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 ۱۳۹۰ شهريور  - ١ ۀشمار

 

 فهرست:

 ١ص    حذف يارانۀ انرژی سياست صندوق بين المللی پول و 

 ٩ص            ؟!...چگونه ايران به امن ترين کشور جهان 

            13لنين                    ص مقاله ای از -کارل مارکس 

 ١٩ص    ...                   سياست مستقل کارگری

 ٢١ص                                            شعر چند

 ٢٥ص                    به ياد کشتارهای زندانيان سياسی

 ٢٦ ص                                ...  کودکان کار ايران

          ٢٩ص           ...              نسخۀ معجزآسای خامنه ای

ruwo.iran@gmail.com 

صندوق بين المللی پول و 

حذف يارانۀ انرژی در سياست 

 ايران

 يحيی سمندر

 ١٣٩٠شهريور  ٤  

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، 

در مقاله ای  1390مرداد  28در تاريخ 

 السؤ زير با :پاليسی فارين«زيرعنوان 

 بتمث ها گزارش تحريم اثربخشی بردن

 ايران اقتصاد از پول المللی بين صندوق

با شادی و رجز » کرد سردرگم را غرب

خوانی می کوشد سه نکته را به مخاطبان 

 خود القا کند: 

الف) اينکه صندوق بين المللی پول از 

ارائه داده و اين  اقتصاد ايران گزارشی مثبت

دليلی بر درستی سياست اقتصادی رژيم 

 .است
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ثبت صندوق بين المللی ب) اينکه گزارش م

فارين «پول از اقتصاد ايران بنا به نوشتۀ 

(سياست خارجی) باعث » پاليسی

 شده است.» سردرگمی زيادی درغرب«

فارين «پ) اينکه صندوق بين المللی پول يا 

اثر بخشی تحريم «و يا هر دو، » پاليسی

 بر اقتصاد ايران را زير سؤال برده اند.» ها

ارات صندوق بين ما پيش از اينکه اظه

و » نشريۀ فارين پاليسی«المللی پول و مقالۀ 

برداشت ها و ادعاهای سايت وابسته به سپاه 

پاسداران را مورد ارزيابی قرار دهيم نخست 

 چند نکته را خاطرنشان می کنيم :

منبعی که خبرگزاری فارس بدان  )1

بلکه يک  نشريهاشاره کرده نه يک 

آن است و نام درست  سايت اينترنتی

فارين «بلکه » فارين پاليسی«نه 

است. هدف اعالم » پاليسی جورنال

 شدۀ اين رسانۀ اينترنتی چنين است:

تحليل انتقادی از سياست خارجی «

اياالت متحده بيرون از چارچوب 

رايجی که مقامات رسمی سياسی و 

جريان غالب بنگاه های رسانه ای 

 ».عرضه می کنند

سی فارين پالي«رسانۀ اينترنتی   )2

برداشت و  خالف، بر»جورنال

وابسته به سپاه  خبرگزاری ادعای

ندارد و  موضع رسمیپاسداران، 

مواضع اعالم شده درهر مقاله يا 

گزارش مربوط به نويسندۀ مقاله يا 

گزارش است و الزاما موضع رسانه 

  نيست.

مطلبی که خبرگزاری فارس بدان  )3

اشاره می کند مقاله ای است با اين 

ريم های اياالت متحده و تح«عنوان: 

و » واقعيت های اقتصادی ايران

 2011اوت  17تاريخ نگارش آن 

است. نويسندۀ مقاله فردی ايرانی به 

 Abolghasemنام ابوالقاسم بّينات (

Bayyenat .موضع اين ) است

شخص که خود را تحليلگر مستقل 

می نامد در واقع و در بهترين حالت 

ريق البی گری (تأثير گذاری از ط

روابط پشت پرده) بر محافل بين 

المللی به نفع جمهوری اسالمی است 

. بنابراين اغراق نيست اگر )1(

بگوئيم استناد خبرگزاری وابسته به 

تحليلگر «سپاه پاسداران به اين 

، مانند شهادت خواهی روباه »مستقل

 از ُدمش است.

دربارۀ  القاسم بيناتوباحال ببينيم نظر 

ن المللی پول از اقتصاد ارزيابی صندوق بي

 می نويسد:ايران چيست. او 
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رش اخير صندوق بين المللی پول گزا«

بارۀ اقتصاد ايران با ارائۀ ارزيابی مثبتی در

از اصالحات اقتصادی حکومت ايران و 

ترسيم چشم اندازی خوش بينانه از رشد 

در  اقتصادی اين کشور، باعث آشفتگی خاطر

للی پول غرب شده است. صندوق بين الم

ويژه  بهاصالح يارانه ها در ايران ... را ، 

مورد تمجيد قرار داده، اصالحی که طبق آن 

ميليارد دالر از يارانه های  100حدود 

انرژی در سال گذشته حذف شده است. 

[صندوق بين المللی پول] خاطرنشان می کند 

"انتظار می رود که اصالح يارانه ها باعث 

قابت اقتصاد، بهبود افزايش بازده و قدرت ر

توزيع درآمد و کاهش فقر شود و موجب آزاد 

شدن پتانسيل رشد کامل اقتصاد گردد". 

گزارش صندوق بين المللی پول همچنين بر 

اين نکته تأکيد دارد که "انتقال نقدينگی از 

محل درآمد های ناشی از افزايش قيمت 

انرژی نقش وسيله ای  مهم و اساسی در 

از تقاضای داخلی، بهبود زمينۀ پشتيبانی 

 ».توزيع درآمد و کاهش فقر ايفا کرده است"

تحريم های اياالت متحده و «نويسندۀ مقالۀ 

 می افزايد: » واقعيت های اقتصادی ايران

اين نخستين بار نيست که صندوق بين «

المللی پول ارزيابی مثبت ميانه روانه ای از 

ر چشم انداز اقتصادی ايران ارائه می کند. د

سال های گذشته نيز صندوق بين المللی پول 

اصالحات ساختاری حکومت ايران در زمينۀ 

خصوصی سازی،  کاهش نقش دولت در 

فعاليت های اقتصادی و آزاد سازی قيمت 

انرژی و محصوالت کشاورزی را مثبت 

ارزيابی کرده بود. اما آخرين گزارش 

صندوق بين المللی پول در مورد اقتصاد 

اکنش منفی وسيعی از نواحی ايران با و

مختلف در غرب مواجه شده است. برخی از 

رسانه های جريان غالب در آمريکا ارزيابی 

صندوق بين المللی پول از اقتصاد گزارش 

اند  داده قرار شماتت و حمله موردايران را 

چون از نظر آنان اين گزارش به قول  آنان 

"واقعيت تاريک اقتصاد ايران که در اثر 

ريم های جدی بين المللی، بدی مديريت و تح

، ناديده ناکارآئی سقوط کرده " می نامند

 .گرفته است

نفی در حالی که برخی از اين ويژگی های م«

زيرا اقتصاد  اقتصاد ايران بی شک معتبر اند

ايران هنوز از انبوهی از مسائل ساختاری و 

نبود اتفاق نظر در ميان نخبگان در زمينۀ 

اف و سياست های اقتصادی بعضی از اهد

رنج می برد، اما اينها نشانگر کل واقعيت 

اقتصاد ايران نيستند. به سختی می توان اين 

موضوع را مورد چون و چرا قرار داد که 

ايران در چند سال گذشته جسورانه 

به عمل آورده اصالحات اقتصادی بزرگی 
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ارتقای اقتصاد ايران  باعث مدت دراز درکه 

 »خواهند شد.

بنگاه دولتی که  589نويسندۀ مقاله سپس از 

مشمول خصوصی سازی شده اند حرف می 

ر يک رشته آمارهای دولتی در زند و به ذک

ۀ افزايش صادرات غير نفتی، افزايش زمين

سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران در 

او همچنين می  می پردازد. سال های اخير

ريم ها را تح گويد به رغم اينکه مقامات ايران

در گفتارهای عمومی شان  برکت می دانند و

از اياالت متحده و متحدان غربی » با مزاح«

اعمال تحريم ها تشکر می کنند  ِ او به خاطر

چون اين تحريم ها زمينه را برای انجام 

برخی اصالحات دشوار و بحث انگيز هموار 

کرده است اما اين را ناديده می گيرند که 

های سنگينی بر اقتصاد  تحريم ها هزينه

 ايران تحميل کرده است.

ما رقم » تحليل گر مستقل«نخست بايد گفت 

ميليارد دالر کاهش يارانه های انرژی که  60

در گزارش صندوق بين المللی پول آمده (و 

خواهيم ديد که آن هم دقيق نيست و اغراق 

، به ميل خود تغيير داده و به )2(آميز است) 

ميليارد دالر را گذاشته  100جای آن رقم 

او ناشی می » استقالل رأی«است که البد از 

 به نيز پاسداران سپاه به وابسته سايتشود! 

، بی آنکه حتی »بهتر بيشتر هرچه« مصداق

به ارقامی که از سوی خود حکومت 

جمهوری اسالمی منتشر شده توجهی داشته 

باشد، آن را همچون وحی ُمنزل درج کرده 

 است.

ه از اشتباهات سهوی و عمدی، و اما آنچ

تحريفات در زمينۀ اعداد و ارقام، مهم تر 

است، ادعاهای ياوۀ صندوق بين المللی پول 

» کاهش فقر«، »بهبود توزيع درآمد«دربارۀ 

و کاهش نرخ تورم در ايران است. افزايش 

کارگران و به طور کلی حقوق  مزد اسمی

نسبت به  1390بگيران ايران برای سال 

درصد بود و اين در حالی  9کمتر از  1386

است که نرخ تورم اعالم شده از سوی رژيم 

درصد بوده است  20حدود  1390در تيرماه 

) و ممکن 1390مرداد  27(دنيای اقتصاد 

است تا آخر سال نرخ متوسط تورم از اين هم 

بيشتر شود.  اگر نرخ تورم امسال را همان 

تن درصد فرض کنيم، با در نظر گرف 20

 9افزايش مزدها و حقوق ها که کمتر از 

درصد است به اين نتيجه خواهيم رسيد که 

به  1390قدرت خريد کارگران در سال 

درصد نسبت به سال پيش  11ميزان حداقل 

کاهش داشته است. در ضمن همه می دانند 

که بخش مهمی از کار گران، مزدی کمتر از 

) هزار تومان در ماه 330مزد حداقل (حدود 

دارند: براساس اظهارات رئيس کانون عالی 

 43 دستمزدانجمن های صنفی کارگران،  
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 قانونی حداقل از کمتر کارگران، از درصد

درصد کارگران شاغل مزد  43يعنی  است

هزار تومان در ماه  330ماهانه ای کمتر از 

 دارند (منبع:

http://www.kaleme.com/1390/02/0

5/klm-56244/  .( 

فزايش يارانه هائی که برای حتی با ا

خانوارها در نظر گرفته شده کل دريافتی يک 

تا چهار برابر از ميانگين  3کارگر حدود 

نفرۀ شهری کمتر است.  4هزينۀ خانوار 

ميليون کارگر  4.5تا  4افزون بر اين، حدود 

بيکار را بايد در نظر گرفت که تنها درصد 

بسيار کوچکی از آنان از حقوق بيکاری 

چيزی بهره مندند و بقيه هيچ درآمدی نا

 ندارند.  

وضع اکثريت عظيم دهقانان اگر از وضع 

کارگران بدتر نباشد بهتر نيست. حدود دوسوم 

هکتار زمين در  5دهقانان ايران کمتر از 

اختيار دارند که با توجه به وضع زمين ها در 

ايران و کم آبی و نداشتن وسائل توليد کافی و 

و حتی نان بخور و نمير آنها غيره به هيچ ر

را تأمين نمی کند. وضع دهقانان ميانه حال 

هکتار زمين  10تا  5يعنی آنهائی که بين 

درصد خانوارهای  17دارند و بيش از 

دهقانی را تشکيل می دهند چندان بهتر نيست. 

درصد دهقانان ايران  83بدين سان بيش از 

د. در فقر بسيار شديد و يا فقر به سر می برن

وضع زندگی بخش مهمی از پيشه وران و 

دکان داران و غيره نيز تعريفی ندارد. بدين 

سان ياوه بودن ادعای صندوق بين المللی پول 

در مورد بهبود وضع زندگی مردم که 

خبرگزاری  وابسته به سپاه پاسداران آن را 

با بوق و کرنا بازتاب می دهد مثل روز 

ئی ها روشن است. بخشی از اين ياوه گو

ناشی از اطالعات دروغی است که رژيم به 

اين صندوق داده و بخشی ديگر، چنانکه 

خواهيم ديد، محصول ايدئولوژی نئوليبرالی 

خود صندوق بين المللی پول است مبنی بر 

اينکه آزاد سازی قيمت ها و در همان حال 

تحميل رياضت کشی به مردم و کاهش هزينه 

 نهايت در و اقتصادی رشد باعثهای دولتی 

بايد توجه  !شود می مردم زندگی وضع بهبود

داشت که منظور آنها از کاهش هزينه های 

دولتی اساساً کاهش هزينه های مربوط به 

خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، حمل 

و نقل عمومی، حقوق بازنشستگی، بيمۀ 

بيکاری و غيره است و نه هزينه های 

ری ای که در نظامی، امنيتی، انتظامی و ادا

نمونه خدمت سرمايه و سرمايه داران است. 

های اين سياست های رياضت کشانه و فرو 

راندن هرچه بيشتر کارگران و زحمتکشان به 

ورطۀ فقر سياه و بيکاری و بی خانمانی را 

در دو دهۀ گذشته در مکزيک، آرژانتين، 
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ترکيه، تايلند، مصر، تونس و غيره ديديم و 

پرتغال، ايرلند، اسپانيا، امروز در يونان، 

ايتاليا و حتی درانگلستان و فرانسه می بينيم. 

تنها با گسست کامل از سياست بورژوازی، 

با سياست و سازماندهی مستقل کارگری 

برای مبارزۀ طبقاتی مصممانه و همه جانبه 

با سرمايه داری و امپرياليسم و استقرار 

جامعۀ سوسياليستی می توان از دور باطل 

ر، بيکاری، تباهی جسم و روح انسان ها، فق

جنگ های تجاوز کارانه و استثمار رهائی 

 پيدا کرد.

