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  بیانیھ نشریھ دانشجویی بذر بھ مناسبت اول ماه مھ روز جھانی کارگر
  

  !رھایی کارگر در رھایی نوع  بشر است
  

آیا برای من و . روز جھانی کارگر. اول ماه مھ در راه است
چنین روزی اھمیت دارد؟ اصالً چنین روزی را می  توی دانشجو

ی کنیم این کلمھ و این روز متعلق بھ تفکر شناسیم؟ چرا فکر م
دانشجویان چپ و کمونیست است؟ چرا برای بقیھ مھم نیست؟ ما 
دانشجویان بھ دلیل سر و کار داشتن با علم و آگاھی بھ عنوان قشر 

در دانشگاه نگاھمان نسبت بھ . روشنفکر جامعھ  محسوب می شویم
یست کھ ما از چھ مھم ن. جایگاه طبقات مختلف می تواند تغییرکند

طبقھ ای وارد دانشگاه می شویم، اما مھم است کھ علت و تاریخچھ 
آنگاه می فھمیم کھ این روز و . موجودیت طبقات مختلف را بدانیم

برای  این طبقھ فقط برای کمونیستھا نباید اھمیت داشتھ باشد، بلکھ
چون . باید حساسیت برانگیز باشد ھمھ توده ھا و قشرھای مردم

سرمایھ داری با وجود .  تاریا طبقھ رھا کننده ھمھ طبقات استپرول
پرولتاریا سرپاست، اما رابطھ این نظام با پرولتاریا خصمانھ و 

رھایی از شر این نظام و .  آشتی ناپذیر و مبتنی بر استثمار است
عواقب اش تنھا زمانی امکان پذیر است کھ پرولتاریا پیشاھنگ این 

خواستن فقط مالک نیست وآگاه شدن بھ  اما. مبارزه سخت باشد
نقش، جایگاه و قدرتی کھ در پرولتاریا موجود است، برای ھمھ و 

 .بھ خصوص خود آنھا تعیین کننده است
و انقالب چین نشان  1917تجارب کمون پاریس، انقالب اکتبر

داد کھ رھایی از این نظام و تغییر در جامعھ علیرغم شکست ھا و 
این امر فقط از  .قالبات امری امکان پذیر استعقب گردھای این ان

برای .  دیدگاه و آگاھی علمی ماتریالیستی و کمونیستی بر می آید
ھمین کشورھای سرمایھ داری و امپریالیستی و مرتجعین دائما 

زیرا کمونیسم دشمن شماره یک . علیھ کمونیسم تبلیغ می کنند
ھ عنوان یک چون کمونیسم ب. جامعھ طبقاتی و سرمایھ داریست

علم توانستھ است در تار و پود جامعھ سرمایھ داری کند و کاو 
کمونیسم  .را بشناسد و راھکار جلو گذارد کند، تضادھای آن

ھراسناک است اما نھ برای توده زنان و دانشجویان و پرولتاریا و 
  .ھمھ مردم بلکھ برای بورژوازی

ولیدی پرولتاریا یک طبقھ جھانیست چون در مرکز روابط ت
طبقھ . قرار گرفتھ کھ جھان را بھ ھم مرتبط و متصل کرده است

ای کھ با رشد نظام سرمایھ داری روز بھ روز گسترده تر می شود 
پنجھ ھای . و زنجیر ھای استثمارش محکم و محکم تر می گردد

سرمایھ داری خونین تر و عمیق تر از قبل بر گوشت و پوست این 
در عین حال زمینھ ھای مادی این امر . طبقھ فرو می رود

انترناسیونالیسم و ھم سرنوشتی این طبقھ در چارگوشھ جھان را  
  . پر رنگ تر می کند

کارگرانی کھ از کشورھا و مناطق مختلف در جستجوی کار  
بھ کشور ھای دیگر کوچ می کنند اگر سواد ندارند، زبان نمی دانند 

کارشان حاضر و  اما برای سرمایھ داری مھم این است کھ نیروی
برای . جامعھ ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. آماده فروش است

. در ایران شدیداً استثمار می شوند نمونھ کارگران افغانستانی
دستمزدھای پایین در کنار بی حقوقی مطلق؛ محروم از داشتن 
شناسنامھ و حق تحصیل برای فرزندانشان؛ حتی اجازه کار کردن 

ھم ندارند و این باعث می شود کھ با بدترین  بھ شکل قانونی
منطق کاالیی در جامعھ سرمایھ . شرایط کار و دستمزد ھم کار کنند

روابط کاالیی ھمھ چیز را از جملھ . داری ھمھ جا نمایان است
  .روابط اجتماعی را تحت الشعاع خود قرار داده است

کھ  اما چرا این طبقھ را بھ عنوان طبقھ ای معرفی می کنیم 
انقالبی کھ دگرگون کننده سرمایھ داری . رھبری انقالب با اوست

انقالب بھ معنای واقعی . بھ عنوان نظام استثمار کننده انسانھاست
موقعیت عینی پرولتاریاست کھ نیاز بھ . یعنی دگرگونی. آن

دگرگونی را پدید می آورد، زیرا کھ منفعت اش در عوض کردن 
لتاریا تنھا طبقھ ای است کھ تنھا پرو. این روابط  تولیدی است

بلکھ ھمھ جامعھ را مد نظر . خواستھ ھای خود را مطرح نمی کند
  . دارد و رھایی اش با رھایی بشریت معنا خواھد داشت

خواست از میان بردن طبقات جامعھ در دورنمای مبارزاتی 
پرولتاریا طبقھ ای است کھ در پایین ترین . این طبقھ قرار دارد

تقسیم کار اجتماعی کھ . م کار اجتماعی قرار گرفتھ استسطح تقسی
دالیل علمی . بر اساس روابط مالکیت خصوصی شکل گرفتھ است

اما دولتھای مختلف در . و مادی برای رھبری این طبقھ وجود دارد
دنیا نیز بھ پتانسیلی کھ در این طبقھ موجود است، آگاھند و در 

  . این طبقھ دارند نتیجھ بھ شکلھای مختلف سعی در سرکوب
در ھر مبارزه ای  کھ علیھ دولتھای حاکم صورت می گیرد 

خیزش اخیر . لزوماً کارگران بھ عنوان نیروی عمده حضور ندارند
مبارزات مردم . در ایران نیز نمونھ ملموسی از این مورد بود

ایران در بعد از انتخابات اتفاق بسیار مھم و بیسابقھ ای در تاریخ 
اگر چھ تقلب انتخاباتی نقطھ شروع . وری اسالمی بودحاکمیت جمھ

مبارزات مردم بود اما واقعیت این است کھ مسألھ عمده ای کھ در 
حاکمیت اتفاق افتاده بود و بھ قبل از انتخابات نیز مربوط می شد، 
اختالف در قطب ھای قدرت طبقھ حاکم و چند پاره شدن آنھا بود 

ی بودن مردم بر خواستھایشان کھ این امر در کنار پیگیری و جد
بھ ادامھ مبارزات و باال رفتن کیفیت آن علیرغم سرکوب وحشیانھ 

اما در خیزش اخیر مسألھ ای کھ بسیار بارز . رژیم کمک می کرد
.  بود این بود کھ بیشتر طبقات میانی جامعھ در آن حضور داشتند

ابل حضور طبقات تحتانی کمرنگ بود این کمبود ھا دالیل مھم و ق
اولین و مھمترین ضعف این . تأملی دارد کھ باید بھ آنھا توجھ کرد

جنبش کھ بھ موارد دیگر نیز دامن می زد این بود کھ قسمتی از 
در پی ھمان چند شقھ شدن آنھا . کنار این جنبش بود حاکمیت در

سعی می کردند اپوزیسیون باشند اما در واقع نبودند، چون حرفھا، 
ان در اساس یکی بود و با خواستھای مردم ھم اھداف و خواستھایش

بھ ھمین دلیل ھم خواست کارگران و طبقات تحتانی . متفاوت بود
جامعھ ھمچون مسائل مھم دیگری چون مسألھ زنان ھیچگاه در این 
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. چون دغدغھ مدعیان رھبری جنبش، این نبود. جنبش مطرح نشد
چھ بسا . شنداصالً برایشان مھم نبود کھ آنھا ھم در مبارزات با

  . خرسند ھم بودند، چون ممکن بود برایشان خطرساز ھم باشد
از سویی دیگر باید بھ موانع ذھنی این موضوع پرداخت کھ 
چرا کارگران در این جنبش صف مستقل خود را نداشتند؟ درکھای 
غلطی کھ در بین بسیاری از فعالین چپ و کارگری موجود است 

عده ای از آنھا این جنبش را جنبش . در این مسألھ بی تأثیر نیست
ارتجاعی می دانستند کھ اصالَ ربطی بھ طبقھ کارگر ندارد و 

گروھی ھم کھ از . شرکت و ھمراھی در آن اصالً معنایی ندارد
آنور بام افتاده بودند و می گفتند باید طرفدار جنبش سبز و موسوی 

می شویم چون با آزاد شدن فضا، فعالیت برای ما ھم راحت تر 
عده ای ھم کھ کالً آنقدر از ماجرا پرت بودند کھ می گفتند .شود

حضور مردم در خیابان بھ ما چھ ربطی دارد ما باید بھ فکر 
از ھمھ این موارد اشتباه، برداشتی کھ  . شوراھای کارگری باشیم

می شود سردرگمی و گیجی و عدم درک حساسیت اوضاع سیاسی 
شستھ رفتھ انقالبی بود تا بھ میدان آیا باید منتظر اوضاع . می باشد

آییم؟ آن اوضاع کی و چگونھ باید آماده شود؟ ایا  این اوضاع 
فراھم نبود؟ آیا خود این اوضاع  کمک نمی کند کھ توده ھای وسیع 
کارگر و زحمتکش زن و مرد در ابعاد وسیع وارد عرصھ سیاست 

تالفات شوند و بھ منافع خود آگاه شوند؟ ضعیف شدن حاکمیت و اخ
درونی رژیم بھترین فرصت برای شکل گیری اوضاع انقالبی 
است و مردم در ادامھ مبارزات در بسیاری از موارد خط و راه 

حضور بارز زنان . خود را از رھبران سبز جنبش نیز جدا نمودند
و جوانان و دانشجویان در خیزش اخیر از نقاط قوت آن بود، اما 

و کم بھایی بھ این امر باعث شد  نگاه نادرست برخی  فعالین چپ
کھ از این اوضاع آن چنان کھ باید در جھت بھ میان آوردن مردم 

  . بھ حداکثر استفاده نشود
علیرغم رھبری ارتجاعی حاکم در جنبش اخیر مردم در 

آزادی، . اعتراضات بر خواستھ ھای حداقل خود تأکید می کردند
انتخابات . ی شانبرابری و بھ رسمیت شناختھ شدن حقوق انسان

مردم . بھانھ ای بود تا صبر و تحمل سی  سالھ مردم لبریز شود
دی  6ریشھ ھای نظام را در مقاطعی ھدف قرار داده بودند، روز 

اما این مبارزات . این مسألھ بسیار برجستھ بود) عاشورا(ماه 
. خودبخودی بود و مبارزه خود بھ خودی نتایج محدود خود را دارد

کارگران و در میان برخی فعالین کارگری نیز چنین  در مبارزات
تفکرغلطی  موجود است کھ بھ مبارزات خودبخودی کارگران 

عنصر . چشم دوختھ اند و آن را ذاتاً ضد سرمایھ داری می دانند
مگر آگاھی، خود بخودی بھ . آگاھی در تفکر شان جایگاھی ندارد

آگاه است؟ اگر دست می آید؟ یا اینکھ ھر کھ کارگر است ذاتاً 
چون . اینطور بود کھ تا کنون ھیچ ستم و استثماری موجود نبود

ھمھ بطور خودبخودی آگاھی کسب کرده بودند و ھمھ ریشھ ھای 
چرا یک نمونھ موفق از مبارزات . ستم را برچیده بودند

خودبخودی کھ بھ نتیجھ واقعی و رھایی رسیده باشد نمی بینیم؟ 
واستھ ھای محدود صنفی دست پیدا ممکن است کھ کارگران بھ خ

کارگران و طبقھ زحمتکش جامعھ باید در . کنند، اما رھایی، ھرگز
مبارزات سیاسی و در کنار سایرجنبش ھای اجتماعی شرکت کند 
. تا بتواند آگاھی کسب کنند و رھبری طبقات دیگر را تمرین کنند

ا بتوانند آنھا باید کارکرد جامعھ، تغییر و تحوالت آن را بشناسند ت
  .درست عمل کنند و اینھا نیاز بھ آگاھی علمی کمونیستی دارد

نمی توان منتظر نشست تا جنبشھای اجتماعی دیگر کارھایشان 
را انجام دھند و فضا را برای پرولتاریا آماده کنند تا بیاید و 

کارگران باید درگیر مبارزه سیاسی شوند تا نقش . رھبری کند
البتھ در این میان نقش روشنفکران . درھبری خود را ایفا کنن

انقالبی در بردن آگاھی بھ میان کارگران و زحمتکشان را نباید از 
برخالف برخی از فعالین کارگری کھ می گویند آگاھی . خاطر برد

کارگری کھ از صبح . چنین نیست. درون طبقھ کارگر موجود است
ه پز خانھ تا شب میان چرخ دنده ھا، پشت پدال و فرمان، در کور

استثمار می شود و جان می ... ھا، در دود و زغال سنگ معادن و 
کند، زمانی برای کسب این آگاھی ندارد و خودبخودی نیز نمی 
تواند این کار را انجام دھد و ھمانگونھ کھ لنین می گوید آگاھی از 
بیرون بھ درون طبقھ کارگر رخنھ می کند و آنھم از طریق 

مبارزات خودبخودی . ن انقالبی این طبقھروشنفکران و پیشروا
زیرا دم دست ترین و . کارگران عمدتاً حول مسائل اقتصادیست

باید از این مبارزات آنھا نیز حمایت . ملموس ترین خواستھ است
با باال رفتن دستمزد و کاھش ساعات کار . اما کافی نیست. نمود

م بھ نتیجھ در خیلی از موارد مبارزات کارگران در این زمینھ ھ(
مبارزه . ستم و استثمار بر این طبقھ از بین نمی رود) نمی رسد

اقتصادی آنگونھ کھ اکونومیستھا می گویند بھ مبارزه سیاسی ختم 
پرولتاریا باید مبارزه سیاسی کند تا بتواند  قدرت سیاسی . نمی شود

باید مبارزه سیاسی را سازمان دھد تا . را کسب کند و انقالب شود
باید . ایی بشریت و در نھایت رھایی خودش منجر شودبھ رھ

قدرت داشتھ باشد تا بتواند علیھ قدرتی کھ مدافع روابط تولیدی 
استثماری، تمایزات طبقاتی و روابط اجتماعی ستمگرانھ و ایده 

  . ھای سنتی عقب مانده، مبارزه کند و دگرگونی صورت دھد
الخص کارگران دانشجویان در بردن آگاھی میان توده ھا و با

