خارج ندارد حق كسي و كنند رعايت را نوبت
 آمريكا مركزي دادگاه اختيار در نهايي راي اند گفته و اند گذاشته اي تبصره

 مركز راي منتظر و كنيم صادر قطعي حكم توانيم نمي ما و باشد مي
 اشخاص مالكيت در فرودگاه ونچ اند گفته ديگر طرف از. ماند خواهيم

 تصميمي هر خود مالكيت ي محدوده در توانند مي نيز ها آن نتيجه در است
 به اين صورت. كند صادر نهايي راي مركزي دادگاه كه كنند تا زماني اتخاذ

 تاكسي از تعدادي توانند مي يلو شركت و فرودگاه مدت چند هر
 مشغول نيز كوچك هاي كتشر استفاده كنند و نوبت از خارج جي.ان.سي
 مانع دادگستري و وكيل جيب در آن گذاشتن با تا شوند مي پول آوري جمع

 به توانستند كوچك هاي شركت دوم و اول بار اگر! شوند ها حضور آن
 آوري جمع دالر هزار چهارصد معادل بار هر پولي ها تاكسي راننده از راحتي
 در نقد پول و كنند دستي پيش خواهند مي سوم بار براي كه حال كنند،
 ديگر و هستند مواجه ها تاكسي راننده مقاومت با باشند داشته دست
 را ها پرونده نوع اين خواهد مي دادگاه .كنند دنبال را شيوه اين توانند نمي
 را مالي بحران فشارِ ها بازي اين با آمريكا بحراني شرايط در چون دهد كش
 كوچك هاي شركت شامل اين و ذارندگ مي مردم دوشِ به بيشتر چه هر

  .شود مي هم راني تاكسي
 آمريكا جمهور رييس اوباما را جي.ان.سي هاي ماشين از استفاده ي ايده

 او .است كرده مطرح بنزين گرانيِ از جلوگيري جهت آمريكا سراسر در
 سيستم است الزم سازي ماشين هاي كارخانه 2020 سال تا است گفته

 و تر ارزان چون كنند استفاده طبيعي گاز از تا دهند تغيير را هايشان ماشين
 مانده از موعد معين شده باقي سال 8 هنوز كه اين با. است تر صرفه به

 شهرِ شوراي اعضاي با راه هم خواه شركت يلو جمهوري صاحب است،
 اجراي پيشواز به دارند تصميم -هستند خواه جمهوري هم ها آن كه-داالس

 طرح به خواهند نمي و نيستند دموكرات اوباما مانند ها آن. ندبرو طرح اين
 هرچه آوريِ سود براي بهانه اين از خواهند مي بلكه بدهند، مثبت جواب او

  .كنند استفاده بيشتر
  :كنند هدف را دنبال مي اين منظور دو به ها آن

 گاز كه است موجود بنزين پمپ شش الي پنج داالس در -اول
 المللي بين فرودگاه مالكيت در ها آن از يكي كه دارند طبيعي

 كالني پول روز هر طرح شدنِ اين عملي با و است) دبليو.اف.دي(
  .گردد مي فرودگاه صاحب عايد طبيعي گاز فروش از

 گازي سيستم به ها ماشين بنزينيِ سيستم دادن تغيير -دوم
 اين به. دبردار براي هر ماشين در دالر هزار دوازده با برابر اي هزينه
 امكانات كه شهرداري و المللي بين فرودگاه يلو، شركت نيز منظور

 عايدشان دالر هزار دوازده ماشين هر براي دارند را تغيير ايجاد اين
 ها ماشين براي ها آن سوخت تغيير سيستم دانند مي ها آن. شود مي

 هاي شركت كنند صبر اگر و است گران و نامطمئن و ساز دست
 عرضه باالتر برابر چند كيفيتي با و تر ارزان را كار اين يخودروساز

 سياه بازار و كنند دستي پيش تا كنند مي عجله نتيجه در كنند مي
  .بياندازند راه به

 و - دارند) الوفيلد( تر كوچك فرودگاه از كه اي تجربه با شود تصور نمي
 شركت -اند ادهخود را نشان د نارضايتي جي.ان.هاي سي راننده اكنون هم از
 اين هدفشان بلكه دهد ارائه نوع اين از بيشتري هاي ماشين بخواهد يلو

 مجبور تا بترسانند را كوچك هاي شركت جنجال و جار اندازيِ راه با تا است
 حاصل ها آن از را سودشان تا دهند تغيير را هايشان ماشين سيستم شوند
) جي.ان.سي(دستگاه رصدچها حداقل يلو شركت اگر دانند مي ها آن. كنند
 صف در موقع آن و بپردازند كرايه پول نيم و برابر يك ها راننده و بسازد
 رها را گي راننده و ماند نمي ها راننده براي درآمدي ايستند، به جي.ان.سي
 اين با. ماند مي يلو شركت دست روي ها تاكسي صورت اين در. كنند مي
 كه است اين تنها هدف و بكند را كار اين يلو رود شركت نمي تصور حال

 هاي شركت و ها راننده دوش به برده نام هاي ارگان در را مالي بحران
  .بياندازند تر كوچك
 وكيل و يلو شركت مدافع وكيل آن حوش و حول و دادگاه جريان در
 كمك جي.ان.سي هاي تاكسي از استفاده اند گفته دو هر شهرداري مدافع

 اين كه مردمي تمامي. كند مي كم را گي آلوده و دشو تصفيه هوا كه كند مي
 ميليون چهار حدود داالس در فقط گويند مي با خنده اند شنيده را استدالل
 در. هستند كار به مشغول پيكر غول صنايع موتورهاي ي اضافه به ماشين
 به مشغول آمريكا صنايع تمامي ي اضافه به ماشين ميليون دويست حدود
 هم را جهان سطح در حركت حال در موتورهاي آمار اين به اگر و كارند
 فكر به فرودگاه صاحب و يلو شركت صاحب شهردار، چطور كنيم اضافه
 هوا گيِ آلوده معضل تاكسي چهارهزار حدود كردنِ جي.ان.سي با اند افتاده

  !كنند؟ حل را جهان در
 هاي شركت ي بقيه با يلو شركت ميان رقابت شود اشاره است الزم

 ديگر و بزرگ صنايع صاحبان بين رقابت چهارچوب در وچكك
 خرده و تر كوچك صنايع صاحبان با طرف، يك از كالن دارانِ سرمايه

 نظم راستاي در و هستند گرا قانون دو هر. است ديگر طرف از بورژوازي
ي دسته براي ارفاقي اول ي دسته. پردازند مي رقابت به داري سرمايه موجود 

 با موقعيت خواهند مي شكوه و ناله با نيز دوم ي دسته و ستندني قائل دوم
 ي دسته با خواهان جمهوري ميان اين در. شود گرفته نظر در برايشان ثباتي
 كه است دليل همين به. هستند راه هم دوم ي دسته با ها دموكرات و اول

 كمك كارگري هاي اتحاديه از خواهند نمي راني تاكسي كوچك هاي شركت
 طريق از خواهند مي فقط. كنند اندازي راه تظاهرات و اعتصاب يا و رندبگي

 و دانند مي قانوني راه تنها را اين و كنند اقدام لهامس حل براي دادگاه وكيل
 هايي راننده اكثر اكنون دليل اين به. دانند مي قانوني غير را ديگر هاي راه
 حاضر ديگر و اند كشيده كنار اين نزاع از را خود كنند مي كرايه تاكسي كه

 چه هر مواضع اتخاذ منظور به. كنند راهي هم كوچك هاي شركت با نيستند
 تا كنند كمك دارند كافي ي تجربه كه كساني است الزم تر روشن و تر شفاف
 كوچك هاي شركت با يلو شركت بين نزاع از بيشتر آگاهي با رانان تاكسي
 با هم تا شود تاسيس رانان تاكسي ي اتحاديه تا شود كوشش و بگيرند فاصله

 طرف از و شود مقابله راني تاكسي بزرگ و كوچك هاي شركت زورگويي
 رانان تاكسي هاي خواسته تحققِ بر و نموده افشا را حكومتي هاي بازي ديگر

 .كنند پافشاري
  
  



 

 

٤٤ 

  !!!راديو فنگ و نيمه رفورميسم
  
 

 

  ارژنگ نورايي
ما را بر آن  "مازورفورميسم"ا عنوان ي راديو فنگ بهجدهمين برنامه

گانِ اين راديوي اينترنتي پيرامون  هاي گردانندهداشت تا نگاهي به ديدگاه
ي رفورم و تببين خط نادرست حاكم بر اين راديو در چگونگي مساله

شناخت انواع گرايشات رفورميستي و نقد . مرزبندي با رفورميسم بياندازيم
فورميسم يكي از نيازهاي مبرم جنبش انقالبي و ماركسيستي هر نوعي از ر

كه هر از چند گاهي شاهد اين  ويژه آنبه. كمونيستي امروز ايران است
مساله هستيم كه بخشي از نيروهايي كه خود را چپ و راديكال و حتا 

