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بین المللی کار دفتر  چشم پوشی و توجیھ گری

 در ایران در مورد تبعیض 
  بھروز فرھیختھ، ۱۳۹۴ خرداداول 

کاربرد کنوانسیون ھا و توصیھ کمیسیون کارشناسی پیگیری 

ھای دفتر بین المللی کار با لحن نرم تری نسبت بھ گذشتھ، کھ بھ 

ای مقتدر با احتمال قوی حاکی از تآثیر دیپلوماسی جدید دولت ھ

رژیم جمھوری اسالمی است، گفتگوی دیگری را با دولت ایران 

 آغاز کرده است کھ خطوط کلی آن بھ قرار زیر است:

کمیسیون، مالحظات گزارش قبلی خود را یادآوری می کند کھ «

در آن نتایجِ کمیسیون کاربست قواعد الزامی کنفرانس [سازمان 

جھ قرار گرفتھ بود: از مورد تو ۲۰۱۳بین المللی کار] ژوئن 

جملھ در خواست از دولت [ایران] مبنی بر پذیرش ھیأتی عالی 

رتبھ بھ منظور دنبال کردن پرسش ھائی کھ توسط کمیسیون فعلی 

و کمیسیون کنفرانس طرح شده اند. کمیسیوِن کنفرانس در ھمان 

زمان از دولت [ایران] خواستھ بود کھ فورا اقداماتی مشخص در 

ی و عملی برای پایان دادن بھ تبعیض علیھ زنان و زمینۀ حقوق

اقلیت ھای قومی و مذھبی انجام دھد، امر استقالل و ابتکارات 

حرفھ ای زنان را بھ پیش برد، اقداماتی قاطع در زمینۀ مبارزه با 

عمال تبعیض آمیزند بھ عمل آورد و بھ پیشداوری ھائی کھ منشأ اَ 

رزه کند. کمیسیون ضد آزار جنسی و دیگر مزاحمت ھا مبا

ھمچنین ضرورت انجام اقدامات مؤثری برای تضمین حفاظت 

در مقابل تبعیضات مبتنی بر نظرات سیاسی، احترام بھ آزادی 

بیان و مقابلۀ فوری با غیاب مستمر شرایط مساعد برای آزادی 

سندیکائی را خاطرنشان کرده بود. کمیسیون گزارش تفصیلی 

بھ ایران رفتھ  ۲۰۱۴مھ  ۸تا  ۴ریخ ھیأت عالی رتبھ را کھ در تا

و بحث ھای عمیقی با نمایندگان دولت، سازمان ھای کارگری و 

کارفرمائی و دیگر سازمان ھای ذی ربط بھ عمل آورده بود در 

نظر می گیرد. کمیسیون در نتایج ھیأت بازدید کننده نکات زیر 

را مورد توجھ قرار می دھد: ارادۀ دولت برای دنبال کردن 

گو بر سر بسیاری از مسایل بررسی شده توسط کمیسیون گفت

فعلی و کمیسیون کنفرانس و نیز قصد حرکت بھ جلو در جھتی 

مثبت در اجرای مقاولھ نامھ [کنوانسیون]. کمیسیون بھ ویژه 

اظھارات قاطع رئیس جمھور حسن روحانی در اول ماه مھ 

یچ ] را مورد توجھ قرار می دھد کھ طبق آنھا ھ۲۰۱۴امسال [

ردک جامعھ را از استثمار و ستم پاک خواھدھنگامی کھ توده ھای کارگر آذرخِش اندیشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب   

    

            

                                                                   

                   

         

   

        

                                               

          

  

      

                                   

 

        

    

            

                                                                   

                   

         

   

        

                                               

          

  

      

                                   

 

        

    

            

                                                                   

                   

         

   

        

                                               

          

  

      

                                   

 

        

    

            

                                                                   

                   

         

   

        

                                               

          

  

      

                                   

 

        

    

            

                                                                   

                   

         

   

        

                                               

          

  

      

                                   

 

        

 نوشتھ ھای این شماره:

بین المللی کار در مورد دفتر  چشم پوشی و توجیھ گری

                                                                                      ۱ص                                          در ایرانتبعیض 

 علل، مضمون و پیامدھای توافق ھستھ ای وین  ص ٦

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری « رفقای بھ پیام
 ۱۴ ص                            »خارج کشور –ایران 

بحران اقتصادی و مالی یونان، راه حل ھای سیریزا و 

 ۲۰ص                                     انتخاب طبقۀ کارگر

 ۲۸ص                           سخنور شعر از ھژیر چھار
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تبعیضی بین زن و مرد و بھ ضد اقلیت ھا در کشور تحمل 

 »نخواھد شد.

آگاھان بھ مسایل کارگری ایران، کھ بھ حکومت وابستھ و دلبستھ 

نیستند، گواھی می دھند کھ توھم و تردیدی وجود ندارد کھ 

اقداماتی مشخص در زمینۀ حقوقی و عملی برای «تاکنون نھ 

» ن و اقلیت ھای قومی و مذھبیپایان دادن بھ تبعیض علیھ زنا

در ایران صورت گرفتھ و نھ فشاری واقعی در مورد این امور 

دفتر بین المللی کار بھ دولت ایران وارد شده است. از سوی 

اقدامات مؤثری « ھمین آگاھان بھ خوبی می دانند کھ ھیچ گونھ

برای تضمین حفاظت در مقابل تبعیضات مبتنی بر نظرات 

بھ آزادی بیان و مقابلۀ فوری با غیاب مستمر سیاسی، احترام 

تاکنون صورت نگرفتھ و » شرایط مساعد برای آزادی سندیکائی

بھ شکل متعارف نمی تواند در رژیمی کھ بھ طور پیگیر ضد 

کارگری و ضد دموکراتیک است اجرا شود. ما با قبول تآثیر 

کھ فشارھای واقعی بین المللی در این گونھ امور بر این نظریم 

ً راه واقعی ِ حتی اندکی پیشبرد این گونھ مسایل وابستھ بھ  اساسا

رشد اتحاد و ھمبستگی طبقاتی کارگران و رشد مبارزۀ طبقاتی 

کارگران با سرمایھ داری و دولت ھای سرمایھ داری بھ ویژه با 

 دولت ھایی از نوع مستبد و اختناقگر است. 

سیون مربوط بھ ایران کمیدفتر بین المللی کار در نمایندگی عالی 

بحث ھای عمیقی با نمایندگان دولت، سازمان ھای «می گوید 

کارگری و کارفرمایی و دیگر سازمان ھای ذی ربط بھ عمل 

قابل ذکر است کھ در بھترین موارد نمی توان از » آورده بود

وزرای کار در ایران جز امثال ربیعی امنیتی کسانی دیگر را در 

ز سازمان ھای کارگری بھ طور روشن تصور داشت و منظور ا

خانۀ کارگر و امثال آن است، ھمان خانۀ کارگری کھ شعارھای 

ضد کارگران افغان در ایران را کھ مصداق بارز تبعیض قومی 

و شووینیسم فارس است در بھ اصطالح تظاھرات اول ماه مھ 

 بھ راه انداخت.  ۱۳۹۴سال 

نده نکات زیر را در نتایج ھیأت بازدید کن«گزارش کمیسیون 

مورد توجھ قرار می دھد: ارادۀ دولت [ایران] برای دنبال کردن 

گفتگو بر سر بسیاری از مسایل بررسی شده توسط کمیسیون 

فعلی و کمیسیون کنفرانس و نیز قصد حرکت بھ جلو در جھتی 

مثبت در اجرای مقاولھ نامھ [کنوانسیون]. کمیسیون بھ ویژه 

حسن روحانی در اول ماه مھ  اظھارات قاطع رئیس جمھور

] را مورد توجھ قرار می دھد کھ طبق آنھا ھیچ ۲۰۱۴امسال [

تبعیضی بین زن و مرد و بھ ضد اقلیت ھا در کشور تحمل 

دروغ بودن و فریبکاری رژیم اسالمی و » نخواھد شد.

» ارادۀ دولت«و » اظھارات قاطع رئیس جمھور حسن روحانی«

کنوانسیون » اجرای مقاولھ نامھ«ایران برای تعمیق بخشیدن بھ 

بین المللی کار بھ روشنی و بھ خوبی خود را در اول ماه مھ 

نشان داده است. آیا دفتر بین المللی کار واکنشی نسبت بھ  ۲۰۱٥

رفتار دولت ایران و ھمان سازمان ھای بھ اصطالح کارگری کھ 

 ۱۳۹۴طرف مذاکره اش بوده اند در مورد برگزاری اول ماه مھ 

 شتھ است؟ تاکنون خیر.دا

دفتر بین المللی کار بنا بھ دیپلوماسی جدید دولت ھای سرمایھ 

داری مقتدر نسبت بھ دولت ایران، رویۀ باور بھ حرف ھا و 

 را در پیش گرفتھ است. البتھ این رویۀ باوروعده ھای این دولت 

ناشی از ساده لوحی آنھا نیست، بلکھ بخشی از بده و بستان میان 

ای بزرگ سرمایھ داری جھانی با رِژیم ارتجاعی حاکم قدرت ھ

بر ایران است. این قدرت ھا بھ سادگی در مقابل گرفتن امتیازاتی 

از رژیم جمھوری اسالمی حاضرند امتیازاتی بھ این رژیم بھ 

عمال ضد کارگری و ضد دموکراتیک صورت سکوت درمقابل اَ 

وجدان «با آنھا می تواند » کمیسیون ضد تبعیض«او بدھند و 

بھ سادگی از کنار فاحش ترین تبعیض ھای مبتنی بر »  آسوده

جنسیت، مذھب، ملیت، اعتقاد و غیره در ایران بگذرد و 

یعنی دروغ » اظھارات قاطع رئیس جمھور حسن روحانی«

پردازی این کھنھ کارگزار رژیم را حقیقت و یا دست کم تعھدی 

انیان تبعیض و ستم صادقانھ جلوه دھد. اما کارگران و ھمۀ قرب

با » کمیسیون ضد تبعض سازمان بین المللی کار«چشم دارند و 

این چشم پوشی ھا خود را شریک جرم تبھکاری ھای رژیم می 

کمیسیون کارشناسان برای کاربست  ۲۰۱۴گزارش سال کند. 