ارزيابی هيأت اجرائی چند نکته دربارۀ 

از اقتصاد  صندوق بين المللی پول

 ايران و توصيه های آنان

 هيأت ارزيابیبه  کلی نگاهیدر اينجا نخست 

 اقتصاد از پول المللی بين صندوق اجرائی

می اندازيم، سپس  آنان های توصيه و نايرا

اجتماعی و سياسی اين  –معنی اقتصادی 

ارزيابی و داليل نظر نسبتا مثبت صندوق بين 

المللی پول به سياست اقتصادی رژيم از يک 

سو و شادی و رجز خوانی رژيم از سوی 

ديگر را بيان می کنيم و تأثير اين سياست ها 

يم. رؤس را بر زندگی مردم بررسی می نماي

 اين ارزيابی چنين است:

استقبال از بازسازی اقتصادی،  -

ش تورم، بهبود موقعيت خارجی کاه

و مالی، چشم انداز مثبت در ميان 

مدت به خاطر افزايش قيمت نفت و 

افزايش بالقوۀ بهره وری انرژی. 

تأکيد مديران صندوق بر حفظ ثبات 

 اقتصاد کالن و پی ريزی رشد مداوم.

ستين موفقيت ها در استقبال از نخ -

زمينۀ اصالح يارانه ها (هدفمند 

سازی يارانه ها) که گامی مهم و 

نقطۀ چرخشی در راه بهبود بهره 

وری [بازده] انرژی، تقويت رشد و 

حرکت به سمت اقتصاد بازار است. 

انتقال نقدينگی از درآمد های ناشی 

از افزايش قيمت انرژی نقشی مهم 

بود در تقويت تقاضای داخلی، به

توزيع درآمد و کاهش فقر داشته 

 است.

تأکيد مديران بر سياست های مالی و  -

پولی به منظور مهار تورم و حرکت 

آرام به سمت تعديل قيمت های نسبی 

پس از اصالح يارانه ها. تشويق 

مقامات به پس انداز درآمدهای باالی 

نفت و عقيم کردن جريان ارز 

خارجی. تأکيد بر ضرورت نرخ سود 

عی مثبت و محدود کردن اعتبار واق

 بانک مرکزی به بانک ها.
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مديران صندوق بين المللی پول  -

تحوالت اخير در ايران در بازار 

مبادلۀ ارز در ايران و تعهد مقامات 

ايرانی در اين زمينه را مورد 

مالحظه قرار دادند. تشويق مقامات 

ايرانی به مديريت منعطف تر نرخ 

در ذخيرۀ ارز و حفظ موقعيتی محکم 

 بين المللی.

استقبال از کوشش های مقامات  -

ايرانی در زمينۀ تقويت بخش بانکی 

و تأييد افزايش حداقل سرمايۀ الزم و 

منابع ضروری برای مقابله با 

رويدادها. ضرورت برداشتن گام 

های بيشتر برای کاهش وام های 

نافرجام و ناکارآمد و آزادی بانک ها 

ور سود در تعيين نرخ سود به منظ

آوری بيشتر و کاهش هزينه های 

عملياتی. حمايت از تصميمات اخير 

در زمينۀ افزايش قدرت نظارتی 

بانک مرکزی، تأکيد بر ضرورت 

استقالل بانک مرکزی به 

 منظور ِاعمال اختياراتش. 

استقبال از استراتژی اصالحی  -

مقامات در زمينۀ خصوصی سازی، 

کاهش نقش دولت و برقراری قيمت 

ر برای انرژی و محصوالت بازا

کشاورزی به منظور دست يابی به 

اشتغال و رشد باالتر. اهميت 

بازسازی بخش بنگاه ها در جهت 

استفاده از تکنولوژی هائی که به 

گونه ای کارآ انرژی مصرف می 

کنند (اتالف انرژی شان کم است)، و 

در همان حال تأکيد بر ضرورت 

حمايت از توسعۀ بخش های جديد از 

طريق اصالحات بازار کار از جمله 

حقوق بيکاری درخور. توافق 

مديران صندوق بين المللی کار در 

اينکه حذف کامل يارانه ها و اجرای 

اصالحات محکم و ثابت در زمينۀ 

ماليات و گمرک برای کاهش بيشتر 

وابستگی ايران به نفت  ضرورت 

 دارد. 

مالحظۀ پيشرفت ايران در زمينۀ  -

برای مبارزه با پول  ايجاد چارچوبی

شوئی و تآمين مالی تروريسم 

)AML/CFT و تقاضای مصرانه از (

مقامات ايرانی برای کوشش در 

جهت انطباق دادن اين چارچوب با 

استانداردهای بين المللی در اين 

 زمينه.

توجه مديران صندوق به نگرانی  -

مقامات ايرانی در مورد تأثير تحريم 
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نفت و ها بر انتقال عوايد صدور 

اثرات بالقوه منفی آن بر بازار نفت. 

برخی از مديران از کادرهای 

صندوق بين المللی پول دعوت کردند 

که دست يابی ايران به نظام پرداخت 

بين المللی را مورد نظارت و 

 ارزيابی قرار دهند.

مديران صندوق داده های اقتصادی  -

ارائه شده از جانب ايران را به 

دانستند و منظور نظارت، کافی 

مقامات ايران را تشويق نمودند که 

 اطالعات به موقع عرضه شود.

ما نمی توانيم تک تک اين ارزيابی ها و 

توصيه ها را بررسی کنيم از اين رو به 

نگاهی کلی بدانها بسنده می کنيم. همان گونه 

که باالتر نشان داديم ارزيابی های صندوق 

درآمد  بين المللی پول در مورد بهبود توزيع

در ايران، کاهش فقر، پائين آمدن نرخ تورم 

(دست کم به عنوان يک روند و آهنگ)، رشد 

پايدار اقتصادی و غيره با واقعيات انطباق 

ندارد و نقطۀ مقابل واقعيات اقتصادی ايران 

 است.

ارزيابی های مثبت صندوق بين المللی پول 

در زمينۀ حذف يارانه ها، خصوصی سازی، 

ار کار (بخوان آزادی بيشتر اصالحات باز

برای بيکارسازی)، حرکت در جهت آزاد 

کردن نرخ ارز، انضباط پولی و مالی و 

چيزهای ديگر از اين قبيل در واقع َبه َبه 

و َچه َچه گفتن به سياست هائی است که خود 

صندوق بين المللی سال ها است آنها را به 

پيش می برد. حمايت از اين سياست ها 

نظام سرمايه داری به ويژه  حمايت از

سرمايه داری ليبرال و نئو ليبرال است. از 

اين رو به هيچ رو شگفت آور نيست که 

صندوق بين المللی پول از اقدامات رژيم 

جمهوری اسالمی در اين زمينه ها پشتيبانی و 

مقامات رژيم را در اين زمينه ها تشويق کند. 

ين توصيه های صندوق نيز تقريبا همگی در ا

 جهت اند.

دومينيک گيوم معاون ديويزيون صندوق بين 

المللی پول که به مدت دو هفته در ماه مه و 

ژوئن امسال به ايران آمد و نقش قابل توجهی 

صندوق در مورد ايران » مثبت«در گزارش 

اقتصاددان صندوق،  زايتک رومن داشت و

بهای «در مقاله ای مشترک تحت عنوان 

 شرکت«ی نويسند: م» گزاف انرژی ارزان

در  )G-20( 20در مجمع سران گروه  دگانکنن

در پيتسبورگ اعالم کردند که  2009سال 

می خواهند "يارانه هائی را که به نحوی 

ناکارآمد برای سوخت های فسيلی در نظر 

گرفته شده عقالنی کنند و به تدريج در ميان 

مدت حذف نمايند" و از مؤسسات مالی بين 
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که از کشورها در اين روند  المللی خواستند

 ». پشتيبانی کنند

بدين سان مشاهده می شود که روند حذف 

يارانه های انرژی يک سياست عمومی نه 

تنها صندوق بين المللی پول بلکه کشورهای 

) نيز 20بزرگ سرمايه داری جهان (گروه 

 هست.

بدين سان استقبال رژيم از اين پروژه نيز 

ی يارانه ها شگفت آور نيست. حذف تدريج

در ايران چندين هدف را دنبال می کند. يکی 

از اين اهداف تغيير جهت تخصيص منابع 

(اساسا منابع نفت و بخشی از آن که به 

صورت يارانه از طريق پائين نگاه داشتن 

قيمت انرژی و محصوالت کشاورزی 

مصرف می شد) به سمت طبقۀ سرمايه دار و 

آن  دولت سرمايه داری است. هدف ديگر

آماده کردن زمينه برای جلب سرمايۀ خارجی 

 به ويژه برای پروژه های نفتی است.

تأثير همۀ اين سياست ها، چه از سوی رژيم 

و چه از جانب صندوق بين المللی پول بر 

زندگی کارگران و ديگر توده های زحمتکش 

چيزی جز استثمار بيشتر و افزايش دائمی 

 افزايشزندگی، کاهش قدرت خريد و  هزينۀ

      ناامنی اقتصادی و شغلی نيست.

*** 

چگونه ايران به امن ترين 

 کشور جهان تبديل شده است؟! 

 آ رش جاويد                                    

نا امنی) و افزايش يا وجود نبود امنيت (

شديد جرم و جنايت و خشونت، يکی ديگر 

از معضالت و فجايع اجتماعی در جامعه 

ايران است که گريبانگير توده های کنونی 

که مستقيماً  وضعمحروم شده است. اين 

و  سياسی است –متأثر از اوضاع اقتصادی 

با فقر، بيکاری، جهل و تبعيض همه جانبه 

ای که از سوی حاکميت سرمايه داری 

جمهوری اسالمی همه روزه باز توليد می 

 شود، ارتباط تنگاتنگ دارد.  

ث و خشونت ها، عمدتا قربانيان اصلی حواد

زنان، کودکان و جوانان اند، چه آنان که 

جان خود را از دست می دهند، چه آنان که 

از صدمات وارده بر جسم و روان خود رنج 

می برند و چه کسانی که بدون کوچکترين 

بررسی زمينه های اقتصادی و اجتماعی 

وقوع جرائم ارتکابی، صرفا جهت سرپوش 

بستن پرونده ها، فورا  نهادن بر ريشه ها و

به قرون وسطائی ترين شيوه ها در مالء عام 

و خيابان ها به دار کشيده می شوند و يا 

نهايتاً در گوشه زندان ها به فراموشی سپرده 

می شوند، يا به انواع جرائم ديگر و بيماری 

آلوده شده و مرگی تدريجی  دارهای واگير

 داشته باشند. روی ديگر قضيه درگير شدن
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هزاران خانواده با سيستم عقب مانده قضايی 

حقوقی دوران جاهليت، مسائلی نظير  –

پرداخت ديه، قطع عضو، قصاص و 

سنگسار و ... است. اين خانواده ها نيز 

هست و نيست زندگی شان را از دست داده 

 به خيل قربانيان اضافه می گردند. 

مسئولين حکومتی برای  ،اما در اين ميان

 ،واقعياتی که خود رژيم آفريده چنينکتمان 

 اين رژيم،به تقال افتاده و برای بقای ننگين 

فريب مردم، به بندبازی و آسمان ريسمان  به

بافی روی می آورند. احمد خاتمی در نماز 

جمعه تهران گفت: " ... طبق تحقيقات اين 

حرکات سازماندهی شده نبوده و نبايد هم با 

را بسازيم  ديدن اين صحنه ها چنين فضايی

که هاله ای از ناامنی و يأس در کشور 

درست کنيم، چرا که اين همان است که 

دشمن می خواهد. آنچه واقعيت است اين 

است که ايران اسالمی به فضل خدا امن 

ترين کشور جهان است و اين قضايا استثنا 

بوده و يک قاعده نيست." (روزنامه آرمان 

 مرداد)   1

کل نيروی انتظامی،  احمدی مقدم، فرمانده

درباره ناامنی های اخير به مجلس چنين 

پاسخ می دهد: "... حضور نيروهای بيگانه 

در منطقه منجر به تشديد اين موارد شده که 

در راستای اهداف دشمنان برای بی ثبات 

سازی کشورهای منطقه است. " ( روزنامه 

مرداد ) وی سپس به ارائه آمار  5آفتاب يزد 

" فرمانده ناجا با اعالم اينکه از  می پردازد:

گذشته تاکنون جرم قتل اتفاق می افتاد که قتل 

 45تا  40با سالح سرد در يک دهه از 

درصد افزايش يافته و به عددی نزديک به 

هزار نفر رسيده است و قتل با سالح گرم 

درصد افزايش يافته است " "  27نيز حدود 

يزه های درصد از قتل ها با انگ 15... حدود 

منکرات و اخالقی انجام می شود و برای 

 30تا 23نزاع با مقدمه يا بی مقدمه نيز بين 

درصد از  9درصد قتل ها را شاهديم. حدود 

قتل ها با انگيزه سرقت صورت گرفته و قتل 

بستگان نيز افزايش دارد که دست پليس در 

اين زمينه بسته است و قتل با اين انگيزه در 

 89درصد و در سال  18د به حدو 80سال 

درصد افزايش يافته است. در اين  29به 

درصد از مجموع  23آمار او اعالم کرد 

زنان بوده اند و قتل  89مقتوالن در سال 

نفر را به  150اتباع بيگانه نيز عددی حدود 

مرداد  5خود اختصاص داده است ." (

 روزنامه روزگار) 

اين آمارها که چندان هم به صحت شان 

عتمادی نيست و ابعاد آن را بايد بسيار ا

گسترده تر از اين ها بررسی کرد تا همين 

حد هم مسئوالن را به تناقض گويی واداشته، 

يکی می گويد افزايش داشته و ديگری آن را 

مرداد می  2رد می کند: روزنامۀ آرمان در 
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نويسد: " رادان جانشين فرمانده نيروی 

ر کشور انتظامی می گويد: آمار قتل د

افزايش نداشته، اين در حالی است که آمار 

جمعيت کشور بيشتر شده است ... جرائم 

خشن نسبت به چند سال گذشته هيچ افزايشی 

 نداشته ... " 

اما ببينيم متوليان امنيت کشور (بخوان 

متوليان ناامنی و وحشت) چگونه گريبان 

خود را خالص کرده و پس از" بيگانگان و 

ان ناامنی را چه کسانی دشمنان " مقصر

معرفی می کنند ؟ " حجت االسالم محسنی 

اژه ای هم " القای جو ناامنی از سوی سايت 

ها و نشريات " را از مهم ترين عوامل 

گسترش ناامنی در جامعه دانست ... به دليل 

رفتار نامطلوب رسانه ها، احساس ناامنی 

 بيشتر از خود ناامنی است." 