هاي گوناگون به سمت رفورميسم يا دانند با داليل و بهانهكمونيست مي
آخرين . يابندميت رژيم اسالمي گرايش ميجناحي از بورژوازي و حاك

بود كه تعدادي از  88ي آن انتخابات رياست جمهوري رژيم در سال نمونه
 ها، محافل و احزابي كه خود را جزئي از طيف بي در و پيكرِشخصيت

اسالمي،  دانستند، با به رسميت شناختن بازي انتخابات جمهوريمي» چپ«
از حاكميت ايستادند و اين مساله بارِ ديگر پشت سرِ كانديداهاي جناحي 

به وضوح نشان داد كه رفورميسم در اشكال گوناگونِ راست و چپ مدام 
شود و نقد و مبارزه با اين گرايش يك بار براي هميشه نيست و بازتوليد مي
به درازاي تاريخِ ماركسيسم و جنبش كمونيستي، گرايشات و . نخواهد بود

ي كارگر چنين داخل طبقه يز داخل اين جنبش و همتمايالت رفورميستي ن
واره يكي  كه مبارزه و افشاي رفورميسم نيز هم چنان هم. وجود داشته است
  .هاي انقالبي بوده و خواهد بودهاي كمونيستاز وظايف و دغدغه

تر شدن پيش از پرداختن به اصلِ مطلب، طرح دو نكته را جهت روشن
  :دانيمالزم مي برد آن بحث و سهولت پيش

گر ماهيت طلب يا رفورميست را بيانكه ما اصطالحِ اصالح نخست اين
به نام  76هايي از حاكميت جمهوري اسالمي كه از سالواقعي آن بخش

-اند نميمعروف شده "رهبرانِ جنبش سبز"و هم اكنون  "طلباناصالح"
تر درستاز نظر ما براي اين جناح از بورژوازي ايران، لفظ . دانيم
ي اصليِ ايشان از هرگونه تغيير و  چرا كه انگيزه. است طلب ترميم

ي اول تضمينِ حيات رژيم جمهوري اسالمي ولو با  دگرگوني در درجه
 برچسپ و رنگ و لعاب جديد است و ابزارشان البته جانِ تازه بخشيدن

)refresh (با اين . به همين ساختار بورژوايي و همين رژيم موجود است
جود در اين نوشته به طريق معمول از همان اصطالح رايج و البته نادقيق و

  .طلب در مورد اين نيروها استفاده شده استاصالح
گانِ راديو فنگ  گرداننده«ممكن است با اين بحث روبرو شويم كه -دوم

شان هايدر داخلِ ايران هستند و از اين نظر در طرح صريح ديدگاه
ها خيلي ظر ما اين مساله در مورد راديو فنگيبه ن. »محدوديت دارند

ي اصلي؛ ايراد در خط و نگاه ايشان به مصداق ندارد و معتقديم مساله
ها، ي ديدگاههاي طرح آزادانهي رفورم و انقالب است و نه محدوديت مساله

گر و معلول همين خط كه نفس كار علنيِ اين چنيني، خود بيان و ديگر اين
  .به مبارزه در شرايط حاكم بر ايران است و نگرش نادرست

-ويژه بالفعل شدن تمام پتانسيلو به 88پس از شكست جنبش سال 
طلبي در چهارچوب رژيم  ي اصالحهاي توهمِ رفورم و به پايان رسيدن ايده

 هاي چپ جريان سبز كه ما از آن بهويژه از ميان بخشاسالمي، گرايشي به
كنيم برآمدند كه با حمله به ير ميتعب) GREEN LEFT(» چپِ سبز«

گاميِ  داري و پيش طلبانِ داخل حاكميت، ژِست پرچماشخاصي از اصالح
طلبي و حتا ارتقاي جنبش را ضديت با رفورميسم و مخالفت با اصالح

ترين تريبون چنين گرايشي بود شايد معروف ميخكي  نامهشب. گرفتند
اين  1.اش پرداختيمهايديدگاهكه ما در همان مقطع انتشار آن به نقد 

طلب و حتا هاي اصالحگرايش با هدف قرار دادن برخي از رهبران و چهره
ها يك درك محدود از ضديت با رحمانه به آن هاي به ظاهر بيحمله

جانبه و انقالبي گذارد كه در ذات خود، دركي همهرفورميسم را جلو مي
ها كال پيدا و پنهان گوناگوني به ايدهاَش به اش نيست و اساساً هنوز بند ناف

و راديو فنگ نيز در  مازورفورميسم. و باورهاي رفورميستي وصل است
برنامه دو قسمت . كننداَش از همين گرايش و همين خط پيروي ميكليت
بخش نخست با حمله به محمد خاتمي و ماجراي رأي دادن او در : دارد

شود و در جمهوري  وي شروع مي هاي رياستانتخابات اخير و كالً سال
اثر » چرا حق با ماركس بود«بخش دوم شامل قرائت فصل هشتم كتاب

تري ايگلتون است كه موضوع اصلي آن نسبت انقالب و اصالح در 
هاي ماركسيسم است البته از ديدگاه ايگلتون كه به اعتقاد ما حاوي درك

بندي از تجارب  جمع ي قهر انقالبي ونادرستي از ماهيت انقالب و مساله
  .هاي سوسياليستي در قرن بيستم استها و انقالبدولت

ي راديو فنگ متوجه محمد خاتمي در قسمت اول نوك اصلي حمله
است و دوران رياست جمهوري وي و البته از چند فرد ديگر چون ابراهيم 

اوال . شودنبوي، مسعود بهنود، حميد دباشي، گنجي و غيره هم نام برده مي
سوال ما از اين دوستان اين است كه مالك و معيارشان براي شاخص قرار 

اي دادن اين افراد به عنوان مصاديق مازورفورميسم چيست؟ و چرا سياهه
هاي چپ نبايد با همان ها خصوصاً رفورميستاز نام ساير رفورميست

صراحت كالمِ راديو فنگ مورد نقد و خطاب قرار گيرند؟ مثال چرا امثال 
زاده، حجاريان، زاده، امينزاده، اميرارجمند، مزروعي، بهزاد نبوي، رمضاناجت

اند؟ آيا به صرف زندان بودن رهنورد و غيره از اين دايره كنار گذاشته شده
هايِ ذاتاً رفورميست  و تحت فشار قرار داشتن از سوي رژيم؟ ملي مذهبي

سبز برده نشده است؟ هاي چرا در اين ليست قرار ندارند؟ چرا نامي از چپ
مثال مرتضا محيط كه با تفسير به رأي كردن برخي آثار و نظرات ماركس و 
لنين و مائو تمام قد پشت جريان رفورميستي سبز ايستاده است و رهبران 

داند و يك روز سبز را يك روز حافظ استقاللِ ضد امپرياليستي ايران مي
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چرا . ايي و دموكراسيِ تودهپيش قراول اقتصاد دولتي و عدالت اجتماع
يا «شان بهي حساسِ هگليي رخدادش كه افق سوژهمراد فرهادپور و حلقه

بخش را يك روز در دوم ختم شد و رخداد رهايي» حسين، ميرحسين
و يك روز در نخست وزير امام يافتند، نبايد جزو اين قماش  76خرداد 

ه و علي خدايي، كاظم باشند؟ فداييان اكثريت و فرخ نگهدار، حزب تود
دموكرات و  علمداري و نيره توحيدي و يك دو جين چپِ سابق و سوسيال

گيريِ اين اسامي خط  گيرند؟ با پيليبرالِ امروزي كجاي اين قصه جاي مي
سوال . شودتر ميو درك ناقص و قسميِ راديو فنگ از رفورميسم روشن

در ايران فقط خاصِ  ي رفورم و انقالبدوم ما اين است كه مگر دوگانه
شود؟ چرا دوستان راديو فنگ كمپين طلبانِ حكومتي و خاتمي مياصالح

-اي از گرايشات رفورميستي و محافظهيك ميليون امضاء را كه مجموعه
هاي پروامپرياليست است را نبايد به عنوان تجسم كارانه تا فمنيست

هاي در تمام سال هاداد كنند؟ مگر نه اين است كه كمپيني رفورميسم قلم
اخير يك چشم به بيت آيات عظام قم داشتند و يك چشم به راهروهاي 

كرد امثال نبوي و دباشي مستوجب  مجلس؟ چرا رأي دادن خاتمي و عمل
ها نه؟ از اين زاويه هاي كمپينيكرد و تئوري چنان الفاظي است و عمل

- صي از ترميمكه ضد جناح خا راديو فنگ نه ضد هر نوعي از رفورميسم بل
به اعتقاد ما شاخص صحيح در مرزبندي ميان . طلبانِ رژيم اسالمي است

ي اقتصادي و  برنامه) 1: رفورم و انقالب در شرايط امروز سه چيز است
فعليت انقالب ) 2گرِ ماهيت طبقاتي آن است،  سياسي يك جريان كه بيان