حقوق «کنوانسیون ھا و توصیھ ھا، وانمود می کند کھ مضحکۀ 

گرفتھ است بھ طوری کھ از حسن روحانی را جدی » شھروندی

» عدم تبعیض در زمینۀ شغلی و تحصیلی«بھ تصویب رسیدن 

دفتر بین در مجلس اسالمی سخن می گوید. بنا بھ گفتۀ کمیسیون 
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می پذیرد کھ اقدامات قضائی و عملی «المللی کار، دولت ایران 

برای جلوگیری از آزار جنسی در کار و اصالح آن ضرورت 

توجھ دارد کھ الیحھ ای قانونی «گوید: کمیسیون می » دارند

برای امنیت زنان کھ در آن تعریف وسیعی از ھمۀ انواع خشونت 

علیھ زنان صورت گرفتھ توسط دولت مورد بررسی قرار خواھد 

و درست در ھمین ھنگام است کھ بھ عنوان نمونھ » گرفت

اعتراض بھ اسیدپاشی بھ زنان مورد سرکوب عوامل رسمی 

 گیرد. حکومت قرار می

امیدوار است کھ این ابتکارات «کمیسیون دفتر بین المللی کار 

قانونی حفاظت قضائی کاملی بھ تمام کارگران بھ ضد تبعیض 

الف  ۱مستقیم و غیر مستقیم دست کم در مواردی کھ در مادۀ 

کنوانسیون و در تمام جنبھ ھای شغلی و حرفھ ای بر شمرده شده 

 اصل است)(تأکید از » ارائھ خواھند داد

بھ اظھارات دولت «کمیسیون دفتر بین المللی کار می گوید: 

عموما مربوط بھ پوشش  مقررات اجباریتوجھ دارد کھ طبق آن 

بھ خوبی پذیرفتھ شده و بھ عنوان ھنجار ملی و پراتیک معمول 

(تأکید از ما است) کم باقی مانده .» بھ خوبی مستقر گردیده است

ار بھ اظھارات دولت ایران توجھ کند است کھ دفتر بین المللی ک

کھ مقررات اجباری حداقل مزد برای ھمیشھ بھ اندازۀ چند برابر 

زیر خط فقر، عموما بھ خوبی پذیرفتھ شده و بھ عنوان ھنجار 

 ملی و پراتیک معمول بھ خوبی مستقر گردد!

کمیسیون [دفتر بین المللی کار] توجھ دارد کھ طبق گزارش «

ه ... دولت می کوشد موانعی را کھ باعث ھیأت بازدید کنند

محدودیت شرکت زنان در زندگی اقتصادی می شوند از سر راه 

بردارد. کمیسیون بھ عمل مثبت و مستمر دولت [ایران] بھ 

منظور بھبود دسترسی زنان بھ تحصیالت، آموزش حرفھ ای و 

دولت در زمینۀ ممنوعیت دسترسی « و » اشتغال توجھ دارد.

رشتۀ تحصیلی می گوید کھ این محدودیت ھا در  ۷۷زنان بھ 

دانشگاه اعمال می شدند اما بر طبق تحقیقات  ۴در  ۲۰۱۲سال 

این وضعیت تصحیح گردید و این عمل [ممنوعیت برخی رشتھ 

ھا برای زنان] دیگر وجود ندارد. کمیسیون توجھ دارد کھ 

پیشرفت ھای جدیدی در زمینۀ دسترسی زنان بھ پست ھای باالی 

ولتی در سطح کشوری، استانی و شھری تحقق یافتھ است. د

گزارش ھیأت بازدید کننده و اطالعاتی کھ دولت داده مؤید 

و نیز » گرایش افزایش اشتغال زنان در پست ھای باال ھستند.

دولت می کوشد «کمیسیون دفتر بین المللی کار باور دارد کھ 

زنان در  موانع اجتماعی و فرھنگی شرکت کامل و ھمھ جانبۀ

بازار کار را از میان بردارد، اما تالش در این باره را باید دو 

برابر کرد. البتھ اقداماتی در جھت کمک بھ زنان بھ منظور آشتی 

دادن مسئولیت ھای حرفھ ای و خانوادگی ھنگامی کھ کار می 

کنند موجب خوشامدگوئی است ولی باید تأثیر آنھا قابل ارزیابی 

با اظھار «کمیسیون دفتر بین المللی کار  و باالخره» باشد.

خوشوقتی از فعالیت ھای مربوط بھ پیشبرد کسب و کار زنان، 

از دولت تقاضا دارد تأثیر مشخص این اقدامات از جملھ تعداد 

(تأکید از .» زنانی کھ از آنھا بھره مند شده اند را اطالع دھد

پیشرفت  اصل است) در نقل قول ھای باال می بینیم کھ در مورد

امور زنان در ایران دفتر بین المللی کار تا چھ حد خوشبین است، 

در حالی کھ ھمین ارگان نرخ شرکت زنان در اقتصاد را تنھا 

درصد اعالم می کند. وانگھی این دفتر تمام توجھ خود را  ۸/۱۳

در مورد مسایل زنان در ایران بھ زنان کارآفرین و تحصیل 

نوان نمونھ از برابری زنان کارگر کرده معطوف می کند و بھ ع

بھ خصوص در مورد مزد برابر در مقابل کار برابر بھ زنان و 

مردان کالمی نمی گوید! حال آنکھ بھ خوبی می داند مزد زنان 

درصد مزد مردان است.  ٦۰در کار مشابھ با کار مردان تنھا 

دفتر بین المللی کار بھ طور کامل از تبعیض گسترده در زمینۀ 

در مقابل ر خانگی بر زنان در ایران سکوت کرده است. کا

مماشات کمیسیون تبعیض دفتر بین المللی کار نسبت بھ مسألۀ زنان در 

ایران، طرح برنامۀ کمونیست ھای ایران خواھان برابری کامل شرایط 

کار و زندگی زنان با مردان و نیز خواھان برابری کامل ھر دو جنس 

 حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی است. انسان در ھمۀ زمینھ ھای

دربارۀ تبعیضات مبتنی بر مذھب و قومیت، کمیسیون دفتر بین 

براساس نتایج ھیأت اعزامی توجھ دارد کھ وضعیت «المللی کار 

در حال بھبود است و دولت در حال اتخاذ اقداماتی در این زمینھ 

ده مالقات کمیسیون توجھ دارد کھ ھیآت بازدید کنن«و نیز » است.

ھائی با نمایندگان اقلیت ھای رسمی در مجلس داشتھ است و می 

تواند تأیید کند کھ اقلیت ھای مذھبی در زمینۀ اشتغال و تحصیل 
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کمیسیون توجھ دارد کھ طبق گزارش » «پیشرفت ھائی داشتھ اند.

ھیأت بازدید کننده وضعیت اقلیت ھای مذھبی بھ رسمیت شناختھ 

ان، مشکل و ناگوار است و این وضعیت نشده، بھ ویژه بھائی

» ھمچنین بھ نحوۀ برخورد جامعھ با افراد این گروه بستگی دارد.

تأثیر قانون "گزینش" کھ ھر داوطلب استخدام در ادارات دولتی «

را مجبور می کند تعھد خود بھ مذھب دولتی را بھ اثبات برساند 

قھ توجھ کمیسیون با عال» «در مورد این گروه ھا ناروشن است.

دارد کھ مشاور ویژه ای برای رئیس جمھور در امور مربوط بھ 

اقلیت ھای مذھبی و قومی منصوب شده است کھ مسئولیت 

احترام بھ اصول شھروندی و کاربست قوانین حاکم را برعھده 

کمیسیون امیدوار است کھ اتخاذ اقداماتی برای پیشبرد عدم دارد. 

» مذھبی ادامھ خواھند یافت تبعیض در مورد اقلیت ھای قومی و

(تأکید از اصل است) این است اھم موضع دفتر بین المللی کار 

در مورد تبعیض ھای دینی و قومی. نمایندگانش خود را بھ 

گفتگو با نمایندگان اقلیت ھای مذھبی بھ رسمیت شناختھ شده در 

مجلس شورای اسالمی محدود می کنند و در مورد رفتار با اقلیت 

بی بھ رسمیت شناختھ نشده بجای رژیم اسالمی، جامعھ ھای مذھ

کھ را مسئول نحوۀ برخورد با افراد این گروه می داند. در حالی 

تنھا روحانیان پان اسالمیست و  ۱۳٥۷روشن است پیش از بھمن 

گروه ھای وابستھ بھ آن و جریان مذھبی حجتیھ بھ دشمنی با 

ده می پرداختند و اقلیت ھای مذھبی بھ رسمیت شناختھ شده و نش

نیز این رژیم اسالمی ایران  ۱۳٥۷نھ کل جامعھ. پس از بھمن 

است کھ عالوه بر تصویب قوانین تبعیض آمیز بھ ضد پیروان 

ادیان دیگر و دگراندیشان، بھ تحریک مردم بھ ضد آنان می 

پردازد. می بینیم کھ دفتر بین المللی کار بجای موضع قاطع در 

بیان و نشر افکار چگونھ با رژیم اسالمی  دفاع از آزادی عقیده،

ایران مدارا می کند! در مورد اقلیت ھای ملی مانند روز روشن 

است کھ تا چھ حد فشار حکومت بر مردم کرد، عرب، بلوچ و 

غیره وجود دارد. تعداد زندانیان سیاسی کرد و اعدام آنان گوی 

 سبقت از بقیھ ربوده است!

از  ن بین المللی کار نمی داند کھآیا کمیسیون ضد تبعیض سازما

ادارۀ اماکن نیروھای انتظامی رژیم «تاکنون بھ دستور  ۸۶سال 

شغل برای بھائیان بھ طور رسمی ممنوع  ۳۰» جمھوری اسالمی

شده است؟ آیا نمی داند کھ طبق این دستور فرماندھان نیروھای 

ا ھا در مشاغلی بباید مانع از حضور بھائی انتظامی شھرستان ھا

ھایی کھ در حد ھا و شغلدرآمد باال شد و آنان باید تنھا در رستھ

متعارف درآمد دارند، فعالیت داشتھ باشند و اینکھ در این 

بخشنامھ بھ ممنوعیت کار بھائیان در مؤسسات فرھنگی، تبلیغاتی 

 و اقتصادی اشاره است؟

بھاییان نباید در جراید، نشریات، «در آنجا ھمچنین آمده است: 

داران، گراور سازی، چاپخانھواھر و طالسازی، ساعتج

 سازان، مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایھ، ناشران و کتاب

ھای خیاطی، داران، آموزشگاه فروشی، مسافرخانھ داران، ھتل

نت مشغول بھ کار و برداری، گیم نت، رایانھ و کافیعکاسی، فیلم

 (ر. ک. سند ضمیمھ)» فعالیت باشند

بل مماشات کمیسیون تبعیض دفتر بین المللی کار نسبت بھ در مقا

مذھب در ایران، طرح برنامۀ کمونیست ھای ایران دین و 

جدایی دین از دولت، مدارس و «دربارۀ دین و مذھب خواھان: 

آموزش، لغو دین رسمی، حذف ذکر دین اشخاص در اوراق 

از شناسایی و دیگر اوراق و اسناد رسمی، لغو تبلیغات دینی 

تریبون ھای دولتی، لغو کلیۀ امتیازات دولتی، اجتماعی و 

فرھنگی روحانیت، لغو ھرگونھ تبعیض در واگذاری مشاغل 

برحسب اعتقاد یا عدم اعتقاد بھ دین، آزادی ترک دین، قبول یا 

تغییر آن، لغو اجبار در مراسم دینی و آزادی اجرای خصوصی 

 » مراسم و اموزش دینی برای بزرگساالن است.
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 دستور اداره اماکن نیروی انتظامیسند 