تاریخ جنبش کمونیستی ایران موّید . ھمیشھ نقش بسزایی داشتھ اند
این موضوع است کھ بخشی از بھترین پیشروان و کادر ھای 

جوانانی کھ در مھد . کمونیست ھمواره از میان دانشجویان بوده اند
علم و آگاھی حضور دارند و نیرویی مھم  درھر حرکت انقالبی و 

ما دانشجویان نیز بھ عنوان جوانان این جامعھ . شندرادیکالی می با
از ھمھ روابط  ستمگرانھ کھ بھ شکلھای مختلف از صبح تا شب 

از سرکوبھای عقیدتی، . در زندگی با آن مواجھیم بھ تنگ آمده ایم
سیاسی تا اجبار در نوع پوشش، از روابط مردساالرانھ و ضد زن 

  . عھاز خانھ و دانشگاه تا ھمھ بخشھای  جام
ما باید بھ عنوان نیروی جوان یکی از جنبش ھای  تأثیر گذار 
در کنار سایر جنبش ھا نھ فقط جھت حمایت از آنھا بلکھ برای 
اعالم کردن خواستھ ھای ھمھ توده ھا و مبارزه برای آنھا 

در حالیکھ رژیم بھ انواع و اقسام . حضوری مؤثر داشتھ باشیم
ردم دست زده و سعی در سرکوب ھای وحشیانھ برای ارعاب م

خاموش نمودن مبارزات خیابانی مردم دارد و در زمانیکھ دانشگاه 
و دانشجو نقطھ ضعف رژیم می باشد باید روز اول ما مھ را در 

  .دانشگاه بھ صحنھ اعتراض تبدیل کنیم
در چند سال گذشتھ رژیم سعی نمود کھ مبارزات کارگران 

و کارگران ھفت  کشور ھمچون اعتصاب کارگران شرکت واحد
دستگیری کارگران و اخراج آنھا در سطح . تپھ را سرکوب کند

اما این سرکوبھا  بھ ضد خود بدل شد و از . وسیعی صورت گرفت
در این . میان آنھا کارگران مبارز و پیشروی بسیاری بیرون آمدند

بین ھم اعتراضات کارگری بسیاری در شھر ھای مختلف صورت 
  .گرفت

ونیست و انقالبی  جنبش دانشجویی باید در  این فعالین چپ، کم
روز با طرح مطالبات پایھ ای چون جدایی دین از دولت، لغو 
قوانین ضد زن، آزادی زندانیان سیاسی، لغو قانون حذف یارانھ 
ھا، محاکمھ و مجازات آمران و عامالن کشتارھا و تجاوزھا در 

بگر طول حیات جمھوری اسالمی، حذف تمام نھادھای سرکو
نظامی از صحن دانشگاھھا و کارخانھ ھا و ادارات و ھمھ جامعھ،  
بھ رسمیت شناختن حقوق ھمھ ملل تحت ستم در ھمھ جای کشور، 
احقاق حقوق کارگران در ھمھ زمینھ از جملھ بیمھ، ساعت کار، 

  .را از طبقھ کارگر نشان دھند خود حمایت و حضور... دستمزدھا و
  !جھانی کارگرزنده باد اول ماه مھ روز 
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  ایران و تداوم بحران جھانی
  

  آاللھ
امسال نیز ھمچون سال گذشتھ چھ در ایران و چھ در تمامی 
جھان سالی ھمراه با شرایط نامناسب اقتصادی را تجربھ خواھیم 

اقتصاد ایران ھمچون اقتصاد سایر کشورھای تحت سلطھ . نمود
یالیسم بوده و برای رشد و مشمول طرحھای نئولیبرالیستی امپر

از ھمین رو است کھ . توسعھ ی اقتصاد جھانی گام برمی دارد
طرح ھای تحول اقتصادی و خصوصی سازی موجب فقر روز 
افزون طبقھ ی فرودست جامعھ گردیده، این طبقھ کھ اکثریت آنھا 
را نیروھای کاری تشکیل می دھد با فقر روز افزون، تنھا نتیجھ ی 

از . ھ بار خواھند آورد تقلیل نرخ دستمزدھاستثمربخشی کھ ب
سوی دیگر با شکل دھی بھ اضافھ عرضھ ی نیروی کار خواھند 
توانست در شرایطی کھ قراردادھای موقت کاری موجود است، 
نیروھای کاری را بھ پذیرش ھر شرایطی وادار نمایند و ھدف 

سیار نھایی اقتصاد نئولیبرالیستی نیز شکل دادن بھ بازار ھای ب
ارزان قیمت نیروی کار در کشورھای تحت سلطھ می باشد تا با 
شکل دھی بھ فوق استثمار بتواند انباشت سرمایھ را چند برابر 

  .  نماید
در این میان زنان کارگر با ستم ھای چند گانھ ای روبرو 

آنان کھ در صورت کار در شرایط عادی ھمواره . ھستند
برابر دریافت می نمایند، اکنون دستمزدھای نابرابر در قبال کار 

در شرایطی ھستند کھ بھ ھنگام تعدیل نیروی کار بھ منظور کاھش 
از دیگر سو بھ . ھزینھ ھا اولین آماج حملھ متوجھ آنان است

واسطھ ی این قانون بسیار تبعیض آمیز جھانی زنان بیکار در 
 زمره ی آمار بیکاری واقع نمی شوند و دولتھا از این حربھ برای

  . آمار ساختگی استفاده می نمایند
اخیراً اقداماتی از سوی دولت در جھت کاستن از نیروی کار 
زنان صورت گرفتھ کھ از آن جملھ می توان بھ کاھش ساعت کار 

این اقدامات کھ در . سال اشاره نمود 7زنان دارای کودک زیر 
گذشتھ نیز مواردی مشابھ از آن دیده شده است، مثل مرخصی ھای 

والنی برای زایمان زنان کارگر و کارمند، در جھت رفاه زنان ط
صورت نمی گیرد، بلکھ بھ منظور ممانعت از حضور زنان در 
اجتماع، ممانعت از اشتغال زنان و تالش در جھت تأمین منافع 

چرا کھ . نظام مردساالر و جلب حمایت مردان در جامعھ می باشد
کارفرمایان در زمینھ جذب تصویب این قوانین منجر بھ عدم تمایل 

نیروی کار زنان است و ھمین امر منجر می گردد کھ شرکت ھا 
در ھنگام استخدام از زنان تعھد عدم ازدواج و یا حتی تصمیم بھ 

  .  ازدواج اخذ نمایند
شرایط بسیار اسف بار اقتصاد ایران صرف نظر از بحران 
جھانی حاصل روند خصوصی سازی بھ دنبال سیاست ھای 

این روند منجر بھ بیکاری روز افزون . ولیبرالیستی نیز می باشدنئ
نیروھای کاری در بنگاه ھای خصوصی سازی شده می باشد کھ 
در تمامی این موارد بھانھ ی اصلی عدم صرفھ ی اقتصادی یا نبود 
توجیھ مالی عنوان می شود، نمونھ ی اخیر این اقدامات اخراج 

ر این نیروھا کھ شامل افراد اپراتورھای مخابرات بوده کھ اکث
معلول نیز بوده اند در زمان دولتی بودن این سازمان از جانب 
بھزیستی استخدام گردیده و در حال حاضر بھ بھانھ تشکیل ساختار 

آمار بیکاری روز بھ روز . مکانیزه در مخابرات، بیکار شده اند
در حال افزایش است و این آمار در شرایط کنونی جھان حاصل 

روند . رشکستگی شرکتھای بزرگ دنیا و تعدیل نیروھا می باشدو
افزایش تعداد بیکاران عالوه بر آمریکا در اروپا و سایر کشورھای 

  . پیشرفتھ نیز بھ چشم می خورد

بحران اقتصاد جھانی کھ از سال گذشتھ چون یک سیالب 
تمامی جھان را فراگرفت، علی رغم تحلیل اقتصاددانان بورژوازی 

یجھ ی فساد اقتصادی بانکھای آمریکایی بوده و نھ حاصل نھ نت
ھمچنین بر خالف . زیاده خواھی قماربازان بورس ھای جھانی

نظرگاه عده ای از بھ اصالح سوسیالیست ھا این بحران بھ واسطھ 
ی عدم نظارت دولتی بر ساختار اقتصادی کشورھای صنعتی نمی 

وان نمونھ ھای چنین باشد کھ با شکل گیری سرمایھ داری دولتی بت
  . بحرانی را مھار کرد

 
بحران جھانی کنونی 
کھ بھ لحاظ شدت بسیار 
شدیدتر از بحرانھای 
پیشین می باشد، نتیجھ 
ی نھایی 

ساختار نظام 
اجتماعی  –اقتصادی 

در . سرمایھ داری است
چنین نظامی حرکت در 
راستای کسب حداکثر سود جزو اولین اصول اقتصادی محسوب 

و اقدامات بانکھا، مؤسسات و سایر فعالین اقتصادی از  می شود
در تئوری . جملھ بورس بازان، خارج از این اصل قرار نمی گیرد 

ھای این نظام کھ تمامی دانشجویان رشتھ ی اقتصاد کھ در دانشگاه 
در حقیقت علم اقتصاد سرمایھ داری را می آموزند، ھمواره با این 

ده و تولید کننده ی عقالیی آن اصل مواجھ می شوند، مصرف کنن
فردی است کھ حداکثر مطلوبیت و سود را ھدف فعالیت خود قرار 

  .دھد
پس زیاده خواھی فعالین اقتصادی از اصول جدایی ناپذیر این 

از سوی دیگر ممانعت از فعالیت اقتصادی مبتنی بر . نظام است
ند، اشکال پیش گفتھ بھ واسطھ ی دولتھایی کھ حافظ این نظام ھست

در یک جامعھ ی سرمایھ داری با ساختارھای پیش گفتھ عامل یک 
تضاد شده و منجر بھ مشکالت دیگری می گردد و بر ھمین اساس 
می توان بھ این نتیجھ دست یافت کھ نظریھ پردازانی کھ عللی 
چون زیاده خواھی و عدم نظارت دولتی و قانونی را جزو علل این 

صدد پنھان نمودن واقعیت بوده و می بحران می دانند، در واقع در 
خواھند با ابراز چنین دالیلی مانع از برطرف شدن بحران بھ شکل 
ریشھ ای باشند و ھمچون گذشتھ با اقداماتی در جھت تسکین 

  . بحران حیات نظام اقتصادی را تضمین نمایند
ساختار نظام سرمایھ داری از اساس دارای آنارشی است و 

ماندھی تولید، دوره ھای بحرانی را بھ این عدم توانایی در ساز
در طول تاریخ اقتصاد سرمایھ داری . نظام تحمیل می نماید

ھمواره تئوریسین ھای این نظام در تالش برای رفع یا تعدیل این 
قبیل بحرانھا بوده اند، ھمین موضوع سبب شکل گیری تغییرات 

توانستھ عمده ای در ساختار این نظام گردیده است، اما ھرگز ن
اساس بحران را ریشھ کن نماید زیرا ریشھ کن نمودن این اصل 

  .برابر با مرگ سرمایھ داری خواھد بود
بحران اساساً حاصل شرایطی است کھ سرمایھ ی انباشت شده 
در آن شرایط قادر بھ سودآوری نباشد و اساساً حاصل مازاد تولید 
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بھ معضل  موشکافی بحران سرمایھ داری بار دیگر ما را. است
ھرج و مرج این نظام بازمی گرداند و فائق آمدن بر بحران یا 
ریشھ کن نمودن آن تنھا از طریق سازماندھی بھ تولید امکان پذیر 

در عصر حاضر یعنی عصر امپریالیسم کھ حاصل . می باشد
تجدید ساختارھای متعدد سرمایھ داری بھ منظور فرار از بحران 

جھت حرکت بھ سوی سازمانیابی بوده تالش ھای فراوانی در 
صورت گرفت و شکل گیری انحصارات و سازمانھای جھانی 

اما درنھایت خود این . اقتصاد نتیجھ چنین اقداماتی می باشد
انحصارات کھ در قالبھایی عظیم تر بر اساس اصول سود آوری 
حرکت نموده و این بار این قدرتھا ھستند کھ با یکدیگر بھ رقابت 

در عین اینکھ نتوانستھ اند بر بحرانھای ادواری غلبھ می پردازند 
نمایند بلکھ بھ واسطھ عملکرد غول آسای خویش شدت این بحرانھا 

  . را عمق بیشتری بخشیده اند
نتیجھ آنکھ تنھا با ریشھ کن شدن اصول اولیھ ی اقتصاد 
سرمایھ داری یعنی اصل مالکیت خصوصی کھ خود بنیاداً عامل 

باشد، رقابت و اصل کسب حداکثر سود، تالش  انباشت سرمایھ می
برای سازمانیابی بھ تولید امکان پذیر است و اقتصاد سوسیالیستی 
تنھا آلترناتیو برای دستیابی بھ اقتصاد برنامھ ریزی شده خواھد 

  . بود
یکی از مسائلی کھ در شرایط حاضر از سوی نظریھ پردازان 

است کھ گرداندن  بھ اصطالح چپ در دنیا مطرح می گردد، این
اقتصاد کشورھا بھ واسطھ ی دولت ھایشان یعنی شکل گیری 

در سطر باالتر . سوسیالیسم و این راه رھایی از بحران می باشد
اشاره نمودم کھ اقتصاد دولتی نھ تنھا راه رھایی از این بحران 

اقتصاد . نبوده بلکھ با اقتصاد سوسیالیستی فرسنگھا فاصلھ دارد
ف نظر از اینکھ در کشور ھای پیشرفتھ و تحت سوسیالیستی صر

سلطھ شرایط شکل گیری متفاوتی داراست اما در نھایت با اصل 
اجتماعی نمودن مالکیت و تولید بھ پیش رفتھ و با ریشھ کن نمودن 

در جھت کسب منافع اجتماعی و پیشبرد انقالب  کسب حداکثر سود
  . جھانی گام بر می دارد

یط حاضر ھیچ کشوری بر مبنای اقتصاد بنابراین اوالً در شرا
سوسیالیستی پیش نمی رود و کشورچین نیز کھ تحت عنوان 

ا کنون بر ت 1976ل جمھوری کمونیستی موجود است پس از سا
اساس اصول اقتصاد سرمایھ داری پیش می رود و یکی از 
قطبھای اساسی در شکل گیری انباشت سرمایھ از سوی امپریالیسم 

نون اکثر تولیدات کشورھای صنعتی با فوق ھم اک. می باشد
استثمار کارگران چینی برای مصرف تمامی مردم دنیا شکل می 
گیرد و ھمانطور کھ عنوان گردید یکی از عوامل شکل گیری 
بحران یعنی مازاد تولید شیوه ی فعالیت کشور چین و دیگر 
کشورھای تولید کننده ی دنیا می باشد از ھمین روست کھ کشور 