ر سرمقاله خود با روزنامه " روزگار "د

عنوان " شهر در امن و امان است مقصر ما 

بوديم" پرده پوشی ها و انداختن تقصير 

ناامنی های اخير به گردن مطبوعات و 

رسانه ها از سوی مسئوالن در مجلس را 

اين گونه بررسی می کند: "... مگر غير از 

اين است که هر روز اخبار دادگاهی شدن و 

ها منشر می شود؟ محکوم کردن روزنامه 

حاال چه شده است که ما مطبوعات ناامنی و 

سياه نمايی و نشر اکاذيب را به حدی رسانده 

ايم که امنيت مملکت زير سوال رفته و 

صدای سه قوه از دست ما درآمده. می 

خواهم سئوال کنم آيا وقوع بيش از چهار 

تجاوز دسته جمعی آن هم با آن کم و کيف، 

ناامنی نيست؟ تکه تکه  در کمتر از دو ماه

کردن دختر دانشجو در روز روشن ناامنی 

نيست؟ اگر منظور دوستان اين است که اين 

اخبار را پوشش ندهيم که امر ديگری است، 

در غير اين صورت برای ما ممکن نيست 

درباره حادثه خمينی شهر بگوييم چند نفر با 

چند زن جوان رفتار نامناسبی داشتند. آقای 

قدم ديروز در مجلس می گويد در احمدی م

فقره قتل داشته ايم،  733چهارماهه امسال 

می گويد توسعه مواد مخدر و سکس و 

خشونت و زياده خواهی و تضعيف قدرت 

دولت ها در همه جهان آمار جرائم را باال 

برده است. ... نماينده بم از نگرانی قضات 

برای صدور رای زندان می گويد، چرا که 

ما سه برابر ظرفيت زندان ها  زندانيان

هستند ... وقتی همه متوليان امنيت کشور 

می آيند که به مجلس پاسخ دهند، طبيعتا 

ناامنی وجود دارد اما انداختن همه بار آن به 

گردن رسانه ها جز فرافکنی و پاک کردن 

صورت مساله چيز ديگری نيست." (همانجا 

 مرداد) روزنامه فوق مسئله را باز می 5 –

ی اما طبيعی است که دست به ريشه هاکند 

قضيه نبرند و وارد خطوط قرمز حاکمان 

نشوند، چرا که با تعطيلی و بگيرو ببند و 

زندان رودررو خواهند شد و تا همين جای 
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کار نيز به اندازه کافی اوضاع را ناامن و 

 سياه نمايی کرده اند! 

اما مرتجعين حاکم از اين اوضاعی که به 

خته اند بی شرمانه باز هم نهايت راه اندا

استفاده را برده و به ترفند پليسی کردن جو 

و سرکوب و بگير و ببند روی آورده و به 

حفظ بساط خونين خود چنگ می زنند: " هر 

وقت برخورد با ماهواره آغاز شده، يکی 

گفته اين کار فرهنگی است به ناجا چه 

مربوط! يکی گفته مرزنشين ها در فقر 

بگذاريد به معامله کاالهايی از اين  هستند

دست بپردازند ! يکی گفته چرا وارد حريم 

خصوصی می شويد ... برخی می گويند 

چرا اين قدر برخورد؟ چرا اين قدر زندانی؟ 

چرا اين قدر اعدام؟ اعدام هم نکنيم، می 

گويند چرا برخورد نمی کنيد! ... " (احمدی 

 آفتاب يزد)  –مرداد  5 –مقدم 

 4دار رادان: تشديد امنيت اخالقی در " سر

کالن شهر ديگر اجرا می شود ..." (اعتماد 

 مرداد)  5 –

سرکوب، زندان و اعدام تنها راه حل مستمر 

دولتمداران برای هرگونه معضلی است.  راه 

حلی که با تکيه  بر احکام و فتواهای 

مرتجعانه، تضاد عمده ای را بين شالودۀ 

ی عقب مانده حقوقی سرمايه داری  و روبنا

قضايی و فرهنگی در جامعه دامن زده و  –

روز به روز برجسته تر می سازد و مانع از 

امر آزاد شدن جامعه ايران از تمامی مشقات 

و فجايع گريبانگير آن می شود. اين راه حل 

مدت های مديدی است که کارکرد خود را 

با به تباهی کشاندن و فالکت ميليون ها 

کش و محروم ايران نشان داده انسان زحمت

است و دقيقا به دليل همين رابطه است که تا 

 –رژيم جمهوری اسالمی حيات اقتصادی 

سياسی و اجتماعی جامعه را در چنگال 

گرفته است بايد انتظار عواقب و پيامدهای 

وخيم تری را داشت. تنها خود کارگران و 

توده های محروم قادر خواهند بود که راه 

قالبی ارائه دهند و با درهم کوبيدن حلی ان

بساط حاکمان، ديگر نقش قربانی نداشته 

باشند. آنگاه می توان از ساختن امن ترين جا 

  برای بهروزی مردم سخن گفت.

*** 

 

)1(کارل مارکس   

زندگی نامۀ مختصر مارکس و شرح (
)مارکسيسم  

 نوشتۀ والديمير ايليچ لنين

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

تحريريۀ خيزش داشت هيأتياد  

ترويج و آموزش » خيزش«يکی از اهداف 

سوسياليسم علمی است. مطالعۀ مقالۀ لنين در 

بارۀ مارکس که مهم ترين ديدگاه های 

را در يک جا خالصه کرده و به  مارکس
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صورت فشرده توضيح داده است، بی ترديد 

بنيان اين برای آشنائی با مبانی ديدگاه های 

 فيد است.  گذار سوسياليسم علمی م

مقالۀ لنين دربارۀ مارکس شامل بخش های 
 زير است:

 زندگی نامۀ مارکس  .1

 آموزۀ مارکس .2

 الف) آموزۀ فلسفی و تاريخی

 ماترياليسم فلسفی  •

 ديالکتيک •

 درک مادی تاريخ •

 مبارزۀ طبقاتی •

 ب) آموزۀ اقتصادی مارکس

 قانون ارزش •

 قانون ارزش اضافی •

 پ) سوسياليسم

تاکتيک مبارزۀ طبقاتی  •
 ولتارياپر

 کتاب نگاری

ما در اين شماره تنها زندگی نامۀ مارکس را 

بخش » خيزش« 2درج می کنيم. در شمارۀ 

های مربوط به آموزۀ فلسفی و تاريخی 

مارکس (ماترياليسم فلسفی، ديالکتيک، درک 

مادی تاريخ، مبارزۀ طبقاتی) را می آوريم. 

آموزۀ اقتصادی مارکس (قانون  3در شمارۀ 

ون ارزش اضافی) درج خواهد ارزش و قان

درک مارکس از سوسياليسم  4شد. در شمارۀ 

و تاکتيک مبارزۀ طبقاتی پرولتاريا و در 

پايان، کتاب نگاری ای را که لنين برای 

شناخت مارکس و مارکسيسم تهيه و معرفی 

 کرده می آوريم.

 ]1918مقدمۀ لنين [

من اين مقاله را که اينک به شکل جداگانه 

(تا آنجا که به  1913ود در سال منتشر می ش

نوشتم.  دانشنامۀ گراناتياد می آورم) برای 

کتاب نگارِی نسبتا مفصلی، عمدتا کتاب های 

خارجی، در بارۀ ادبيات مربوط به مارکس 

به آخر اين مقاله پيوست شده بود. کتاب 

نگاری مزبور در اين انتشار حذف شده است. 

ه علت نيز بدانشنامۀ گرانات ويراستاران 

سانسور، بخش آخر مقاله يعنی بخشی را که 

در آن تاکتيک انقالبی مارکس توضيح داده 

شده بود حذف کردند (*). بدبختانه اکنون در 

وضعيتی نيستم که بتوانم آن بخش پايانی را 

در اينجا بازنويسی کنم، زيرا چرک نويس 

کراکوی يا  –مقاله ميان کاغذ هايم در جائی 

ده است. تنها به خاطر می باقی مان  -سويس

آورم که در بخش نتيجه گيری مقاله، ضمن 

 16مطالب ديگر، عباراتی از نامۀ مورخ 

مارکس به انگلس را نقل کردم  1856آوريل 

همه چيز در آلمان «که در آن چنين آمده بود: 

به اين امکان بستگی دارد که انقالب 

پرولتری، از سوی نوعی جنگ دهقانی دوم 

ی از جنگ دهقانی] مورد [نسخۀ دوم
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پشتيبانی قرار گيرد. در آن صورت همه چيز 

اين چيزی است که ». عالی خواهد شد

منشويک های ما، که اکنون به ورطۀ خيانت 

آشکار به سوسياليسم و فرار به سمت 

و نه  1905بورژوازی فرو غلتيده اند، نه در 

 پس از آن نفهميدند.

 نيکالی لنين

 1918مه  14مسکو، 

ترجمۀ حاضر هم بخش مربوط به تاکتيک  (*)

انقالبی پرولتاريا و هم کتاب نگاری را در بر می 

 ياد داشت مترجم فارسی –گيرد. 

 زندگی نامۀ مارکس

در  1818ماه مه  5کارل مارکس در روز 

شهرترير (منطقۀ راين پروس) متولد شد. پدر 

به  1824او وکيلی يهودی بود که در سال 

د. خانوادۀ مارکس ثروتمند پروتستانتيسم گروي

اما انقالبی نبود. مارکس  ،و با فرهنگ بود

پس از پايان تحصيالت دبيرستانی در ترير 

وارد دانشگاه، نخست در بُن و سپس در 

اما  ،برلن، شد و در آنجا حقوق تحصيل کرد

توجه او به تاريخ و فلسفه بود.  ينبيشتر

ادامه داد و تز  1841تحصيالت خود را تا 

رای خود را در بارۀ فلسفۀ اپيکور ارائه دکت

کرد. مارکس در آن زمان به لحاظ ديدگاه 

خود، ايده آليستی هگلی بود. او در برلن به 

(برونو باوئر و » هگلی های چپ«حلقۀ 

ديگران) تعلق داشت که می کوشيدند از 

فلسفۀ هگل نتايج خداناباورانه و انقالبی 

 بگيرند.

ت دانشگاهی به مارکس پس از پايان تحصيال

بُن رفت تا در آنجا معلم دانشگاه شود. اما 

که در سال  –سياست ارتجاعی حکومت 

لودويگ فويرباخ را از کرسی  1832

دانشگاهی خود محروم کرده و در سال 

هم به او اجازۀ بازگشت به دانشگاه را  1836

مانع تدريس استاد  1841نداده بود و در سال 

مارکس  –شده بود  جوان، برونو باوئر در بن

را مجبور به ترک حرفۀ دانشگاهی کرد. در 

آن زمان ديدگاه های هگلی های چپ با 

سرعت زياد در آلمان گسترش می يافت. 

، 1836لودويگ فويرباخ، به ويژه پس از 

يزدان شناسی را مورد انتقاد قرار داد و به 

(با  1841ماترياليسم روی آورد که در سال 

کامال در ») مسيحيت جوهر«انتشار کتاب 

کتاب  1843فلسفۀ او غالب بود. در سال 

فويرباخ بيرون آمد. » اصول فلسفۀ آينده«

انگلس بعدها در بارۀ اين آثار فويرباخ 

آدم بايد خودش تأثير آزادی بخش «نوشت: 

يک ». «اين کتاب ها را تجربه کرده باشد

باره ما همگی [يعنی هگلی های چپ از جمله 

. در آن زمان )2( »اخی شديممارکس]، فويرب

برخی از بورژواهای راديکال راين که نقاط 

مشترکی با هگلی های چپ داشتند يک نشريۀ 

در ) 3(» روزنامۀ راين«مخالف دولت به نام 
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کلن تأسيس کردند (نخستين شمارۀ آن در اول 

بيرون آمد). از مارکس و  1842ژانويۀ 

ن برونو باوئر دعوت شد تا به عنوان همکارا

اصلی با اين روزنامه کار کنند و در اکتبر 

مارکس سردبير آن شد و از بن به کلن  1842

رفت. تحت سردبيری مارکس گرايش انقالبی 

دموکراتيک روزنامه بيش از پيش برجسته 

شد و حکومت اين روزنامه را نخست به زير 

سانسوِر دوباره و سه باره کشاند و سپس در 

تعطيل آن تصميم به  1843اول آوريل 

گرفت. مارکس پيش از اين تاريخ از 

سردبيری استعفا کرده بود، اما استعفای او 

روزنامه را نجات نداد و روزنامه در ماه 

بسته شد. از جمله مقاالت  1843مارس 

مهمی که مارکس در اين روزنامه نوشت، 

عالوه بر آنهائی که در کتاب نگاری آمده 

ارۀ دهقانان است، انگلس مقاله ای از او در ب

را  Moselleموکار [تاک نشان] درۀ موزل 

ذکر می کند. فعاليت روزنامه نگارانۀ 

مارکس به او نشان داد که به اندازۀ کافی با 

اقتصاد سياسی آشنائی ندارد و از اين رو با 

 جديت تمام به مطالعۀ اين علم روی آورد.

در کرويزناخ  1843مارکس در سال 

Kreuznach فون وستفالن  با جنی [ينی [

Jenny von Westphalen  که دوست

دوران کودکی و نامزدش در دوران 

دانشجوئی بود ازدواج کرد. زن مارکس از 

خانواده ای مرتجع از نجبای پروس بود. 