 شغل برای بھاییان  ۳۰ممنوعیت

 

 1394اردیبھشت  29سھ شنبھ 1394اردیبھشت  29سھ شنبھ 

سحام نیوز ـ فرماندھی نیروی انتظامی با انتشار دستوری از 
اداره اماکن نیروی انتظامی سراسر کشور خواستھ کھ برای 

ھای ان زمینھرت بر عملکرد بھاییکنترل، محدودیت و نظا
ھا در شناسایی و کنترل آنھا فراھم گردد و از حضور وسیع آن

 .جامعھ جلوگیری شود

 ۸۶، در این نامھ کھ در سال »سحام«بنا بھ گزارش ارسالی بھ 

چنان بھ قوت خود باقی است، چھار بند صادر شده و ھم

 ھای الزم صادر گردیده استدستورالعمل

این نامھ آمده کھ باید مانع از حضور آنھا در مشاغلی دربند دوم 

ھایی کھ در ھا و شغلبا درآمد باال شد و بھاییان تنھا باید در رستھ

 .حد متعارف درآمد دارند، فعالیت داشتھ باشند

ممنوعیت کار در مؤسسات فرھنگی، تبلیغاتی و اقتصادی از 
 .دیگر موارد مورد اشاره است

گانھ فوق آمده است: ھای سھح ممنوعیتدر این نامھ در توضی

 بھاییان نباید در جراید، نشریات، جواھر و طالسازی، ساعت«

داران، گراور سازان، مؤسسات توریستی و سازی، چاپخانھ

فروشی، مسافرخانھ داران،  اتومبیل کرایھ، ناشران و کتاب

برداری، گیم ھای خیاطی، عکاسی، فیلمداران، آموزشگاهھتل

 ».نت مشغول بھ کار و فعالیت باشندرایانھ و کافینت، 

است پس از پیروزی انقالب اسالمی فشارھای زیادی بر گفتنی
 .جامعھ بھاییان ایران وارد شده است

بند چھارم این نامھ با اشاره بھ نجس و ناپاک دانستن بھاییان از 

ھا در از حضور آن«تھ کھ اداره اماکن نیروی انتظامی خواس

 ھا، اغذیھی پذیرایی، رستوران و سلف و سرویستاالرھا

خانھ، فروشان و موادغذایی، چلوکباب و چلوخورشت، قھوه

میوه و  فروشندگان مواد پروتئینی و سوپرمارکت، بستنی و آب

  »شاپ جلوگیری شود.نوشابھ، قنادی و شیرینی فروشی و کافی

http://sahamnews.org/2015/05/282947 

HTTP://NEWS.GOOYA.COM/POLITICS/ARCHIVES/2015/05/197252.P

HPHTTP://NEWS.GOOYA.COM/POLITICS/ARCHIVES/2015/05/19725

2.PHP 

 

 

 

 

http://sahamnews.org/2015/05/282947/
http://sahamnews.org/2015/05/282947/
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.phphttp:/news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.phphttp:/news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.php
http://news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.phphttp:/news.gooya.com/politics/archives/2015/05/197252.php
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 وین ای ھستھ توافق پیامدھای و مضمون علل،
 1394 مرداد شباھنگ، سھراب

 و 5+1 کشورھای بین وین 2015 ژوئیۀ 14 ای ھستھ توافق

 بین قطعی و رسمی پذیرش صورت (در اسالمی جمھوری رژیم

 و سیاسی توافقی دیگر، چیز ھر از بیش و پیش طرف)، دو

 توانائی بھ تیابیدس ھدف با رژیم ای ھستھ برنامۀ است. امنیتی

 ھستھ سالح تولید آستانۀ بھ رسیدن تا کم (دست نظامی ای ھستھ

 و بوده اسالمی جمھوری خارجی سیاست ابزارھای از یکی ای)

 زیر محور دو را خارجی سیاست این اساسی مضمون ھست.

 ای منطقھ ھژمونی کسب ب) و رژیم بقای الف) دھند: می تشکیل

 منطقھ قدرت بھ اسالمی جمھوری رژیم شدن تبدیل سودای (یعنی

 استراتژی نظر از برتر). قدرت دو از یکی کم دست یا برتر ای

 در بازدارنده عاملی ھمچون ای ھستھ توانائی رژیم، پردازان

 نظامی حملۀ کردن پرھزینھ کم دست یا و خارجی حمالت مقابل

 بھ یابی دست ھمچنین و کند می کمک رژیم بقای بھ خارجی،

 برتر قدرت بھ رژیم شدن تبدیل بھ موشکی و ای تھھس توانائی

 ھزینۀ دالر میلیارد ھا ده صرف شود. می منجر ای منطقھ

 دیگر دالر میلیارد صدھا شاید و ھا ده تحمیل و تحمل و مستقیم

 جھت در اساسا ای ھستھ برنامۀ برای مستقیم غیر ھای ھزینھ

  است. بوده باال اھداف تأمین

 بازداری اروپا، و آمریکا ویژه بھ ،5+1 امنیتی و سیاسی ھدف

 جلوگیری و ای ھستھ قدرت بھ شدن تبدیل از اسالمی جمھوری

 استراتژی چارچوب از خارج ای منطقھ قدرتی بھ شدن تبدیل از

 و آمریکا برای البتھ است. جھان و منطقھ در آنھا عمومی

 چارچوب در کھ ای منطقھ قدرتی بھ ایران شدن تبدیل متحدانش

 مصاحبھ در اوباما نیست: نامطلوب امری کند حرکت آنھا اھداف

 دسامبر 17 تاریخ در NPR آمریکا  ملی عمومی رادیوی با ای

 گفت: 2014

 و بود تفرقھ دچار جھان شدم، جمھور رئیس من کھ ھنگامی«

 خاطر بھ جھان اکنون بود. نشستھ راننده صندلی بر ایران

 است. گشتھ منزوی ایران و شده متحد ما کارھای

 انزوا از آمدن بیرون برای اسالمی] جمھوری [مقامات آنھا 

 بگیرند. بھره فرصت این از باید و دارند رو پیش در مسیری

 باور منابع و استعداد بھ] توجھ [با بکنند، را کار این اگر زیرا

 ای منطقھ قدرت بھ کشور این ایران، ھای پیچیدگی و نکردنی

 منبع: »شد. خواھد تبدیل موفقی بسیار
-president-http://www.npr.org/2014/12/29/372485968/transcript

interview-npr-full-obamas 

 از پس جھان استراتژیک ژئو و ژئوپلیتیک ھای ویژگی از یکی

 شوروی، بلوک فروپاشی از پس ویژه بھ و دوم جھانی جنگ

 از برخی است: ای منطقھ ھای قدرت رشتھ یک گیری شکل

 شدن وارد با بودند مستعمره نیمھ یا مستعمره قبال کھ کشورھائی

 تولید شیوۀ ناموزون تکامل نتیجۀ در ،داری سرمایھ حلقۀ بھ

 و محلی ھای ویژگی رشتھ یک موجب بھ و داری سرمایھ

 قدرتی بھ غیره و بزرگ ھای قدرت بین تضادھای و اریخیت

 خود خاص سرزمین از فراتر کمابیش نفوذی قلمرو با محلی

 قدرت شریک ھم و رقیب ھم محلی ھای قدرت این شدند. تبدیل

 ھای قدرت این میان ھمزیستی اند. امپریالیستی بزرگ ھای

 از لیخا و یکدست ،ساده یروند امپریالیستی ھای قدرت و محلی

 شود. می تعیین ھژمونی و قدرت موازنۀ اساس بر و نیست تنش

 از جلوگیری اول درجۀ در متحدانش و آمریکا امپریالیسم سیاست

 برای تالش بعدی درجۀ در و محلی ھای قدرت این گیری شکل

 و خود ای منطقھ و جھانی استراتژی چارچوب در آنھا ادغام

 پیشبرد برای تالش در محلی ھای قدرت این سیاست کردن خنثی

 غیره) و چین روسیھ، ھای استراتژی جملھ (از دیگر استراتژی

 از سیاست این اجرای در متحدانش و آمریکا امپریالیسم است.

 در کھ نظامی و اقتصادی دیپلوماتیک، سیاسی، وسایل تمام

  گیرند. می بھره دارند اختیار

 ھای زمینھ در غربی ھای دولت با اسالمی جمھوری کشمکش

 ھای قدرت بین روابط ھمین چارچوب در زیادی حد تا مختلف

 وجود کھ دانیم می است. بررسی و فھم قابل جھانی و محلی

 از ناشی داری سرمایھ کشورھای بین جنگ حتی و کشمکش

 سرمایھ طبقۀ داری، سرمایھ نظام است. نظام این یذات تضادھای

 حد در و دھستن طلب ھژمونی داری سرمایھ ھای دولت و دار

http://www.npr.org/2014/12/29/372485968/transcript-president-obamas-full-npr-interview
http://www.npr.org/2014/12/29/372485968/transcript-president-obamas-full-npr-interview
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 حوزۀ کوشند می خود نظامی و سیاسی اقتصادی، ھای توانائی

 جمھوری ھای کشمکش دھند. گسترش را خود سلطۀ یا و نفوذ

 منطقھ ھای دولت برخی با و اروپا و آمریکا با اسالمی

 ھای زمینھ در ) ترکیھ و مصر سعودی، عربستان (اسرائیل،

 جانب از (ھم بیطل ھژمونی ھمین از ناشی زیادی حد تا مختلف

 و کشمکش وجود اما است. ھا) دولت آن جانب از ھم و رژیم

 حتی و اقتصادی، مباالت با و مشترک منافع با منافاتی اختالف،

 و استثمار بھ کھ آنجا تا ویژه بھ غیره و سیاسی ھای ھمکاری

 ندارد. شود، می مربوط زحمتکش ھای توده و کارگران سرکوب

 پرداخت. خواھیم نوشتھ این پایانی بخش در موضوعات این بھ

 وین توافقنامۀ مضمون
 این شویم، نمی 5+1 و ایران بین توافقنامھ جزئیات وارد ما

 و اند شده منتشر گروھی ھای رسانھ و نشریات در جزئیات

 جمھوری رژیم کالم، یک در نیست. آنھا تکرار بھ نیازی

 ھای یبازرس و ھا نظارت و وسیع بسیار ھای محدودیت اسالمی

 و استخراج (از ای ھستھ سوخت چرخۀ روند کل رد جانبھ ھمھ

 مقدار و درجھ و سازی غنی تا گرفتھ اورانیوم فرآوری روند

 و ای ھستھ فناوری توسعۀ و تحقیق زمینۀ در ھا محدویت آن)،

 غنی برای کھ سانتریفوژھائی از برداری بھره و تولید ویژه بھ

 و خرید در سالھ پنج منوعیتم روند، می کار بھ اورانیوم سازی

 معامالت در سالھ ھشت ممنوعیت متعارف، ھای سالح فروش

 مورد ھای سایت از تر دقیق و تر وسیع ھای بازرسی موشکی،

 غیره و حقوقی و حقیقی افراد رشتھ یک تحریم تداوم ظن، سوء

 دقیق (یا آورده دست بھ مذاکرات این در آنچھ است. پذیرفتھ را

 سوی از مشترک جامع اقدام برنامۀ تصویب زا پس بگوئیم تر

 المللی  بین آژانس تأیید و 5+1 کشورھای دیگر و آمریکا کنگرۀ

 ◌ِ  اطالعات ارائۀ و تعھدات کامل اجرای بر مبنی اتمی انرژی

 عبارت آورد) دست بھ است قرار ایران، جانب از شده خواستھ

 و تخفیف ملل، سازمان ھای تحریم رشتھ یک حذف از: است

 بھ اروپا، اتحادیۀ و آمریکا ھای تحریم از بخشی تدریجی حذف

 نتیجۀ شده. نظارت و محدود بسیار سازی غنی شناسی رسمیت

 پیش بھ برنامھ مطابق چیز ھمھ کھ صورتی (در نامھ توافق این

 شدن آزاد مالی، و بانکی ھای تحریم حذف از است عبارت رود)