جهت انقالب  ي عينيِ كافيسوسياليستي و باور به اين مساله كه زمينه
وجود دارد پس بايد به دنبال تدارك و سازماندهي عنصر ذهني آن يعني 

ضرورت رهبري انقالب و جنبش از ) 3گامِ كمونيست رفت و  حزب پيش
حال . گامِ پرولتاريا سوي پرولتاريا و توسط حزب كمونيست به عنوان پيش

دهد قرار مي ي طبقاتيي رفورميسم را وراي مبارزهكه راديو فنگ پديده آن
ي سياسيِ اندازِ طبقاتي و برنامه و رفورميست بودن را نه بر اساس چشم

افراد و جريانات بلكه كامال شخصي و بر اساس موقعيت ايشان مثال در 
هاي افراد ي سياسي، واكنشزندان بودن يا نبودن، صراحت كالم، پيشينه

و غيره ارزيابي به مسائل روز، تحت فشار قرار داشتن از سوي حاكميت 
ي انقالب و رفورم يعني با معيارهاي واقعي و طبقاتيِ متمايز كننده. كندمي

اندازِ طبقاتي و فعليت انقالب و هژموني و رهبري آن فرق چنداني  چشم
ها، دباشي و فرهادپور، ميان خاتمي و موسوي، كروبي و موسوي خوئيني
مع روحانيون مبارز و گنجي و نگهدار و كمپين يك ميليون امضاء و مج

اند؛ نفي فعليت انقالب و همه ايشان در يك چيز مشترك. غيره وجود ندارد
كه  كما اين. سپردن قدرت سياسي و رهبري جنبش اجتماعي به بورژوازي

گيري و در جريان قانون حذف  مثال موسوي و كروبي پيش از دست
ن قانون بورژوايي نژاد، مخالفتي با نفس ايسوبسيدها از سوي دولت احمدي

. و ضد كارگري نداشتند بلكه دعوا بر سر زمان آن و مجري آن بود
ي ايران ي منافع كارگران و ديگر اقشار فرودست جامعهكه از زاويه چنان هم

هاي اقتصادي و سياسي اين دو با خاتمي يا تفاوت چنداني ميان برنامه
اطبِ راديو فنگ روشن براي مخ. نژاد وجود نداشترفسنجاني و حتا احمدي

و اساسا مخاطب، ! نيست چرا خاتمي رفورميست است و موسوي نيست
ها مثل صراحت كالم موسوي كه ظاهراً ربط استدالالت راديو فنگي

اَش با كيشِ شخصيت در جريان  است، يا مخالفت» شفاف و قشنگ«خيلي
ژيم كار ر) ضد فرهنگي(كه در باالترين نهادهاي فرهنگي روز تولدش، يا اين

نجات «كرده و با رسيدن كارد به استخوان برايرا مي!!! اشفرهنگي
ي انتخابات گذاشته را با ضد رفورميست بودن و از  پا به عرصه» كشورش
اگر چه در اغتشاش حاكم . شودتر انقالبي بودنِ موسوي متوجه نمي آن مهم

ي ساساً ايدها« :شنويم كهي راديو فنگ در جايي چنين ميبر خط و برنامه
و گويي اين گزاره قرار است ره » ي حفظ وضع موجود استاصالحات، ايده

گرِ  به انقالب و ضرورت آن ببرد اما انقالبي دانستن موسوي خود بيان
كه  اين. ها از انقالب استماهيت به غايت غلط و انحرافيِ درك راديو فنگي

موسوي كه سوداي  چقدر انقالبِ مدنظر راديو فنگ با انقالب از نظر
نژاد منظور اصوالً در آن مناظره با احمدي[بازگشت به دوران خميني را دارد

اش به بودن و وفاداري» خط امام«موسوي از انقالبي بودن مرادف بود با در
تجانس و تشابه دارند را بايد به دست ] گري از نوع خمينيستي آنانقالب

  ! زمان و تاريخ سپرد
ع داستان اصالحات در ايران، سه سال پس از سال پس از شرو 15

اي كه ي تير خالص به توهم رفورم، در زمانهبه مثابه 88انتخابات سال 
ها دستان و سالخان و مجريان  رژيم اسالمي سال بخش وسيعي از كار به

است از ضرورت ايجاد اصالحات در بخشي يا حتا تمام حاكميت سخن 
ها و حاكمان شرع و حجج اسالمِ مرتجع از اهللاگويند و تعدادي از آيتمي

كه راديو فنگ با حمله به چند شخصيت از  گويند، ايناصالحات و رفورم مي
و ] و نه نفس رفورميسم و تمام گرايشات حامي آن[طلبانلشگرِ اصالح

ي توسل به فصلي از كتابِ تري ايگلتون به فكر رفع سوءتفاهم از دوگانه
هر «است آن هم با بيان جمالتي از اين دست كهاصالح افتاده  –انقالب

» گاهي تند رفتن«و يا متذكر شدن لزوم » انقالب شكلي از اصالحات است
محابا و گسست از توان نقد بياز زبان احمد زيدآبادي را هرگز نمي

رفورميسم و تبليغ انقالب و انديشيدن به چگونگي تدارك آن نام نهاد و از 
ديو فنگ هنوز دچار شكلي از رفورم يا نيمه رفورميسم اين نظر بايد گفت را

باور به امر انقالب سوسياليستي و ضرورت و فعليت آن در شرايط . است
امروز ايران نيازمند يك گسست تمام عيار از هر نوع رفورميسم و هر نوع 

بدون قطع اميد از انواع و . است طلبانهطلبانه و اصالحانديشه و باور ترميم
توان افقِ انقالب را ترسيم كرد هاي رفورميستي نمي ها و برنامهام دركاقس

و به بيانِ ديگر ميزان مماشات يك جريان يا خط سياسي با رفورم و 
. ي آن جريان از امر انقالب و فعليت آن استگرِ فاصلهها بيانرفورميست

 در تحليل مشخص از شرايط مشخصِ امروز ايران نسبت انقالب و اصالح
آن هم در . بيش از هر وقت ديگري نمودار نسبت تباين و آنتاگونيسم است

ها به ضرورت انقالب شرايطي كه نيروهاي انقالبي و سطح گرايش توده
را از هرگونه توهمِ اصالح و » تغيير«يچنان است كه بايد معناي واقعي واژه

اي و هاحتمالِ رفورم جدا كرد و چنين اثبات كرد كه هر نوع تغيير ريش
كش جامعه جز با  ي كارگر و ساير اقشار زحمتواقعي به نفع موقعيت طبقه

سرنگوني تماميت رژيم جمهوري اسالمي و بورژوازي حاكم بر ايران يعني 
توان گاه مي در ايران امروز فقط آن. يك انقالب اجتماعي ممكن نخواهد بود

گسستن از هرگونه  حرف از انقالب و فعليت آن زد كه از همين امروز با
  .رفورم و رفورميسمي براي انقالب و قيام تدارك ديد و مبارزه كرد

  :ها نوشت پي
  :راديو فنگ 18 ي لينك برنامه

http://radiofang.com/?p=251 
  :لينك نقد ما بر ميخك

http://wp.me/p1DR5R-48  



 

 

٤٦ 

 جلو گذاشت؟)به موقع( حل را اهر

 يِ فيلمِ درباره

 "به موقع"             

   )In Time( 
 يِ آندري نيكول ساخته

  
 

 
 
 

  
  آزاد پاكباز

يادداشت پيشِ رو در تالش برايِ معرفي و نقد فيلمِ 
ايي ج از آن. يِ آندرِي نيكول نوشته شده است ساخته )in time(تايم  اين

داري را مستقيما زيرِ  نقشِ پول در نظامِ سرمايه ،ساز در اين اثر كه فيلم
چنين به  دهد و هم بين قرار داده و از زوايايِ مختلف مورد بررسي قرار مي ذره

خود يكي از مباحث مهمِ ماركسيسم در اقتصاد  ،كه اين موضوع علت آن
ئولوژيِ  هنظر و ايد بررويِ نقطه به ناگزير ،باشد يِ طبقاتي مي سياسي و مبارزه

  . تر تمركز شده است بيش ،اش حاكم بر فيلم در مورد موضوع
اما . آورد يِ انسان و پول را به رويِ پرده مي داستانِ رابطه ،اين فيلم

پول را حذف كرده و نقشِ آن را به  ،ساز با ترفندي استادانه در اين فيلم فيلم
ترين انتخاب برايِ بيانِ  ن جايگزيني، درستزمان داده است، كه به واقع اي

هايِ اين فيلم ساعتي  بررويِ دست آدم. ست يِ امروزي نقشِ سرمايه در جامعه
شان از  الكترونيكي حك شده كه عمرشان در آن ذخيره شده و تمامِ مبادالت

چه را كه به دادوستد ربط دارد با  قبيلِ گرفتنِ حقوق، پرداخت قبوض و هرآن
تر  دهند و به زبانِ ساده ها انجام مي گر شان بررويِ  حس دنِ دستقراردا