برادر بزرگ تر او وزارت کشور پروس در 

را بر  1850-1858دورۀ بسيار ارتجاعی 

مارکس به  1843عهده داشت. در پائيز 

س رفت تا مجله ای راديکال در خارج پاري

با آرنولد روگه منتشر کند (آرنولد روگه 

، هگلی چپ، در سال های 1880-1802

 1848زندانی و پس از  1830تا  1825

تبعيدی سياسی بود. او پس از سال های  

طرفدار بيسمارک شد). تنها  1870-1866

 -سالنامۀ آلمانی«يک شماره از اين مجله که 

نام داشت منتشر شد. انتشار  )4(» فرانسوی

آن به خاطر مشکالت توزيع مخفيانه در 

آلمان و نيز به خاطر اختالف نظر مارکس با 

روگه  ادامه نيافت. مارکس در مقاالتی که در 

اين مجله نوشت همچون انقالبی ای ظاهر شد 

نقد بی رحمانه همه چيز «که طرفدار 

و ) 5(بود » نقد با سالح«و به ويژه » موجود

 فرا خوان می داد. پرولتارياو به  توده هابه 

، فريدريش انگلس 1844در سپتامبر سال 

برای چند روز به پاريس آمد و از آن زمان 

به بعد نزديک ترين دوست مارکس شد. هر 

دوی آنان فعال ترين نقش را در زندگی پر 

جوش و خروش گروه های انقالبی آن زمان 

يژه آموزش در پاريس بازی کردند (به و

پرودن [در آن زمان] اهميت ويژه ای داشت 

کامال  »فقر فلسفه« که مارکس آن را در

درهم کوبيد)، و نيرومندانه با آموزه های 

سوسياليسم خرده بورژوائی مبارزه کردند و 
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يا  سوسياليسم پرولترینظريه و تاکتيک 

کمونيسم (مارکسيسم) را بنياد نهادند. آثار 

را در کتاب  1844-1848مارکس در دورۀ 

مارکس به  1845نگاری ببينيد. در سال 

اصرار حکومت پروس، از پاريس، به 

عنوان يک انقالبی خطرناک، اخراج شد. او 

مارکس و  1847به بروکسل رفت. در بهار 

انگلس به جمعيت ترويجی مخفی ای که 

نام داشت پيوستند؛ » اتحاديۀ کمونيست ها«

ۀ دوم اتحاديه آنان نقش برجسته ای در کنگر

، لندن) و به در 1847ايفا نمودند (نوامبر 

مانيفست «خواست اتحاديۀ کمونيست ها 
معروف را تأليف کردند که در » کمونيست

منتشر شد. اين اثر با روشنی و  1848فوريۀ 

درخشندگی نبوغ آميزی جهان بينی جديد، 

را نيز در  ماترياليسم پيگير که قلمرو جامعه

الکتيک، به عنوان جامع ترين بر می گيرد، دي

و عميق ترين آموزش تکامل، نظريۀ مبارزۀ 

تاريخی پرولتاريا به  -طبقاتی و نقش جهانی

 عنوان سازندۀ کمونيسم را خالصه می کند.

رخ داد  1848هنگامی که انقالب فوريۀ 

مارکس از بلژيک اخراج شد. او به پاريس 

[در  1848برگشت و پس از انقالب مارس 

به کلن برگشت. در آنجا از اول ژوئن  آلمان]

روزنامۀ راين « 1849مه  19تا  1848
به سردبيری مارکس منتشر شد. » جديد

نظريۀ جديد به روشنی تمام توسط رويداد 

تأييد شد همان  1848-1849های انقالبی 

گونه که از آن زمان تاکنون نيز توسط همۀ 

جنبش های پرولتری و دموکراتيک همۀ 

ان تأييد گشته است. ضد انقالب کشورهای جه

پيروزمند نخست روند قضائی به ضد 

فوريۀ  9مارکس به راه انداخت (که در 

به تبرئۀ مارکس انجاميد) و سپس او  1849

). 1849مه  16را از آلمان اخراج نمود (

مارکس نخست به پاريس رفت اما دوباره پس 

از پاريس  1849ژوئن  13از تظاهرات 

ندن رفت و تا زمان مرگش اخراج شد و به ل

 در آنجا زندگی کرد.

آن چنان که مکاتبات بين مارکس و انگلس 

منتشرشد) نشان می دهد  1913(که در سال 

زندگی او به عنوان تبعيدی سياسی بسيار 

سخت بود. مارکس و خانوادۀ او از فقر 

شديدی رنج می بردند. اگر کمک های مالی 

ود مارکس مداوم انگلس و فداکاری های او نب

نمی » سرمايه«نه تنها قادر به نوشتن کتاب  

شد بلکه خود نيز از نياز از بين می رفت. 

افزون بر اين، آموزه ها و گرايش های غالب 

سوسياليسم خرده بورژوائی و سوسياليسم 

غير پرولتری به طور کلی مارکس را مجبور 

می کرد که مبارزۀ دائمی و بی رحمانه ای را 

و گاه وحشيانه ترين و ددمنشانه به پيش بَرد 

ترين حمالت شخصی (مانند حمالت آقای 

وگت) را دفع کند. مارکس با کناره گيری از 

محافل تبعيديان سياسی، نظريۀ ماترياليستی 

خود را در شماری از تأليفات تاريخی اش 
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تکامل بخشيد (به کتاب نگاری نگاه کنيد)، و 

قتصاد تالش های خود را اساساً به مطالعۀ ا

سهمی «سياسی اختصاص داد. مارکس در 
و در )» 1859( در نقد اقتصاد سياسی

انقالبی در علم )» 1867، 1(ج سرمايه «

اقتصاد سياسی به وجود آورد (به بخش 

در مقالۀ حاضر رجوع » آموزۀ مارکسيستی«

 کنيد). 

دورۀ تجديد حيات جنبش های دموکراتيک 

 [تب و تاب مجدد جنبش های دموکراتيک]

 1860و  1850در پايان سال های دهۀ 

مارکس را به فعاليت عملی باز خواند. در 

اتحاد بين المللی کارگران  1864سپتامبر  28

در  -که به انترناسيونال اول معرف است –

و روح اين  لندن تشکيل شد. مارکس، قلب

سازمان بود؛ او نخستين پيام و بسياری از 

ه های قطعنامه ها، اعالميه ها و بياني

انترناسيونال را نوشت. مارکس با متحد 

کردن جنبش های کارگری کشورهای 

مختلف، با تالش برای هدايت شکل های 

گوناگون سوسياليسم غير پرولتری و پيشا 

مارکسی (مازينی، پرودن، باکونين، اتحاديه 

گرائی ليبرال در انگلستان، تزلزل های 

ال السالی به راست در آلمان و غيره) به کان

فعاليت مشترک و با مبارزه با نظريات اين 

فرقه ها و مکتب ها، تاکتيک يکسانی برای 

مبارزۀ طبقۀ کارگر در کشورهای گوناگون 

طرح ريزی کرد. پس از سقوط کمون پاريس 

جنگ داخلی در «که مارکس در  –) 1871(
، تحليلی بسيار ژرف، 1871، »فرانسه

ۀ آن روشن، درخشان، حقيقی و انقالبی دربار

ارائه کرد، و پس از انشعاب و شکاف در 

انترناسيونال توسط طرفداران باکونين، دوام 

انترناسيونال در اروپا ناممکن گرديد. پس از 

)، به 1872کنگرۀ الهۀ انترناسيونال (

پيشنهاد مارکس شورای عمومی انترناسيونال 

به نيويورک منتقل شد. انترناسيونال اول نقش 

فا کرده و راه را برای تاريخی خود را اي

دوره ای از رشد سريع  و وسيع غير قابل 

مقايسه با گذشته هموار ساخته بود، دوره ای 

يافت و احزاب  گسترشکه در آن جنبش 

در کشورهای توده ای سوسياليست کارگری 

ملت های  –مختلف [در چارچوب دولت 

     گوناگون] به وجود آمدند.  

يونال و کار کار شديد مارکس در انترناس

نظری شديدتر او کامال بر سالمت مارکس 

لطمه وارد آورد. او به کار خود در زمينۀ 

باز سازی اقتصاد سياسی و تکميل کتاب 

ادامه داد، اثری که برای آن » سرمايه«

انبوهی مواد و مطالب گرد آورد و چند زبان 

(از جمله زبان روسی) را مطالعه کرد؛ اما 

مانع به پايان  وضع نابسامان سالمتش

 شد.» سرمايه«رساندن کتاب 

در  1881دسامبر  2همسر مارکس در 

مارکس در  1883مارس  14گذشت. در 

صندلی خود بدرود حيات گفت. او و 
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 Highgateهمسرش در گورستان هايگيت 

در لندن مدفونند. برخی از فرزندان مارکس 

در کودکی، هنگامی که اعضای خانوادۀ 

ی به سر می بردند تلف مارکس در فقر شديد

شدند. سه دختر مارکس با سوسياليست های 

انگليسی و فرانسوی ازدواج کردند: اله نور 

اولينگ، لورا الفارگ و جنی لونگه. پسر اين 

 آخری عضو حزب سوسياليست فرانسه است.

 پانوشت ها

نوشتن مقالۀ  1914لنين در بهار  )1(

را برای دانشنامۀ گرانات در » کارل مارکس«

ونين (گاليسيا) شروع کرد و در نوامبر همان سال پر

در برن سويس آن را به پايان رساند. لنين در مقدمۀ 

انتشار اين مقاله به صورت جزوه، می گويد  1918

 1913که بنا بر آنجه به ياد می آورد مقاله در سال 

 نوشته شده است.

مقاله که امضای و. ايلين [يکی از نام های مستعار 

در  1915رجم فارسی] داشت در سال مت –لنين 

دانشنامه [گرانات] چاپ شد و به دنبال آن کتاب 

نگاری مارکسيسم به عنوان مکمل اضافه گرديد. 

ويراستاران دانشنامه به خاطر سانسور دو فصل 

تاکتيک های مبارزۀ طبقاتی «و » سوسياليسم«

 را حذف کردند و تغييراتی در متن دادند.» پرولتاريا

مقالۀ  Priboiانتشارات پريبوی  1918در سال 

اصلی را به صورت جزوه (به صورتی که در 

دانشنامه آمده بود) با مقدمه ای از لنين اما بدون 

بخش کتاب نگاری مارکسيسم منتشر کرد. انتشار 

کامل مقاله بر اساس دست نوشت لنين در سال 

» مارکس، انگلس، مارکسيسم«در مجموعۀ  1925

ين وابسته به کميتۀ مرکزی حزب توسط انستيتوی لن

 کمونيست روسيه (بلشويک) چاپ شد.

فويرباخ و پايان فلسفۀ  لودويگ«) انگلس، 2( 
 »کالسيک آلمان

)3  (Rheinische Zeitung für Polititk, 

Handel und Gewerbe  » روزنامۀ راين برای
تا  1842از اول ژانويۀ »  سياست، تجارت و صنعت

منتشر شد.اين روزنامه را  در کلن 1843مارس  31

برخی بورژواهای راين که با خودکامگی پروس 

مارکس در آوريل  مخالف بودند منتشر می کردند.

يکی از نويسندگان اين روزنامه و در اکتبر  1842

همان سال سردبير آن شد. با سردبيری مارکس 

خصلت انقالبی و دموکراتيک اين روزنامه بارز تر 

سور شديدی بر شد. حکومت نخست سان

 روزنامه  ِاعمال کرد و سپس آن را بست. 

)4 (Deutsch-Französische Jarbücher 

) در پاريس به زبان فرانسوی -سالنامۀ آلمانی (

آلمانی با دبيری مارکس و آرنولد روگه منتشر شد. 

 1844تنها يک شمارۀ دوبل از اين نشريه در فوريل 

اختالفات بيرون آمد. علت متوقف شدن آن اساسا 

اصولی بين مارکس و روگه بود که موضع بورژوا 

 راديکالی داشت.

) نگاه کنيد به نامۀ مارکس به آرنولد روگه، 5(
مقدمۀ سهمی در نقد فلسفۀ «و به  1843سپتامبر 

 نوشتۀ مارکس. » حقوق هگل

*** 
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                   سياست مستقل کارگری چه 
 مفهومی دربر دارد؟

      قسمت دوم   

 شيده رخ فروز                             

وضعيت کنونی جهان و ايران در اساس 

محصول نظام سرمايه داری و سياست 

بورژوازی و ديگر طبقات استثمارگر است. 

طبقه کارگر ايران برای اينکه بتواند در سير 

رويدادها تأثير بگذارد، و برای مقابله با 

مشخص سياست سرمايه داران و به طور 

مقابله با سياست ضد کارگری و ارتجاعی 

رژيم جمهوری اسالمی، و به منظور مطرح 

کردن، پيشبرد و به عمل در آوردن اهداف و 

سياست مستقل خواستهای مثبت خود، نيازمند 

است، که بايد بر پايه منافع اين طبقه  خويش

و اهداف او، که مستلزم نفی استثمار و محو 

 تنظيم شود. طبقات در جامعه اند، 

سياست طبقه کارگر سياستی است که اساس 

آن تأمين منافع طبقه کارگر و همه کسانی 

است که بر پايه کار خود و نه استثمار 

ديگران زندگی می کنند، سياستی که اساس 

آن رفع هرگونه استثمار، تبعيض، امتياز، 

نابرابری حقوقی و سياسی، محو طبقات و 

سياست نه تنها  نهادهای طبقاتی است. اين

نقطه مقابل سياست جمهوری اسالمی، بلکه 

نقطه مقابل سياست آن جريانهای اپوزيسيونی 

هم هست که يا در صدد به اصطالح اصالح 

طور کلی خواستار حفظ ه اين رژيم و يا ب

نظام سرمايه داری با يا بدون جمهوری 

اسالمی اند و برای اين هدف سناريوهای 

ح رفراندوم گرفته تا گوناگونی از به اصطال

دعوت مستقيم از نيروهای امپرياليستی برای 

تغيير رژيم طراحی می کنند. طبقه کارگر 

ايران و همه انسانهائی که خواهان بهبود 

واقعی اوضاع سياسی و اقتصادی ايران اند 

بايد بدانند که اپوزيسيون بورژوايی در درجه 

اول دشمن انقالب و هرگونه فکر و حرکت 

بی و در درجات بعدی مخالف رژيم انقال

 جمهوری اسالمی است. 