نیز علی رغم تبلیغات اوایل بحران اقتصادی ھمچون سایر  چین
کشورھای دنیا دچار بحران اقتصادی گردیده و رشد اقتصادی این 

  .کشور رو بھ کاھش می باشد
در نھایت قابل ذکر است کھ بحران کنونی علی رغم تبلیغات 
برخی از نظریھ پردازان در نھایت منجر بھ فروپاشی نظام سرمایھ 

ردد، زیرا از یک سو این نظام ھمواره قادر بوده با داری نمی گ
تجدید ساختار خود بھ حیات خویش ادامھ دھد و احتماالً این بار نیز 

اما ھمانطور کھ ذکر گردید نظام سرمایھ داری . قادر خواھد بود
قادر بھ فایق آمدن بر بحران ھای اقتصادی کھ نتیجھ ی بالمنازع 

برای غلبھ بر این شرایط تنھا راه این ساختار است نخواھد بود و 
رھایی فروپاشی کل نظام در جھت ساختن نظامی بنیاداً متفاوت 

  ■ .است
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  بھ ھر کجا نشان ز ثروت است
  ز حاصل تالش کارگر

  زمین غنی
  ز رنج برزگر
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یǩاز بǩھ نآنچھ در این قریب بǩھ یکسǩال از سǩر گذرانǩده ایǩم را . گذرد
رفتǩǩھ  حیثیǩǩت ھǩǩای بǩǩر بǩǩاد ،خǩǩون ھǩǩای ریختǩǩھ شǩǩده ،شǩǩرح نیسǩǩت

  .خانواده ھای واپاشیده و مظالم پر از مظلومین
ǩرز و در این مدت بسǩن مǩادران ایǩدران و مǩدان پǩیاری از فرزن

بǩǩوم روانǩǩھ ی زنǩǩدان ھǩǩا متحمǩǩل شǩǩکنجھ ھǩǩا و زجرھǩǩا اھانǩǩت ھǩǩا و 
خǩانواده ھǩای ایǩن . ی ھای مختلف جسǩمی و روحǩی شǩده انǩدرھاآزا

عزیزان در بند تحت شدیدترین فشارھای روحǩی فقǩدان عزیزانشǩان 
ǩده انǩدانیان . دمدام از سوی نھادھای امنیتی مورد ارعاب واقع شǩزن

 ،اقدام علیھ نظام ،مزبور بھ جرایم واھی چون اقدام علیھ امنیت ملی
اخǩǩالل در ترافیǩǩک و تشǩǩویش اذھǩǩان عمǩǩومی در محǩǩاکمی بیǩǩدادگاه 

  .گونھ بھ محاکمھ کشیده می شوند
در این میان عالوه بǩر زنǩدانیان دربنǩد کǩھ حقوقشǩان را چپǩاول  

بقǩǩǩھ کǩǩǩارگر نیǩǩǩز قشǩǩǩر زحمǩǩǩتکش جامعǩǩھ یعنǩǩǩی ط ،یافتǩǩھ مǩǩǩی بیننǩǩǩد
رکǩود شǩدید اقتصǩادی و بǩایکوت سیاسǩǩی  ،ھمزمǩان بǩا وقǩایع داخلǩی

حاصǩǩǩل از بلنǩǩǩد پǩǩǩروازی ھǩǩǩای مقامǩǩǩات دولتǩǩǩی وضǩǩǩعیتی بسǩǩǩیار 
سفبار کارخانھ ھا بǩا أدر این اوضاع ت. ناپایدارتر از گذشتھ یافتھ اند

مشǩǩکل پرداخǩǩت مقǩǩرری و دسǩǩتمزدھای کارکنانشǩǩان مواجǩǩھ انǩǩد بǩǩھ 
یاری از نقاط کشǩور ایǩن گرداننǩدگان چǩرخ ھǩای گونھ ای کھ در بس

صنعت جامعھ ماه ھاست کھ محروم از حقوقشǩان ھسǩتند و ھرگونǩھ 
  .اقدامی از سوی آنان با سرکوب ھای سخت پاسخ داده می شود

در این شرایط زندانیان سیاسی محبوس در بازداشǩتگاه اویǩن از 
دنبال ایǩن اول اردیبھشت امسال دست بھ اعتصاب غذا زده اند و بھ 

امǩǩر یǩǩازدھم اردیبھشǩǩت ھمزمǩǩان بǩǩا روز جھǩǩانی کǩǩارگر کǩǩارگران 
کشǩǩǩورمان نیǩǩǩز در ھمبسǩǩǩتگی بǩǩǩا منصǩǩǩور اسǩǩǩالو رئǩǩǩیس سǩǩǩندیکای 

ǩندیکای ؤکارگران شرکت واحد علی نجاتی مسǩومی سǩط عمǩل رواب
مǩǩا . نیشǩǩکر ھفǩǩت تپǩǩھ اعتصǩǩاب غǩǩذای یǩǩک روزه خواھنǩǩد داشǩǩت

کǩی و ھمدوشǩی ھمیشǩگی دانشجویان دانشگاه گیالن بǩا علǩم بǩر نزدی
جنǩǩبش ھǩǩای دانشǩǩجویی و کǩǩارگری در تǩǩاریخ معاصǩǩر جھǩǩان روز 

از حضǩǩور در سǩلف سǩǩرویس و رسǩتوران ھǩǩای  یǩازدھم اردیبھشǩت
  ■.دانشگاه اجتناب خواھیم کرد تا بھ این موج پیوستھ باشیم

 جمعی از دانشجویان دانشگاه گیالن
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 اکونومیسمدر نقد 
  

  آاللھ
ر تاریخ تفکرات مارکسیستی سابقھ ای طوالنی اکونومیسم د

داراست و بھ سالھای پیش از اولین انقالب سوسیالیستی بازمی 
در زمان لنین، احزاب سوسیال دموکراتیک موجود، بھ . گردد

اشاعھ ی چنین تفکری اقدام می نمودند و لنین در زمره ی منتقدین 
بھ  این " چھ باید کرد"وی در کتاب . جدی این تفکر جای دارد

موضوع پرداختھ و با تبیین علمی این پدیده، بھ افشای احزاب 
  .سوسیال دموکرات می پردازد

تفکر اکونومیستی کھ در حال 
حاضر نیز در میان بخشی از 
جریانات چپ ایران و جھان حضور 
دارد، مجموعھ نظریاتی است کھ 
قائل بر آگاھی ھای خودبخودی طبقھ 

ین طبقھ ی کارگر بوده و مبارزات ا
را بھ مبارزات اقتصادی تقلیل می 

  . دھد
تاریخ تمام کشورھا گواھی می "

دھد کھ طبقھ ی کارگر با قوای خود 
منحصراً می تواند آگاھی  
تردیونیونیستی حاصل نماید یعنی 
اعتقاد حاصل کند کھ باید تشکیل 

ضد کارفرمایان  اتحادیھ بدھد، بر
مبارزه کند و دولت را مجبور بھ 

وانینی بنماید کھ برای صدور ق
چھ  –لنین ("  کارگران الزم است

  )باید کرد
دو نکتھ ی قابل توجھ در عبارات فوق موجود می باشد کھ 

  :عبارتند از
  
آگاھی سیاسی از درون طبقھ ی کارگر شکل نمی گیرد،  – ١

بلکھ آن میزان از آگاھی کھ کارگران می توانند در اثر کار 
این است کھ برای غلبھ بر شدت ستم  اجتماعی روزانھ کسب نمایند

و استثمار سرمایھ داران، اتحادیھ ھای کارگری خود را شکل داده 
آنچھ تفکرات . و در جھت کسب منافع اقتصادی خویش گام بردارند

اکونومیستی نیز در میان طبقھ ی کارگر ترویج می نمایند نیز در 
شعار  ھمین راستا فعالیت ھای کارگری را محدود نموده و با

در جھت حفظ ساختار " مبارزه ی کارگران برای کارگران"
موجود کارگران را تشویق می نمایند تا برای خود دست بھ مبارزه 

  .بزنند نھ برای جامعھ و نسلھای آینده
یکی از دستاوردھای مھم مارکس در بررسی تکامل تاریخی 
جامعھ دستیابی بھ این اصل اساسی بود کھ در جوامع طبقاتی 

میان طبقات متخاصم ) قھرآمیز(مواره تخاصمات آنتاگونیستی ھ
منجر بھ انقالب اجتماعی در جھت تکامل جامعھ و رھایی بشریت 

بر ھمین اساس مارکس نتیجھ می گیرد کھ در جامعھ ی . می باشد
سرمایھ داری تنھا طبقھ کارگر بھ عنوان طبقھ ای کھ تحت ستم 

اھد بود پیشاھنگ مبارزات سرمایھ داران قرار می گیرد، قادر خو
انقالبی علیھ نظام سرمایھ داری بوده و رھبری این انقالب را در 

  . دست گیرد
در نھایت می توان گفت ھدف نھایی اکونومیسم قرار دادن 

نظام سرمایھ داری . سوپاپ اطمینان بر مبارزات کارگری می باشد
ا اشاعھ ھرگز نمی تواند از مبارزات کارگری اجتناب نماید، ولی ب

ی تفکرات اکونومیستی قادر خواھد بود با پذیرش برخی خواستھ 
ای اقتصادی کارگران و البی نمودن با رھبران اتحادیھ ھای ھ

کارگری ضمن ایجاد تفرقھ در صفوف آنان مانعی در مسیر انقالب 
  . اجتماعی فراھم آورد

اکونومیسم خواھان حل مخاصمات نظام سرمایھ داری با 
این نظام از درون آن است و نکتھ ی قابل توجھ در این  اصالح

این . استزمینھ تضاد میان این ھدف و ساختار نظام سرمایھ داری 
توسط سرمایھ دار دارد و اساس  نظام ریشھ در استثمار کارگر

تخاصمات طبقاتی ریشھ ی این نظام می باشد کھ بھ منظور رفع آن 
. راه انقالب اجتماعی است تنھا راه ممکن فروپاشی این نظام از

انقالبی کھ زیربنای اقتصادی آن مبتنی بر بھره کشتی اقلیت از 
اکثریت نبوده و ھدف اصلی فعالیت 
اقتصادی در آن جامعھ نھ کسب سود 

  .کھ تأمین نیازھای افراد جامعھ باشد
   
اما نکتھ ی دیگری کھ در  – ٢

زمینھ ی اکونومیسم قابل تأمل است 
ی باشد کھ منظور این موضوع مھم م

آگاھی از درون طبقھ ی "از اینکھ 
این است کھ " کارگر شکل نمی گیرد

طبقھ کارگر بھ دلیل استثمار روزانھ 
از امکان پرداختن بھ کار فکری منع 
گردیده و امکان پرداختن بھ این 
عرصھ را در اکثر موارد نخواھد 

معنی حاصل از این بحث این . داشت
ھ قادر بھ است کھ کارگران فی نفس

کسب آگاھی سیاسی می باشند اما 
موقعیت طبقاتی آنان این امکان را 

بھ ھمین دلیل نتیجھ این خواھد بود کھ آگاھی . سلب می نماید
سیاسی، علم انقالب و اصول مارکسیسم بایستی از بیرون طبقھ ی 

  . کارگر بھ درون این طبقھ برده شود
کران جامعھ کھ در در تحلیل نھایی در خواھیم یافت کھ روشنف

عرصھ ی تولید فکر بھ فعالیت مشغول ھستند، موظف می باشند 
کھ آگاھی سیاسی را بھ درون صفوف کارگران برده و در جھت 
آگاھی آنان و جامعھ گام بردارند و در میان روشنفکران دانشجویان 
. در این زمینھ ی از اولویت خاصی برخوردار می باشند

خود نیز بھ واسطھ ی جنبش دانشجویی می  دانشجویان بھ دلیل آنکھ
توانند در مبارزه برای دستیابی بھ خواستھای خود و در مسیر 
رھایی از جھل و خرافھ در جامعھ گام بر دارند و بھ میزان کافی 
قادر خواھند بود آگاھی سیاسی کسب نمایند، بایستی در جھت 

  . انتقال آگاھی بھ صفوف کارگران گام بردارند
ن برای حرکت در راه انقالب سوسیالیستی و در بنابرای

صورتی کھ ادعای تفکرات انقالبی را دارا باشیم، مبارزه با 
تفکرات اکونومیستی جزو مھمترین اولویت ھای عمل انقالبی می 
باشد و ترویج آگاھی سیاسی در مبارزات کارگری نیز جزو 

اً مبارزه ی طبقھ ی کارگر صرف. مھمترین اقدامات خواھد بود
مبارزه ی اقتصادی نبوده است و یک مبارزه ی سیاسی در جھت 

  ■.کسب قدرت سیاسی و سرنگونی نظام سرمایھ داری می باشد
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کردن  انگیزه ھا و روش ھای نابود
 ایران توسط حکومت جنگل ھا در

 
 )آینده( م.م

یم شاھنشاھی بھ حکومت ژو تحویل قدرت از ر ۵٧پس از قیام 
، بھ قدرت رسیدگان دست چپاول و اسالمی تازه بھ قدرت رسیده

ھجوم  از جملھ منابع مورد. یغما بھ تمامی منابع کشورمان گشودند
در این نوشتار، . و غارت، باید از منابع طبیعی و جنگل ھا نام برد

بھ طور مختصر بھ انگیزه ھا و روش ھای نابود کردن جنگل ھا 
باب غارت و  در. یم جمھوری اسالمی پرداختھ می شودژتوسط ر

بانان  نابودی جنگل ھا، عوامل نابودی، آثار و نتایج و جنگل 
دالوری کھ در راه دفاع از حریم جنگل ھا بھ شھادت رسیدند، ھر 

درود بھ . چھ گفتھ شود کم است کھ ابعاد فاجعھ بس بزرگ است
روح پاک جنگل بانان شھید کشورمان، کھ در برابر ظلم و خیانت 

  .ایستادند
بیعی و جنگل ھا از سرمایھ ھا و پشتوانھ ھای یک منابع ط

کشور بھ حساب می آیند و متعلق بھ حتی یک نسل نیز نیست، چھ 
رسد بھ آن کھ بھ یک گروه دزد و جنایتکار تعلق داشتھ باشد، کھ 

یم حاکم بر اساس ژر. متأسفانھ بر کشورمان حکومت می کنند
نابودی جنگل ھا بدین سو، کمر ھمت بھ  ۵٧انگیزه ھایی از قیام 

یم را می توان بھ دو دستھ ی عمده ی ژانگیزه ھای ر. بستھ است
  :امنیتی و اقتصادی تقسیم کرد

  
یم حاکم بر ایران بھ خوبی آگاه است کھ ژر :انگیزه ی امنیتی﴾ ١

 ۵٧غاصب قدرت بوده و بھ دنبال انحراف در قیام مردم در سال 
و در واقع . ت بگیردتوانستھ ابزار و جایگاه ھای قدرت را بھ دس