گي شروع به كار  ساله 25ها از  اين ساعت. كنند عمرشان را معامله مي
كند و تنها  شان تغييري نمي ها فيزيك كنند و از آن سن به بعد انسان مي

ز شان ني گي شان است كه اگر تمام شود زنده يِ زماني شان ذخيره دغدغه
به واقع . شود جاست كه تكاپو برايِ بقاء شروع مي از آن. يابد خاتمه مي

يِ ابديت و ناميرايي و نسبت آن  اي از مساله مندانه كارگردان با تمثيلِ هوش
داريِ موجود در جوامعِ ما كه با  با حقِ حيات و زيستن در مناسبات سرمايه

را به عمقِ پلشتي و شود، ذهنِ بيننده  پول امكان يافته و تضمين مي
پول . كند گيِ خود او متوجه مي ناكِي مناسبات روزمره و جاري در زنده هول

زماني كه . ها است يِ كار در ميانِ انسان داري واسطي برايِ مبادله در سرمايه
در واقع كارتان را كه در شكلِ پولِ  ،خريد شما پيراهنِ دوخت چين را مي

كه نيرويِ كاِر كارگرِ چيني را در اختيار گرفته داري  ذخيره شده با سرمايه
يِ  دار، نشانه اي قليل به نامِ سرمايه انباشت پول در دست عده. كنيد مبادله مي

كار يعني صرف عمر و انرژيِ بدني و . ها در دست آنان است انباشت كارِ انسان
مندان  روتدر اين فيلم پول به شكلِ زمان و عمر در آمده و ث. ذهنيِ انسان

اين قياس را . شوند اي خريده و جاودانه مي عمرِ مردم را به شكلِ ناعادالنه
داري با به يغما بردنِ  سرمايه: بايد به ورايِ تفسيرِ اين فيلم تعميم داد و گفت

كند و  ها خود را بازتوليد مي عمرِ انسان
  . كند كه خود را جاودانه كند آهنگ آن مي

بازيِ جاستين تيم برليك، آماندا سي فريد و بازيگرانِ با  "تايم اين"فيلمِ 
اي را كه با  گي و كارگردانيِ آندرِي نيكول جامعه ديگري و به نويسنده

چنين نقشِ ارزشِ افزوده كه خونِ  محوريت پول سرِ پا است و هم
. كشد هايِ اين نظام است را به تصوير مي بخشِ جاري در رگ حيات

هايِ قبليِ او  لمِ نيكول در مقامِ كارگرداني است، فيلمچهارمين في "تايم اين"
آخرينِ در پردازد كه  داري مي يِ سرمايه هم اكثرا به مشكالت ناشي از جامعه

چيِ خُرد اسلحه تا مرزِ معامله با  به رشد يك قاچاق »اربابِ جنگ« ،ها آن
  .    پرداخت كردنِ اين روابط مي هايِ امپرياليستي و فاش ارتش
يك جوان به نامِ ويل از ) جاستين تيمبرليك("تايم اين"قشِ اولِ فيلمِ ن
اش مانند  وغم كند كه تمامِ هم اي كار مي يِ فرودست جامعه در كارخانه طبقه

شب به طورِ تصادفي با يك  او يك. ش زنده ماندن استاَ هاي اي طبقه باقيِ هم
و جانِ آن را از دست شود  مرد كه حدود يك قرن عمر ذخيره دارد آشنا مي

ها  هايي معنادار بينِ آن شان ديالوگ پس از فرار .دهد نجات مي» ها زمان دزد«
كه چند  برايِ اين«: گويد مرد در آن صحنه به ويل مي ،شود رد و بدل مي

ساز نقشِ  و از همان ابتدا فيلم »…ها بايد بميرن نفر جاودانه بشن خيلي
اي كه  گي نواختيِ زنده مرد كه از يك ،كند شا ميواقعيِ پول را برايِ بيننده اف

اش به وجود آورده به ستوه آمده و بر خالف ميلِ ويل تمامِ  اين سيستم براي
ويل . شود دهد و داستانِ اصليِ فيلم از آن به بعد آغاز مي عمرش را به او مي

امان به علت اين كه متهم به قتل است و البته از رويِ ميلِ باطني برايِ در 
رها  دا يِ پول به منطقه» دار مأمورينِ زمان«گيري توسط  ماندن از دست

هايِ سرمايه  ترين قطب دخترِ يكي از بزرگ» سيلويا«جا با  گريزد و آن مي
جا  كند و از آن شدن، با دختر فرار مي كند و پس از شناسايي رابطه بر قرار مي

ها و پخشِ آن بينِ  دار سرمايه برد زدن به زمانِ ها تصميم به دست به بعد آن
اش را برايِ آن از دست  گيرند، همان كاري كه پدرِ ويل جان مردمِ فقير مي

  .گيرند منشي را به پيش مي"هود رابين"تر نوعي  داد و در بيانِ ساده
پليسي و تعقيب و  با زيركيِ خاصي از ژانرِ اكشن "تايم اين"نيكول در 

اش تا به آخرِ فيلم بر  داشتن طبِ عام به سينما و نگهگريز برايِ كشاندنِ مخا
شده برايِ پول در نظامِ  جويد تا ارزشِ تعريف رويِ صندلي بهره مي

اش به عنوانِ قفلي كه زنجيرهايِ اسارت را به پايِ  داري و نقش سرمايه



 

 

٤٧ 

يِ  العاده برداريِ فوق فيلم. ها محكم كرده است، بيان كند گي آن زنده
گي در مجموع يك اثرِ  ها، همه نور و ميزانسن ،هايِ به موقع رشب ،هاليوودي

اش را  موفقيت "تايم اين"يِ روانِ  نامه فيلم. گذارند اي را پيشِ رو مي حرفه
  . هايِ ماندگارش است اش و البته ديالوگ تر مديونِ موضوع بيش

داري و عريان نشان  يِ سرمايه نيكول با درآوردنِ لباسِ پول از جامعه
برد و  ادنِ اندامِ معلولِ اين نظام از طريقِ حذف پول، ما را به عمقِ فاجعه ميد

. دهد تر كردنِ پوست اين نظام نشان مي نقشِ واقعيِ زمان را در هر چه كلُفت
در  "زمان"جاست كه كارگردان ما را مجبور به فكركردن در مورد نقشِ  اين

چه در پسِ پول پنهان است در  ه آنك كند و اين نظامِ كنونيِ حاكم بر دنيا مي
  .ها است واقع زمان يا عمرِ انسان

يِ كارگران و  در موارد متعددي در فيلم به خوبي تفاوت جامعه
يِ عمرشان حداكثر دو تا سه روز است و در واقع  كه ذخيره(كشان زحمت
 رخصوص د را با بورژواها حتا در راه رفتن و به) كنند گي مي لب زنده به جان

. شود گيِ روزمره نشان داده مي در زنده ،شان برايِ هدر رفتنِ زمان استرسِ
پوش با تفريحاتي  خوش ،اي با مردمانِ ريلكس جامعه ،يِ غالب جامعه
اما در  ،اتمامِ زمان است ،ست كه از تنها چيزي كه هراس ندارند افراطي
ن دارند كه شا يِ مغلوب هميشه چشم به ساعدهاي هايِ جامعه انسان ،مقابل

. بار را بدرود گويند گيِ فالكت تمام شود و زنده  شان مانده زمانِ باقي مبادا اندك
است ) ها محله( مرزهايِ سفت و سخت بينِ مناطقِ زماني ،يِ جالبِ ديگر نكته

داشتنِ فقرا از  خبر نگاه تر از آن بي ماندنِ محالت و مهم دست كه به دليلِ يك
  .هاست ها و تفاوت بينِ آن دار گيِ پول نوعِ زنده

رد ب دست) اش دخترِ مورد عالقه(كه ويل و سيلويا اواسط فيلم بعد از اين 
 ،كنند زنند و آن را بينِ مردمِ فقير پخش مي ن ميادار كالني به زمانِ سرمايه

شوند كه مقابلِ مانيتوري عظيم كه  دار ديده مي در سكانسي مامورينِ زمان
مان با ءاند و با عصبانيتي توا دهد ايستاده اني را نشان مييِ مناطقِ زم نقشه

مندان به  يِ ثروت كالن از منطقه) اي سرمايه(جاييِ زمانيِ به علت جابه ،نگراني
كنند كه اگر اين مقدار زمان سريعا به جايِ  يِ فرودستان تاكيد مي منطقه
كانس به كارگردان در اين س. خورند اي شديد مي برنگردد ضربه اش اصلي

ناپذيرِ انحصارِ مالكيت خصوصي را به عنوانِ جزء  خوبي نقشِ انكار
و بيننده متوجه . كند داري برايِ بيننده، رو مي ناپذيرِ نظامِ سرمايه جدايي

چراييِ وجود انحصارِ مالكيت خصوصي به عنوانِ نقشِ اولِ سناريويِ 
ام حرفي برايِ گفتن شود و اگر وجود نداشته باشد اين نظ داري مي سرمايه
هايِ  تك توده اين عنصرِ نظامِ كنوني طوري بنا گذاشته شده كه تك. ندارد