سياستی که به طبقه کارگر و اکثريت مردم 

سياستی است که از  ،می تواند خدمت کند

بيخ و بن با سياست حاکم و سياست 

اپوزيسيون های مختلف بورژوايی فرق 

. سياست رژيم و سياست اپوزيسيون رددا

اتی های مختلف بورژوايی، به رغم اختالف

هائی اند که هدفشان  که دارند، سياست

حمايت از استثمار اکثريت عظيم مردم به 

وسيله اقليت است، اکثريتی که همه 

دستاوردهای مادی و معنوی جامعه، همۀ 

محصول کار و يا متکی بر کار  ،توليدات آن

اوست. منافع اين اکثريت تنها با سياستی 

ات تأمين می شود که محو استثمار، محو طبق

را هدف خود قرار دهد، سياستی که خواهان 

کارهای سياسی، اجتماعی،  ۀاداره هم
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اقتصادی و فرهنگی به دست خود اين 

اکثريت عظيم است، يعنی خواهان 

 دموکراسی واقعی، دموکراسی کارگری

است. تحقق اهداف چنين سياستی که می 

توان آن را سياست کارگری ناميد تنها با 

انقالب کارگری ميسر است، انقالبی که در 

گام اول خود بايد رژيم جمهوری اسالمی و 

نهادهای سرکوب آن را درهم بشکند و صف 

بندی مبارزه طبقاتی را برای انقالب 

سوسياليستی شفاف سازد، با به کف آوردن 

دموکراسی، و استقرار آزادی های سياسی و 

اجتماعی زمينه را برای تشکل وسيع و بسيج 

طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان برای 

 استقرار سوسياليسم فراهم گرداند. 

بيهوده نيست که تمام کوشش نمايندگان 

رنگارنگ بورژوازی از جناح های مختلف 

چه "  –رژيم گرفته تا رفراندوم خواهان 

ا و پيش کسوتها " ی آنان و چه " قديمی ه

، " ملی ها و ملی  -رفراندوم طلبان جديد " 

مذهبی ها " ، " مجاهدين خلق " و يا  –

جريانهائی نظير " اتحاد جمهوری خواهان " 

های آنان يا نيروهای ذخيره و  و همپالگی

حامی شان، در درجه اول مبارزه با سياست 

 کارگری است. 

بهبود شرائط مبارزه کارگران برای 

اقتصادی و اجتماعی، يا حتی برای دفاع از 

سطح موجود زندگی و جلوگيری از وخامت 

بيشتر، با سد حکومت، نيروهای سرکوبگر 

آن، دستگاه های قانونگذاری و قضائی آن 

روبرو می گردد، يعنی جنبه سياسی به خود 

می گيرد. پس کارگران نمی توانند از 

از سياست  مبارزه سياسی اجتناب کنند،

گريزی نيست. بنابراين به حکم ضرورت 

آنان بايد با چشم انداز سياسی، يعنی با 

، وارد مبارزه شوند، چون در سياست خود

غير اين صورت مجبور خواهند بود دنباله 

رو سياست طبقات ديگر و يا آلت دست آنها 

در مبارزات و بده بستان هايشان گردند. 

به خود   سياستطبقۀ کارگر برای تحقق 

تشکيالت خود نياز دارد يعنی نيازمند 

سازمان هائی است که جنبه های مختلف اين 

را بتواند با آنها به عمل در آورد.  سياست 

اين بدان معنی است که اوال اين تشکلها بايد 

اهداف طبقاتی، سياست، تئوری، عملکرد و 

سازماندهی خاص خود را داشته باشند و در 

ليت کنند، ثانيا اين تشکلها ابعاد طبقاتی فعا

بايد مستقل باشند يعنی هيچ اراده ای جز 

اراده اکثريت اعضای هر تشکل آن، هادی و 

حاکم بر آن نباشد، ثالثا هر يک از اين 

تشکلها به درجات متفاوت درگير همه اشکال 

مختلف مبارزه اعم از سياسی، اقتصادی، 

 اجتماعی، حقوقی و فرهنگی است. 

و مقاالت "سازمان های طبقه  ما در"خيزش"

کارگر" به اين تشکل ها، اهداف و وظايف 

 آنان می پردازيم.
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 چند شعر

 سرمايه

 1880ژوئيه  29اوژن پوتيه 

 ترجمۀ يحيی سمندر 

اوژن پوتيه (شاعر انقالبی فرانسوی و گويندۀ سرود 

انترناسيونال که در شمارۀ پيش مقاله ای از لنين در 

سرودی که در زير می  بارۀ او درج کرديم) در

 ,Laissez faireخوانيد با طعنه و نيش زبان شعار 

laissez passer ،بگذار بکند، «( ِلسسه ِفر، ِلسه پسه

، شعار کسب و کار آزاد يا شعار »بگذار بگذرد

آزادی تجارت بورژوازی ليبرال) را در عرصه 

های مختلف مورد حمله قرار می دهد و سرمايه را 

 کالبد شکافی می کند.با کلمات ساده 

 از همۀ حقوقی که انسان بهره مند است 

 مشروع ترينشان در کل،

 آزادی تجارت است،

 آزادی سرمايه.

 و قانون؟  قانون ِ عرضه و تقاضاست

 تنها اخالقی که بايد موعظه شود!

 تا خريد و فروش هست چنين است: 

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

 

 تاجر اگر زهر وارد جنس اش کرد

 اصال دچار وحشت نشويد

 فروشش که دو برابر شد

 چون موفق شده حق با اوست.

 خواه با مرفين خواه با خردل

 يا با آشغالی شيميائی  کلک بزند

 اينها مسألۀ خريدار است،

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

 

 کارگران خشمگين اند

 و دانشمندی را غم آن نيست.

 بايد مزدها را کاست

 ان شود.تا هزينۀ کار ارز

هر پشيزی که مزد ساعتی کارگران کاهش  با
 يابد

ميليون ها به صندوق [سرمايه] سرازير می 
 گردد.

و بعد! ... خيال می کنيد که اين کار باعث 
 مرگ می شود؟

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

 

 جنسی که  ُمد است، 

 به سرعت در بازار آب می شود.

 به عوام فريبان گوش نکنيد

 بازار حرف می زنند که از اشباع

 بايد به رغم اين ياوه گوئی ها

 بازار را با تمام توان، غرِق کاال کرد،

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

 

 برای رفاه خانواده ها

 ساعات کار را دو برابر کنيم
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 کودکان، زنان، دختران بيائيد

 کارخانه پناهگاهی بزرگ است

 بچه ها و خانه را رها کنيد

 وقت تنگ است! 

 ای استراحت ماه ها بيکار خواهيد بود.بر

 بگذار بکند! بگذار بگذرد! 

 

چينی ها همچون خيل زنبوران وول می 
 خورند.

 آنها خوب راه کار را پيدا کرده اند

 تا از شر خانواده رها شوند 

 و با نصف قيمت کار کنند.

 هشدار به کارگران فرانسه

 بايد به راه آنها رفت

 تا رقابت عمق يابد ...

 گذار بکند! بگذار بگذرد! ب

 

 به هنگام محاصره، در قحطی

 دفاع کردم» آزادی«من از 

 وفادار به آئين، می خواستم

 براساس گرانی جيره بندی کنم.

 هر روز بدون گلوله

 بيست هزار از انباِر دهان های بی فايده

 کاسته می شد.

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

 

 خوار و بار را غصب کنند،

 زها و انبارها را بسوزانند،بار اندا

 همسايه ها برای پرداخت حق ورود،

 يکديگر را بمباران کنند،

 حتی اگر شاهد ناله و شيون 

 بر قربانيان پايمال شده و غارت زده باشيم!

 سرلوحۀ اقتصاد چنين است:

 بگذار بکند! بگذار بگذرد!

سرود زير که بازهم از آثار اوژن پوتيه است تصوير 

طبقۀ انقالبی است، برده ای که به قول  زندۀ فرد يا

لنين به ضد بردگی شوريده است، که ديگر فقر و 

نکبت و ستم را تحمل نمی کند، که می خواهد خود و 

ديگران را از يوغ  استثمار رها سازد. شورشی نام 

حقيقی انسانی است که می خواهد زمين و منابع آن و 

مشتی  ثمرات کار همگانی برای همگان باشد و نه

انگل. شورشی مسلح به دانش و آگاهی با تفنگ پر 

 در مقابل بردگی و استثمار قيام می کند!

 شورشی
 

 ]1884اوژن پوتيه [

 ترجمۀ يحيی سمندر

 نام حقيقِی شورشی، انسانی است

 که ديگر حيوان بارکش نيست،

 که تنها از خرد پيروی می کند

 که با اعتماد گام برمی دارد

 شزيرا خورشيِد دان
 سرخ از افق بر می دمد.

 
 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگين

 شورشی قيام می کند 
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 با تفنگ ُپر.

 
 می توان او را ديد 

 با رفيقان در سنگر 

 خندان، شوخی کنان، جان بر کف

 و مردمک مصممش

 که از شکوه انديشه 

 و از سرخی پرچمش

 فروغ می گيرد.

 
 وحشی در برابرت ای نکبتِ 

 در برابرت ای بردگِی سنگين

 شورشی قيام می کند 

 با تفنگ ُپر.

 به هنگام  نبرد برای کمون

 آنان می دانند که زمين يکی است

 که نبايد تقسيمش کرد، 

که طبيعت منبعی است؛ که سرمايه کيسه ای 
 است 

 که همه حق بهره وری از آن دارند.

 
 در برابرت ای نکبِت وحشی

 دگِی سنگيندر برابرت ای بر

 شورشی قيام می کند 

 با تفنگ ُپر.

 
 او ماشين می خواهد

 ديگر نمی خواهد زيرفشار بخار

 پشت خم کند. 

 چونکه استثمارگر با دست خشنش

 از وسيلۀ رستگاری

 ابزار بردگی می سازد.

 
 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگين

 شورشی قيام می کند 

 با تفنگ ُپر.

 
 شی درگير جنگی اجتماعی است شور

 به ضد طبقۀ کارفرما،

 نتوان ديدرا جنگی که پايانش 

 تا زمانی که در گيتی

 کسی بتواند بدون کار کردن غنی شود

 تا زمانی که کارگری گرسنه باشد.

   

 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگين

 شورشی قيام می کند 

 با تفنگ ُپر.

 تهوع  آوربه بورژوازی 

 نمی خواهد ديگر چند ميليارد

 هر ساله باج دهد!

 از شما، از گوشت شماست که می َکنند

 چنين سودی که بين خود تقسيم می کنند

 کارگران، معدن کاران، دهقانان.

  
 در برابرت ای نکبِت وحشی

 در برابرت ای بردگِی سنگين

 شورشی قيام می کند 

 با تفنگ ُپر.

 
 زمين را او مادر مهربان مان

 که در زير يوغ فرديت ضجه می کند

 می فهمد؛

شورشی می خواهد جهان را طوری سامان 
 دهد

 که از پستان ِ ِگردش

 رفاه همگانی جاری شود.
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 ميهن من

برگرفته از کتاب تداوم از مجموعه سروده های " 

 " 1370فروردين ماه  –انقالبی 

  اينجا ميهن من است: 

 اريخ! با نامی هماره خونين در ت

 اينجا ميهن من است: 

 در اقتدار يک جمهوری سياه 

 جمهوری دار و تازيانه !

 جمهوری جهل و خرافه!

 جمهوری خدا بر تخت سرمايه 

 جمهوری چماق با شعار آزادی 

 و تاراج با شعار استقالل 

 اينجا ميهن من است: 

 با نامی هماره خونين در تاريخ! 

 سری هميشه بر دار، 

 گشته  و خروشی خموش

 در کشتارهای جانيان. 

 اينجا " دار " آبادی است 

 با تازيانه ای بر گرده هزار،

 هزار،         

 تاريخش!       

 اينجا ميهن من است: 

 با نامی هماره خونين در تاريخ! 

 پيکاری هماره زنده بر قله های غرورش!

 و شعاری که رنگ می گيرد 

 در هر صبحگاه: 

 از خون عزيزانش!

 جا ميهن من است: اين

 با پيکاری هماره زنده بر قله های غرورش! 

 و شعاری هماره خونين، 

 که فرياد می کند: 

  
 زنده باد آزادی! 

*** 
 

به ياد کشتارهای زندانيان سياسی 

در جمهوری ننگ  60در دهۀ 

 اسالمی

بزرگ لجام گسيختۀ  کشتارهای با 1360 دهۀ

دورۀ ،  67و  60زندانيان سياسی در سالهای 

شاخص تثبيت خونبار رژيم پان اسالميستی 

 جمهوری اسالمی ايران بود.

 کوشش از جزئی 60سال  بزرگ کشتارهای

 برای تحکيم قدرت سياسی به دارا طبقات

بود که به دست  57شان در بهمن  افتاده خطر

رژيم خونخوار جمهوری اسالمی به اسم 



   

 
 

25 

 خيزش                                              ١ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

انقالب با سرکوب کارگران و زحمتکشان 

 صورت گرفت.

از يک سو پاسخی  67سال  کشتار بزرگ

سبعانه و از روی وحشت به متزلزل شدن 

رژيم حاکم، و از سوی ديگر جزئی از مقدمه 

 بوروکراتيک و زمينۀ سلطه يابی بورژوازی

که با در چنگ گرفتن اهرم های  بود نظامی ـ

اصلی قدرت سياسی می خواست وضعيت 

اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ايران 

کنونی را از طريق سلطۀ اختتاق بر جامعه 

رقم زند و رقم زد. اين قتل عام ها در آن 

رهبری و دستور  زمان تنها می توانست به

و پيشوای » پدر انقالب«خمينی به عنوان 

 دين صورت گيرد.

محکوم بودن اين کشتارهای بزرگ در 

پيشگاه تاريخ، تنها به خاطر نابود ساختن 

 آنها اهميت نيست، بلکههزاران انسان مبارز 

عالوه بر ضرورت درک اين جنايات 

هولناک، در درک علل اختناق سياسی و 

اجتماعی حاکم برکشور، قانونی کردن واليت 

مطلقۀ فقيه و غارت و چپاولی است که از 

سوی بورژوازی بوروکراتيک ـ نظامی و 

روحانيان حاکم و مشتی تجار و زمينداران 

ورت می گيرد. بزرگ در اقتصاد ايران ص

 توده کامل حقوقی بی با همچنين کشتار اين

 پيوند کارگر طبقۀ ويژه به مردم، های

چون جزئی از سياست سرکوب  نزديک دارد

حق هرگونه آزادی عقيده،  و اختناقی است که

بيان، نشريات مستقل، تجمع، تشکل، راه 

پيمائی، اعتصاب و داشتن احزاب مستقل 

ل و غيره را از آنان طبقاتی، قوۀ قضائيۀ مستق

 گرفته است.

آری با کشتار زندانيان سياسی، که بی وقفه 

ادامه داشته است و تا اين حکومت به موضع 

ضعف نيفتد همچان ادامه خواهد داشت، 

رژيم حاکم پان اسالميستی ايران، به درستی 

بايد همچون جمهوری ننگ تاريخ جهان، 

 شناخته شود!