از این رو مسائل امنیتی . حکومت برخاستھ از اراده ی مردم نیست
یم ژکھ برای ھر نظام سیاسی از اولویت برخوردار است، برای ر
از . مالیان، ھمواره از حساسیت صد چندان برخورداربوده است

در جایی کھ . این دیدگاه، عوامل منفی مزاحم بایستی نابود شود
یم ناراضی بوده و برخی گروه ژانبوه مردم از عملکرد رتوده ھای 

ھای سیاسی معتقد بھ مبارزه مسلحانھ و نبردھای چریکی نیز 
وجود داشتھ اند جنگل ھا می توانستند و می توانند بستر مناسبی 

کما این کھ، . برای آغاز یا ادامھ و گسترش مبارزه باشند
در  ١٣۴٩ه سال سرآغازجنگ ھای چریکی در ایران، در بھمن ما

استفاده از موقعیت جنگل . جنگل ھای سیاھکل گیالن شکل گرفت
یم مالیان ھم ادامھ یافت کھ از جملھ بھ موارد ژھا در مبارزه با ر
 :زیر اشاره می شود

  
  :یمژمقاومت کردستان در برابر سرکوب ر -١

  1358مرداد سال  28حملھ نظامی و اشغال کردستان در  در پی
بھ بعد، ) فرمان حملھ بھ کردستان را صادر کردنی خمیروزی کھ (

مبارزین کرد با استفاده از پوشش گیاھی و جنگل ھای کردستان، 
یم با آگاھی ژر. مقاومت مثال زدنی ای را بھ نمایش گذاشتند

ازموضوع، ضمن بمباران مناطق مسکونی، بھ آتش کشیدن مزارع 
ھا نمود تا و کشتارھای دستھ جمعی، اقدام بھ آتش زدن جنگل 

چریک ھای کرد و سایر مبارزین ھمراه را از پوشش و استتاری 
  .مناسب، محروم سازد

  
، اتحادیھ ی 1360درسال  ):قیام سربداران(قیام آمل  -2

 استان مازندران، در آمل در کمونیست ھای ایران با انتخاب شھر
 و رویایی  مسلحانھ با رژیم غاصب و تدارک امور جھت مبارزه

درمیان دالیل انتخاب آمل،  1.ار جمھوری اسالمی برآمدندجنایتک
انبوه  پیرامون شھر کھ پوشش مناسبی  وجود جنگل ھای زیاد و

الیل بسیارمھم و قابل جھت استتار نیروھا فراھم می کرد، ازجملھ د
 نیروھای اتحادیھ ی کمونیست ھای ایران کھ خود از .اعتنا بود

حین مدت  ، توانستند درمناطق مختلف کشور گرد آمده بودند
تعداد ) قبل از عملیات نھایی بھمن(جنگل ھای منطقھ  استقرار در

اعضای احزاب و سازمان ھای سیاسی دیگر  معدودی از افراد و
یکصد نفره ای  کھ بدین  گروه تقریباً  .نیز با خود ھمراه سازند را

نام گرفتند و " سربداران"صورت شکل گرفتھ و آماده شده بود، 
محدوده ی جنگل ھای آمل، چند عملیات  مدتی حضور درطی 

برعلیھ رژیم جنایتکار صورت دادند کھ از آن جملھ می توان بھ 
دی  13 آذر و 30آبان،  24آبان،  22آبان،  18درگیری ھای 

مرحلھ ی نھایی طرح، با  نھایت و در در. ، اشاره نمود1360
، شب 1360ل پنجم بھمن ماه  سا ورود سربداران بھ شھر آمل در

ھنگام، قیام مسلحانھ ی گسترده ای آغاز شد و بخش ھای مھمی از 
شھر آمل یک شبانھ روز . آزاد شد" ربدارانس" شھر آمل توسط

بود علیرغم قھرمانی  ھا ) نابرابر(شاھد درگیری ھای شدید نظامی 
آنان انجامید و  فداکاری ھای سربداران کھ بھ شھادت تعدادی از و

 گسیل ھزاران نفر از ده ھای آگاه مردم، رژیم باھمراھی تو نیز
قیام، قیام مزبور را بھ  عوامل مزدور سراپا مسلح خود بھ مقابلھ با

   2.شکست کشاند
  
سال  حزب رنجبران در :گروه جنگل حزب رنجبران ایران -3

اتخاذ مشی مسلحانھ، اقدام بھ تشکیل گروه جنگل  و پس از 1360
 30بھ  درھای ابتدایی گروه جنگل حداکثرنیز نمود و تعداد افراد کا

 جنگل ھای شھر ھمین تعداد وارد قسمتی از رسید کھ با می نفر
د بھ این جنگل، با شناسایی وور مدت کوتاھی پس از. گرگان شدند

و دستگیری عناصر کادرھای شھری،  گروه جنگل نیز شناسایی و 
را پس  کھ برخی از آنان 3.دستگیر شدند 1360آبان ماه سال  در

بنا بھ . م نمودنداز اعمال شکنجھ ھای فراوان و ددمنشانھ، اعدا
، حزب رنجبران ایران، بدون تدارک کافی و پایھ برخی دیدگاه ھا

اوضاع، گروه  ی توده ای و بر اساس ارزیابی ھای سطحی از
و نیز در حرکت مسلحانھ ی رھبری عشایر (جنگل راتشکیل داده 
  4.بود) قشقایی شرکت نموده

  
جنگل ھای  عملیات ارتش رھایی بخش خلق ھای ایران در -4

پس از آن کھ محمد حرمتی پور، چریک فدایی خلق  :مازندران
گسترش  جنگ انقالبی و گشایش جبھھ ی "راستین و نستوه، طرح 

را بھ کنگره ارایھ داد و کنگره آن را با قاطعیت آراء " شمال
ای فدایی خلق تصویب کرد، وی بھ ھمراه تعدادی از چریک ھ

بھ جنگل ھای مازندران ) ارتش رھایی بخش خلق ھای ایران(
 جنگل ھای مازندران و این ستون چریکی با استقرار در 5.رفتند

ماه، عملیات  14مدت  ویژگی ھای طبیعی آن، در استفاده از
علیھ رژیم آخوندی طراحی و اجرا کرد کھ از آن  متعددی را بر

تسخیر رادیو و تلویزیون مازندران  وجملھ می توان عملیات حملھ 
سپاه شھر شیرگاه و راه  ، حملھ و تسخیر مقر بسیج و)سوردار(

 4 سرانجام در. نام برد قائم شھر را –بندان اتوبان ساری 
جنگل خی  ، محل استقرار این گروه چریکی در1361فروردین 

صدھا نفر  گاه مازندران، بھ محاصرهشیر) خی بوست(= پوست 
پاسداران، بسیجیان وکاله  ھای آدمکش رژیم متشکل ازنیرو از

نبردی نابرابر، محمد حرمتی پور رھبر گروه  در. آمد سبزھا در
محل مزبور  کھ در آن ھنگام در –یارانش  تن از 4بھ ھمراه 

  6.بھ شھادت رسیدند –داشتند  حضور
  

سازمان مجاھدین خلق در جنگل ھای  یواحدھای رزمنده  -5
 مجاھدین خلق در راستای اجرای فاز نظامی، ازسازمان  :شمال
 ی خود را در گروه ھای مختلف وتعدادی از نیروھا 1360سال 
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استان (مناطق جنگلی شمال کشور  متعدد، در
مناطق  و از جملھ در) ھای مازندران و گیالن

جنگلی قائم شھر، رامسر، ھشتپر طوالش، 
سازمان دھی  مستقر و نشھرچوکا رضوا

احدھای رزمنده در طول بیش از این و. نمود
دو سال فعالیت، با انجام عملیات متعدد، 
ضربات زیادی بھ رژیم آخوندی وارد 

سفانھ در طول زمان، بسیاری أولی مت. آوردند
فرماندھانشان دستگیر  از رزمندگان مزبور و

جملھ می  شده و یا بھ شھادت رسیدند، کھ از
ز یکی ا" سید نظام الدین عنقایی"توان بھ 

ھفتم  جنگل اشاره کرد کھ در فرماندھان مجاھدین مستقر در
طی درگیری با پاسداران، درجنگل ھای  1361اردیبھشت سال 

حوالی منطقھ جنگلی چوکا از توابع رضوان شھر، بھ  در" سیابیل"
  7.شھادت رسید

یم جمھوری اسالمی کھ از کمک ژوقایعی از این دست بھ ر
م شاه نیز برخوردار بود، نشان داد یژبقایای دستگاه ھای امنیتی ر

کھ ھمان مقدار جنگل ھای کشور ھم کھ از غارت امرای ارتش و 
یم منحوس شاھنشاھی جان بھ در برده بود، ھنوز چھ ژوابستگان ر

پتانسیل عظیمی بھ عنوان بستر فعالیت ھا و اقدام ھای انقالبی 
منیتی لذا از بین بردن جنگل ھا بھ ویژه در مناطق حساس ا. دارد

  .یم قرار گرفتژر در دستور کار
      

درآمد حاصل از فروش چوب درختان  :یدانگیزه اقتصا ﴾٢
جنگلی، تغییر کاربری بھ زمین ھای زراعی و باغات و نیز تملک 
اراضی جنگلی و تفکیک و فروش آن ھا، عمده دالیل تخریب و 

  .نابودی جنگل ھا را در این بخش تشکیل می دھد
  

کارشناسان وابستھ بھ دستگاه ھای  :نگل در ایرانعوامل تخریب ج
: دولتی، عوامل تخریب جنگل در ایران را بدین شرح برشمرده اند

 بادھای شدید بھ ویژه بادھای گرم و -١ :عوامل طبیعی -الف”
خشکی  -٣یخبندان ھای زودرس پاییزه ودیررس بھاره  -٢سوزان 

ران ھای شدید بھ با -۴کھ در اثر کاھش بارندگی بھ وجود می آید 
چرای دام  -١ :عوامل انسانی -ب. خصوص رگبارھای تند و شدید

رفت و آمد مداوم در جنگل کھ باعث فشردگی خاک  -٢در جنگل 
خسارت (آتش سوزی  -٣. و خرابی وضع فیزیکی خاک می شود

حریق در جنگل ھای سوزنی برگ بھ سبب سرعت و قابلیت 
  8”)ان پھن برگ استاشتعال، بھ مراتب سنگین تر از درخت

  
عامل مھم دیگر نیز در بخش عوامل انسانی  ۴بھ عقیده ی نگارنده 

وجود دارد کھ در فھرست باال بھ آن اشاره نشده و باید بھ آن 
  :عامل عبارتند از ۴این . فھرست افزوده شوند

  برداشت بی رویھ و غارتگرانھ چوب از جنگل -١
 احداث جاده در اراضی جنگلی -٢
 ه ھایژص اراضی جنگلی و منابع طبیعی بھ پرواختصا -٣

 صنعتی و یا مسکونی
 .قطع درختان جنگلی بھ منظور عبور خطوط انتقال نفت و گاز -۴
  

سال  و بخش عمده ای از ١٣۵٧البتھ در ماه ھای پایانی سال 
اھالی برخی روستاھای  تجاوزاتی از سوی تعدادی از ١٣۵٨

ت گرفت کھ اغلب این ھمجوار جنگل بھ عرصھ ھای جنگلی صور
. زمین ھا توسط آنان تبدیل بھ باغات و زمین ھای زراعی گردید

 از آنجایی کھ این امر محدود بھ ھمان زمان بوده و بعد عمدتاً 
تا امروز بر  ١٣۵٨متوقف گردید، آنچھ در طول سی سال از 

جنگل ھا رفتھ، توسط حکومت و عوامل حکومتی انجام گردیده و 
با نگاھی بھ تنھا برخی از . ھ ریزی شده بوده استآگاھانھ و برنام

رخدادھای جنگل و منابع طبیعی ایران، 
یم تمام روش ھای ژدر می یابیم کھ ر

تخریب را در جھت نابودی جنگل ھا 
  .بھ کار برده و می برد

ثیر أدر مورد ت: چرای دام در جنگل -١
حضور دام در جنگل، یوسف گرجی 
 بحری، پژوھشگر مرکز تحقیقات

کشاورزی و منابع طبیعی مازندران می 
حضور دام در جنگل از زاد ”: گوید

آوری طبیعی درختان جلوگیری می کند 
زیرا دام نھال را می خورد و درختان 

طبق گفتھ   9”.جدید بھ وجود نمی آیند و جنگل مخروبھ می شود
سابق دفتر فنی جنگل داری سازمان  ھای مصطفی عبدهللا پورمدیر

مراتع کشور، بر اساس مطالعات طرح جامع مقدماتی جنگل ھا و 
 سازمان جنگل ھا و مراتع، تعداد دام ھای موجود در ١٣۶۴سال 

 ٢٧۵ھزار و  ٣٢میلیون واحد دامی با  ٣٧/۴جنگل ھای شمال 
خانوار جنگل  ٧۶ھزار و  ٧٩دامسرا و  ١٠٠ھزار و  ٣٣دامدار، 

د شده است، نفر برآور ٨۴٩ھزار و  ۴۶۶نشین با جمعیتی بیش از 
آمار فوق بھ جز دام ھای کتول روستاھای داخل و حاشیھ جنگل (

). ھزار واحد دامی برآورد شده بود ۴٢٧بوده کھ یک میلیون و 
ھزار و  ٢٨ھمچنین تعداد اتراق گاه ھای دامداری در داخل جنگل 

مصرف سالیانھ . ھزار ھکتار بوده است ۵٧واحد با مساحت  ۵٠٠
ھزار متر مکعب چوب و مصرف  ٨٠٠/٢سوخت دامداران 

ھزار متر مکعب بوده  ٧٠اصطبل سازی و مرمت سالیانھ ی آن 
    10.است

آیا ورود و استقرار نزدیک بھ نیم میلیون نفر انسان با تعداد 
میلیون واحد دامی در جنگل ھای کشور بدون اطالع و  ۵بیش از 

ری یم ناتوان از جلوگیژیم اتفاق افتاده است؟ و آیا رژرضایت ر
روند شکل گیری این معضل بسیار مھم بوده است؟ حال ببینیم این 
تعداد بی شمار دام موجود در جنگل ھمراه با دامداران و خانواده 
ھایشان چھ خسارتی بھ جنگل ھا و مراتع وارد می آورند؟ بھ گفتھ 
رضا مالداری رییس اداره سامان دھی و خروج دام از جنگل اداره 

بخیزداری استان گلستان، ھر واحد دامداری کل منابع طبیعی و آ
یکی، اجتماعی ژمستقر در جنگل، بدون محاسبھ ارزش ھای اکولو

برابر درآمد خود، بھ جنگل  ٣/١و زیست محیطی جنگل، ساالنھ 
  11.خسارت وارد می کند

علیرغم اعتراضات و انتقادات زیادی کھ توسط افراد و اقشار 
ی و ورود و چرای دام در مختلف بھ استقرار واحدھای دامدار

حرکتی در جھت جلوگیری از  یم عمالً ژجنگل صورت گرفت، ر
روند مزبور انجام نداد زیرا با سامان دھی اغلب واحدھای مزبور، 