 طبق (کھ ارجخ در ایران وجوه دالر میلیارد 100 حدود

 بھ قبال آن از زیادی ھای بخش مرکزی بانک رئیس اظھارات

 دولت و مرکزی بانک بھ آنچھ و شده ھزینھ گوناگون ھای شکل

 خواھد دالر میلیارد 30 حدود در چیزی شد خواھد واریز ایران

 سرمایھ و مالی صنعتی، تجاری، روابط گسترش امکان بود)،

 دور و ھند ،جنوبی کرۀ ،ژاپن و اروپا) ویژه (بھ غرب با گذاری

 ».جنگ شبح« شدن

 ایران بھ نظامی حملۀ واقعی امکان یا و »جنگ شبح« مورد در

 نیروھای اظھارات برخی و تھدیدھا رغم بھ کھ گفت باید

 رغم بھ آنھا، اطالعاتی ھای سازمان و صھیونیستی امپریالیستی،

 و نیایرا مختلف سیاسی جریانات گوناگون ھای تحلیل و تجزیھ

 گرفتھ ردوستشب و مترقی ،جنگ ضد نیروھای (از المللی بین

 مختلف جریانات یا و رژیم نھان و آشکار طرفداران تا

 تفسیرھای رغم بھ و دارند) ھم چپ نقاب برخی کھ ناسیونالیست

 حتی و سیاسی مفسران و نگاران روزنامھ از وسیعی ھای بخش

 چپ ھای خصیتش و ھا گروه و ھا سازمان احزاب، از سیاریب

 و بوش زمان در نھ »شبحی« چنین ایران، از خارج و ایران در

 در گفت توان می حتی .است نداشتھ فعلیت اوباما دورۀ در نھ

 تا اسالمی جمھوری رژیم آمدن کار روی زمان از ای برھھ ھیچ

 سیاست برای جدی ای مشغلھ ایران بھ نظامی حملۀ برنامۀ کنون،

 البتھ است. نبوده متحدانش و آمریکا زانپردا استراتژی و گذاران

 (بھ اقدامی چنین روی محافلی و ھا گروه اسرائیل و آمریکا در

 اما دارند، و اند داشتھ اصرار جانبھ) ھمھ یا محدود حملۀ صورت

 و اند نبوده کننده تعیین و اصلی گیرندگان تصمیم جزء اینھا

 و سیاسی قعیوا گیرندگان تصمیم بر را خود نظرات اند نتوانستھ

  کنند. اِعمال آمریکا نظامی

 محتمل غیر مختلف، ھای فرصت در گذشتھ ھای سال طی ما

 (عبارتی ایم کرده بیان را آن دالیل و ایران بھ نظامی حملۀ بودن

 بھ حملھ کم احتمالِ « بردیم می کار بھ گذشتھ ھای سال در ما کھ

 از حتمالا این اکنون بود). »مدت میان و مدت کوتاه در ایران

 از پس یعنی اکنون، ھم حتی ھرچند است. شده کمتر نیز گذشتھ

 رژیم سردمداران گاھی از ھر نیز، ای ھستھ توافق بھ رسیدن
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 روی نظامی گزینۀ وجود« از غیره و اسرائیل و آمریکا ھای

 از بولتون، جان اینھا از یکی زنند. می دم ایران بھ حملھ و »میز

 خارجھ وزیر معاون کاران، محافظھ نو بھ نزدیک سیاستمداران

 ملل سازمان در او سابق نمایندۀ و بوش جورج حکومت در

 را ایران باید ایران بمب از جلوگیری برای« است معتقد او است.

 بھ اسرائیل حملۀ از آمریکا پشتیبانی خواھان و »کرد بمباران

 ای حملھ چنین در آمریکا مستقیم نظامی درگیری نیز و ایران

 با بد ای توافقنامھ نتایج« عنوان زیر ای مقالھ در اخیرا او است.
 است: نوشتھ )2015 ژوئیھ 26 تایمز، آنجلس (لوس »ایران

 یابی دست از ایران جلوگیری آمریکا] [دولت واقعی ھدف اگر«

 اجتناب نظامی پیشگیرانۀ عمل اکنون است، ای ھستھ سالح بھ

 بھ حملھ با را »سقش« ظاھرا کھ بولتون جان ».است ناپذیر

 تکرار از اوباما و بوش حکومت دورۀ تمام در اند برداشتھ ایران

 و او اما است. برنداشتھ دست اخطارھا و رھنمودھا گونھ این

 داشتند بیشتری نفوذ کھ بوش جورج زمان در حتی ھمفکرانش

 باالترین و بنشانند کرسی بر را ایران بھ حملھ سیاست نتوانستند

 فوری گزینۀ آمریکا امنیتی و نظامی سیاسی، گیرندگان تصمیم

 .کردند رد اوباما، چھ و بوش زمامداری دورۀ در چھ را، نظامی

بورژوازی ایران و داوھای « عنوان زیر ای مقالھ در ما
) پس از تشریح 2008مھ  28 » (اقتصادی و سیاسی مجلس ھشتم

احتمال ضعیف استراتژیک و نظامِی   علل سیاسی، اقتصادی،

 نوشتیم: نظامی بھ ایران حملۀ

احتمال حملۀ یم ئمی گوکھ  باال استموعۀ عوامل با توجھ بھ مج«

و چھ جنگ  چھ در شکل جنگ تمام عیار – آمریکا بھ ایران

(کھ احتمال تبدیل آن بھ جنگ تمام عیار یا دست کم جنگ  محدود

. کم استدر کوتاه مدت و حتی میان مدت  – طوالنی، باال است)

ھمۀ ما احتمال جنگ صفر است زیرا نیست کھ ظور این من

م (چھ در مورد سیاست و منابع و آمادگی ھای یاطالعات را ندار

آمریکا و چھ در مورد سیاست و منابع و آمادگی ھای جمھوری 

اسالمی). بھ عالوه ھمۀ تصمیمات سیاسی و نظامی براساس 

عقالنیت صورت نمی گیرند، احتمال تصمیم ھا و حرکات دیوانھ 

وار ھم از جانب امپریالیسم آمریکا و ھم رژیم ارتجاعی 

جمھوری اسالمی کھ خواھان تبدیل شدن بھ قدرت برتر در 

منطقھ است وجود دارد. اما اھمیت خطر بھ حدی است کھ بھ 

ار از دو ونظر می رسد احتمال روی آوردن بھ عملیات دیوانھ 

ی نیستند کھ م بھ ھیچ رو بھ این معنیھمۀ آنچھ گفت طرف کم باشد.

امپریالیسم دست از جنگ افروزی کشیده است. بحث این است 

بھ لحاظ اقتصادی، سیاسی، نظامی و  شرائط کنونیکھ در 

مریکا بھ ضد جمھوری اسالمی در آاستراژیکی امکان جنگ 

 کم است. -یعنی تا چند سال  -کوتاه مدت و حتی میان مدت  

بال جمھوری اسالمی در ق م آمریکا و متحدانشسیاست امپریالیس

در شرائط کنونی فشارھای سیاسی، دیپلوماتیک و تحریم ھای 

. مسلم است کھ (تأکید بر کلمات افزوده شده است) اقتصادی است

فعالیت ھای جاسوسی و اطالعاتی، رخنھ در میان صفوف 

از جملھ تالش برای منحرف کردن سازمان ھای  –اپوزیسیون 

، رخنھ در میان جنبش ھای -سم ع امپریالیفکارگری در جھت منا

ملی، تالش برای خرید برخی از روشنفکران و حتی برخی 

عناصر در میان جنبش کارگری برای ترویج ایده ھای ضد 

انقالبی و ضد کارگری جزء سیاست ھای ھمیشگی امپریالیسم و 

گفتمان کارگزاران او بھ شمار می روند. البتھ آنھا از کاربرد 

اسالمی دست نخواھند کشید اما این بھ ضد جمھوری  جنگی

َ بھ معنی  ھمان جنگ نیست و عملی تدارک فوری گفتمان الزاما

 » .صلح نیستآنھا بھ معنی  گفتمان صلح آمیزگونھ کھ 

 یاد مقالۀ در کھ گونھ (ھمان کنون تا 2008 ھای سال تمام در

 فشارھای اوباما زمامداری دورۀ در ویژه بھ است)، آمده شده

 مستمر صورت بھ غیره و مالی و اقتصادی ھای حریمت و سیاسی

 و آمریکا ویژه بھ بزرگ، ھای قدرت آنچھ یافتند. شدت

 توسل بدون شد، وین توافق بھ منجر کھ مذاکراتی در متحدانش،

 انتظارشان از فراتر چیزی آوردند دست بھ نظامی ینیرو بھ

 رد وین توافق از پس آمریکا خارجۀ امور وزیر کری جان بود!