ن ننگ و نفرت بر آمران و عامال
 کشتار زندانيان سياسی 

سرنگون باد رژيم ارتجاعی و 
 خونخوار جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم

*** 

 رفقا: 

اخبار، مقاالت و نظرات 
خود را به خيزش ارسال 

 کنيد.
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کودکان کار ايران در چنبره 

 سودورزی سرمايه
 شيده رخ فروز

، ارزش اضافی استثمار شده از کارگران

منشأ اصلی ثروت در جامعه سرمايه داری 

است و قانون بنيادی جامعه سرمايه داری، 

قانون ارزش اضافی است: هدف شيوه توليد 

سرمايه داری، توليد هر چه بيشتر ارزش 

اضافی و تبديل بخشی از آن به سرمايه برای 

استثمار باز هم بيشتر ارزش اضافی يا سود 

گی است، بخشی ديگر از آن صرف زند

لوکس و پر تجمل سرمايه داران و ديگر 

طبقات و گروه های دارا می شود و بخشی 

ديگر از آن هم صرف هزينه های دولتی 

برای حفظ و تحکيم موقعيت اقتصادی، 

اجتماعی و سياسی سرمايه داران و 

استثمارگران ديگر، گسترش دامنه نفوذ آنها و 

کنترل و سرکوب کارگران و ديگر 

ردد. يک روش سرمايه زحمتکشان می گ

داران برای استثمار بيشتر ارزش اضافی 

کارگران، روش استثمار مطلق است (که 

روش اصلی استثمار در ايران است). اين 

روش از طرق زير اعمال می گردد: کاهش 

مطلق مزدهای حقيقی، افزايش ساعات 

روزانه کار، افزايش شدت کار بدون سرمايه 

باال بردن  گذاری، کاهش روزهای تعطيل،

سن بازنشستگی، استثمار کار کودکان، 

پرداخت مزد کمتر به زنان کارگر نسبت به 

مردان برای کار برابر، بهره برداری از 

نيروی کار ارزان در کشورهای ديگر، 

اعمال تبعيض به کارگران مهاجر، استفاده از 

شيوه های عقب مانده کار مانند کار خانگی، 

کارگران و  حذف يا کاهش دستاوردهای

 غيره. 

کار کودکان در ايران روز به روز از ابعاد 

فاجعه بارتری برخوردار می گردد، اما با 

سکوت و پرده پوشی و انکار سردمداران 

حاکم روبرو است. در جامعه ای که صدای 

برحق کارگران در گلو خفه می شود و 

ابتدايی ترين نياز يعنی داشتن تشکلی که 

ت آنان را انعکاس و خواسته ها و مبارزا

سازماندهی کند، سزايش اخراج و شکنجه و 

زندان است، تکليف کودکان قربانی کار 

پيشاپيش مشخص است. " هم اکنون طبق 

هزار کودک در ايران به  600آمارهايی 

صورت رسمی مشغول به کار هستند، اين 

موضوع باعث شده است که کودکان در سنين 

ميد دستيابی به طفوليت نيمکت مدارس را به ا

معيشت اندک پای در بازار کار و اشتغال 

 –بزرگترها بگذارند." ( روزنامه آرمان 

3/5/90( 

 380به گزارش روزنامه آرمان: "هم اکنون 

ساله در سراسر  14تا  10هزار کودک 

کشور به صورت ثابت مشغول به کار هستند 

هزار کودک نيز به عنوان  360و حدود 



   

 
 

27 

 خيزش                                              ١ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

 600دارند. در واقع  کارگر فصلی فعاليت

هزار کودک رسما در ايران کار می کنند. 

فقر مالی خانواده ها، عدم تعادل اقتصادی و 

رشد ناکافی اقتصادی درکنار عدم 

برخورداری مناسب از توزيع ثروت ها، از 

داليل عمده بروز پديده های ناهنجار 

 اجتماعی از جمله کار کودک است".   

ن جهانی کار سازما 2010در گزارش سال 

آمده است: "تازه ترين گزارش سازمان 

جهانی کار که به بررسی تعداد و وضعيت 

 2010کودکان کار در جهان تا پايان سال 

ميليون  215پرداخته است حاکی از وجود 

کشور جهان به کار مشغولند  196کودک در 

ايران نيز در اين رتبه   ILOاساس... بر

ه است ... اين قرار گرفت 36بندی در جايگاه 

نخستين بار است که وضعيتی از ايران در 

اين مورد در مقايسه با کشورهای ديگر 

 مرداد)  6 –ترسيم می شود." (آرمان 

کار اجباری کودکان، بيانگر اين واقعيت تلخ 

نيز می باشد که فقر چنان دامنگير خانواده 

های آنان گرديده و بيکاری فزاينده چنان نان 

در هم کوبيده که آنان محتاج  آوران خانه را

درآمد اندک فرزندان خود شده اند. از سوئی 

هزينه های گزاف تحصيل برای کم درآمدها 

و تخصيص امکانات بهتر به اعوان و انصار 

و وابستگان رژيم، آمار باالی طالق 

درجامعه، اعتياد و ساير نابسامانی ها و 

مسائلی که مستقيما با حوزه های اقتصادی 

اط دارند، اين روند را تشديد نموده و ارتب

پيکر نحيف کارگران خردسال را زير بار 

فشار استثمار و ساير سوء استفاده های 

زالوصفتان سرمايه دار و زميندار له کرده و 

تباهی را برايشان رقم می زند: "همين چند 

هفته گذشته مرکز پژوهش های مجلس آماری 

يون و ميل 3را منتشر کرد مبنی بر وجود 

هزار کودک بازمانده از تحصيل. اين  200

آمار به اين معناست که اغلب اين بچه ها 

سرکار می روند که همين حساب سرانگشتی 

گواه بر افزايش تعداد کودکان کار است. به 

ميليون نفر از اين کودکان  2احتمال زياد 

بازمانده از تحصيل، کودک کار هستند و بی 

داد کودکان کار به شک دليل اين افزايش تع

تشديد مشکالت اقتصادی باز می گردد که 

دامن گير جامعه بوده است. اما نکته مهم اين 

است که تمام اينها در شرايطی است که هيچ 

آمار رسمی درمورد کودکان کار وجود 

 ندارد." (همانجا)

استفاده از چنين نيروی کار ارزانی که با مزد 

حقوق  رکمتر و محروميت از بيمه و ساي

قانونی کار، موجب صرفه جويی سرمايه 

گردد، هم در دوره می داران درهزينه ها 

های رکود و هم رونق مقرون به صرفه 

است. به عالوه بخش اعظم کودکان کار با 

مشاغل کاذب ديگری نظير دستفروشی، 

آدامس فروشی، گل فروشی سر چهارراه، 

قبرشويی و کار در گورستان ها و گرفتار 



   

 
 

28 

 خيزش                                              ١ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

ر دام باندهای مواد مخدر و گدايی و شدن د

انواع سوء استفاده های جنسی و آزارهای 

 روحی، زندگی شان تباه می گردد.    

بررسی وضعيت کودکان کار در ايران نبايد 

 مانع  از توجه به کودکان کار مهاجر

) و برخورد تبعيض آميزی یافغانکودکان (

که با آنان صورت می گيرد، شود. چرا که 

نيز همچون کودک ايرانی استثمار شده و آنان 

اغلب آنان به دليل موانع قانونی نظير 

محروميت از داشتن حتی شناسنامه و حق 

تحصيل و تهديد نسبت به اقامت شان در 

ايران و ساير اجحافات دولتی بيشتر در 

معرض ستم و برخوردهای ظالمانه قرار 

 دارند. 

جمهوری دمکراتيک شورائی کارگران و 

تکشان ايران که پس از سرنگونی رژيم زحم

جمهوری اسالمی و درهم کوبيدن دستگاه 

نظامی آن، قدرت سياسی را  –بوروکراتيک 

در دست خواهد گرفت، در رابطه با کودکان 

و نوجوانان برنامه ريزی خواهد داشت، از 

 جمله: 

اجباری شدن آموزش و پرورش برای همه 

 سالگی.  16کودکان تا پايان 

شدن آموزش و پرورش از کودکستان  رايگان

 تا عالی ترين سطوح. 

ممنوعيت کار حرفه ای برای کودکان و 

سال، محدوديت کار  16نوجوانان زير 

ساعت  4سال حداکثر به  18تا  16جوانان 

در روز، ممنوعيت به کار گرفتن جوانان در 

سالگی و نيز در صنايع و  18شبکاری تا 

 ن آورند. حرفه هائی که برای آنان زيا

برابری کارگران خارجی شاغل در ايران با 

کارگران ايرانی در زمينه مزد برابر در 

 ۀمقابل کار برابر، آموزش، بيمه و هم

مزايای کارگری و حق متشکل شدن در 

 سازمان های کارگری و تعاونی ها.

*** 

 خامنه اینسخۀ معجزآسای 

 برای حل مسألۀ اشتغال

 سهراب شباهنگ

 1390مرداد  6

» دنيای اقتصاد« براساس گزارش روزنامۀ
پس از مشورت با  ،خامنه ای ،ولی فقيه

سياست «مجمع تشخيص مصلحت نظام، 

تير  28را در تاريخ » های کلی اشتغال

به رؤسای قوای سه گانه، رئيس  1390

مجمع تشخيص مصلحت نظام و دبير 

 شورای نگهبان ابالغ کرد. 

 13شامل » حکم حکومتی اقتصادی«اين 

ها نشان می بند است. نگاهی کلی به اين بند

» نسخۀ معجزآسای«دهد که هدف اين 

خامنه ای و مجمع تشخيص مصلحت به 
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هيچ رو برداشتن گامی در راه ايجاد اشتغال 

و بهبود زندگی کارگران و ديگر 

زحمتکشان شهر و روستا نيست. ابالغ اين 

(که به طور گذرا بايد گفت » رهنمود ها«

گی ندارند و همگی بارها به هيچ يک تاز

شکل های گوناگون از سوی مقامات حاکم 

و سخنگويان مختلف بورژوازی ايران 

اعالم شده اند)، جزئی از تالش ها و دست 

و پا زدن های رژيم جمهوری اسالمی 

برای بيرون آمدن از باتالق بحران عميق 

ها  تاقتصادی و سياسی ای است که مد

رفته و بحران است اين نظام در آن فرو 

انگير اقتصادی اخير و تشديد بزرگ و جه

های درونی جناح های مختلف طبقۀ تضاد

سرمايه دار ايران آن را حدت بيشتری 

شی برای بخشيده است. اين سند همچنين تال

تر کردن مساعد نشان دادن و مساعد

در ايران (بخوانيد » شرايط کسب و کار«

شرايط استثمار وحشيانۀ کارگران در 

يران) به منظور جلب و جذب سرمايه ا

صادر «گذاری خارجی به اين کشور و نيز 

به خارج است. » کردن نيروی کار ايران

د تداوم بخشيدن به سطح هدف ديگر اين سن

ها و نگاه داشتن کارگران در پائين مزد

دايرۀ فقر و وابستگی به سرمايه داران 

است. سرانجام بايد گفت اين سند به دنبال 

مند هدف«بخش بيشتری از عوايد  تخصيص

 به سرمايه داران است.» کردن يارانه ها

سياست «های مختلف حال نگاهی به بند

خامنه ای و مجمع » های کلی اشتغال

 تشخيص مصلحت می افکنيم.

ـ ترويج و تقويت فرهنگ کار، توليد، 1 «
کارآفرينی و استفاده از توليدات داخلی به عنوان 

گيری از نظام  ا بهرهارزش اسالمی و ملی ب

 » .آموزشی و تبليغی کشور

دقيقا » کارآفرينی و فرهنگ کار، توليد«

سياست اقتصادی رژيم  چيزی است که با

جمهوری اسالمی و به طور کلی با منافع 

پايگاه های اجتماعی اصلی اين رژيم 

همخوانی و هماهنگی ندارد. با آنکه اين 

 رژيم  به طور کلی مدافع منافع سرمايه

داران و زمينداران در مقابل کارگران و 

 ديگر زحمتکشان است، اما بورژوازی

 و بخشی از نظامی – بوروکرات

های بورژوازی بزرگ تجاری که با نهاد

اقتصادی دولتی و مذهبی و با روحانيت 

پيوند فشرده ای دارد تکيه گاه های اصلی 

طبقاتی جمهوری اسالمی اند. ولی چه 

نظامی و چه  –بورژوازی بوروکرات 

بورژوازی تجاری (که در ضمن هر دوی 

آنها اهرم های بزرگ مالی دولتی و 

خصوصی را نيز در اختيار دارند) بسيار 

بيشتر از آنکه در فکر ايجاد ارزش و 

تصاحب منابع توسعۀ توليد باشند به دنبال 

موجودند (خواه تصاحب بخش مهمی از 

رگران در ارزش اضافی توليد شده توسط کا
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های توليدی از ارخانه ها و ديگر واحدک

ؤسسات مالی، خواه به طريق تجارت و م

تجارت  های کالن از راهجيب زدن سود

ها و منابع خارجی و خواه تصاحب درآمد

.  فرهنگ جمهوری نفت و گاز و غيره)

حکومت جهانی «اسالمی، چه زمانی که 

، تبديل شدن به قدرتی منطقه ای و »اسالم

اين راستا را تبليغ می  در» شهيد پروری«

کند، چه زمانی که برای خواب کردن و 

و مسموم ساختن توده های مردم عزاداری 

را از روز تولد تا مرگ در خرافه پرستی 

اذهان مردم تزريق می نمايد و چه هنگامی 

با چماق، پنجه بکس، » فرهنگ«که اين 

چاقو، زنجير، ميلۀ آهنی، قمه، باتوم، 

از اشگ آور، گاز شالق، سالح کمری، گ

خردل، خودرو زرهی و غيره برای 

سرکوب تظاهرات و اعتراضات مردم، 

برای پايان دادن به اعتصاب و يا برای 

وارد » امر به معروف و نهی از منکر«

ها، عمل می شود و عالوه بر مسجد

زيارتگاه ها، هيأت ها و تکيه ها و غيره 

تمام عرصه های رسانه ای راديو، 

بوعات و غيره را نيز اشغال تلويزيون، مط

می کند، آری چنين فرهنگی با تمام 

تظاهراتش، و خامنه ای و دار و دسته اش 

که پيش برندۀ چنين فرهنگی هستند همگی 

دشمن توليد، دشمن خالقيت و دشمن زندگی 

 سالم اند.