یک شبکھ کسب اخبار و اطالعات در اراضی جنگلی و  عمالً 
 .کوھپایھ ھا برقرار کرد

لی کوره راھی جنگ بھ گونھ ای کھ محال بود غریبھ ای در
یم در منطقھ از آن بی ژرفت و آمد کند و سیستم ھای اطالعاتی ر

در واقع خسارت حضور دامداران در . خبر و بی اطالع باشند
یم نھ تنھا زیانی نمی دید بلکھ ژجنگل متوجھ ملت بوده و ھست و ر

 با حضور آن ھا می توانست از ھر گونھ حرکت و فعالیتی در
البتھ . مخالفت با خود بھ سرعت آگاه شده و بھ مقابلھ با آن بپردازد

برخی . یم شامل ھمھ واحدھای مزبور نمی شدژھمکاری با ر
ناآگاھانھ و برخی از سر اجبار ھمراھی ھایی داشتند و تعدادی نیز 

  .بھ کار خود مشغول بودند صرفاً 
ولت ھیأت د ١٣٨١بھ ھر حال، بر چنین روالی، وقتی در سال 

وقت طرح پیشنھادی جنگل ھا و مراتع را کھ با ھمکاری سازمان 
طرح جامع صیانت از جنگل ”مدیریت و برنامھ ریزی تھیھ شده و 

نام داشت را بھ تصویب رساند، در عین این کھ خروج  ”ھای شمال
 دام از جنگل ھا یکی از اھداف آن طرح بھ حساب می آمد، عمالً 
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بھ طوری کھ بعدأ . جام نشدھیچ اقدام چشمگیر و خاصی ان
مسؤول سابق طرح سامان دھی جنگل نشینان سازمان  ”صفاری”

در ادارات منابع طبیعی، بخش مشخصی ”:جنگل ھا و مراتع گفت
برای پی گیری خروج دام از جنگل وجود ندارد و فقط یک نفر را 

من طرح اولیھ  ”:وی ھمچنین افزود” .مسؤول این طرح کرده اند
 ٢٢یعنی در واقع حکومت پس از  12”.نوشتم ١٣۵٩را در سال 

در ھمین رابطھ یکی . سال بھ صرافت بررسی این طرح افتاده بود
عنوان ) بدون ذکر نام(از کارشناسان سازمان جنگل ھا و مراتع 

کرده بود کھ اعتبار اختصاص یافتھ بھ طرح خروج دام از جنگل 
، ١٣٨۴سال  وی گفت در. ھای شمال بسیار کمتر از حد الزم است

میلیارد لایر  ٢٠میلیارد لایر اعتبار مورد نیاز، فقط  ٣۶٠از 
وی ھمچنین از این کھ کمیتھ امداد بھ . اعتبار اختصاص یافت

جنگل نشینان نیازمند دام می دھد و این مغایر با طرح خروج دام 
یعنی طرح فقط بھ این منظور مطرح  12.از جنگل است، انتقاد کرد

د برای مخالفین و منتقدین حکومت در قبال شد کھ پاسخی باش
برخورد با تخریب جنگل ھا و در واقع قصد انجام عمل اصالحی 

  . در میان نبود
طرح صیانت  ۶در نتیجھ در حالی کھ بر اساس بند یک ماده 

از جنگل ھای شمال، سازمان جنگل ھا و مراتع موظف بود تا سال 
اما حتی بر اساس آمار کلیھ دام ھا را از جنگل خارج کند،  ١٣٨٨

میلیون واحد  ٣/٣دستگاه ھای دولتی نیز، در حال حاضر حدود 
درصد آن را گاو،  ۴٧دامی در جنگل ھای شمال وجود دارد کھ 

  12.درصد را گوسفند تشکیل می دھد ٧درصد را بز و  ۴۶

آتش سوزی ھمواره در ایران بھ عنوان : آتش سوزی در جنگل -٢
در سال ھای . ل ھا بھ حساب آمده استیک عامل مھم نابودی جنگ

یم بھ مقاصد امنیتی و چھ ژ، چھ از طرف عوامل ر١٣۵٧پس از 
یم ژاز طرف سودجویان و غارتگرانی کھ آن ھا نیز وابستھ بھ ر

ھستند و از سوی آن حمایت می شوند، بھ منظور تصرف و تغییر 
کاربری اراضی مزبور، بارھا و بارھا در مناطق مختلف، جنگل 

سفانھ این روند ھمچنین ادامھ أکھ مت. بھ آتش کشیده شده اند ھا
دارد؛ برخی از این رخدادھا را کھ تنھا در سال ھای اخیر بھ وقوع 

  .پیوستھ، مرور می کنیم
در جنگل ھای شھرستان  ٢۵/۵/١٣٨۶در آتش سوزی روز ” §

  13”.ھکتار جنگل در کام آتش فرو رفت ١٣٠بانھ، 
ھکتار از جنگل ھای  ٢٠٠٠ک بھ طی ھفتھ ی گذشتھ نزدی” §

 13”.کردستان و کرمانشاه در آتش سوخت

چشم انداز محیط ” سایت رادیو زمانھ نیز در مطلبی تحت عنوان §
، ٨٧در سال : چنین می آورد ”]٨٧[زیست ایران در سال گذشتھ 

آتش گرفتن جنگل ھا و سوختن صدھا ھکتار از مناطق حفاظت 
 ٨٧یط زیست ایران در سال شده، بخش دیگری از تھدیدات مح

شاھد چند آتش سوزی وسیع  ٨٧پارک ملی گلستان در سال . بود
در گسترده ترین این آتش سوزی ھا کھ در ابتدای شھریور . بود
ھکتار از اراضی جنگلی و  ٢٠٠بھ وقوع پیوست، حدود  ٨٧

ھزار  ٩١پارک ملی گلستان با . مراتع این منطقھ در آتش سوخت
حت، بزرگترین پارک ملی ایران و نخستین کیلومتر مربع مسا

پارک ثبت شده کشور در سازمان یونسکو بھ عنوان یکی از ذخیره 
در این پارک، گونھ . گاه ھای محیط زیستی کره ی زمین است

ھای مختلف جانوری مانند عقاب طالیی، خرس قھوه ای، پلنگ، 
در کنار . مرال، غزال و سایر جانوران کمیاب زندگی می کنند

آتش سوزی گلستان، می توان بھ آتش گرفتن ده ھا ھکتار از مراتع 
اطراف جنگل ھای لویزان در شمال تھران، آتش سوزی در جنگل 
ھای زانوس در مازندران و آتش سوزی در پارک جنگلی شوشتر 

تاالب بین المللی امیرکالیھ در استان . در خوزستان نیز اشاره کرد
جان نیز از جملھ مناطق حفاظت گیالن و در شمال شھرستان الھی

  14”.شده ای بود کھ در سال گذشتھ طعمھ آتش شد

از آتش سوزی ھای رخ داده در سال جاری می توان بھ آتش 
کیلومتری جنوب غربی  ١۶در جنگل گیان در  ۶/۶/١٣٨٨سوزی 

نھاوند در استان ھمدان اشاره کرد کھ این جنگل بھ دلیل وجود 
نتیکی در نزد ژعنوان ذخیره گاه  گونھ ھای مختلف گیاھی، بھ

ھکتار  ٨۵در این آتش سوزی در حدود . پژوھشگران مطرح است
شھردار گیان . از جنگل ھا و مراتع سراب گیان در آتش سوختند

عمدی عنوان کرد و گفت در تاریخ این  دلیل آتش سوزی را کامالً 
یکی . جنگل، تا کنون فاجعھ ای بھ این وسعت رخ نداده بوده است

از جنگل بانان قدیمی گیان نیز با تأیید گفتھ ھای شھردار،          
آتش سوزی جنگل گیان را بھ دلیل ادعای مالکیت برخی افراد، 

  15.عمدی اعالم کرد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چھارمحال و 

ھکتار از  ٣٢۵، ]١٣٨٨[در سال جاری ” :بختیاری نیز گفت
البتھ آمار  16 ”.ان دچار آتش سوزی شده استجنگل ھا و مراتع است

ارائھ شده از سوی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری  چھار 
را در بر  ١٣٨٨ماه اول سال  ۶، مدتی کمتر از محال و بختیاری

  .می گیرد
خبرگزاری مستقل محیط زیست ایران، با توجھ بھ روند نگران 

ل ھا و مراتع بھ آتش سوزی در جنگ”: کننده، موجود می نویسد
در ... عنوان یکی از خطرناکترین عوامل مخرب بھ شمار می رود

د و ناظر ھستیم آتش سوزی عمدی و غیرعمدی حال حاضر شاھ
در جنگل در استان خوزستان بھ خصوص شھرستان ھایی ھمچون 
شوش، مسجدسلیمان، دزفول، اندیمشک، ایذه، بھبھان و باغملک 

دو . ی این سرمایھ ملی انسانی استیکی از مھمترین عوامل نابود
آتش سوزی در دشت شیمبار و یک آتش سوزی در جنگل ھای 
حفاظت شده پشت سد کرخھ کھ منجر بھ تخریب و از بین رفتن 

ھکتار از عرصھ ھای جنگلی استان خوزستان شد، این  ۶٠حدود 
  17 ”.موضوع را بھ معضلی جدی تبدیل کرده است

. ی رخ داده عمدی بوده استدر اغلب موارد، آتش سوزی ھا
از جملھ بھ آتش کشیدن دو منطقھ جنگلی در مریوان در روز سھ 

در این اقدام، نیروھای . یمژتوسط نیروھای ر ٩/۴/١٣٨٨شنبھ 
از توابع  ”پشتی قنبری درویش”و  ”برده ره ش”یم در سھ راه ژر

این آتش سوزی . مریوان، جنگل ھای این مناطق را بھ آتش کشیدند
  18.عت گسترش یافتھ و مناطق وسیعی را در بر گرفتبھ سر

در بسیاری موارد، ابتدا عمده درختان یک منطقھ جنگلی را قطع 
می کنند و پس ازخارج نمودن درختان قطع شده از محوطھ، اقدام 
بھ آتش زدن بوتھ ھا، شاخھ ھای خشکیده، بقایای درختان قطع شده 

نین وانمود کنند کھ کل و محدود درختان باقی ما می نمودند تا چ
  .درختان آن منطقھ در آتش سوختھ و از بین رفتھ اند

یک : چوب از جنگل ھا یبرداشت بی رویھ و غارتگرانھ   -٣
کارشناس مؤسسھ تحقیقات جنگل ھا و مراتع کشور در مورد 

حتی اگر تنھا از دید ”: ارزش ھای جنگل ھای ایران می گوید
انتظار استحصال چوب از آن  اقتصادی بھ جنگل ھا نگاه کنیم،

کاھش سیل خیزی ... نسبت بھ دیگر مزیت ھایش، حقیرانھ است
سال گذشتھ، نرخ رخداد سیل در  ٢٠در . اولین مزیت جنگل است

یکی از . درصد افزایش یافتھ است ٩۴٠تا  ٩٠٠کشور حدود 
مھمترین دالیل این موضوع، کاھش پوشش گیاھی و افزایش سطح 

درصد از تولید ناخالص  ۵ر رخداد سیل، ھ. برھنگی خاک است
ترسیب کربن یکی دیگر از . منطقھ سیل زده را کاھش می دھد

ترسیب کربن فرآیندی است کھ طی آن . مزایای وجود جنگل است
دی اکسید کربن از آتمسفر گرفتھ شده و در بافت ھای گیاھی بھ 

در مورد ... می کند ھای کربن تجمع و رسوب صورت ھیدرات
پوشش گیاھی البرز، جنگل ھای باقی مانده [ھای ھیرکانی جنگل 

میلیون سال پیش ھستند کھ بھ آن ھا جنگل ھای ھیرکانی  ۵/٢از
، بخش تحقیقات جنگل ھا نتیجھ گرفت کھ بھتر ]نگارنده -می گویند
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اصلی مان حفاظت از جنگل ھای شمال باشد، بھ این  است اولویت
مین أھ باشیم و برای تصورت کھ بھره برداری از آن ھا نداشت

ما بر  اگر کشور... نیازھای چوبی مان بھ واردات روی بیاوریم
یک اداره شود و ژاساس اقتصاد بوم شناختی و اقتصاد اکولو

ارزش واقعی یک ھکتار جنگل را محاسبھ کنیم، می بینیم کھ 
درآمد حاصل از استحصال چوب جنگل ھا، قابل صرف نظر 

  19”.است
ر خوانده، شنیده و یا در تصاویر دیده ایم، اما چنان کھ بسیا

برداشت چوب از جنگل ھا بھ شکل فاجعھ آمیزی رخ داد، بھ 
طوری کھ در بسیاری موارد، جنگل ھا پاک تراشی شده و علیرغم 

  .ھمھ ی اعتراضات و انتقادات، اقدامات مزبور متوقف نشد
بھ راه یم مبادرت ژدر عین حال، پس از گذشت سال ھا، ر

و سپردن بخشی از امور  ”تعاونی جنگل” ی تشکل ھایی بھ نامانداز
بھ آن ھا کرد تا چنین وانمود کند کھ تعاونی ھای مزبور مسبب 

ھر چند کھ تعاونی ھای جنگل ھم مستقیم . تمامی این فجایع بوده اند
یم بود و فعالیت آن ھا تقریبا ژیا غیرمستقیم در اختیار خود ر

اقدام خاصی در جھت جنگل  منحصر بھ برداشت چوب بود و
کاری و احیاء جنگل ھا انجام ندادند و روز بھ روز نیز بھ قھقھرا 

در طول سال ھایی کھ از اجرای اولین طرح ھای جنگل ”: رفتند
متفاوتی برای اداره آن ھا بھ کار  داری می گذرد، شیوه ھای کامالً 

درصد وسعت طرح ھای  ۶/٧٣حدود  ١٣۵٧گرفتھ شده، تا سال 
ل داری در اختیار مجریان دولتی بوده اما بعد از معطوف جنگ

بھ خصوصی سازی، اولین تعاونی جنگل در  ...شدن سیاست دولت
تعاونی  ٢٠، ١٣٧٧تا سال ... در گیالن تأسیس شد ١٣۶۵سال 

اما بنا بھ دالیل متعدد، . جنگل در استان ھای شمالی تشکیل شد
درآمدھای آن  ال ھا برمیانگین ھزینھ ی این تعاونی ھا در اغلب س

تا جایی کھ سھم آن ھا از اداره جنگل ھای شمال ... ھا پیشی گرفت
درصد وسعت طرح ھای جنگل داری واگذاری باقی  ٣/١۵در حد 

  20”.ماند

اما یکی از خواندنی ترین افشاگری ھا در مورد تاراج چوب 
یم جمھوری اسالمی، بخشی از سخنرانی ژجنگل ھای شمال در ر

در این سخنرانی، وی کھ . یزدار در دانشگاه ھمدان استعباس پال
مفاسد اقتصادی  بھ نقش روحانیان رده ھای باالی حکومت در