 2008 سال پیشنھاد کھ است داده نشان مختلف ھای فرصت

 وین توافقنامۀ از ایران بھ دیگر کشور پنج و آمریکا

 از  است. بوده کمتر آن ھای محدودیت و »تر سخاوتمندانھ«

 در وین ای ھستھ توافق بارۀ در مفصلی گفتگوی طی جملھ
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Foreign On Council ( آمریکا »خارجی روابط شورای«

CFR ons,Relati( گوید: می چنین  2015 ژوئیۀ 24 در 

 ای تأییدیھ یادداشت در بوش حکومت 2008 ژوئن 12 در«

] note cover[ کاندالیزا جملھ از ،5+1 خارجۀ وزرای کھ 

 مبنی اسالمی] جمھوری [بھ پیشنھادی بودند کرده امضا رایس،

 حکومت داد. ارائھ [اورانیوم] بازفرآوری و سازی غنی تعلیق بر

 پذیرفت: می را زیر موارد سازی، غنی تعلیق مقابل در بوش

 برخورد آمیز، صلح مقاصد برای ای ھستھ انرژی بھ ایران حق

 دیگر ای ھستھ ھای برنامھ مانند ایران ای ھستھ برنامۀ بھ

 فاقد کھ ای) ھستھ اشاعۀ عدم (پیمان NPT عضو کشورھای

 صلح ماھیت بھ یالملل بین اعتماد تأمین از پس اند ای ھستھ سالح

 برای مالی و فنی کمک تأمین ایران، ای ھستھ برنامۀ آمیز

 بھ مدرن رآکتورھای تحویل جملھ آمیزاز صلح ای ھستھ انرژی

 الزام حقوقی لحاظ بھ تضمین توسعھ، و تحقیق از پشتیبانی ایران،

 ایران از حمایت و ایران با روابط بھبود ،ای] [ھستھ سوخت آور

 و ایران با کار المللی، بین امور در سازنده و ممھ نقشی ایفای در

 منطقھ، امنیت و اعتمادساز اقدامات در منطقھ کشورھای دیگر

 ایران]، [علیھ زور از استفاده و تھدید عدم در تعھد مجدد تأیید

 اقتصادی، روابط و تجارت سازی عادی جھت در اقداماتی

 و زیکشاور توسعۀ از پشتیبانی انرژی، زمینۀ در مشارکت

 نظامی، غیر ھواپیمائی در ھمکاری نظامی، غیر ھای پروژه

 افزاید: می کری ».ایران اجتماعی و اقتصادی توسعۀ بھ کمک

 بازفرآوری کردن متوقف نھ و تعلیق مقابل در اینھا تمام«

 منبع: »مذاکره. سپس و شد می پیشنھاد ایران بھ [اورانیوم]
http://www.cfr.org/iran/conversation-john-f-kerry/p36825 

 نیست واقعیت این دادن نشان تنھا باال ھای گفنھ نقل از ما منظور

 را 2008 سال بھ نسبت بدتری شرایط 2015 سال در رژیم کھ

 چیزی چنین چرا کھ است نکتھ این توضیح ویژه بھ بلکھ پذیرفتھ،

 باال پرسش بھ »سرراست« ظاھرا پاسخ یک ؟است کرده قبول را

 پیشرفت سازی غنی در توانستھ رژیم فاصلھ این در کھ است این

 سوخت چرخۀ بر و »)زمان خریداری« اصطالح بھ با( کند

 سازی غنی ھم وین توافقنامۀ اینکھ ضمن ،یابد تسلط ای ھستھ

 داشت توجھ باید اما .است شناختھ رسمیت بھ را ایران در محدود

 طی کھ یاورانیوم از استفاده حق ایران وین توافقنامۀ طبق کھ

 استفاده حق نیز و )تن 8 تا 7 (حدود شده انبار و غنی اھ سال این

 صورت در و ندارد را تن) 90 (حدود شده تولید سنگین آب از

 سازمان رئیس صالحی اکبر علی قول بھ مشتری، کردن اپید

 از کھ چیزی تنھا بفروشد! را آنھا تواند می تنھا اتمی، انرژی

 300 میزان بھ سازی غنی اجازۀ مانده رژیم برای سازی غنی

 اورانیوم مقدار این .است دیگر سال هد کم دست تا سال در تن

 ھیچ بھ آینده فرضی ای ھستھ رآکتورھای ھاینیاز بھ شده غنی

 کم دست را بوشھر ای ھستھ نیروگاه (سوخت دھد نمی پاسخ رو

 می مطرح مجددا کھ پرسشی .کند) می تأمین روسیھ سال ده تا

 پاسخ است؟ پذیرفتھ را توافقنامھ رژیم چرا پس کھ است این شود

 ویژه بھ ھا، تحریم رژیم، مکرر ادعاھای برخالف است: روشن

 اقتصادی بحران و جھانی اقتصادی بزرگ بحران شرایط در

 برای اینکھ تا کشاندند بست بن بھ را رژیم و بودند مؤثر ایران،

 مکرر عبور و دھی امتیاز و مذاکره بھ بست بن از آمدن بیرون

 ھستھ فناوری بھ لبتھا رژیم .داد تن خود ھای » قرمز خط« از

 تولید و »سازی غنی حق« و یافتھ دست متوسط) سطح (در ای

 کاربرد اینھا اما است. کرده حفظ محدود طور بھ را سنگین آب

 باالتر کھ رژیم خارجی سیاست اھداف تأمین راستای در بالفعلی

 بھ را رژیم ای ھستھ توانائی وین توافق و دارندن دادیم توضیح

 است. رانده پس دورتر و دورتر

 خارجی سیاست اھداف تحقق جھت در مدت این در رژیم آنچھ 

 قدرت بھ شدن تبدیل ھای زمینھ آوردن فراھم و بقا (تضمین خود

 برنامۀ برخالف و داده، توسعھ یا آورده دست بھ برتر) ای منطقھ

 توانائی از ندعبارت دارد، بالقوه نھ و بالفعل جنبۀ رژیم ای ھستھ

 و »)نامتقارن جنگ« در ھا توانائی کلی طور بھ( موشکی ھای

 بھ درست .است نظامی و ایدئولوژیک سیاسی، ای منطقھ نفود

 فعالیت ساختن ممنوع و کردن محدود مسألۀ کھ است دلیل ھمین

 ای ھستھ کالھک حمل برای کھ یھائ موشک« بھ مربوط ھای

 ھستھ کالھک حمل قابلیت« کھ ھائی موشک یا »اند شده طراحی

 می مطرح ای ھستھ ھای محدودیت با ھمزمان درست »دارند یا

 2231 قطعنامۀ در ھم و مشترک اقدام برنامۀ در ھم و شود

 مقامات اند. گرفتھ قرار تأکید مورد 2015 ژوئیۀ 20 مصوب

http://www.cfr.org/iran/conversation-john-f-kerry/p36825
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 و نظامی کارشناسان از بسیاری و غیره و اسرائیلی آمریکائی،

 برد با« یا متوسط برد با ھای موشک تمام تقریبا آنھا استراتژیک

 کالھک حمل توانائی کھ ھائی موشک زمرۀ در را ایران »باالی

 ھای موشک دارای (ایران کنند می بندی طبقھ دارند ای ھستھ

 ردۀ در اساسا ایران ھای موشک و نیست پیما قاره استراتژیک

 ویژه بھ رژیم موشکی برنامۀ اند). متوسط برد با ھایی موشک

 مانند کیلومتر 1000 از بیشتر برد با بالیستیک ھای موشک

 دولت مراقبت و توجھ مورد پیش ھا سال از ای ھستھ برنامۀ

  است. بوده او متحدان و آمریکا

 از بخشی یمن و سوریھ لبنان، عراق، در ایران سیاست ھمچنین

 متحدانش و آمریکا امپریالیسم و رژیم بین اختالف مورد مسایل

 ھستھ توافق از پس است امیدوار اوباما دولت دھد. می تشکیل را

 را اسالمی جمھوری رژیم دیگر ھای زمینھ در بازتر دست با ای

 شورای« در گفتگویش در کری جان کند. وادار نشینی عقب بھ

 کردیم اشاره آن بھ باالتر کھ )2015 ژوئیھ 24( »خارجی روابط

 کند: می خاطرنشان

 ھیچ – نیست ماداعت اساس بر موافقتنامھ این در چیز ھیچ اما،«

 دانیم می ما داریم. اطالع تاریخ از ما نیستیم. لوح ساده ما چیز.

 در شیعھ نظامیان شبھ یمن، کند: می چھ منطقھ در ایران کھ

 کنید مقابلھ آنھا با خواھید می اگر دوستان، اما هللا. حزب عراق،

 ھستھ سالح کھ برانید عقب بھ را ایرانی باید برانید، عقب بھ و

 دیگر عبارت بھ  »است. ای ساده نسبتا معادلۀ باشد. داشتھن ای

 اَعمال و ایران ھای موشک بھ باید وین توافقنامۀ اجرای از پس

 پرداخت! غیره و یمن و سوریھ و لبنان و عراق در ایران

 در آمریکا مسلح نیروھای مشترک ستاد رئیس دمپسی ژنرال

 جان دفاع، وزیر کارتر اشتون با ھمراه 2015 ژوئیھ ماه اواخر

 لو جیکوب و انرژی وزیر مونیز ارنست خارجھ، وزیر کری

 مسلح ھای سرویس کمیتۀ مقابل در آمریکا داری خزانھ وزیر

 گفت: چنین کشور این سنای

 در تھران کھ برسند نتیجھ این بھ آمریکا رسمی مقامات اگر «

 تنیس آن مانع ای ھستھ توافقنامۀ کند، می تقلب توافقنامھ اجرای

 قرار حملھ مورد را ایران ای] [ھستھ تأسیسات متحده ایاالت کھ

 حملھ چنین احتمال باشد متعھد پیمان شرایط بھ ایران اگر اما دھد.

 خواھد کم بسیار ایران، جویانۀ تالفی اقدامات بھ توجھ با ای،

 افزود: سپس او »بود.