بدين سان روشن است که گفتۀ خامنه ای  

گيری از نظام آموزشی و  بهره «مبنی بر 

رويج و تقويت ت« برای » ی کشورتبليغ

فرهنگ کار، توليد، کارآفرينی و استفاده از 

دروغ وقيحانه و بی » توليدات داخلی

 شرمانه ای بيش نيست. 

ـ آموزش نيروی انسانی متخصص، ماهر و 2«

کارآمد متناسب با نيازهای بازار کار (فعلی و آتی) 
و ارتقای توان کارآفرينی با مسووليت نظام 

کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی آموزشی 
ای و آموزش عالی) و توام کردن آموزش  و حرفه

های اقتصادی  و مهارت و جلب همکاری بنگاه

 »جهت استفاده از ظرفيت آنها.

ميليون بيکار در  5يا  4بخش مهمی از 

ايران نيروی متخصص و ماهر هستند و 

بازار کار ايران آنها را جذب نکرده است 

به نيروهای متخصص و ماهر تا چه رسد 

جديد. نظام آموزشی کشور تابع سياست 

اقتصادی و سياست فرهنگی جمهوری 

اسالمی است و نشان داديم که دغدغۀ اين 

بلکه  ،سياست ها نه پيشبرد توليد و اشتغال

حفظ سلطۀ اقتصادی و سياسی بورژوازی 

نظامی و سرمايه داری  –بوروکرات 

 تجاری است.

های شغلی پايدار با تاکيد بر  ـ ايجاد فرصت3«

استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنيان و 
نگری نسبت به تحوالت آنها در سطح ملی و   آينده

 »جهانی.
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نه تنها ميليون ها کارگر در سراسر کشور 

کارگران  بلکه بخش عظيمی از ،بيکارند

ارچوب هشاغل ايران هم اکنون در چ

ش خصوصی قراردادهای موقت (چه در بخ

و چه دولتی) به کار اشتغال دارند. معلوم 

نيست رژيم با چه اکسيری می خواهد 

 آن هم با» فرصت های شغلی پايدار«

تاکيد بر استفاده از توسعه فناوری و «

به وجود آورد: رژيمی » اقتصاد دانش بنيان

 پيگير که از آغاز روی کار آمدنش دشمنی

است. را به همگان نشان داده  علم با خود

طی همين دو سال گذشته، خامنه ای و 

ديگر سردمداران رژيم بارها بر ضرورت 

بلکه همچنين  ،نه تنها تصفيۀ دانشگاه ها

تغيير محتوای کتاب های درسی به منظور 

انطباق دادن هرچه بيشتر آنها با جهل، 

ارتجاع و خرافات جمهوری اسالمی تأکيد 

خود  ورزيده و تا آنجا که توانسته اند اهداف

را در عمل به پيش برده اند و خامنه ای از 

 حرف می زند!» اقتصاد دانش بنيان«

 ».ـ ايجاد نظام جامع اطالعات بازار کار4«

رژيم جمهوری اسالمی در سراسر دوران 

سال رياست  6حاکميتش، به ويژه در طی 

جمهوری احمدی نژاد، از ارائۀ اطالعات 

درست، به ويژه در زمينۀ شمار واقعی 

بيکاران و ترکيب آنها و غيره خود داری 

کرده است. بی شک اين حبس اطالعات با 

آگاهی و با رضايت خامنه ای (اگر نگوئيم 

» آقا«به دستور او) بوده است. حال گوئی 

تازه از خواب بيدار شده و خواهان 

کل اطالعات بازار کار است! گوئی مش

وط به اشتغال از نداشتن اطالعات مرب

اگر سران و  .ناشی می شود بازار کار

تصميم گيران رژيم از دادن اطالعات 

درست به مردم خود داری می کردند و می 

بدان معنی نيست که خود از اين  ،کنند

اطالعات آگاهی نداشته اند. کارفرمايان نيز 

از اين اطالعات آگاهی دارند. آنکه بی خبر 

است يا اطالعات غلط و ناقص به خوردش 

تودۀ کارگر و زحمتکش است  داده می شود

و جالب اين است که خامنه ای کلمه ای در 

بارۀ ضرورت اطالع رسانی به مردم 

نظام جامع اطالعات «حرف نمی زند. 

مورد نظر او در بهترين حالت » بازار کار

در خدمت تصميم گيران دولتی و 

خصوصی خواهد بود که البته هم اکنون نيز 

 اين اطالعات را دارند.   

ارتقای  کار و  و  ـ بهبود محيط کسب5«

های آن (محيط سياسی، فرهنگی و قضايی  شاخص
ها و  و محيط اقتصاد کالن، بازار کار، ماليات

های خصوصی و  ها) و حمايت از بخش زيرساخت
مقررات و  تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانين،

ربط در چارچوب قانون اساسی   های ذی رويه
 ».يرانجمهوری اسالمی ا
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سال ها است که سخنگويان و روشنفکران 

بورژوازی ليبرال و اصالح طلبان از 

بهبود شرايط کسب و کار در «ضرورت 

جايگاه  باال رفتن«و از ضرورت » ايران

در اين زمينه » هاايران در رتبه بندی کشور

سخن می گويند. امنيت سياسی و قضائی 

سرمايه و مالکيت به طور کلی، پائين بودن 

ها، سهولت بستن يا  نرخ ماليات بر شرکت

سهولت استخدام و اخراج، ها، فسخ قرار داد

های اداری و قضائی، وجود سرعت کار

نيروی متخصص  زير ساخت های مناسب،

اقل ان، سيستم بانکی مطمئن، دخالت حدارز

گيرندۀ در امور اقتصادی که دربردولت 

خصوصی سازی از يک سو، و مقررات 

در بازار کار از سوی ديگر  زدائی به ويژه

است، ثبات نسبی قوانين و مقررات، پائين 

بودن سطح فساد مالی (به عبارت دقيق تر 

کنترل و ادارۀ فساد در دست بورژوازی)، 

شفافيت و قابل اعتماد بودن اطالعات 

ئی است که ها» ايده آل«اقتصادی و غيره 

ليبرال و سرمايۀ بورژوازی ليبرال و نئو

  می طلبند. بين المللی

خامنه ای و » سياست کلی اشتغال«هدف 

 ،در اين بندنظام مجمع تشخيص مصلحت 

دادن اطمينان های بيشتر در اين زمينه به 

 سرمايه های داخلی و امپرياليستی است.

ـ جذب فناوری، سرمايه و منابع مالی، مبادله 6 «

نيروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کاال و 
ق تعامل موثر و سازنده با خدمات از طري

ای و  ها و ترتيبات منطقه کشورها، سازمان

  ».جهانی

جذب فن «در اين بند به دنبال  ای خامنه

است و در » آوری، سرمايه و منابع مالی

همان حال می کوشد مانند هيأت های حاکم 

پاکستان، هند، اندونزی، تايلند،  بنگالدش،

که ( صدور نيروی کارفيليپن و غيره از 

بدان نام مبادلۀ نيروی کار می دهد) نيز 

 بهره برداری کند.

تحريم هائی که بر جمهوری اسالمی اعمال 

می شود صدور سرمايه به ايران را تا حد 

زيادی محدود کرده است. جدول زير ميزان 

ی در ايران و سرمايه گذاری مستقيم خارج

ميانه را در سال های چند کشور ديگر خاور

 نشان می دهد: 2010تا  2008

 جريان ورودی سرمايه گذاری مستقيم خارجی (ميليارد دالر)

 2008 2009 2010 

 3.6 3 1.6 ايران

 32 28 38.2 عربستان

 8 9 18.1 ترکيه

 8 6 6.7 قطر

 5 5 3.6 لبنان

 4 4 13.7 امارات

 1244 1185 1700 جهان

 )1390مرداد  5، دنيای اقتصاد(منبع: 
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مايه گذاری مستقيم ديده می شود که سر

های ارجی در ايران نسبت به ديگر کشورخ

خاور ميانه بسيار کم بوده است. اگر 

مجموع سرمايه گذاری خارجی در ايران 

را با  2010تا  2008در فاصلۀ سال های 

مجموع سرمايه گذاری های مستقيم خارجی 

در همين سال ها در عربستان و ترکيه 

در  ن رقممقايسه کنيم خواهيم ديد که اي

، برای ميليارد دالر 8.2مورد ايران 

ميليارد دالر و برای ترکيه  98.2عربستان 

 ميليارد دالر بوده است. 35.1

بدين سان روشن است که يکی از هدف 

در «های خامنه ای، چنان که باالتر گفتيم، 

به سرمايه های » باغ سبز نشان دادن

 »آن سو«از » عالئمی«خارجی است. البته 

داده شده است: ميزان سرمايه گذاری نيز 

نسبت به  2010مستقيم خارجی در سال 

% افزايش يافته 20به ميزان  2009سال 

ت. نکتۀ جالب ديگر اين است که اس

 و تجارت كنفرانس ساالنه اساس گزارشبر

ملل (آنکتاد) مربوط به سال  سازمان توسعه

درصد از کل سرمايه گذاری  54، 2010

در ايران در سال  های مستقيم خارجی

مربوط به شرکت های چند مليتی  2010

  بوده است. 

سرتيپ پاسدار رستم قاسمی، فرمانده 

قرارگاه خاتم االنبيا که احمدی نژاد او را به 

عنوان وزير آيندۀ نفت معرفی کرده، برنامۀ 

جذب همۀ متخصصان داخل و «خود را 

برای صنعت » جذب سرمايه ها«و » خارج

مانند خامنه  وده است. او نيزنفت اعالم نم

در باغ سبز «ای به سرمايه گذاران خارجی 

اين همه آوازه «بايد گفت: ». نشان می دهد

در اينجا منافع » شه«و » ها از شه بود

بورژوازی بزرگ ايران، به ويژه منافع 

نظامی است  –سرمايه داران بوروکرات 

ط اقتصاد بحران زدۀ ايران و يکه در شرا

سی داخلی و خارجی رژيم بحران سيا

 احساس خطر می کند.

های پولی،  سازی و پايداری سياست  ـ هماهنگ7 «

مالی، ارزی و تجاری و تنظيم بازارهای اقتصادی 
  در جهت کاهش نرخ بيکاری توام با ارتقای بهره

 ».وری عوامل توليد و افزايش توليد

ن بند سال ها است مسائل مطرح شده در اي

دمداران رژيم است. همه که ورد زبان سر

از کنترل تورم حرف می زنند در حالی که 

به گفتۀ احمد توکلی نمايندۀ مجلس اسالمی 

اگر تورم با آهنگ چند ماه نخست  ،رژيم

افزايش يابد، نرخ تورم ساليانه  1390سال 

درصد خواهد رسيد. بدين سان  40به حدود 

در اينجا حرف های خامنه ای در مورد 

» ذکر مصيبت«ی چيزی جز تورم و بيکار

نيست و » دعا کردن«و در بهترين حالت 



   

 
 

34 

 خيزش                                              ١ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                        شماره                           

در واقع دهان باز کردن برای هيچ گفتن 

 است. 

ها به حمايت  ـ توجه بيشتر در پرداخت يارانه8 «

گذاری، توليد و اشتغال مولد در  از سرمايه

 ».های خصوصی و تعاونی بخش

هدِف "هدفمند" کردن يا «ما در نوشتۀ 
دی  17[ ارانه ها چيستحذف تدريجی ي

اين نوشته بر روی سايت  –] 1389

 ترين مهم» آذرخش قابل دسترسی است

 يا سياست و به رژيم آوردن روی عوامل

ها را چنين توضيح  يارانه تدريجی حذف

 داديم:

 در عمومی منابع تخصيص در تغيير) الف

 و کارگران سهم بيشتر بازهم کاهش جهت

 و ژوازیبور نفع به و ديگر زحمتکشان

 داری  سرمايه دولت

 تأمين منابعی برای مقابله با وخامت) ب

 عمومی بخش و دولت مالی اوضاع

 و جهانی بازار در ادغام برای تالش) پ) 

 المللی بين نهادهای شرايط با انطباق

 سازی. تقويت خصوصی و داری سرمايه

احمدی نژاد در چند ماه پس از اجرائی شدن 

انه ها برای پرداخت قانون هدفمند کردن يار

يارانۀ نقدی به خانوارها عالوه بر مبالغ 

تخصيص داده شده به اين منظور، بخشی از 

عوايد ناشی از حذف يارانۀ انرژی را که 

ود دولت می بايست به بخش خصوصی و خ

ها واريز کرد. داده شود به حساب خانوار

علت اين امر اقدامی پيشگيرانه ناشی از 

سيع عمومی در مقابل ترس از اعتراضات و

 وخامت اوضاع اقتصادی و تشديد فقر و نيز

تالشی عوام فريبانه برای تقويت طرفداران 

خود (که شمارشان در دو سال اخير سير 

برای » پيش خريد رأی«نزولی داشت) و 

دار و دستۀ خود در انتخابات های پيش ِ رو 

(مجلس و رياست جمهوری) بود. اين اقدام 

 ،زی ليبرال و اصالح طلباننه تنها بورژوا

بلکه بخش هائی از بورژوازی بوروکرات 

نظامی و بورژوازی تجاری را نيز به  –

های مختلف خالفت با او کشاند. آنها در نهادم

(مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و غيره) 

و به شيوه های گوناگون خواستار محدود 

کردن يارانه های نقدی و تخصيص منابع 

ها شدند. خامنه ای در اين بند بيشتر به بنگاه 

به خواست مخالفان احمدی نژاد در اين 

زمينه پاسخ مثبت می دهد و خواهان تغيير 

تخصيص عوايد ناشی از حذف يارانه های 

 انرژی به نفع سرمايه داران است.   

های  ـ گسترش و استفاده بهينه از ظرفيت9«

اقتصادی دارای مزيت مانند؛ گردشگری و حق 

 ».انزيت)گذر (تر
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در جهت افزايش منافع  اين بند اساساً 

بورژوازی تجاری و نيز بورژوازی 

نظامی (به ويژه سردمداران  –بوروکرات 

که گمرک ها و اسکله  ؛سپاه پاسداران است

های خود را دارند و به ويژه ترانزيت نفت 

 و گاز را کنترل می کنند). بخش مهمی از

در جمهوری اسالمی » گردشگری«

برای ولی فقيه ی زيارتی است و هاسفر

تقويت باز هم بيشتر کاروان های حج و 

زيارت و زير ساخت های مربوط بدان ها 

(هتل داری، حمل و نقل و غيره) و توسعۀ  

معامالت مربوط به کاالهای مصرفی در 

اين زمينه ) از منابع عمومی بذل و بخشش 

می کند. نه تنها بورژوازی تجاری پايگاه 

ن قدس و غيره ها و آستاه بنياد، بلکرژيم

های هنگفتی عايدشان نيز از اين ممر سود

 می شود.