] رییس وقت قوه ی قضاییھ[آقای یزدی ”: پرداختھ، چنین می گوید
. بر می دارد می نویسد کھ جناب فروزش، حمید ما بیکار است

جھت صادرات چوب ترتیبی اتخاذ فرمایید کھ از جنگل ھای شمال 
یزدی، مدیر ...] آیت ا[ آقای حمید یزدی پسر آقای . بھره مند گردد

کل حوزه ریاست قوه ی قضاییھ بود درآن مقطع و متأسفانھ جنگل 
یعنی طوری . بھ تاراج بردند و رفتند] این طوری[ ھای شمال را

شده بود کھ در این پرونده، من دیدم کھ یک سری مردم بیچاره ی 
حق قانونی شان بود، و بھ اندازه ھیزمشان و بھ اندازه  شمال کھ

مصرفشان چوب انبار کرده بودند، یا شاید یک خرده بیشتر 
مصرف کرده بودند یا حتی برده بودند و فروختھ بودند و یا انبار 

گرفتھ بودند، بازداشت و ] آن ھا را[کرده بودند و یا ھر چی؛ 
. دا ریختھ بودند جلوی زندانپاسگاه و بگیر و ببند، کھ خانواده شھ

علت آن کھ این پرونده ھم ثبت شده بود این بود کھ کسی بھ این ھا 
گفتھ بود کھ آقای حمید یزدی چھ طور این ھمھ چوب را بھ تاراج 
می برد و ما کھ یکی دو تا یا چند ھیزم و چوب برداشت کرده ایم، 

  21”...شما ما را بھ عنوان متھم گرفتھ اید؟
، بھ ۵٧در طول سالیان بعد از : جاده در اراضی جنگلیاحداث  -۴

بھانھ ھای مختلف ھزاران کیلومتر جاده در دل جنگل ھای مناطق 
می  مختلف ایران کشیده شده کھ احداث ھر یک فاجعھ ای بھ شمار

از جملھ ی این اقدامات می توان بھ احداث جاده در پارک . رود
پارک ملی گلستان با  عملیات اجرایی” :ملی گلستان اشاره کرد
مشھد کھ بخشی از آن در اثر رخداد سیل  - ھدف ترمیم جاده تھران

ادامھ ] ١٣٨٧[ تخریب شده بود، در حالی تا امروز ١٣٨٠سال 

پیدا کرده است کھ طبق تفاھم نامھ ی منعقده بین وزارت راه و 
از [ترابری و سازمان حفاظت محیط زیست، باید تا دو سال بعد 

اما نھ تنھا . بھ انتھا می رسید ١٣٨۵یعنی سال ] دعقد قراردا
عملیات تا بھ امروز بھ طول انجامیده، بلکھ بھ عقیده صاحب 
نظران زیست محیطی و بسیاری از اعضای بدنھ کارشناسی 
 سازمان حفاظت محیط زیست، در بسیاری از موارد، بندھای آن

 ۵٠رض تعریض جاده تا ع. زیر پا گذاشتھ شده است] تفاھم نامھ[
متر تعیین شده؛  ۶/١١متر، در حالی کھ طبق تفاھم نامھ سقف آن 

ساخت دیواره ھای بتونی بلند و تخریب پوزه ھای سنگی اطراف 
جاده و ھمچنین اجرایی نشدن ساخت گزینھ شمالی کھ در آن 

 ،مصوبھ ھای دولت پیشین و کنونی و تفاھم نامھ بر آن تأکید شده
  22”.ه استژاین پرو تنھا تعداد اندکی از تخلفات

کیلومتری شمال شرق شاھرود  ۵٠جنگل ابر در  :جاده جنگل ابر
و در مسیر جاده شاھرود بھ آزادشھر استان گلستان و روستای ابر 

این جنگل ادامھ جنگل ھای شمال کشور است و بھ دلیل . قرار دارد
آن کھ ھمواره ابری بر فراز این جنگل قرار دارد، بھ جنگل ابر 

مسیر فعال و نیمھ فعال از  ١٠با آن کھ . افتھ استشھرت ی
استان سمنان  ٢شھرستان گز تا شھرستان آزادشھر کھ ارتباط بین 

و گلستان را برقرار می کنند، وجود دارد، ولی وزارت راه و 
] فقط[بھ دلیل کوتاه شدن این مسیر بھ طول  یم، ظاھراً ژترابری ر

تخریب جنگل ابر کھ کیلومتر نسبت بھ مسیرھای دیگر، بر  ٢٠
بخشی از نادرترین جنگل ھای جھان است، پافشاری می کرد تا 

بھ . جاده علی آباد بھ شاھرود را با گذر از جنگل ابر احداث کند
دلیل اعتراضات و انتقادات فراوان، کمیسیون زیربنایی، صنعت و 
محیط زیست مجلس، احداث جاده ابر در داخل جنگل ابر را منوط 

سازمان محیط زیست با طرح وزارت راه و ترابری بھ موافقت 
   23.کرد

البتھ از ھر دو طرف مسیر، دخل و تصرفاتی در جنگل 
شده، ادامھ طرح بھ حال تعلیق  کھ با اعتراضات یاد. گردیده بود

  . در آمد
ھمچنین در استان فارس نیز جاده جدید شھرستان کازرون از 

سفانھ أبھ ھر حال مت 24.عبور می کند ”دشت برم”مسیر جنگل ھای 
در بسیاری موارد جاده ھا را یا در داخل جنگل ھا و یا در کنار آن 
ھا احداث می کنند کھ ضربات جبران ناپذیری بر جنگل ھا وارد 

 . می کند
اختصاص اراضی جنگلی و منابع طبیعی بھ منظور احداث  -۵

حکومتی ھا و افراد وابستھ بھ : ه ھای صنعتی و مسکونیژپرو
، زمین ھای جنگلی زیادی را در ۵٧ن در طول سال ھای پس ازآنا

نقاط مختلف، بھ خصوص در مناطقی کھ ارزش منطقھ ای زمین 
از جملھ موارد بسیاری کھ رخ داده، . باالتر بوده، بھ یغما برده اند

ھکتار از زمین ھای جنگلی در نوشھر  ١٠٠تخریب حدود 
کشاورزی بھ  بدین صورت کھ یک شرکت. مازندران بوده است

لیت محدود ثبت شده و متعلق بھ ؤکھ بھ صورت مس ”جیسا”نام 
 ٩۴خورشیدی مساحتی حدود  ٧٠یم است، قبل از دھھ ژعوامل ر

و  ”توسکا تک”ھکتار از اراضی جنگلی و جلگھ ای منطقھ 
و  ٢٩و  ٢٨واقع در پالک ھای ) شکارگاه سابق(نوشھر ”دیزرکال”

قشالق  ۴اصلی بخش  ١٧ فرعی از ٨اصلی و  ٢١فرعی از  ٣٠
میان بند را جھت اجرای طرح جنگل کاری، از سازمان جنگل ھا 

اما طی . و مراتع کشور تحویل گرفتھ و بھ تملک خود در می آورد
سالیان متمادی اقدام بھ اجرای طرح و انجام تعھدات خود نمی 

در عین حال، با توجھ بھ جاذبھ ی توریستی منطقھ و . نماید
موجود در ساخت و ساز در عرصھ ھای جنگلی و سودھای کالن 

ساحلی و جلگھ ای، با اعمال نفوذ در سازمان جنگل ھا و مراتع 
کشور، خواستار تغییر کاربری عرصھ ی تحت تملک از جنگل 

مسکونی  می گردد تا با انجام  -کاری بھ طرح تلفیقی جنگل کاری
لی تفکیک و ساخت و ساز در اراضی مذکور، از سرمایھ ھای م
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در سال  در نھایت شرکت مزبور. حداکثر سوءاستفاده را بنماید
موفق بھ اخذ مجوز مربوطھ از اداره کل منابع طبیعی  ١٣٧۵

   25.منطقھ نوشھر نیز، می گردد
بھ دستور اسکندری وزیر  ١٣٨۶در موردی دیگر، در سال 

وقت وزارت جھاد کشاورزی و پی گیری ھا و فشارھای شخصی 
ھکتار از  ١٢٠داللھی از استانداری استان گیالن، بھ نام سردار عب

جنگل ھای باستانی شمال کشور در منطقھ سراوان رشت، تخریب 
اسدی مدیر کل حفاظت سازمان جنگل ھا در مورد علت  .شد

رییس جمھور در جریان ” :تخریب جنگل ھای سراوان گفتھ بود
رک توسعھ ی شھ رایسفر اخیر خود بھ استان گیالن، مصوبھ ای ب

صنعتی رشت و بھ طور کلی ورود صنایع بھ استان گیالن داشت و 
ھکتار از جنگل ھای سراوان  ١٢٠در پی آن، درخواست واگذاری 

مطرح شد و چون استانداری مرتبا فشار می آورد، سازمان 
 ...موضوع را بھ وزارتخانھ محول کرد تا وزیر تصمیم بگیرد

  26”.فنی و قانونی است تخریب ھای چند روز گذشتھ، فاقد  توجیھ 
یم  مدتی پیشتر طرحی را در دست بررسی ژھمچنین مجلس ر

داشت کھ بھ موجب آن، واگذاری اراضی جنگل ھای شمال در 
سالھ، بھ افراد،  ٩٩قطعات یک ھکتاری بھ صورت اجاره ھای 

بر اساس این طرح، سازمان جنگل ھا و مراتع . بالمانع باشد
موظف بھ واگذاری اراضی ملی کشور و وزارت جھاد کشاورزی 

متری از  ٢٠٠٠در مناطق خارج از عرصھ ھای جنگلی تا ارتفاع 
سالھ بھ  ٩٩ھکتاری بھ صورت اجاره ی  ٢سطح دریا در قطعات 

طرح افزایش بھره وری بخش ” این طرح،. متقاضیان می شدند
آن، ساخت ویال ھم در  ٨اما در ماده ی . نام داشت  ”کشاورزی

این طرح بھ اعتقاد . ، مجاز شمرده شده بوداراضی واگذاری
واگذاری جنگل ”کارشناسان قبل از ھر چیز یادآور واقعھ ی تلخ 

 ۵٧در سال ھای قبل از  ”ھکتاری ٣۵تا  ٢ھای شمال در قطعات 
کاظم . بوده است ٧٠در دھھ  ”طوبی” و نیز طرح ویرانگر

 نصرتی رئیس جامعھ جنگلبانی کشور در این مورد گفتھ بود کھ
این طرح، چوب حراج بھ ھمھ ی اراضی ملی و حتی  ٨ماده 

جنگل ھای شمال زده است کھ اگر تصویب شود، باید فاتحھ ی 
در حالی کھ انتقادات  27.منابع طبیعی ایران را برای ھمیشھ خواند

فراوانی بھ طرح مذکور وارد می شود، طرح در نیمھ ی دوم مھر 
و نکتھ ی آخر  28.دبرای تصویب جزییات بھ صحن علنی می رو

: این کھ عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفتھ
   29”.طرح افزایش بھره وری، قانونی بسیار مترقی است”
: قطع درختان جنگلی بھ منظور عبور خطوط انتقال نفت و گاز -۶

از جملھ دالیل کاھش سطح جنگل ھا در ایران، قطع درختان 
بور خطوط انتقال نفت و گاز جنگلی و تخریب جنگل بھ منظور ع

است کھ گاه توسط دستگاه ھای ذیربط بھ  طور خودسرانھ و گاه با 
حراست جنگل و منابع طبیعی  موافقت سازمان ھای مسئول حفظ و

از جملھ رخدادھای اخیر مربوط بھ این امر، . می گیرد صورت
ھزار درخت بلوط در منطقھ ی حفاظت شده ی دنا در  ١٠قطع 

بدین صورت کھ . می باشد ١٣٨٨مھرماه سال  ٨ و ٧روزھای 
کارگران خط انتقال گاز از عسلویھ بھ مناطق شمال و شمال غرب 

تا پنج شنبھ  ٧/٧/١٣٨٨کشور، در طول دو روز، از چھارشنبھ 
ھزار اصلھ درخت کھنسال بلوط را در  ١٠، بیش از ٨/٧/١٣٨٨

این  در منطقھ حفاظت شده دنا، برای انتقال ״سینھ نمک״حوزه 
وسعت تخریب جنگل ھا در منطقھ . خط لولھ گاز قطع کرده اند
متر عنوان  ٢٨کیلومتر با عرض  ٣حفاظت شده دنا نزدیک بھ 

شده و پیش بینی کارشناسان این است کھ اگر ممانعتی از سوی 
ھزار  ١٠٠محیط بانان صورت نمی گرفت، این تخریب تا مرز 

کتر اسماعیل کھرم د. درخت تا پایان مسیر پیش می رفتھ است
قطع ”: کارشناس حیاط وحش کشور در این رابطھ اظھار داشت کھ

ھزار درخت بلوط در منطقھ ی حفاظت شده ی دنا، زیستگاه  ١٠

سنجاب ایرانی را بھ شدت در معرض خطر قرار می دھد و بھ 
  29”.چرخھ حیوانات در این مناطق آسیب می رساند

تغییرات منفی شدیدی را  یمژدر مجموع اقدامات و فعالیت ھای ر
از . از نظر کمی و نیز کیفی در جنگل ھای ایران باعث شده است

دیدگاه آماری، سازمان خوار و بار و کشاورزی ملل متحد یا 
 ٢١ ،١٣۵۶سطح جنگل ھای ایران را در سال  )F.A.O(فائو

سپس، ھمین سازمان سطح کل جنگل   30.میلیون ھکتار اعالم کرد
میلیون ھکتار و در سال  ٣/٧ ١٣٨۴ ال،ھای کشور را در س

، سطح جنگل ٧٩میلیون ھکتار و در ھمان سال  ٢٩٩/٧، ١٣٧٩
. میلیون ھکتار اعالم نموده است ٠١۵/۵ھای طبیعی کشور را، 

این سازمان ھمچنین اعالم داشت کھ تغییر سطح جنگل ھا در 
روند منفی داشتھ و  ١٩٩٠نسبت بھ سال  ٢٠٠٠ایران در سال 

  ■31 .درصد کاھش سطح داشتھ است ١١وره طی این د
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 ومسبخش  – و جامعھ  دولت
  

  فصلی از کتاب نظریھ انقالب مارکس
  جلد اول دولت و بورکراسی

  نویسنده ھارل دریپر
  س آورین شمترجمھ حس
  1382 -نشر مرکز

  
  ـ دولت بھ منزلۀ روبنا 4

پس دولت تا آنجا کھ نھادھای الزم برای انجام کارکردھای 
مستلزم جدایی قدرت  مشترک جامعھ بھ منظور بقای مستمرشان

. اجبار قھرآمیز از کالبد عمومی جامعھ است، بھ وجود می آید
موافقت بر سر مفھومی بدیل  ھمین نقش اجبار قھرآمیز است کھ