 ترین خطرناک و بحرانی نقطۀ یک شود دنبال توافقنامھ اگر«

 چنان اما شد خواھد رجوع و رفع ایران رژیم با اصطکاک طۀنق

 دیگر شریرانۀ فعالیت پنج کم دست ام کرده اعالم بارھا کھ

 می فراھم را ما ای منطقھ شرکای و ما نگرانی موجبات [ایران]

 قاچاق بالیستیکی، ھای موشک تکنولوژی کردن دنبال کنند:

 و دریائی ھای ینم کاربرد جانشین، نیروی کارگیری بھ اسلحھ،

 منبع: »دریائی. زیر فعالیت
-deal-http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/middleeast/nuclear

says.html-general-us-top-iran-with-conflict-of-kris-reduces 

 توانائی نظر از اسالمی جمھوری رژیم بازدارندگی و کنترل

 ھای سالح بر متکی نظامی قدرت جھت از نظامی، ای ھستھ

 (نفود ای منطقھ سیاست لحاظ از و نامتقارن جنگ و متعارف

 و یھسور لبنان، عراق، در رژیم ایدئولوژیک و نظامی سیاسی،

 در اسالمی جمھوری طلبی ھژمونی با مقابلھ کالم یک در یمن)،

 از خارج چارچوبی در یا و شیعی اسالمیسم پان چارچوب

 ھدف یک متحدانش، و آمریکا امپریالیسم نظر مورد  استراتژی

 باشند حکومت در (خواه آمریکا در حاکم محافل مشترک سیاسی

 حکومت بین الفاتاخت .دھد می تشکیل را اپوزیسیون) در یا

 مبارزه و حزبی ھای رقابت از نظر (صرف او مخالفان و اوباما

 جمھوری رژیم بازدارندگی و کنترل نحوۀ سر بر قدرت)، برای

 و سیاست این موفقیت جھت الزم ھای تضمین سر بر اسالمی،

 در اش ای منطقھ متحدان با او روابط و آمریکا نقش تداوم سر بر

 است. کلی طور بھ نھخاورمیا و خلیج حوزۀ

 طبیعتا و لوزان تفاھم مخالف کھ شولتز جورج و کیسینجر ھنری

 عنوان زیر مشترکی مقالۀ در ھستند وین توافقنامۀ مخالف

 7( جورنال استریت وال در »آن پیامدھای و ایران توافق«

 در الزم ھای تضمین ضرورت بر تأکید بر عالوه )2015 آوریل

 غیره و کنترل ھای مکانیسم و مائیآز راستی بودن عملی مورد

 کشورھای و عربستان از حمایت در »آمریکا ای ھستھ چتر« بھ

 تضمین چنین آیا پرسند می و کنند می اشاره فارس خلیج کنارۀ

 ایران سوی از ای ھستھ سالح کاربرد عدم مورد در صرفا ھائی

http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/middleeast/nuclear-deal-reduces-risk-of-conflict-with-iran-top-us-general-says.html
http://www.nytimes.com/2015/07/30/world/middleeast/nuclear-deal-reduces-risk-of-conflict-with-iran-top-us-general-says.html
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 می اضافھ و باشد باید ھم متعارف ھای سالح مورد در یا است

 دست شیوۀ مخالف یا ھستیم ایران سلطۀ مخالف ما آیا« :کنند

 چتر« اینکھ از نظر صرف پرسش، این »سلطھ؟ این بھ او یابی

 گردد مستقر منطقھ در متحدانش از حمایت در »آمریکا ای ھستھ

 نیز شولتز و کیسینجر کھ دھد می نشان و است تأمل قابل نھ یا

 بھ تنھا نھ اوباما حکومت مقامات دیگر و کری و دمپسی مانند

 خواھان بلکھ اسالمی جمھوری رژیم ای ھستھ بازدارندگی دنبال

 این ھستند. نیز او متعارف ھای سالح گسترش بازدارندگی

 در ھم را ایران ای منطقھ سیاست باید آنھا نظر از بازدارندگی

 تا« افزایند: می خود نوشتۀ ادامۀ در شولتز و کیسینجر بگیرد. بر

 پیوند ای ھستھ بازدارندگی بھ سیاسی زدارندگیبا کھ ھنگامی

 را خطر این سازد آزاد ھا تحریم از را ایران کھ توافقی نخورد

 آنھا ».کند تقویت را ایران طلبانۀ ھژمونی ھای تالش کھ دارد

 با ایران سیاسی گیدبازدارن کھ صورتی در گویند می

 بالدن بھ یا منطقھ کشورھای نشود توأم ای ھستھ بازدارندگی

 قدرت بھ شده جدا آمریکا از یا و رفت خواھند شدن ای ھستھ

 باعث امر این و آورد خواھند روی خود امنیت برای دیگری

 و شولتز سان بدین شد. خواھد منطقھ در آمریکا بیشتر درگیری

 او تر قوی حضور و آمریکا »روشن سیاست« خواستار کیسینجر

 اند. منطقھ در

 شورای اسبق مشاوران اسکاوکرافت برنت و برژینسکی زبیگنیو

 نامۀ در ھستند ای ھستھ توافق مدافع کھ آمریکا ملی امنیت

 ای ھستھ برنامۀ کردن کند برای ای وسیلھ را توافق این مشترکی

 برای فرصتی کھ معتقدند و دانند می آن بیشتر شفافیت و ایران

 منبع: کند. می فراھم تر جامع توافق بھ رسیدن
http://iranprojectfcsny.org/letter-from-zbigniew-brzezinski-and-brent-

scowcroft-former-national-security-advisors 

 اھداف وین، ای ھستھ توافق پذیرش با اسالمی جمھوری رژیم

 تغییر را خارجی) سیاست چھ و داخلی سیاست (چھ خود سیاسی

 کھ را ھمیم امتیازات کوشید خواھد و داد نخواھد و است نداده

 از یکی کند. جبران دیگری شکل بھ داده دست از معاملھ این در

 رژیم تسلیحاتی و نظامی ھای توانائی بیشتر تقویت اقدامات این

ھای در زمینھ سالح« گفت: تلویزیون در روحانی است.

دولت در این دو سال کاری  ،استراتژیک و تقویت بنیھ دفاعی

این دولت . ... ال قبل استس 10درصد  80کرد کھ بھ اندازه 

درصد آن ده سال سالح الزم را آماده کرده،  80ظرف دو سال 

ای در زمینھ ھستھ تجھیزات الزم را آماده کرده، انبار کرده است.

ترین دستاورد ماست ) کھ بزرگIR8نیز اولین تست مکانیکی (

). بی گمان 1394مرداد  11.» (در این دولت انجام شده است

تسلیحاتی رژیم با دست یابی بھ منابع مالی پس از تالش ھای 

حذف تحریم ھا بیشتر خواھد شد و رژیم خواھد کوشید عقب 

ماندگی تسلیحاتی اش (در زمینۀ تسلیحات مدرن بھ ویژه 

ھواپیماھای جنگی، دفاع ضدھوائی و غیره) را نسبت بھ 

 عربستان، اسرائیل، ترکیھ و مصر جبران کند. 

 وین توافق پیامدھای
 ھای طرف برخورد شیوۀ و محتوا توافق، این علل بھ توجھ با

 می گرفتند، قرار بررسی مورد حدی تا باال در کھ آن بھ مختلف

 پیش از بیش شدن میلیتاریزه و تسلیحاتی مسابقۀ تشدید توان

 ارتجاع و اختناق خشونت، تشنج، گسترش آن تبع بھ و منطقھ

 نیروھای نیز و ستیامپریالی نیروھای تر قوی حضور و سیاسی

 وین توافق سیاسی مھم پیامدھای جزء را داعش نوع از مسلح

 تشدید باعث توافق این ایران، داخلی عرصۀ در کرد. ارزیابی

 می حتی و شود می حاکم مختلف ھای جناح بین ھا درگیری

 درون در نیروھا توازن و قوا آرایش در تغییراتی بجمو تواند

 توانیم نمی اینجا در را ھا جنبھ این .گردد ایران حاکم بورژوازی

برخالف اظھارات برخی از اصالح طلبان و پاره  کنیم. بررسی

ای جریانات فرصت طلب در درون جنبش دموکراتیک و جنبش 

بھ مشامشان رسیده و تصور » بوی کباب«چپ کھ از این توافق 

دارند، باید بھ » گشایش فضای سیاسی و یا اجتماعی و فرھنگی«

سیاسی بین رژیم و  –گفت کھ این توافق امنیتی  صراحت

نیروھای امپریالیستی ھیچ گشایش سیاسی در جامعھ بھ وجود 

نخواھد آورد. میلیتاریزه کردن بی سابقۀ منطقھ، کھ از سال ھا 

پیش شروع شده بود، پس از توافق ھستھ ای با ایران تشدید 

در زمینۀ خواھد شد. باالتر بھ تالش ھای رژیم جمھوری اسالمی 

http://iranprojectfcsny.org/letter-from-zbigniew-brzezinski-and-brent-scowcroft-former-national-security-advisors
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افزایش شدید ھزینھ ھای نظامی و افزایش بازھم بیشتر آن در 

آینده اشاره کردیم. خامنھ ای چندی پیش بھ روشنی ضرورت 

افزایش توانائی نظامی رژیم برای دست یابی بھ باالترین سطح 

توانائی نظامی در منطقھ را مطرح کرد. در سطح منطقھ می 

 90ردادھائی برای خرید قرا 2010دانیم کھ عربستان در سال 

میلیارد دالر سالح از آمریکا منعقد کرد (برای درک اھمیت این 

رقم کافی است توجھ شود کھ کل بودجۀ نظامی انگلستان و 

میلیارد دالر و  60بھ ترتیب برابر حدود  2014فرانسھ در سال 

بزرگ ترین   2014میلیارد دالر بود). عربستان در سال  62

در جھان بود و امارات متحدۀ عربی در سال  وارد کنندۀ سالح

عربستان، ھند و چین رتبۀ چھارمین وارد کنندۀ پس از  2014

 9سالح در جھان را از آن خود کرد. (محمد حامد، رویترز، 

 ). 2015مارس 

با توجھ بھ افزایش ھزینھ ھای نظامی در اسرائیل، مصر، ترکیھ 

رمیانھ یکی از و غیره بھ جرأت می توان گفت کھ منطقۀ خاو

میلیتاریزه ترین مناطق جھان است. این روند ادامھ خواھد یافت 

زیرا این منطقھ عالوه بر اینکھ گرھگاه یک رشتھ داوھای 

بسیار مھم اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در جھان است، 

بازار بزرگی برای انواع اسلحھ نیز بھ شمار می رود. می دانیم 

حات یکی از راه ھای برون رفت کھ نظامی گری و فروش تسلی

از بحران اقتصادی سرمایھ داری است کھ بھ رغم گذشت بیش 

از ھفت سال از آغازش ھنوز نشانھ ھای فروکش آن، بھ ویژه 

 در غرب، مشاھده نمی شود.  

 روسیھ نیز و اروپائی ھای قدرت برخورد نحوۀ دیگر مھم نکتۀ 

 تجزیھ دیگری تفرص در باید کھ است ای ھستھ توافق بھ چین و

 شود. تحلیل و

 اقتصادی پیامدھای
 وین توافقنامۀ امنیتی و سیاسی محتوای بھ اساسا باال در ما

 پیامدھای و ابعاد دارای توافق کھ نیست معنی بدان این پرداختیم.