ديگر  روند و برايِ بقايِ خود بايد خونِ يك مردم، ناگزير به باتالقِ آن فرو مي
داري هيچ نقشي در اين  را بمكند، طوري كه در ظاهرِ امر، نظامِ سرمايه

  .كند تراژدي بازي نمي
نسِ جالبي در اواخرِ فيلم وقتي دو قهرمانِ داستان به دامِ در سكا

بندي بر  برايِ شرط "اندازي مچ"نهاد  افتند، پيش مي) گيرها باج(»دزدها زمان«
شود و برايِ چند  گيرها به ويل داده مي يِ باج رويِ عمرشان از طرف سركرده

يد اين شود، شا لحظه هيجان و التهابِ خاصي در فضايِ فيلم حاكم مي
اي  هايِ عاشقانه، لحظه قسمت فيلم برايِ تماشاچي همانند سكانسي با بوسه

اي كه در اين سكانس، كارگردان عامدانه يا غيرِعامدانه  گذرا باشد اما از نكته
ويل كه صفت كارگر را با خود . توان گذشت راحتي نمي كند به به آن اشاره مي

و تا  راهنماط مختلف در داستان، كردش در شراي كشد طبيعتا عمل يدك مي
اي بازتابِ رفتارِ اين قشرِ جامعه در قبالِ اشكالِ مشابه همين شرايط در  اندازه
ومرج در برخي  يِ پر هرج شايد كه كارگر در اين جامعه. واقعي است  يِ جامعه

كند  هايي كه خود طرح مي و با راه حل تنهايي به ،اندازهايي موارد بتواند با مچ
در راه درست گام بردارد و از پسِ  ،به ارث بردهاز گذشته ) مانند ويل(و

طور است؟ بياييد اين مساله را در  اش برآيد اما واقعا هميشه همين مشكالت
دقيقا همان موضوعي كه داستانِ فيلم با آن اوج : تر ببينيم مقياسِ بزرگ

اين مساله . با سيستمرسد يعني مبارزه  يِ نهاييِ خود مي گيرد و به نقطه مي
شان  اتحاد كارگران شرط است و انگيزه ،ناپذير است كه در اين مبارزه انكار

يِ ديگرش استثمار است سنگيني  يِ ترازويي كه در كفه برايِ رهايي در كفه
كند اما بايد اين موضوعِ مهم را هم در نظر گرفت كه كارگري كه از فرط  مي

اش به لب  دهانش را ندارد و از اين اسارت جاناستثمار وقت قورت دادنِ آب 
اش  اش هم برايِ مبارزه در راه آزادي به مقدارِ انگيزه رسيده، آيا علم و روش
  كارايي و كيفيت دارد؟ 

در اواخرِ فيلم دو بازيگرِ اصلي در سكانسي اكشن بعد از يك تعقيب و 
بامي پنهان  پشتكنند و بر رويِ  دار فرار مي گريز، از دست مامورِ زمان

شوند كه ناگهان توجه ويل به تابلويِ اعالمِ نرخِ سود وامِ بانك آن طرف  مي
شان پي  برد شود و به باال رفتنِ نرخِ سود ناشي از دست خيابان جلب مي

اثر بودنِ روشِ مبارزاتيِ خودشان اعتراف  برد و آن موقع است كه به بي مي
قدر پيچيده است  اش آن اين نظام و روابط فهماند كه كند و به مخاطب مي مي

. اش رفت سوزي برايِ مردم به جنگ شود با يك تفنگ و مقداري دل كه نمي
كند،  اش را قطع كني دو سر اضافه مي غولي است كه اگر يك پاي ،اين نظام

كه غول، غولِ  شوند و خالصه اين اش دراز مي اش را بزني پاهاي هاي دست
اش را به جنگ  دان با اميد واهي دادن باز هم بازيگرانعجيبي است اما كارگر

  .شوند فرستد و گويا موفق هم مي غول مي
آيد  طور كه در باال بدان اشاره شد اين سوالِ اساسي پيش مي اما همان

طور كه ويل به  كه آيا واقعا راه مبارزه با اين سيستم اين است؟ طبيعتا همان
فيلم با توجه به . است نهند جوابِ اين سوال ك ناتوانيِ اين روش اعتراف مي

هايي كه با زيركيِ  هايي هم دارد، ضعف هايِ غيرِ قابلِ انكارش ضعف قوت
طورِ  ها پنهان شده و اين دو خصلت فيلم به بورژوا مĤبانه در دلِ همين قوت

ها صحبت  هايي كه از آن اين توانايي. كنند دپنداري مي زا عجيبي با هم، هم
كه (يِ درست و كارآمدي را به بيننده ارائه ندهد اگر در مجموع، ايده شود مي

هايِ بيننده  نقشِ مسكني برايِ سردرد) به قولِ برخي دوستان(تنها  نه) نداده
كند، كه  كه بيننده را دچارِ بيماريِ خطرناك توهم هم مي كند بل را ايفا نمي

رود؛ كه مردم را   اين انتظار نميالبته از فيلمي كه توليد هاليوود است بيش از 
چنيني كه خودشان هر روز آن را تا مغزِ استخوان حس  هايي اين به افشاگري

بنايِ اين جامعه را  گويانِ باهوش، طوري رو اين ياوه. خوش كند كنند دل مي
وجد بيايند و  آوردهايي به يِ مردم از چنين دست اند كه توده آلوده كرده

گي  يِ تصوير شده در فيلم زنده اي همانند جامعه جامعه طور كه در دلِ همين
رهايِ  پردازي كنند و ايثا كنند بدونِ برداشتنِ حتا يك قدم، فقط رويا مي

شب كه سر بر بالين  ها را تنها راه نجات بدانند و هر قهرمانانِ اين فيلم
كه  گذارند رويايِ اين ناجي را ببينند و حتا به مغزشان هم خطور نكند مي

يِ مبارزه با اين سيستم تا سرنگونيِ كاملِ آن  ها در اين پروسه نقشِ آن
اي است كه در اين فيلم اصال به آن اهميتي داده  اين نكته! چيست؟

  .شود نمي
نامه بايد گفته شود  هايِ درخشانِ فيلم در آخر با تاكيد دوباره به قوت

شعرِ آلفرد لرد تنيسون  بنديِ ناخودآگاه ها و پايان كارگردان با آن ايده
ها را دليلِ جستن نشايد،  توده"گويد  انگليسي، شاعرِ دربارِ ويكتوريا كه مي

 .كند مان  تداعي مي را در ذهن "ها را كار كردن و مردن بايد آن
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 نگاهي به شاهين نجفي و نَقي    

  ها و جمهوري اسالميرسانه    
  

  كامران پرند
يك م رتديادداشت  

-هاي فارسي، سرتيترِ رسانه- ماه مه 9-  بهشتاردي 20چهارشنبه روزِ 
گان به ساحت مقدسِ امام زبان، از صدورِ فتواي حكمِ ارتداد توهين كننده

چندروز از اين  فاصلهبه. اهللا صافيِ گلپايگاني خبر دادندنقي توسط آيت
- اهللا مكارمِآيت .ي نقي مشمولِ اين حكم شدخبر، شاهين نجفي با ترانه

تري اين حكم و اعتبارِ طورِ مشخصشيرازي ديگر مرجعِ تقليد شيعه، به
 كشتن براي نيز آنالينشيعه خبري پايگاه. را تاييد كردجاري شدنِ آن

 كرده تعيين جايزه دالر هزار 100 و اجرايِ فتوا، مبلغ »نجفي شاهين«
ي نقي، توسط رانهي تاست و در پسِ اين موج، شاهين نجفي خواننده

. هاي امنيتي قرار گرفتتحت مراقبت - آلمان–اش پليسِ كشورِ محلِ اقامت
هاي خود شاهين، اي، مصاحبههاي متناقضِ رسانهبا توجه به واكنش
يادداشت "باره، اجتماعي دراين-هاي هنرمند و سياسياظهارنظرات چهره

ها هايي كه از آن، لينكمرتد در انتهاي يادداشت. را بخوانيد "يك مرتد
  .كندهايي را آورده، ضميمه مينقلِ قول

  
  فتواي ارتداد و بازيِ جمهوري اسالمي

ترين دورانِ كه رژيم اسالمي يكي از بدترين و آشفتهدر شرايطي
كند، شرايط صدورِ ي داخلي و خارجي تجربه ميسياسيِ خود را در عرصه

هاي هاي زيادي در خروجيبه حاشيه .دقت بايد بررسي كرداين فتوا را به
هاي مختلف دامن زده شده و اين فتوا را با فتوايِ قتلِ بوكي و وبالگفيس

هاي عجيب و غريبي كه شرايط سلمان رشدي يكي دانسته و مقايسه
هاي ست كه رژيمواقعيت اين. اندمشخصِ نظامِ اسالمي را از قلم انداخته