را در محافل » امر سیاسی«دولت، یعنی مفھوم  ه یدربار
  .کادمیک با دشواری مواجھ می کندآ

المعارف  دائرةاین موضوع در  ه یعمده ای دربار ھ یمقال 
، این نکتھ را می پذیرد کھ 1968، بین المللی علوم اجتماعی

از دولت کھ برای اکثریت افراد دخیل در  ارایۀ تعریف واحدی«
 ھ یسھ دھ 25».لھ رضایت بخش باشد غیر ممکن استأاین مس

علناً ) 1937( علوم اجتماعیپیش، دائرة المعارف قدیمی 
یاسی ندارد، یعنی، نمی پذیرفتھ بود کھ ھیچ تعریفی از امر س

اکنون نویسندگان دائرة المعارف  26.داند کھ علم سیاست چیست
تحت عنوان (ی مختلف در این زمینھ یخلف آن، کوشش ھا

روشن . کرده اند) گوناگون با سر مدخل ھای سیاسی یا دولت
است کھ یکی از موانع توافق این است کھ ارائۀ ھر تعریف قابل 

ارکسیسم خواھد انجامید، یعنی تعریفی دفاع، بھ طرِح شبِح م
خواھد بود کھ اساساً با اجبار قھرآمیز نھادینھ انطباق دارد، کھ 
در صورت پذیرش، نظریھ ای طبقاتی خواھد بود کھ این پرسش 

  » اجبار کی علیھ کی؟«کند کھ  طرحرا باید 
کردن با  یکی از این راه ھای اجتناب از این خطر، کار

بی گمان، دولت اقتداری تصمیم . است تصمیم گیریاصطالح 
پس . سیاسی ندارد ھ یاست اما ھر نوع تصمیم گیری جنب یگیر

لھ را دوباره بھ أتصمیم گیری سیاسی چیست؟ ھمین پرسش مس
دائرةالمعارف یکی از بندھای . سر جای اولش برمی گرداند

، بھ صورتی جزیی نقش نیاز را می پذیرد تا از 1968 مذکور،
ادیسون می نویسد، جامعھ شناسان .د: اصلھ بگیردمارکسیسم ف

  سیاسی اولیھ، من جملھ مارکس،
قھر و قدرت را بویژه در مبارزه و ستیز میان گروه ھا 

در . و طبقات، جنبۀ فطری مناسبات سیاسی می دانستند
ایاالت متحده خیلی طول کشید تا تغییر آن پذیرفتھ شود، 

ھ ھای اجتماعی نا و دلیل آم صرفاً این بود کھ با فلسف
  27.مقبول اروپایی پیوند داشت

این  برای یافتن فرمولی برای پذیرش عمده این تنھا تالش
آمیز نتایج تردید. مقبول آن استضمن ّرد پیوندھای نارھیافت 

ھ اندیش«ین نتیجھ گیری سوق داد کھ را بھ ا ایستوناین تالش، 
  ».از ابھام مدفون ماند قدرت در زیر ابر سنگینی ی

امر سیاسی بر  تعریف ھ ید اضافھ کنیم کھ سر چشمبای
مارکس نیست؛ بلکھ از اندیشھ ھای  ھ یاساس قھر در اندیش

اشاره بدان را در آثار پیش . رایج پیش از وی بھ شمار می آید
و بی  281844 مارکسیست شدن انگلس در اوایل  ه یاز دور

کس کار مار. توان یافت گمان در بسیاری از جاھای دیگر، می
سیس رابطھ ای عینی میان دولت و ساختار طبقاتی جامعھ أت

  .بود
دولت، نھاد یا مجموعھ ای از نھادھاست کھ مبتنی بر 
دسترس پذیری اجبار قھرآمیز نزد عوامل خاصی در جامعھ 

حاکم را از ابقا و مناسبات مالکیت  ھ یطبق ھ یاست تا سلط
را تحت انقیاد موجود را از گزند تغییر حفظ کند و طبقات دیگر 

  .نگھدارد
نھ لزوماً و نھ معموالً بھ معنی بھ شالق بستن » تحت انقیاد«

آمادگی اطاعت، رضایت : نیست بلکھ عموماً بدین معناست
 ھ یحاکم در وحل ھ یطبق. منفعالنھ، و یا وابستگی ریشھ دار

  :نخست بر فشارھای اقتصادی متکی است
کارگر را نھ  ھ یطبق... طبقات مالک] نویسد انگلس می[
کار توسط سرمایھ،  ه یبا قدرت ثروتشان، با استثمار سادتنھا 

بلکھ با قدرت دولت نیز ـ یعنی با ارتش، بوروکراسی و دادگاه 
  29.ھا ـ در حالت بندگی نگھ می دارد
اول شامل روش کمکی و  ھ یاقدامات مستقیم دولت در درج

مذکور  ه یقرف. است) ultim ratio(سرانجام شامل اقدام نھایی 
  :از انگلس چنین ادامھ می یابد

اجتماعی مبتنی بر پیوندھای  در داخل این ساختار ...
جنسی، بھره وری کار بیش از پیش توسعھ پیدا می کند؛ ھمراه 
آن، مالکیت خصوصی و مبادلھ، اختالف در ثروت امکان بھره 

آنتاگونیسم ھای  ه یمندی از کار دیگران و بدان طریق شالود
عناصر جدید اجتماعی کھ نسل در اندر : اتی بوجود می آیدطبق

نسل می کوشند تا ساختار قدیم جامعھ را با شرایط جدید وقف 
دھند، تا اینکھ سرانجام ناسازگاری آندو بھ انقالب کاملی منجر 

قدیمی مبتنی بر گروه ھای جنسی در  ھ یجامع. می گردد
اشیده می جریان برخورد طبقات اجتماعی نوظھور از ھم پ

جدیدی بوجود می آید کھ در وجود  ھ یشود؛ بھ جای آن جامع
یک دولت متشکل شده و واحدھای زیرین آن، نھ گروھای 

ھستند، جامعھ  )(territorialجنسی بلکھ گروه ھای سرزمینی 
ای کھ نظام خانوادگی اش کامالً تحت سلطۀ نظام مالکیت قرار 

ھ محتوای کل تاریخ دارد و آنتاگونیسم ھای طبقاتی در آن ک
کنون تشکیل می دھد، اکنون آزادانھ گسترش پیدا  مدون را تا

  30.می کند
معینی از تکامل  ھ یمحصول جامعھ در مرحل... دولت: و

آن است؛ وجود آن بھ معنی پذیرش این نکتھ است کھ این جامعھ 
درگیر تضادی الینحل با خود است، کھ در تنگنای آنتاگونیسم 

اما برای . یری است کھ از حل آن قاصر استھای سازش ناپذ
آن کھ این آنتاگونیسم ھا، یعنی طبقاِت دارای منافع اقتصادی 
متضاد، طرفین و جامعھ را در نبردی عقیم و بی ثمر نبرند و 

، نیاز بھ »نظم«برای تعدیل ستیزھا و حفظ تضادھا در قالب 
ھ است؛ قدرتی وجود دارد کھ ظاھراً در باالسر جامعھ قرار گرفت

و این قدرت برخاستھ از درون جامعھ اما در واقع در باالسر آن 
کھ بھ صورتی فزاینده خود را از جامعھ مجزا و بیگانھ می کند، 

  31.ھمان دولت است
مارکس می : صاد استتاق ه یدر این معنی، سیاست فشرد

جامعھ  ھ ینیروی متمرکز و سازمان یافت قدرت دولت،« نویسد،
» بورژوایی ھ یجمع بندی جامع«معنی دولت ؛ در این »است
پیش از ھر چیز «مناسباتی را کھ جمع بندی می کند   32.است

بازتاب متمرکز «بھ نظر انگلس  ،این 33.»اقتصادی انددیگری 
  34.»تولید است ه یکنترل کنند ھ ینیازھای اقتصادی طبق
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کید دارد أبھ جوھر اجتماعی قدرت دولت ت» تمرکز« ه یاستعار
تواند حق مطلب را در  ا ھمان طور کھ خواھیم دید، نمیام

دیگری  ه یمارکس استعار .جوانب آن ادا کند ھ یخصوص ھم
است کھ بر سازمان » روبنایی سیاسی«دولت  :ادد پیشنھاد

اجتماعی ـ اقتصادی جامعھ استوار است؛ فرمالیست ھا کھ 
 چشمان شان را صرفاً بر شکل ھای سیاسی دوختھ اند، خود را

زیر ساخت آن شکل ھای آشنا نمی » واقعیت ھای اقتصادیِ «با 
پیشرفت واقعی در نگارش تاریخ مدرن با فرود از «کنند؛ اما 

* ».سطح سیاسی بھ اعماق حیات اجتماعی بھ دست آمده است
دولت ـ نظم سیاسی ـ عنصر « انگلس می گوید، در تاریخ مدرن

دی ـ عنصر تعیین مدنی ـ قلمرو مناسبات اقتصا ھ یتابع و جامع
  37».کننده است

  
  دولت ه یـ خصوصیات ویژ5

دولت، این نھاد سیاسی جدید، در برخی جوانب مھم با 
کمونیتھ ھای  ه یسازمان دھند) پیش ـ سیاسیِ (اقتدارھای بدوِی 

  .قبیلھ ای تفاوت دارد
  

بدان طریق شامل  و(ـ دولت قدرتی حاکم بر یک قلمرو معین 1
نھ حاکم بر یک گروه خویشاوند از مردِم است، ) مردم آن قلمرو
تساوی ساختار سیاسی با قلمروی معین یا قطعھ . مربوط بھ ھم

  .ای از زمین، روزگاری بدعت بھ شمار می رفت
دولت بھ دلیل پیدایش مالکیت خصوصی و تبعات اجتماعی 

. ناشی از این دگرگونی، می بایست بر قلمرو معینی استوار باشد
گلس این فرایند را با اندکی تفضیل در مورد بھ شیوه ای کھ ان

مناسبات اقتصادی  38.خاص آتن تشریح می کند توجھ کنید
گروه ) محصوالت، پول و غیره ھ یبرده داری، مبادل(جدیدی 

زمانی از ھم  ه یھای اجتماعی خویشاوند قدیمی را در یک دور
اعضای این گروه ھای خویشاوند، بھ جای تمرکز بر  پاشید و

در خود . سر آتیکا پراکنده شدندتازمین مشترکشان، در سرحول 
آنان را بصورتی آشفتھ در ھم  ھ یشھر آتن، منافع تجاری، ھم

مشاغل جدید، جمعیت را بھ انواع جدیدی از گروه ھای . آمیخت
ذینفع تقسیم کرد کھ ھیچ رابطھ ای با ساختار خویشاوندی قدیم 

بیگانگان و خارجیانی  جدید برده  و ھمین طور ھ یطبق. نداشتند
کھ برای مقاصد جدیدی تجارتی در آتن سکونت داشتند کامالً 

بدینسان ساختار اجتماعی قدیِم . خارج از ساختار قدیم بودند
مبتنی بر خویشاوندی رفتھ رفتھ ویران شد و نھادھای جدیدی کھ 
برای سازمان دادن مناسبات اجتماعی جدید در حال پیدایش بود 

. نست با مردم بر اساس جایی کھ زندگی می کردندصرفاً می توا
  .نھ بر اساس مناسبات خونی، مرتبط باشد

) مثالً (بھ این نکتھ نیز اشاره دارد کھ تا زمانی کھ  سمارک
واحدھای خانوادگی تک تک در سراسر منطقھ ای جنگلی 
پراکنده اند، مثل مورد قبایل ژورمانیک قدیم، دولت ندرتاً می 

حد معینی از تمرکز شھری برای تشکیل وحدتی . تواند پدید آید
در . کھ با حال و روز دولت سازگار باشد، الزامی است

خصوص آلمان قدیم احتماالً کمونیتھ ای از این واحدھای 
خانوادگی پراکنده در روستا کھ با پیوندھای خویشاوندی تشکیل 

 تھ ای شده بود، وجود داشت؛ اما در حالی کھ این ساختار کمونی
آنان را متحد کند، نمی تواند چنان وحدتی را بھ  شاید بتوان
  :بھ قول مارکس. وجود آورد

بلکھ ) Union( بنابراین کمونیتھ نھ چون یک واحد یگانھ
ظاھر می گردد؛ در حکم اتحاد  )unification( چون یھ اتحاد

مستقلی را تشکیل می دھند، و نھ  است کھ صاحبان زمین، اتباع
پس کمونیتھ در واقع در حکم دولت و . گانھدر حکم وحدت ی

موجودیتی دولتی آن گونھ است کھ در واقع در حکم دولت و 
موجودیتی دولتی آن گونھ کھ در دوران باستان بود، وجود 

برای . موجودیت ندارد )town(ندارد، چون  بھ صورت شھر 
آن کھ کمونیتھ موجودیتی بالفعل پیدا کند، زمین داران آزاد باید 

جلسی تشکیل دھند، در حالی کھ ـ برای مثال در روم ـ کمونیتھ م
قطع نظر از چنین مجالسی، در وجود خود شھر و مقامات 

  39.آن، موجودیت دارد ه یسرکرد

  

ایجاد نھادھا : کید  کرده ایمأـ قبالً بر اھمیت خصوصیت دوم ت2
  و ابزارھای تخصصی اجباِر منفک از کل کمونیتھ،

  

مومی است کھ دیگر با جمعیتی کھ خود دوم تأسیس قدرت ع
را بھ صورت نیرویی مسلح سازمان می دھد مستقیماً انطباق 

این قدرت عمومی ضرورت دارد چون بھ دلیل ایجاد . ندارد
شکاف میان طبقات، تشکیل سازمان مسلح جمعیت غیرممکن 

شھروند  90,000بردگان نیز بھ جمعیت تعلق داشتند . شده است
ممتازی را تشکیل  ھ یبرده صرفاً طبق 365000آتنی در مقابل 

ارتش خلقی دموکراسی آتن، قدرت عمومی اشرافی . می دادند
می کرد؛ اما ژاندارمری  در مقابل بردگان بود و آنان را مھار

این قدرت ... نیز برای مھار شھروندان نیز ضرورت داشت 
 و صرفاً متشکل از افراد عمومی در ھر نوع دولتی وجود دارد؛

انواع  مسلح نبوده بلکھ متشکل از ضمائم مادی چون زندان و
خویشاوندی  ھ یگوناگون نھادھای اجبار نیز ھست کھ در جامع

)gentile (این عوامل در جوامعی کھ . اصالً وجود نداشت
آنتاگونیسم ھای  طبقاتی در آن ھنوز پدید  نیامده و در اماکن 

ه اطق در ایاالت متحددور افتاده، مثل برخی دوره ھا و برخی من
بھ ھر حال  *.*آمریکا، بسیار کم اھمیت و تقریباً نا چیز بود ی

این بھ نسبت حادتر  شدن آنتاگونیسم ھای طبقاتی در چارچوب 
دولت و نیز با بزرگتر و پر جمعیت تر دولت ھای مجاور، بیش 