  نیست. اقتصادی

 روابط توسعۀ بھ شدن، نھائی صورت در ای ھستھ نامۀ توافق 

 کرۀ ژاپن، اروپا)، ویژه (بھ ربیغ ھای دولت با رژیم اقتصادی

 بیشتر توسعۀ زمینۀ ھمچنین و کرد خواھد کمک غیره و جنوبی

 ،برزیل ترکیھ، ھند، روسیھ، چین، با رژیم اقتصادی روابط

 نھ امر این علت .نمود خواھد فراھم را غیره و پاکستان عراق،

 ھا ده شدن آزاد بلکھ مالی و بازرگانی ھای تحریم رفع تنھا

 امکانات کھ است خارج در ایران شدۀ مسدود وجوه دالر دمیلیار

 دھد. می گسترش را غیره و گذاری سرمایھ بازرگانی، مبادالت

 در اقتصادی رکود رغم بھ ھا، تحریم تخفیف یا حذف با ھمچنین

 باالی حجم و نفت بازار اشباع رغم بھ و جھان از وسیعی بخش

 نفت صادرات افزایش امکان ھنوز اوپک، سوی از نفت عرضۀ

 صادرات بر (عالوه روز در بشکھ ھزار 500 میزان بھ ایران

 مدت کوتاه در است) روز در بشکھ میلیون 1.4 حدود کھ کنونی

 است ممکن گیرد صورت گذاری سرمایھ اگر و دارد وجود

 سال چند در روز در بشکھ میلیون یک بھ نفت صادرات افزایش

 نسبتا افزایش امکان  ھم گاز صادرات مورد در برسد. آینده

 اعالم از بیشتر ھفتھ چند کھ اکنون ھم از دارد. وجود سریع

 شاھد نشده کامل توافقنامھ تصویب روند ھنوز و گذرد نمی توافق

 و اقتصادی و دیپلوماتیک  روابط سریع نسبتا گسترش عالئم

 .ھستیم سیاسی

 نآلما اقتصاد وزیر و مرکل آنگال مقام قائم گابریل زیگمار سفر

 رئیس و داران سرمایھ بزرگترین از نفره 100 ھیأتی رأس در

 نفت وزیر دعوت بھ کھ کشور آن بازرگانی ھای اتاق فدراسیون

 روابط گسترش سفر این ھدف نیست. اھمیت بی گرفتھ صورت

 آلمان ورود جملھ از و کشور دو مبادالت و صنعتی و اقتصادی

 و میائیشی صنایع و پتروشیمی و گاز و نفت صنایع بھ

 خارجۀ وزیر فابیوس لوران است. شده اعالم غیره و داروسازی

 بھ اوالند فرانسوا دعوت ابالغ و ایران بھ سفر در فرانسھ

 با متنوعی مذاکرات و ھا مالقات فرانسھ، از دیدار برای روحانی

 زمینۀ در توتال ھای فعالیت سرگیری از مورد در رژیم مقامات

 ایران، در رنو و پژو ھای فعالیت عۀتوس گاز، و نفت ھای پروژه

 و گسترش احداث، زمینۀ در رژیم و فرانسھ بین ھمکاری

 و واگن و ھواپیما فروش احتماال و مترو و آھن خطوط نوسازی

 و صنعتی ھای زمینھ در ھمکاری و ایران بھ لوکوموتیو
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 داران سرمایھ از مھم ھیأت یک .داد انجام غیره و کشاورزی

 کنند. دیدار ایران از آینده سپتامبر ماه در است قرار فرانسھ

 داده خبر ایران در انگلیس سفارت بازگشائی از کامرون دیوید

 ایتالیا، بلندپایۀ مقامات و خارجھ وزرای دیدار ھمچنین است.

 بینی پیش آینده ھای ماه و ھا ھتفھ در ایران از اتریش و اسپانیا

 بریتیش توتال، ل،ش داچ رویال مانند نفتی ھای غول است. شده

 پروژه بھ ورود برای را خود غیره و اویل استات انی، پترولیوم،

 ھند کنند. می آماده ایران گاز و نفت بازار و گازی و نفتی ھای

 گاز و نفت ھای پروژه در شرکت برای پیشنھادی اخیرا نیز

 است. کرده ارائھ ایران

 ونوکوک شورون، موبیل، اکسون مانند آمریکا نفتی ھای غول

 آمریکا دولت ھای تحریم و قوانین موانع با غیره و فیلیپس

 فاینانشال گفتۀ بھ و مواجھند ای) ھستھ ھای تحریم بر (عالوه

 ھستند. آن نتایج و »ھا تحریم رفع روند بررسی« مشغول تایمز

 بازار برای پیش ھا مدت از آمریکا، سازی اتومبیل صنایع

 اند. کرده تیز دندان منطقھ ازارب ایران طریق از و ایران اتومبیل

 تسخیر برای الکتریک جنرال مانند پیکری غول انحصارات

 انرژی و پزشکی و صنعتی تجھیزات و آالت ماشین بازار مجدد

 برای ھواپیما خرید بھ نیاز کنند. می شماری روز ایران در

 خود شدت بھ اروپا یا و آمریکا از ایران ھوائی ناوگان بازسازی

 ھواپیمای فروش برای طرف دو گران معاملھ دھد. می نشان را

 کلی بازبینی و تعمیر مراکز استقرار و یدکی قطعات و مسافری

 اند. پنھان و آشکار مذاکرات مشغول غیره و

 قرمز فرش پیش ھا مدت از اسالمی جمھوری رژیم نفت وزیر

 ھای پروژه در گذاری سرمایھ برای نفتی انحصارات پای زیر

 بررسی اساس بر است. کرده پھن پتروشیمی و گاز و نفت

 دالر میلیارد 200 حدود بھ نیاز ایران نفت صنایع کارشناسان،

 تأمین برای داخلی منابع دارد. آینده سال 10 طی گذاری سرمایھ

  ناتوانند. نفت در گذاری سرمایھ از حجم این

سرمایھ داران کرۀ جنوبی نیز خود را برای نفوذ بیشتر در بازار 

انجمن تجارت بین المللی کره برآورد «یران آماده می کنند: ا

میلیارد  88.7کرده است کھ ارزش بازار ساخت و ساز ایران از 

 2016میلیارد دالر در سال  154.4بھ  2013دالر در سال 

صعود خواھد کرد. بر پایھ پیش بینی این گروه صنعتی، کره 

زیرساخت، می جنوبی با توجھ بھ تالش ایران برای بازسازی 

تواند فروش محصوالت فوالدی، پتروشیمی و ماشین آالت را بھ 

این کشور افزایش دھد. ھمچنین کره ای ھا انتظار دارند فروش 

قطعات خودرو، تلفن ھمراه، یخچال و لوازم خانگی دیگر بھ 

 )1394تیر  29(ایسنا، » ایران افزایش پیدا کند.

 است ممکن برشمرد. توان می را گونھ این از زیادی موارد

 یا پیش ماه چند اما نرود. فراتر وعید و وعده از اینھا از برخی

 و آمدھا و رفت چنین یا وعیدھائی و وعده چنین پیش، سال یک

 نداشت. وجود غیره و دیپلوماتیک دیدارھای

 در انقالبی کارگران و ھا کمونیست موضع

  باشد؟ چھ باید اخیر تحوالت مقابل
 بین است ای معاملھ ای ھستھ نامۀ توافق اھیتم اینکھ توضیح -

 امپریالیستی. ھای قدرت و اسالمی جمھوری ارتجاعی رژیم

 نظامی و ارتجاع و امپریالیسم سلطۀ تحکیم و تداوم ھم آن نتیجۀ

 مردم. برای آرامش و صلح نھ و است منطقھ در گری

 در ابزاری عنوان بھ رژیم ای ھستھ برنامۀ افشای و توضیح -

 در آن نفوذ گسترش و رژیم بقای ھدفش کھ آن خارجی تسیاس

 است. ای منطقھ برتر قدرت بھ اسالمی رژیم شدن تبدیل و منطقھ

 و ایمنی امنیتی، اقتصادی، سیاسی، عظیم ھای زیان توضیح -

 رژیم. ای ھستھ برنامۀ محیطی زیست

 طریق از چھ - رژیم ای منطقھ ھژمونی کھ حقیقت این توضیح -

 شده رانده عقب بھ زیادی نسبتا حدود تا اکنون کھ ای ھھست برنامۀ

 فلسطین، لبنان، عراق، در رژیم ھای سیاست طریق از چھ و

 و ایران زحمتکشان و کارگران زیان بھ - غیره و یمن سوریھ،

 قدرت یا امپریالیسم سلطۀ کھ گونھ ھمان است. منطقھ مردم تمام

 و منطقھ شانزحمتک و کارگران زیان بھ دیگر ارتجاعی ھای

 است. جھان حتی

 ایران در امپریالیسم و گری نظامی شووینیسم، با مبارزه تشدید -

 کشورھای کارگران مشترک منافع از پشتیبانی منطقھ. در و

 سیاست رغم بھ کشورھا ھمۀ کارگران کلی طور بھ و منطقھ
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 ھای قدرت شکل بھ چھ بورژوازی طلبانۀ جنگ و ارتجاعی

 امپریالیستی. و جھانی ھای درتق شکل در چھ و محلی

 در رژیم سیاست تغییر بارۀ در توھم گونھ ھر با مبارزه تشدید -

 او. سوی از سیاسی باز فضای ایجاد امکان جھت

 و نظری سیاسی، اقتصادی، مبارزات گسترش ضرورت -

 کارگر. طبقۀ فرھنگی

 آزادی جملھ از سیاسی ھای آزادی برای مبارزه تشدید -

 عقیدتی. و سیاسی زندانیان و لمانمع و کارگران

*** 

نھادھای ھمبستگی با  رفقای بھ پیام«مطلبی کھ تحت عنوان 

و پاسخ  ،در زیر آمده» خارج کشور –جنبش کارگری ایران 

بھ دعوتی بود کھ در  »کارگران انقالبی متحد ایران«برخورد 

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری «سوی اواخر خرداد از 

برای از کارگران انقالبی متحد ایران ، »کشورخارج  –ایران 
نھادھای ھمبستگی با «عمومی ساالنۀ ھشتمین مجمع شرکت در 

ما  ولیصورت گرفت؛  »خارج کشور –جنبش کارگری ایران 

 از این نھاد دریافت نکردیم. پاسخ یا واکنشی

 

نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری « رفقای بھ پیام
 »خارج کشور –ایران 

 
ھشتمین مجمع «رود گرم بھ شما و با سپاس از اینکھ ما را بھ با د

 خود دعوت کرده اید.» عمومی ساالنۀ

ما متأسفانھ نمی توانیم در نشست شما حضور فیزیکی، پالتاکی یا 

اسکایپی داشتھ باشیم و ضمن قدردانی از فعالیت ھای شما در 

پشتیبانی از جنبش کارگری در ایران و سپاسگزاری مجدد از 

دعوتتان، برای شما بھترین آرزوھا را در پیشبرد کّمی و کیفی 

تالش ھایتان در خدمت بھ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا بھ ضد نظام 

 سرمایھ داری داریم.