-مهوري اسالمي كه در نوك هرمِ حاكميتارتجاعي و ديكتاتوري مانند ج
خش هر گي رخ داده از هر صدايي و حتي از صداي خششان نيز چندپاره

شان به تحركات اجتماعي فقط به سركوب برگي وحشت دارند و حساسيت
المللي و رژيمي كه در بعد بين. دهدو حبس و شكنجه و اعدام پا مي
-را از دست داده، در راسِ حاكميت اشداخلي مشروعيت سياسي و مذهبي

دست تواند به يكنمي 60ي ئولوژي مذهبي همانند دهه هاش نيز ديگر ايد
اي در بين هاي ديني به مضحكهمذهب و سمبل. اش ياري رساندشدن

گاه قبليِ اش بدل شده است و جايدارانِ قديميبرخي طرف اجوانان و حت
نِ نسلِ جوانِ امروز از دست داده خصوص درمياخود را در اجتماع و به

برند، كار مياندختنِ هم بههايي كه جوانان براي تمسخر و دستواژه. است
هاي مذهبي با شخصيت پيامبر و امامان و در اين اواخر هم صفت جوك

در بينِ جوانان به عنوانِ نقشِ اضافي و زوركيِ يك فرد در يك  "نقي"
گرداني اين نسل از مذهب، بخشي از يهايي از روگي نمونهجمع همه
. ها با روابط و قوانينِ مذهبيِ رايج در جامعه و حاكميت استمخالفت آن

صدورِ فتواي ارتداد و قتلِ شاهين را توسط روحانيونِ حكومتيِ شيعه بايد 
از اين دريچه نگريست و توجه كرد كه اين فتوا، درواقع زهرِ چشم گرفتن و 

گردان و ضداسالمِ ي نسلي است كه از مذهب رويخط و نشان كشيدن برا
شان بخشاً ابزارِ ي دين برايسياسي است و مضحكه روحانيون و ائمه

 - نژادباند احمدي–سكوت تاكنونيِ جناحِ مقابل . مقاومت اجتماعي است
دليل نيست زيرا چندان هم بدشان نيامده كه وجاهت روحانيونِ در هم بي

. و براي خودشان مشروعيتي ديگري فراهم كنند قدرت زير سوال برود
بياني ديگر، اين فتوا به. خوش كردها دلهرچند نبايد به موضعِ تاكنونيِ آن

تر ميانِ مردم و حكومت ارزيابي را بايد از يك سو در چارچوبِ دعواي بزرگ
ي انفجار صادر شده و شاهين كرد كه براي ارعابِ نسلِ عاصي و آماده
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از اين نسل است و از سوي ديگر تالش براي علَم كردنِ ستونِ  اينماينده
. مقدسِ اسالم كه نيروهاي مختلف درونِ هيات حاكمه را به خط كند

دفاع از . بنابراين بايد با تمامِ قوا با اين سياست ورشكسته مبارزه كرد
مان با شاهين نجفي، درواقع دفاع از خودمان و دفاع از حقِ مخالفت

دفاع از شاهين نجفي، به . هاي سلطه و سركوب استترين روشارتجاعي
ترين ماندهاش آلوده به عقبمبارزه با رژيمي گره خورده كه روبناي سياسي

. ها را به اجرا گذاشته استسال آنها و قوانين است و بيش از سيحربه
 .دفاع از شاهين نجفي،  تقويت اعتراضات مردمي در سطوح مختلف است

  
  ها چه خبر؟دنياي رسانه در

هاي هنري، حقوقي، اجتماعي و اظهارات گوناگوني از سوي چهره
هم شاهين نجفي، هم . هاي مختلف صورت گرفته استسياسي با نظرگاه

... ي نقي، هم صافي گلپايگاني، هم مخالفين و موافقينِ ترانه و متنِ ترانه
هاي ديگر، و خروجي بوكدر فيس. اندمورد تجزيه و تحليل قرار گرفته

اظهارات . هاي حمايتيِ گوناگوني را از سوي فعالين شاهد هستيمكمپين
-كه روشنشان بيش از آنهايضد و نقيضِ برخي از اين فعالين و كمپين

ي مهم و عمده بايد به چند نمونه. گري كند، فضا را مخدوش كرده است
  اي گذرا داشته باشيم؛ اشاره

يعي از فعالينِ چپ، حقوق بشري و ضد اعدام و ي اول بخش وسدسته
اي شاهين را عده: ها انساني هستند كه برخوردي مشخص كردندميليون

برخي ديگر . گناه دانسته و آزاديِ بيان را در هر شرايطي مقدم دانستندبي
حرفي نزده، اين خصلت "كه سوزي بود و اينشان از شاهين بيشتر دلدفاع
درستي اين ، برخي ديگر به "...، ترانه اعتراضي بود و هاي رپ استترانه

ي جمهوري اسالمي يكي كرده و فتوا را با جنايات دورانِ سي و اندي ساله
ها نيز هاي احزاب و سازمانبيانيه. خواهانِ حمايت از شاهين نجفي شدند

درستي پيوند ي حمايت از شاهين را با مبارزه با جمهوري اسالمي بهجنبه
  .  ندزد

هاي اي قدرتي رسانهها با پشتوانهمذهبي-ي دوم سبزها و مليدسته
ها را بزدالنه و مذهبي-در مجموع بايد برخورد سبزها و ملي. بزرگ هستند
سبزها كه عالوه بر فضاهاي اجتماعيِ . فريبانه ارزيابي كردحقير و عوام
خود در دفاع از ها نيز دارند موضعِ رسيِ كافي به ابررسانهعمومي دست

فكران و روشن. ئولوژيك خود گره زدند هشاهين نجفي را به بندهاي ايد
. ي اخالق و نفسِ حكمِ اعدام و فتوا شدندها وارد حوزهپردازانِ آننظريه

-سبزها ضمن درنورديدنِ مرزهاي فتوا و اعدام در جمهوري اسالمي و رژيم
مخالفت با بخشي از هاي ديكتاتوري، به سياقِ دو سال قبلِ خود، 

كنند كه روحانيونِ در قدرت را عمده كرده و به مخاطبينِ خود توصيه مي
ي اخالق عمومي را محترم شمرده و باور هاي مذهبي نبايد مورد حوزه

ست كه توهين چيست و آيا نُرمِ اجتماعيِ مساله اين. توهين قرار گيرند
ي اخالقيات جامعه حوزه ريعني اگ... شود يا نه و ترانه توهين محسوب مي

هاي برخي چهره! وال برده خطا كرده ولي فتواي ارتداد جايز نيسترا زير س
تري در قبالِ شاهين كرد روشنسياسيِ سبز مانند مجتبي واحدي روي

 مشكوك تالشِ«اي وي در نوشته. ي نقي داشتندنجفي و مخاطبانِ ترانه
 اپوزيسيون از بخشي رانگيزب والس راهيهم و حكومتي هاي رسانه برخي
 موضوع اين با گلپايگاني صافي اهللا آيت از فتوا يك كردن مرتبط براي

 ترانه خواننده جان عليه واقعي غير تهديد پيرامون وسيع تبليغات موجبِ
صداي » خط روي«ي اي تصويري با برنامهواحدي در مصاحبه! »شد

ي سبزها را د، موضع بزدالنهآمريكا، با تاكيد بر مسلمان و شيعه بودنِ خو
واحدي به شدت از . كندبه مسائل مشخصي مثل عرف جامعه وصل مي

هاي عمومي برآشفته بود و به صراحت اعالم كرد كه واكنشِ مردم و رسانه
ي نقي موضوع را دارانِ ترانهشكني نيست و طرفاين كارِ شاهين نجفي تابو

از نظرِ وي فعالين سياسي ! اد اعتراض دارداند و او به كارِ اين افربزرگ كرده
اند و هزاران انسانِ ديگر كه به اين فتوا و جمهوري اسالمي واكنش داده

كند هنوز حناي واحدي واقعاً تصور مي. اندشعور ندارند و جوگير شده
شان رنگ دارد كه به مردم بگويند ساكت، و مردم سكوت دوسال پيش

بنديِ خود به فرصتي است تا ارادت و پاي واحدي كماكان دنبالِ! كنند
واحدي در دفاع از شاهين نجفي . نظامِ انس و الفت اسالمي را نشان دهد

كرد وي را منحرف و خاطي معرفي كند و از دينِ پاكي و راستيِ تالش مي
وي فتواي گلپايگاني را با توجه به . اسالم براي بخشش شاهين مايه بگذارد

ي آن نامربوط به شاهين دانست و تاييد فتوا توسط تاريخ صدور و محتوا
آور خواند زيرا مكارم شيرازي به اهللا مكارم شيرازي را نيز تاسفآيت

امامِ  "بدگُن"به  كه توهين به نام ائمه و حتا صراحت اعالم كرده است
البته واحدي با تخصصي . هشتم نيز موجبِ ارتداد و اجراي حكم است