های  سيس و توسعه صندوقأـ حمايت از ت10«

ها و  سازی ايده شراکت در سرمايه برای تجاری

 ».ورآهای نوپا، کوچک و نو پشتيبانی از شرکت

هدف از اين بند توسعۀ بيشتر مؤسسات 

ا بر مالی خصوصی و سلطۀ مالی آنه

های  شرکت«مؤسسات توليدی، به ويژه 

ها و است. بنياد» ورآنوپا، کوچک و نو

ديگر انحصارات سرمايه داری عالوه بر 

صنعت، معدن، ساختمان، گردشگری و 

به طور مستقيم و غير مستقيم  ،تجارت

و  نيز در اختيار دارندرا مؤسسات اعتباری 

بازار «افزون بر آن بخش مهمی از 

يران (بورس اوراق بهادار) در ا» سرمايه

در کنترل آنها است. بورس اوراق بهادار 

يران در مقايسه با بورس های در ا

تی متوسط سرمايه حهای بزرگ و کشور

داری، کوچک است. اما رشد آن به ويژه 

در يکی دو سال اخير بسيار سريع بوده و 

به بيش از دو در اين مدت شاخص بورس 

ين امر نشان می برابر افزايش يافته است. ا

دهد که به رغم رکود توليد، نرخ های باالی 

بيکاری و تورم، سرمايه داران بزرگ 

ته های که سررش ،(نهادی يا خصوصی)

های گزافی بورس در دست آنها است، سود

از کل اقتصاد کشور عايد خود می کنند. 

رهنمود خامنه ای در اين بند حمايت از 

تقويت تأسيس صندوق های اعتباری برای 

  بيشتر مؤسسات انحصاری اقتصادی است.

های موثر از بيکاران برای  ـ برقراری حمايت11«

های آنان در جهت دسترسی آنها  افزايش توانمندی

 ».به اشتغال پايدار

های  ـ توجه ويژه به کاهش نرخ بيکاری استان12«

 ».باالتر از متوسط کشور

 به 7در اين دو بند نيز خامنه ای مانند بند 

می پردازد و برای هيچ » ذکر مصيبت«

مندی افزايش توان«ن دهان باز می کند. گفت

» بيکاران برای دسترسی به اشتغال پايدار
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که همۀ زمامداران عوام فريب است وردی 

و حامی استثمار در سراسر دنيا تکرار می 

کنند. منشأ اين وعدۀ عوام فريبانه از اين 

برال ناشی ايدۀ سرمايه داری ليبرال و نئولي

می شود که گويا بيکاری امری ارادی و يا 

ناشی از نداشتن مهارت و غيره است. 

درست است که با تحوالت در زمينۀ 

تکنولوژی يک رشته مهارت های جديد به 

وجود می آيند و يک رشته مهارت ها کهنه 

و ناکار آمد می شوند و از دور خارج می 

 اما علت اصلی بيکاری در جامعۀ ،گردند

سرمايه داری اينها نيست. حتی خود نظريه 

پردازان بورژوازی اينها را تنها علت 

 بيکاری نمی دانند.

وۀ توليد سرمايه داری استثمار هدف شي 

اکثر ارزش اضافی است. سرمايه دار با حد

تشديد نرخ استثمار (خواه از راه افزايش 

بارآوری کار با بهره گيری از فناوری و 

زمان دهی، و خواه از شيوه های جديد سا

راه افزايش ساعات کار روزانه يا کاهش 

مطلق مزد و غيره) می کوشد همان مقدار 

ارزش و در نتيجه همان مقدار ارزش 

اضافی را که در گذشته در زمان معينی از 

کارگر يا گروهی از کارگران استثمار می 

با شمار  کرد اکنون در زمان کمتر و

ايت با هزينۀ کمتری از کارگران و در نه

کمتر به دست آورد. کاربست تکنولوژی 

تا آنجا که اين اهداف را برآورده  –جديد 

از جانب سرمايه دار پذيرفتنی است.  –کند 

با اين کار به اصطالح ماشين جانشين 

کارگر می شود و شماری کارگر بيکار می 

گردد. اين وضعيت هم در حالت رونق و 

يط بحران و در شرا هم بحران وجود دارد

توليد سرمايه داری دچار  ،سرمايه داری

اضافه توليد و اضافه سرمايه است (يعنی 

توليدی که افزايش يافته اما به نسبت آن 

رده يا سرمايه ای کسود افزايش پيدا ن

 ،افه سرمايهضااين  لیو ،افزايش يافته

سودی ايجاد نکرده است). در اين شرايط 

بدين سان  بيکاری به شدت افزايش می يابد.

بيکاری يک پديدۀ ذاتی و درونی نظام 

سرمايه داری و جزء جدائی ناپذير انباشت 

و سرمايه داران برای پائين  سرمايه است

نگاه داشتن سطح مزد همواره به ارتشی از 

 بيکاران نيازمندند.

عامل بيکاری تکنولوژی جديد نيست. در 

 ،يک نظام که اساس آن نه سود خصوصی

دم و تکامل همه جانبۀ مر بلکه رفاه

های جسمی و روحی انسان ها استعداد

تکامل تکنولوژی باعث گسترش  ،باشد

بيشتر توليد، کاهش ساعات کار روزانه و 

غيره می گردد و بيکاری به وجود نمی 

 5تا  4که حدود  ،آورد. در همين ايران

ار ميليون بيکار دارد و ساعات قانونی ک

های ارساعت در هفته است، طبق آم 44

درصد کارگران شاغل،  43دولتی بيش از 
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بيشتر در هفته کار می کنند.  ساعت يا 49

با يک حساب ساده می توان نشان داد که 

 40اگر ساعات کارهفتگی همۀ کارگران به 

ساعت کاهش يايد بيش از يک ميليون شغل 

د خواهد آمد. نيازهای وسيع مردم به وجو

و  در زمينۀ محصوالت کشاورزی، صنعتی

همگی  ،خدمات و ضرورت های توسعه

زمينه را برای گسترش توليد و اشتغال به 

اما نظام  ؛آماده کرده اندبالقوه صورت 

 به اين کار نيست.  سرمايه داری قادر

که جهرمی وزير کار احمدی  آوريدبه ياد 

نژاد در دورۀ اول رياست جمهوری او، 

هزاران ميليارد تومان را صرف به 

های زود باز ده کرد و اين اصطالح طرح 

اقدام مشعشعانه نه تنها اشتغالی به وجود 

 ،بلکه به قول يکی از مقامات رژيم ،نياورد

بلکه شماری  ،نه تنها بيکاری را کاهش نداد

 نان افزود. آمقروض هم به 

يک شاهکار ديگر در اين زمينه ادعای 

ميليون  2.5احمدی نژاد در مورد ايجاد 

ل است. احمدی نژاد شغل جديد در يک سا

خود، که به حق » طرح«برای دفاع از اين 

مورد اعتراض و مسخرۀ رقبايش قرار 

اخيراً گفته است که با ايجاد شغل در  ،گرفته

صنعت فرش، دامداری و خدمات می 

ميليون شغل جديد ايجاد کند و  2.5خواهد 

مخالفانش به اين حوزه های اشتغال زا 

  توجه نگرده اند!

  يت تناسب بين افزايش دستمزدها و بهرهـ رعا13«

 ».وری نيروی کار

 به طور ضمنیخامنه ای در اين بند 

ايش بارآوری کار در که افز کردهاعتراف 

ده است. البته ها منعکس نشايران در مزد

بلکه  ،ها در ايران نيستاين همۀ مسألۀ مزد

 جزء کوچکی از آن است.

 يقیحق مزدهای قهقرائی سير «ما در مقالۀ  
 و جهان در کارگر زنان مضاعف استثمار و

نشان ]»  1390[اول ارديبهشت  ايران در

 سال اگر مزد حداقل کارگران هر داده ايم که

 بانک سوی از شده اعالم تورم نرخ نسبت به

افزايش يافته بود، يعنی اگر  مرکزی

بورژوازی ايران و رژيم جمهوری اسالمی 

آن افزايش همان قانون کار خود را، که طبق 

حداقل مزد بايد هر سال به نسبت تورم 

د، حداقل مزد صورت گيرد، رعايت می کردن

 416814به مبلغ 1390اسمی برای سال 

در حالی که اين رقم  ،تومان در ماه می رسيد

هزار و  330از جانب شورای عالی کار 

تومان در  86514تومان اعالم شده که  300

ن کار خود ماه از حداقل مزد براساس قانو

  رژيم هم کمتر است!
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 وری بهره گزارش« براساساز سوی ديگر، 

 انتشارات از» 1367-1386 ايران اقتصاد

 کار شاخص بارآوری ايران، مرکزی بانک

 1376 سال در 100 از ايران اقتصاد کل در

 است، رسيده 1386در سال  121.1 به

 سال اگر. است داشته رشد% 21.1يعنی

 نسبت آن شاخص يريم،بگ نظر در را 1367

 يعنی .است بوده 78.9 برابر 1376سال  به

) وری بهره( بارآوری ، 86 تا 67 سال از

. است يافته افزايش% 42.2 ميزان به کار

 کار بارآوری ساالنۀ متوسط رشد سان بدين

 البته. است سال در% 2 حدود در ايران در

 کشاورزی و صنعت در بارآوری رشد اين

 خدمات و ساختمان معدن، از بيشتر بسيار

های حقيقی در طول است. حال اگر مزد بوده

حاکميت جمهوری اسالمی به نسبت افزايش 

اقل مزد وری افزايش پيدا کرده بود حدبارآ

 64می باست به ميزان  1390 برای سال

آوری به شد متوسط  باردرصد (با احتساب ر

ال) افزايش می يافت. صد در سدر 2ميزان 

تومان، بلکه  416814نه زد ميعنی حداقل 

ن می بود. صد بيشتر از آدر 64می بايست 

بت نرخ سها به نبه عبارت ديگر اگر مزد

بارآوری کار باال می رفت،  تورم و افزايش

می بايست به مبلغ  1390اقل مزد در سال حد

تومان در  416814 × 1.64=   683575

می رسيد. يعنی مبلغی بيش از دو برابر ماه 

 1390ه شورای عالی کار برای سال مبلغی ک

 تصويب کرده است.

 و حقيقی مزدهای قهقرائی سير «ما در مقالۀ 
 در و جهان در کارگر زنان مضاعف استثمار

نشان داديم که نه افزايش مزدها به » ايران

نسبت تورم و نه حتی ترميم آن به تناسب 

افزايش بارآوری کار برای تأمين معيشت 

ن از دايرۀ فقر کافی حداقل و بيرون رفت

نيست. زيرا مزد کارکران ايران به طور 

ساختاری پائين است. افزايش مزد به نسبت 

نرخ تورم و ترميم آن به نسبت افزايش 

تنها هنگامی می تواند تا حدی  ،بارآوری کار

های مزدگره گشای زندگی کارگران باشد که 

پايه جهش پيدا کنند. ما اين موضوع را در آن 

 چنين توضيح داديم:مقاله 

 طبقۀ بزرگترين ايران جامعۀ در کارگران

 ثروت اعظم بخش کنندۀ توليد و اجتماعی

 کامال نظر به رو اين از. هستند اجتماعی

 حداقل کارگران، مزد که رسد می منطقی

 ايران در شهری خانوار هزينۀ متوسط معادل

 سال در مرکزی بانک آمار طبق. باشد

 يك ساالنه الصناخ هزينۀ متوسط 1388

 لایر هزار 127139 حدود شهری خانوار

 بدين. بود) لایر هزار 10595 حدود ماهانه(

 سطح که بپذيريم را معيار اين اگر سان

 متوسط زندگی سطح معادل کارگران زندگی

 در حداقل مزد صورت اين در ،باشد جامعه
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 و پنجاه و ميليون يک بايست می 1388 سال

 263520 نه و باشد تومان پانصد و هزار نه

 طبيعی ).1388 سال رسمی حداقل مزد(

 نسبت به سال هر ،ای پايه مزد اينکه  است

 که است طبيعی همچنين .رود باال تورم نرخ

 باال کار بارآوری افزايش نسبت به مزدها

  برود.

  متوسط بارآوری و تورم های نرخ اگر حال

 مرکزی بانک شدۀ اعالم ارقام همان را کار

به  1390 سال برای مزد حداقل م،بگيري

تومان در ماه می رسد (خواننده  1372800

 «می تواند برای جزئيات محاسبه به مقالۀ 

رجوع ...» حقيقی  مزدهای قهقرائی سير
  .)کند

نين روشن است که کارگران برای تحميل چ

جهشی به سرمايه داران و دولت آنها بايد 

ی و متحد و متشکل شوند و در نبردی طوالن

بلکه به  ،بی وقفه نه تنها در عرصۀ اقتصادی

ويژه در عرصۀ سياسی نيز به طور مستقل 

 درگير شوند.

که » سياست های کلی اشتغال«تحليل بند بند 

نبايد در باال ديدم نشان می دهد که کارگران 

هيچ اميدی به طبقۀ سرمايه دار و حکومت 

های سرمايه داری داشته باشند. نسخه های 

داران و حکومت هايشان تنها برای  سرمايه

استثمار بيشتر کارگران و تحکيم موقعيت 

کارگران بايد در پشت استثمارگران است. 

هر سياست و گفتمان بورژوازی و 

ن او منافع طبقاتی استثمارگرانۀ کارگزارا

 نان را به درستی دريابند.آ

و کارگران بايد نفرت و خشم طبقاتی  

اری و به طبقۀ شان به سرمايه داعتراض 

به شان بی اعتمادی کامل  ،سرمايه دار

سردمداران جمهوری اسالمی و به ويژه به 

را در هر  اختاپوس اين رژيم يعنی خامنه ای

مورد نشان دهند و اين خشم و نفرت و اين 

 نيروی به اعتماد و اميدبا  بی اعتمادی را

آگاهی علمی از وضعيت خود و و با  خود

ترکيب تاريخی خود،  اهدافمنافع خود و 

 کنند. 

*** 
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