کافی است بھ اروپای معاصر خود . از پیش قدرتمند می گردند
طبقاتی و رقابت برای انجام  ه یم، جایی کھ مبارزنگاھی بیندازی

کرده است کھ  درت عمومی را چنان محکم و استوارفتوحات، ق
بیم آن می رود کھ جامعھ و حتی خود دولت را بھ کام خود فرو 

  40.برد

مǩǩارکس در تفسǩǩیر ایǩǩن واقعیǩǩت کǩǩھ بǩǩھ عنǩǩوان رسǩǩمی حǩǩاکم    
ویǩد ایǩن است، می گ) kriegsherr(» خدای جنگ«ھوھنزولرن 
  بدان معناست

کھ ستون حقیقی قدرت پادشاھی آنھا را نھ در میان مǩردم 
بلکھ در برابر آن است، با عالئم خصوصی مجزا شǩده و 
برای تبعیت منفعالنǩھ آمǩوزش دیǩده و بǩھ ابǩزاری صǩرف 
در دسǩǩǩت ایǩǩǩن خانǩǩǩدان تبǩǩǩدیل شǩǩǩده کǩǩǩھ آن را ھمچǩǩǩون 

ھایش مایملکی در اختیار دارد و از آن در راه بوالھوسی 
  41.بھره می گیرد

  
ـ این نھاد جدید دولت از ھمان ابتدا بسیار پر خرج تر از سایر 3

شǩھروندان مǩی بایسǩت در . معǩھ بǩودشیوه ھǩای سǩازمان دھǩی جا
  .مالیات: مین ھزینھ ھای آن مشارکت داشتھ باشندأت
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این ھǩا  در جامعǩھ خویشǩاوندی کǩامالً ناشǩناختھ بǩود؛ امǩا 
با پیشرفت تمǩدن مالیǩات ھǩا ھǩم . امروز از آن خبر داریم

دیگر کافی نیست؛ دولǩت حوالǩھ ھǩایی بǩرای آینǩده صǩادر 
  42.می کند، قرض و بدھی ھای عمومی باال می آورد

ھای مختلفی اسǩت کǩھ دولǩت بǩا آن کیǩف ه این ھا شیو ھ یھم
بنǩابراین . پول شھروندان را تأمین مالی خود بھ خدمت می گیǩرد

قǩǩین تǩǩر از مǩǩرگ و مالیǩǩات ھǩǩیچ چیǩǩز ی«ضǩǩرب المثǩǩل قǩǩدیمِی 
ھ نھ حاصل از طبیعت بشر بلکھ حاصل زندگی در جامع» نیست

  .طبقاتی است ی
  

4ǩǩاالری  ـǩǩوان سǩǩتلزم دیǩǩت مسǩǩاص دولǩǩد و خǩǩای جدیǩǩکارکردھ
)officiadom(  امǩر انجǩھ سǩت کǩابقھ اسǩی سǩی بǩجدید در مقیاس

حقیقت این . روکراسی می شود ـ دیوان ساالری حاکموتبدیل بھ ب
حتǩی در اقتǩدارھای پǩیش ـ سیاسǩِی کمونیتǩھ ھǩای قبیلǩھ اسǩت کǩھ 

ای، تقسǩǩǩیم کǩǩǩار مسǩǩǩتلزم آن اسǩǩǩت کǩǩǩھ افǩǩǩراد خاصǩǩǩی تبǩǩǩدیل بǩǩǩھ 
مورانی شǩوند کǩھ غالǩب اوقاتشǩان بایǩد وقǩف کارھǩای عمǩومی أم

؛ امǩا ایǩن ھǩا مقǩام ھǩای )سراِن مذھبی و قبیلǩھ ای و غیǩره(گردد 
ǩای قǩی اعطǩھ معنǩاکم موقت بھ شمار می رفتند و لزوماً بǩدرت ح

ه اما تفǩاوت عمǩد. نیز نبود و شمار این افراد نیز بسیار اندک بود
موران بǩǩǩا بوروکراسǩǩǩی دولتǩǩǩی متǩǩǩداول را بایǩǩǩد جǩǩǩای أایǩǩن مǩǩǩ ی

دولت می کوشد پرسنل بوروکراتیک خود را از . دیگری بجوییم
کǩǩل جمعیǩǩت مجǩǩزا کنǩǩد، دیǩǩوار اجتمǩǩاعی خاصǩǩی پیرامǩǩون آنǩǩان 

رتقǩا دھǩد و در ھالǩھ ای پرسǩش بǩھ فǩراز جامعǩھ ا بکشد، آنǩان را
  .ناپذیر قرار دھد

  
اکنǩǩون مǩǩأموران بǩǩا بدسǩǩت گǩǩرفتن قǩǩدرت عمǩǩومی و حǩǩق 

اندام ھای جامعǩھ در بǩاالی  ھ یوضع مالیات ھا، بھ منزل
حرمت آزادانھ و داوطلبانھ ای کǩھ  .سر جامعھ ایستاده اند

اندام ھای نظام خویشاوندی بود، حتǩی اگǩر مǩی  ھ یمتوج
بǩǩھ دسǩǩت آورنǩǩد، دیگǩǩر برایشǩǩان رضǩǩایت  توانسǩǩتند آن را

بخش نبود؛ ادای احترام بھ محمل ھǩای قǩدرتی کǩھ بیگانǩھ 
از جامعھ شده بود می بایست بǩھ وسǩیلۀ قǩوانینی اسǩتثنایی 
اعمال گردد کھ بھ سبب آن از قداست و مصونیتی خاص 

دون پایھ تǩرین پلǩیس خǩدمت گǩزار در دولǩت . بھره مندند
 ھ یاندام ھای جامعǩ ھ یھم ی بیش از»اقتدار«متمدن از

قبیلھ ای در مجمǩوع، برخǩوردار اسǩت؛ امǩا قدرتمنǩدترین 
شھریار با بزرگ تǩرین دولتمǩرد یǩا ژنǩرال دنیǩای متمǩدن 
نسبت بھ احترام بی حد و حصر و بی چون و چرایی کǩھ 

قبیلǩǩھ از آن برخǩǩوردار اسǩǩت؛  ه یمعمǩǩولی تǩǩرین سǩǩرکرد
قǩرار  ایǩن یǩک در قلǩب جامعǩھ. بیشک رشک خواھد برد

چیǩزی در  ه یدارد و آن یک بھ عنف می کوشد تا نمایند
  43.خارج و در باالی سر جامعھ باشد

روکراسی در جامعھ نسبت بھ زمǩان و ودر حالی کھ جایگاه ب
مکان دستخوش تغییر زیادی است، اما امروز بیش از ھر زمǩان  

شǩǩکار شǩǩده اسǩǩت کǩǩھ ھمǩǩین خصوصǩǩیت دیǩǩوان سǩǩاالرانھ آدیگǩǩر 
در فصǩول آتǩی . بǩارز جوامǩع اسǩتثماری اسǩت ی ھاست کھ نشǩان

  .. .توجھ دقیق تری بدان خواھیم کرد
  

  دولت بھ منزلھ ی قوه ی مجریھ ی طبقاتی -6
  ...این مطلب ادامھ دارد 

  
  16پانویس ھا در صفحھ 

  "بگذارید این وطن دوباره وطن شود"
  

  *لنگستون ھیوز: شاعر
  احمد شاملو :ترجمھ

  

  ه وطن شودبگذارید این وطن دوبار

بگذارید دوباره ھمان رویایی شود 

  .کھ بود

  بگذارید پیشاھنگ دشت شود

  .و در آن جا کھ آزاد است منزلگاھی بجوید

  .این وطن ھرگز برای من وطن نبود

بگذارید این وطن رویایی باشد کھ رویاپروران در رویای 

  .خویش داشتھ اند

  بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود

ھ در آن، نھ شاھان بتوانند بی اعتنایی نشان دھند نھ سرزمینی ک

  ستمگران اسبابچینی کنند

  .تا ھر انسانی را، آن کھ برتر از اوست از پا درآورد

  .این وطن ھرگز برای من وطن نبود

آه، بگذارید سرزمین من سرزمینی شود کھ در آن، آزادی را با 

  .تاج گل ساختھ گی وطن پرستی نمی آرایند

و امکان واقعی برای ھمھ کس ھست، زنده گی آزاد  اما فرصت

  است

  .و برابری در ھوایی است کھ استنشاق می کنیم

برای من ھرگز نھ برابری در » سرزمین آزاده گان«در این 

  کار بوده است نھ آزادی

  بگو، تو کیستی کھ زیر لب در تاریکی زمزمھ می کنی؟

  ود؟کیستی تو کھ حجابت تا ستاره گان فراگستر می ش

  سفیدپوستی بینوایم کھ فریبم داده بھ دورم افکنده اند،

  سیاھپوستی ھستم کھ داغ برده گی بر تن دارم،

  سرخپوستی ھستم رانده از سرزمین خویش،

  مھاجری ھستم چنگ افکنده بھ امیدی کھ دل در آن بستھ ام

  اما چیزی جز ھمان تمھید لعنتی دیرین بھ نصیب نبرده ام

  .و توانا ناتوان را لگدمال می کند کھ سگ سگ را می درد

  من جوانی ھستم سرشار از امید و اقتدار، کھ گرفتار آمده ام

  در زنجیره ی بی پایان دیرینھ سال 

  سود، قدرت، استفاده،



  متشھو چھله شمار   بذرنشریھ دانشجویی       صفحھ   
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  قاپیدن زمین، قاپیدن زر،

  قاپیدن شیوه ھای برآوردن نیاز،

  کار انسان ھا، مزد آنان،

  .و تصاحب ھمھ چیزی بھ فرمان آز و طمع

  من کشاورزم ــ بنده ی خاک ــ

  .کارگرم، زر خرید ماشین

  .سیاھپوستم، خدمتگزار شما ھمھ

  نگران، گرسنھ، شوربخت،: من مردمم

  .کھ با وجود آن رویا، ھنوز امروز محتاج کمی نانم

  !ــ آه، ای پیشاھنگان. ھنوز امروز درمانده ام

  ،من آن انسانم کھ ھرگز نتوانستھ است گامی بھ پیش بردارد

  .بینواترین کارگری کھ سال ھاست دست بھ دست می گردد

  با این ھمھ، من ھمان کسم کھ در دنیای کھـن

  در آن حال کھ ھنوز رعیت شاھان بودیم

  بنیادی ترین آرزومان را در رویای خود پروردم،

  رویایی با آن مایھ قدرت، بدان حد جسورانھ و چنان راستین

  خواند کھ جسارت پرتوان آن ھنوز سرود می

در ھر آجر و ھر سنگ و در ھر شیار شخمی کھ این وطن را 

  .سرزمینی کرده کھ ھم اکنون ھست

  آه، من انسانی ھستم کھ سراسر دریاھای نخستین را

  بھ جست وجوی آنچھ می خواستم خانھ ام باشد درنوشتم
  

  من ھمان کسم کھ کرانھ ھای تاریک ایرلند و دشت ھای لھستان

  نگلستان را پس پشت نھادمو جلگھ ھای سرسبز ا

  از سواحل آفریقای سیاه برکنده شدم

  .را بنیان بگذارم» سرزمین آزاده گان«و آمدم تا 

  آزاده گان؟

  یک رویا ــ

  رویایی کھ فرامی خواندم ھنوز اّما

  آه، بگذارید این وطن بار دیگر وطن شود

ــ سرزمینی کھ ھنوز آن چھ می بایست بشود نشده است و باید 

  ــ! بشود

  .سرزمینی کھ در آن ھر انسانی آزاد باشد

  .سرزمینی کھ از آن من است

  ــ از آن بینوایان، سرخپوستان، سیاھان، من،

  کھ این وطن را وطن کردند،

  کھ خون و عرق جبین شان، درد و ایمان شان،

  در ریختھ گری ھای دست ھاشان، و در زیر باران خیش ھاشان

  .را بازگرداندبار دیگر باید رویای پرتوان ما 

  آری، ھر ناسزایی را کھ بھ دل دارید نثار من کنید

  .پوالد آزادی زنگار ندارد

  آه، آری

  آشکارا می گویم،

  این وطن برای من ھرگز وطن نبود،

  !با وصف این سوگند یاد می کنم کھ وطن من، خواھد بود

  رویای آن

  ھمچون بذری جاودانھ

  .در اعماق جان من نھفتھ است

  باید ما مردم می

  سرزمین مان، معادن مان، گیاھان مان، رودخانھ ھامان،

  :کوھستان ھا و دشت ھای بی پایان مان را آزاد کنیم

  ھمھ جا را، سراسر گستره ی این ایاالت سرسبز بزرگ را ــ

  و بار دیگر وطن را بسازیم
  

ست با النگستون ھیوز نامی ترین شاعر سیاھپوست آمریکایی  *
بھ دنیا  )ایالت میسوری( در چاپلین 1902سال بھ  .اعتباری جھانی
بھ  )ورکیمحلھ سیاه پوستان نیو(در ھارلم  1967آمد و بھ سال 
 . خاطره پیوست
ن ھیچ انسانی انسان آدید کھ در   خود دنیایی را می  او در رویای

  ...دیگر را خوار نمی شمارد
 ------------------------------------------------------  

  :ویسپان
* ǩھ از مقالǩا ھمǩول ھǩل قǩت 1858ھ ی این جا نقǩارکس اسǩن   35.مǩای

خر انگلǩس أابداع مت ھ یزیر بنا ـ رو بنا، کھ گاھی بھ منزل ه یاستعار
: از آن یǩǩاد مǩǩی شǩǩود، نخسǩǩتین بǩǩار در ایǩǩدئولوژی آلمǩǩانی طǩǩرح شǩǩد

سازمان اجتماعی، کھ مستقیماً از درون تولید و تجارت بسط پیدا می «
اعصǩǩǩǩار زیǩǩǩǩر بنǩǩǩǩای دولǩǩǩǩت و مǩǩǩǩابقی روبنǩǩǩǩای  ھ یر ھمǩǩǩǩد ...کنǩǩǩǩد

  »...ایدئولوژیک را تشکیل می دھد
ایجǩǩǩاد قǩǩǩدرت دولǩǩǩت در ایǩǩǩن منǩǩǩاطق از مضǩǩǩامین خǩǩǩاص وسǩǩǩترن  **

مردی دارای آدم مخصوص یا گروه سǩوار نظǩامی کǩھ : ھاویوود است
چھار نعل بھ سوی انجام عملیات نجات مǩی تǩازد مظھǩر قǩدرت دولǩِت 

بخشǩǩی از جاذبǩǩۀ و سǩǩتون بǩǩرای مردمǩǩان خیلǩǩی . تاسǩǩ) سǩǩفید پوسǩǩتان(
متمǩǩدن، بǩǩدون شǩǩک ناشǩǩی از وضǩǩعیت بǩǩدوی موجǩǩود در زمǩǩان ھǩǩای 

  .نسبتاً متاخر است