اشاره  -امامِ راحل–ي زاللِ حقيقت سبزها ار و چشمهزدني به معيمثال
ي شاهين نجفي، تفسيرِ خود را كرده و در مخالفت با فتواي اخير درباره

... ام هايي كه با روحانيونِ زيادي كردهبا مشورت": دهدگونه شرح مياين
قدر كه شاهين اشاره كرده كه قصد اهانت نداشته، فتواي قتل چون همين

يعني اگر كسي از حق انتقاد يا توهين خود به هر عقيده و ! "استباطل 
  . مذهب يا خرافه اي نگذرد، فتواي قتل شامل اش خواهد شد

واحدي در بخشِ سياسيِ تحليلِ خود به وجود خرافه در جامعه اعتراف 
ي كه در دورانِ جمهوري اسالمي افزايش يافته است اما توصيهكرد و اين

 اما اگر هركاري بكنيم كه به نفعِ حاكميت تمام شود، حت"وي اين بود كه 
گويانِ بينيم كه سخنمي!!! "با خرافه باشد، غلط است اگر به قصد مبارزه

 سبز كماكان براي نسوختنِ سيخ و كباب و زيرِ ضرب نرفتنِ نظامِ الفت
سو فرصت را از لرزد كه مبادا از يكشان ميگيرند و دلاسالمي موضع مي

دهند و از سويِ ديگر موضعي بگيرند و برانداز و مخالف نظامِ جمهوريِ  كف
قلم هاي شاهرخ مشكينواحدي در برخورد به صحبت! داد شونداسالمي قلم

سال اندركارانِ رژيم از سيهاي حمايت از خرافات دستدر انتقاد از سياست
صبي كرد و او را زاد، برخوردي آشفته و عپيش تا امروز و ترورِ فريدون فرخ

  !متهم به عدمِ شناخت و درك از هنر معرفي كرد
سي و بيداري بود و موضع بيدر مجموع مواضع صداي آمريكا ميانه

 راديو فرانسه بيشتر تاكيد بر فتوا و دفاع از شاهين براي بزرگ كردنِ وجه
بساط  -ويژه آلمانبه–هاي ديگرِ اروپايي نيز رسانه. ديگر يعني صدورِ فتوا

از يادآوريِ ترورهاي  از شاهين را برجسته كردند ولي حتاحمايت امنيتي 
هاي اينترنتيِ رسانه. جمهوري اسالمي در خود آلمان خودداري كردند

زبان، عمدتاً حق آزاديِ بيان را برجسته كرده و برخي جريانات فارسي
زاد در فرخسياسي نيز جنايات رژيم را افشاگري كردند كه ترورِ فريدون 

  . هاي دور بحثي رايج در ميانِ مباحث بودسال
ي سبك اجرايي آن، ي هنري و بررسيِ خود اثرِ نقي و از زاويهاز زاويه

 و ها زمينه يها كه در برنامهبحث زيادي درنگرفته ولي در يكي از مصاحبه
ورند آ هايِ راديو فرانسه انجام شده بود، نكات جالبي از سويِ مهدي زمانه

اين سبك از معيارهاي "ي موسيقيِ رپ اشاره دارد كه وي درباره. بيان شد
ويژه نقد ادبي گريزان است و اين تناقضي است كه بخواهيم آن را ادبي و به
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هاي هنريِ كاري كه تا امروز در اكثرِ بررسي. "با معيارِ ادبي مقايسه كنيم
ي نقي، آن را در كليِ ترانهآورند در تحليلِ . ي نقي انجام شده استترانه

هاي طنز هاي رپ و المانقياس با كارهاي قبليِ شاهين خالي از ظرافت
رغمِ شاخ و شانه كشيدن در كند و معتقد است كه خواننده عليبرآورد مي

گيِ بزرگ هم دچار است كه او برابرِ هنجارها، به يك جور دست و پا بسته
ي كه ترانهيعني برعكسِ اين! "اده تو كفنيمهمه آم"دارد كه بگويد را وامي

، اعتراضي رسد كه اين ترانه همي اعتراض است و به نظر ميرپ، ترانه
مايه و بطن و پشت اين تصويرِ اعتراضي، يك جور انفعال و است، در درون

تر جامعه گره خورده است بينيم كه به فضاي منفعلاحساسِ شكست را مي
ي انتظار در كالمِ شاهين شده كه نوعي تبليغِ ايده به اين منجر او حت

 !برجسته شود
  

  شاهين و ارتداد
ي نقي، يك اثرِ هنريِ منفي نيست و شاهين در اين ترانه هم، ترانه

قصد بازنمايي واقعيات  اش، وراي تعريف خودش از آن،مانند كارهاي قبلي
، اثرات اجتماعيِ آن البته همانند هر اثر هنري. جاري جامعه را داشته است

گونه ي نقِي شاهين هم اينترانه.  ي خالقِ آن مستقل باشدتواند از ارادهمي
قلم هنرمند رقصنده و شاهرخ مشكين. هاي ديگرشمانند بسياري ترانه. بود

محبوبي است كه به انعكاسِ زواياي اجتماعيِ ديگري از اجراي اين اثرِ 
فارق از قصد شاهين، بابِ جدل بر سرِ ي دقيقي دارد كه شاهين اشاره

ي او نكات مهمي را در برنامه. برخي موضوعات اجتماعيِ را باز كرده است
گيرد ها را به پرسش ميگذارد؛ او واحديمشترك با واحدي در برابر ما مي

ي سبزها از توهين به ساحت زدهو در برابرِ استدالالت اخالقي و وحشت
هاي مذهبي در طولِ طهارشان، وضعيت ديگر اقليتي اشيعيان و ائمه

كند كه اين كند؛ او بيان ميها حكومت شيعيان را مطرح ميها و قرنسال
مذهبي كه ها شيعهها و ميليوناي در برابرِ امثالِ واحديترانه شايد آيينه

ي نقي به واسطهها تعيين شده و اكنون بهي ايران با آنعرف جامعه
هاي مذهبيِ ديگر در ن توهين شده، قرار دهد تا درك كنند اقليتعقايدشا

شود، ي عمرِشان توهين ميها به كلهبه سني". انداين دوران چه كشيده
ها را گاوپرست ارمني، هنديها را سگجهود، ارمنييهودي را جهود و سگ

- دهها را كثافت و نجاست خوانپرست و گبري و بهاييها را آتشو زرتشتي
ها به ديگر مذاهب و مذهب كه قرنبه نظرِ وي، در كشوري شيعه! "ايم

ها به آن -خواسته و ناخواسته–باورها توهين شده، اين كارِ شاهين درواقع 
قلم در انتهاي صحبت شاهرخ مشكين! زده است "تودهني"و امثالِ واحدي 

صدا ها آدم هماگر ميليون": اي از آناتول فرانس را بازگو كرد كهخود جمله
و اين  "چنان پايدار استاز يك حماقت دم بزنند، ذات آن حماقت هم

شود، اگر نامِ عرف و اخالقِ ديني از آن نام برده ميحماقت كه امروز به
  !چنان حماقت استها آدم از آن دم بزنند، همميليون

 هايي از اعتراضات وي نقي توسط شاهين بخشبنابراين، اجراي ترانه
ست كه مردم از اين همان چيزي. كندگي ميفريادهاي مردم را نماينده

شاهين انتظار داشتند و دارند و كارهاي وي را فارغ از سطحِ تكنيكي و 
كه ميليون ست كه هزاران و بلاين همان چيزي. كنداش جذاب ميحرفه

ت از هاي عمومي و در خيابان به حمايشعور را در رسانهانسانِ زنده و با
ها كليپِ ويدئويي در اين چندروز توليد شده كه ده. شاهين واداشته است

نقي، به شديدترين شكل، مقدسات  با محوريت حمايت از شاهين و ترانه

گرِ ها بيانفزونيِ آنآمارِ روبه. اندشيعه را و مذهب را به تمسخر گرفته
ان است كه گردواقعيتي است كه جامعه از مذهب و دين به حدي روي

هاي ديني و گانِ مذهبيِ حاكم را با تمسخر به سمبلمبارزه با نماينده
حمايت از شاهين، تبديل به اعتراضي شده است كه . كندرسمي دنبال مي

ست، بحث ما برحق بودنِ هاي درست و غلط آن بحث ديگريبررسيِ جنبه
  . هاي آن استاعتراضِ مردم برعليه دين و سمبل

هايش ست كه مثل برخي ترانهكه ما از شاهين داريم اين انتظاري
براي فريدون  "خوان در خونآوازه"ي چندسالِ قبل در ترانه! جا نزند. باشد
قدم تو  –آخه زندگي به سبك تو پردردسره ... ": زاد خوانده بودفرخ

آري شاهين، اين راه پرخطر است و ... !  راهي كه لحظه به لحظه خطره
اين سبك خواندن و دركنارِ مردم بودن، پر از . دانستيابتدا آن را مي تو از

ات مدافع و مبلغِ اين ي آغازينِ كارِ هنريويژه در دورهخطر است و تو به
براي . براي همين محبوب بودي. سبك بودي و براي همين محبوب شدي

 آمدي، همه  به ميدان "چيز"ي ، با ترانه88همين وقتي در دورانِ انتخابات
براي همين بود كه با . كالمِ بسياري شده بودرا زمزمه كرده و تكيهآن

مدارانِ اسالمي و بلندكردنِ پرچمِ حقِ زن، به تمسخرِ روحانيون، سياست
گانِ مردميِ نسلِ خودت جاي در بينِ خواننده... چالش كشيدنِ خرافات و 

ها سبز و ادعاهاي آن كه حاميِ جنبشِ 88بعد از انتخابات  احت. گرفتي
ئولوژي تو را به خواندن از توهم و هيچ و پوچ  هبودنِ آن ايدشدي و تهي
  . چنان در ميانِ نسلِ خودت مردمي بوديرساند، اما هم

براي همين از تو انتظار داريم كه وقتي تنها نيستي، وقتي در نسل 
ها و تبعيديچيزان، اي، وقتي قلم و صدا و اعتبارِ بيخودت جا باز كرده

را پشت خودت داري؛ مقاوم باشي و ابرازِ پشيماني ... يان، جوانان وزندان
تري به موجِ بزرگ! نكني و با صاحبانِ قدرت از هر قماشي مماشات نكني

راه افتاده و به تضادهاي ديگري نگاه كن نگاه كن كه درپسِ حركت تو به
تو را در مبارزه به تو يادآوري  اند و باز مثلِ قبل مسئوليتكه سر باز كرده

دارِ كارگر، خلق، انسان و بشر، ي مرتدينِ طرفخواست امروزِ همه. كندمي
  .داعدام و آزادي از تو همين استحقوقِ زن، ض

  !مرتدينِ جهان، از شاهين حمايت كنيد
  !باد ارتدادزنده

  

  :زمينههاي جالب در همينلينك
. راحتي قابل ديدن استجفي در اينترنت بهسي با شاهين نبيي بيمصاحبه -

  .لينك زير در يوتيوب است
www.youtube.com/watch?v=IEG2hQXc4Ao 

صداي آمريكا و مصاحبه با واحدي و  "رويِ خط"ي ي دوشنبهينك برنامهل -
  .قلمشاهرخ مشكين

www.voanews.com/persian/programs/tv/60794777.html 
  .از بخشِ فارسيِ راديو فرانسه "ها زمينه ها و زمانه"ي ي برنامهلينك مصاحبه -

www.persian.rfi.fr -شاھين- ترانۀ-به- ھا واکنش-بررسی- ٢٠١٢٠٥١٣/ايران/
ادبی- و-شناختی جامعه- حقوقی،- منظر-از- نجفی  

» !نقي آي« !گردد بايد اعدام تحقيركار تبهكارِ": اصالني ي مهديلينك مقاله -
  "!كن اصالح را ها طلب اصالح خودت

www.kayhanlondon.com/Pages/archive/khandaniha/article/Sal
e91/Aslani_1.html 
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شوندرهايي مي ور آسمانان شعلهآذر امروزت، درخشان و يقين بدار كه ستارگان راه...  
  پيام شوراي دانشجويان و جوانان چپ ايران به مناسبت درگذشت رفيق آذر درخشان

  
مهري علي (ترين ياران خود را از دست داد؛ رفيق آذر درخشان  گيرترين و سرسختجنبش كمونيستي و جنبش رهايي زنان يكي از پي

ايران (مارس  8گذاران و رهبران سازمان زنان  و از بنيان) ت لنينيست مائوئيستماركسيس(از كادرهاي قديمي حزب كمونيست ايران ) ماليري
  ! سال نبرد سهمگين با بيماري سرطان جاودانه شد 11در پي ) افغانستان -

چون او و بر آرمان ناپذيري ي پوالدين انسان مبارز و خستگياگرچه مرگ، جسم نحيف و رنجور او را از ما ربود، اما حاشا كه بر استواري و اراده
-رفيق آذر جاودانه است در آرمان رهايي بشريت، در رويايِ دست يافتني جهان عاري از ستم و تبعيض و بهره. و اميدش پايان و نهايتي باشد

زنده است؛ در رفيق آذر . اشيابد در راهش، هدفش، كالم و عقيدهاو تداوم مي. ي سرخي بر فرازشكشي، جهاني در خور تبار انسان با ستاره
كشان،  هاي مكرر فرودستان و گرسنگان، در قيام كارگران و زحمتشدگان، در شورشناپذير تباهرود خروشان مبارزه، در فريادهاي خاموشي

ر كمونيسم، د هاي مبارزه و تدارك قيام، آري او زنده است در انقالب، درها و لحظهي روزها و ساعتدر يك مي، در هشت مارس، در همه
  ...رهايي

هاي سهمگين، نسل انقالب، نسل باروت و سرود و ها و خيزشها، خروش، نسل طوفان»به چرا مرگ خود آگاهان«رفيق آذر از تبار نسلي بود 
از نسل رفتن و رفتن و در ميانه ب. هاي نرفتهي راهي همهحماسه، نسلي كه تاريخ در پيشگاه عزمشان خميده بود و آسمانِ پر ستاره نقشه

، نسل خنديدن بر افسون شب و دل »ببرهاي عاشق«هاي سترگ و انتها، پرندگان نوپرواز، ايمانهاي بينايستادن، نسل آغازگران شورش
ي مرزهاي جغرافيا بلكه به وسعت تمامي زمين بود، به وسعت انسان، انسان پيچيده در نسلي كه تبارش نه در محدوده. باختن به سرخي آتش

هاي مردم، نسل ها و دالالن اميدها و آرمانفرزندان اكتبرهاي نوين، برآشوبندگان عليه خائنين و رويزيونيست! البته فرياد درد و رنج و
گاردهاي سرخ انقالب كبير فرهنگي پرولتري، رزمندگان جنگ ويتنام، سيئرا مائسترا و فلسطين، نسلي كه حرفش را زيست و عزمش را سرود 

  .نسل فردا، نسل انقالب، نسل كمونيسم .و مرگش را زندگي كرد
هاي روابط و ترين اليهنمادي از زنان عصيانگري كه بر حق بودن شورش عليه ارتجاع را از دروني. اما آذر سمبل زن انقالبي كمونيست نيز بود

خانواده و تشكيالت و كار و زندگي و هاي پدرساالري و مردساالري در آنان بر تمام حصارها و هنجاره. مناسبات پيرامون خود آغاز كردند
 8از . ريزي بناي نويني از نقش و جايگاه زن انقالبي كمونيست پاي فشردندبر ضرورت انهدام روابط كهن و پي. گفتند» نه«مبارزه شوريدند و 

اغراق بايد  بي. ايش نوين بودندهايي كه دست به كار نفي كهنه و زها و نشستمارس گفتند و تشكيالت مستقل زنان، از كارزارها و همايش
ي زن و هاي سنتي، ارتجاعي و غلط از نسبت مساله گفت جنبش كمونيستي در ايران و حتا در ابعاد جهاني در آغاز راه گسست از درك

كار عمل و كه ابت چنان هم. گام و سرسختي چون آذر بوده است كمونيسم و جايگاه جنبش رهايي زنان در انقالب، سخت وامدار زنان پيش
ي تئوريك و پراتيك وي در مرزبندي با گرايشات و خطوط راست و ارتجاعي در جنبش زنان ايران و افشاي انواع گامي نقش همه جانبه پيش

  .رفورميستي، پراگماتيستي و پروامپرياليستي در جنبش زنان غير قابل كتمان است -جريانات ليبرال
ي اين زن مبارز و انقالبي، معتقد است كه غم فقدان چنين انقالبيوني را داشت ياد و خاطرهن گراميشوراي دانشجويان و جوانان چپ ايران ضم

شان، جز با بر دوش گرفتن سالح و پرچم آنان، جز با پيمان بستن با آرمان و هدف سرخشان، جز با درس گرفتن و از راه و روش و مرام و منش
هاي ايشان و جز با تدارك جمعي براي آغازي دوباره و رزمي دگرباره در مسير انقالب، ستيبندي و گسست از اشتباهات و كا جز با جمع

ها انقالبي كمونيست در پرچم سرخي كه به دست و جان رفيق آذر درخشان و ميليون. توان و نبايد تحمل كردكمونيسم و رهايي را نمي
 .طلبدكاري نوين را مي ، عزم و ايمان نسل ما و نبوغ و پشتسراسر جهان برافراشته نگاه داشته شده است، امروز دستان ما

 
  !پوينده و پر رهرو باد راه سرخ رفيق آذر درخشان

  !زنده باد كمونيسم! زنده باد انقالب
  شوراي دانشجويان و جوانان چپ ايران

  1391خرداد 
 

  :كليپ تقديمي از طرف  شورا به رفيق آذر
www.youtube.com/watch?v=gbZy4ux2Tlk 