رفقا شما پیشنھاد کرده اید در صورت عدم امکان شرکت در 

 ماش با را خود ھای درخواست و ھاپیشنھاد نظرات،«نشست شما 

فشردۀ  و کنیم می استقبال پیشنھاد این از ما »مبگذاری میان در

دیدگاه ھای خود در بارۀ جنبش کارگری بھ طور کلی و جنبش 

کارگری ایران و نیز نظرات خود در زمینۀ وظایف کنونی 

فعاالن این جنبش را بھ اطالعتان می رسانیم. برای اطالع بیشتر 

 یم.از دیدگاه ھایمان منابعی در آخر این نوشتھ ذکر می کن

 فشردۀ دیدگاه ھای ما در بارۀ جنبش کارگری 

 و سازمان ھای پرولتاریا

مبارزۀ طبقاتی نام دیگری است از » جنبش کارگری« - 

پرولتاریا بھ ضد بورژوازی و دیگر طبقات و الیھ ھای 

برای برانداختن نظام سرمایھ داری و نظام طبقاتی  استثمارگر

و معنای دیگری بھ طور کلی در سراسر جھان. ما ھر درک 

را تقلیل گرایانھ یا انحرافی می دانیم، » جنبش کارگری«از 

مثال با دیدگاه ھائی کھ جنبش کارگری را مبارزه ای صرفا 

 اجتماعی یا مطالباتی تلقی می کنند، مرزبندی داریم. -اقتصادی

، تمام زنان و مردانی پرولتاریا یا طبقۀ کارگرمنظور ما از  -

ۀ تولید و زندگی اند و برای گذران زندگی ھستند کھ فاقد وسیل

خود  نیروی کار بدنی یا فکریخود بھ لحاظ اقتصادی مجبورند 

را بھ صاحبان سرمایۀ خصوصی، دولتی یا شبھ دولتی در 

حوزه ھای مختلف صنعت، کشاورزی یا خدمات برای فروش 

صنایع، معادن،  کارگران مزدیعرضھ کنند. بدین سان نھ تنھا 

راه، کشاورزی، مخابرات، ارتباطات، انرژی، آب ساختمان و 

و فاضالب، حمل و نقل، بندرھا و انبارھا، فروشگاه ھا، 

بیمارستان ھا و درمانگاه ھا، مراکز آموزشی و پژوھشی در 

تمام سطوح، و کارکنان عادی (غیر کادر) ادارات دولتی، شبھ 

دولتی و مؤسسات خصوصی جزء پرولتاریا ھستند بلکھ 

و کارگران بازنشستھ نیز جزء طبقۀ کارگر بھ شمار بیکاران 

 می روند. 

مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا بھ ضد بورژوازی، مبارزه ای بین  -

المللی است اما پرولتاریای ھر کشور نخست باید کار را با 

بورژوازی خودی یکسره کند، یعنی در درجۀ اول موظف 

گری است بورژوازی خودی را سرنگون سازد، حکومت کار

در سرزمین خود بھ وجود آورد و بھ امر تغییر ریشھ ای 
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مناسبات استثمارگرانھ و بیگانھ ساز سرمایھ داری بپردازد. 

او را از اجرای وظایف بین المللی اش کھ  البتھ این کارْ 

ھمبستگی، اتحاد و ھمیاری با جنبش کارگری بین المللی در 

 می کند.مبارزه با بورژوازی بین المللی است، معاف ن

مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا یا ھمان جنبش کارگری، مبارزه ای  -

است ھمھ جانبھ برای تغییر بنیادی جامعھ و جھان کھ بھ طور 

 –مبارزۀ اقتصادی عمده در سھ عرصھ جریان دارد: الف) 

. مبارزۀ نظری و فرھنگی ، پ)مبارزۀ سیاسی ، ب)اجتماعی

بھ تنھائی نمی تواند این سھ عرصھ مکمل یکدیگرند و ھیچ یک 

امر مبارزۀ پرولتاریا برای رھائی از استثمار، کاِر مزدی و 

 نظام طبقاتی را بھ سرانجام برساند.

ھر عرصۀ مبارزۀ طبقاتی پرولتاریا اشکال سازماندھی ویژۀ  -

با خود را طلب می کند. در طول تاریخ جنبش کارگری 

سازمان ھای ویژۀ طبقۀ کارگر کھ ھر یک اساسا (و نھ صرفا) 

در یکی از عرصھ ھای یاد شده در باال مبارزه می کرده اند 

مواجھیم. این سازمان ھا کھ در زیر بھ اختصار بررسی می 

شوند، ھمگی آفریدۀ پرولتاریا و ابزارھای مبارزۀ پرولتاریا 

 ا ھستند.آزادی این طبقھ و ھمۀ انسان ھبرای خودْ 

مبارزۀ تاریخ جنبش کارگری جھان نشان می دھد کھ  -

سندیکا یا اساسا توسط  اجتماعی طبقۀ کارگر –اقتصادی 

کھ  بدان معنی نیستبھ پیش برده شده است. البتھ این  اتحادیھ

وظیفۀ سندیکا یا اتحادیھ صرفا مبارزۀ اقتصادی یا مطالباتی 

باشد. درست » طرف بی«است، یا سندیکا بھ لحاظ سیاسی باید 

سندیکا می تواند و باید در مبارزات سیاسی بر عکس: 

. در تاریخ جنبش کارگری با نمونھ پرولتاریا نیز شرکت کند

ھای زیادی از شرکت سندیکاھا در مبارزات سیاسی انقالبی 

، یعنی مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگرطبقۀ کارگر مواجھیم. 

و دیگر طبقات و الیھ مبارزۀ پرولتاریا با سیاست بورژوازی 

ھای استثمارگر در سطح داخلی و بین المللی، مبارزه برای 

آگاھی، سازماندھی و بسیج توده ھا بھ منظور برانداختن 

بورژوازی، درھم شکستن ماشین دولتی طبقات استثمارگر و 

استقرار دولت انقالبی پرولتاریا و زحمتکشان متحد او. مبارزۀ 

و  حزب سیاسی انقالبی پرولتاریاوسط سیاسی پرولتاریا اساسا ت

شوراھای نمایندگان دیگر و  شوراھای نمایندگان کارگران

(و یا سازمان ھای مشابھ آنھا) بھ پیش برده می  زحمتکشان

مرکب از آگاه ترین،  حزب سیاسی انقالبی پرولتاریاشود. 

مبارزترین و پیشروترین عناصر این طبقھ است کھ بھ درکی 

از جامعۀ سرمایھ داری و تضادھای آن و  علمی و انقالبی

ضرورت تغییر بنیادی آن از طریق مبارزۀ انقالبی با طبقۀ 

سرمایھ دار و نھادھای بورژوائی (بھ ویژه دستگاه دولتی 

بورژوازی) دست یافتھ اند. حزب سیاسی انقالبی پرولتاریا 

بیانگر منافع عام طبقۀ کارگر و راھنمای او در مبارزۀ طبقاتی 

بورژوازی (در تمام عرصھ ھا)، در انقالب ھای پرولتری و با 

در پی ریزی جامعۀ نوین پس از سرنگونی استثمارگران تا 

محو کامل استثمار و نظام طبقاتی در تمام جوامع است. حزب 

سیاسی انقالبی پرولتاریا وظیفۀ تدوین استراتژی و تاکتیک 

در ، شرکت فعال »سرزمین خودی«انقالب پرولتاریا در 

صفوف نخست این مبارزه و تالش برای ھدایت جنبش در 

راستای اھداف تاریخی پرولتاریا را بر عھده دارد. حزب 

سیاسی انقالبی پرولتاریا ھمچنین بر اساس سرشت 

انترناسیونالیستی خود موظف بھ پشتیبانی از و ھمکاری و 

ھمیاری با مبارزات انقالبی پرولتاریا و توده ھای تحت ستم بھ 

د نظام سرمایھ داری و سلطۀ امپریالیسم در سراسر جھان ض

شوراھای نمایندگان و  شوراھای نمایندگان کارگراناست. 

ارگان مبارزۀ انقالبی برای برانداختن سلطۀ  دیگر زحمتکشان

سیاسی طبقات استثمارگر و ابزار تسخیر قدرت سیاسی و 

بھ ارگان اعمال قدرت سیاسی پرولتاریا و متحدان او و یا 

است (طبقۀ متشکل بھ شکل  دولت کارگریعبارت دیگر ھمان 

دولت کھ در عین حال ارگان دموکراسی کارگری است). 

شورای نمایندگان کارگران ارگان سیاسی طبقۀ کارگر است و 

نمایندگان کارگران رشتھ ھای مختلف تولیدی و ھرچند از 

بھ حرفۀ خاصی بستگی  تشکیل می شود خدماتی مناطق مختلف

کھ وظیفۀ کنترل  کمیتۀ کارخانھ و محل کارندارد.  شورا را با 

و سپس ادارۀ تولید و سازمان کار را برعھده دارد نباید اشتباه 

سازمان کارگری دیگری است  کمیتۀ کارخانھ و محل کارکرد: 

کھ بیانگر نفی مدیریت بورژوائی و ادارۀ بوروکراتیک 
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ن و دولت آنھاست. بھ سازمان کار توسط نمایندگان سرمایھ دارا

عبارت دیگر، کمیتۀ کارخانھ و محل کار بھ معنی ادارۀ تولید 

بھ دست مولدان مستقیم است کھ در نظام بورژوائی توسط 

استثمارگران یا نمایندگانشان بھ زیان مولدان و برای در بند 

نگاه داشتن آنھا اعمال می شود. ھمان گونھ کھ شورای 

ی نمایندگان زحمتکشان غیر نمایندگان کارگران و شورا

پرولتری بیانگر نفی دولت بورژوائی و تجسم دولت کارگری یا 

دولت دوران گذار از جامعۀ طبقاتی بھ نفی طبقات و دولت 

است، کمیتۀ کارخانھ و محل کار نفی مدیریت بورژوائی و 

کوتاه کردن دست استثمارگران غیر مولد از سازماندھی کار و 

مجموعۀ تالش ھای علمی  نظری پرولتاریامبارزۀ تولید است. 

و پژوھشی کارگران پیشرو و روشنفکران طرفدار طبقۀ 

کارگر در زمینۀ شناخت جامعۀ سرمایھ داری در تمام وجوه 

آن، چگونگی شرایط تغییر و نفی انقالبی وضعیت موجود و پی 

ریزی جامعھ ای نوین، نقد دیدگاه ھای ایدئولوژی پردازان 

بورژوا، درک شرایط و چگونگی سازمان بورژوا و خرده 

یابی پرولتاریا و بھ طور کلی انسان مولد برای غلبھ بر از 

بیگانگی در فعالیت ھای انسانی و بھ طور کلی تمام خودْ 

مسایلی کھ با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی 

پرولتاریا و توده ھای زحمتکش غیر پرولتری پیوند دارند. 

پرولتاریا با مبارزات عملی این طبقھ درھم تنیده  مبارزۀ نظری

است و شرایط زندگی و مبارزات طبقۀ کارگر مھم ترین 

خاستگاه دیدگاه ھای نظری او و مھم ترین عرصھ برای 

کاربست و آزمایش آنھا بھ شمار می روند. حزب سیاسی طبقۀ 

کارگر می تواند و باید نقش بزرگی در پی ریزی و پیشبرد 

نظری پرولتاریا داشتھ باشد اما حزب تنھا مرجع  زرادخانۀ

نظری نیست و فعالیت نظری پرولتاریا در درون و بیرون 

 حزب تکامل می یابد.

شوراھای نمایندگان کارگران، شوراھای نمایندگان  -

زحمتکشان غیر پرولتری، کمیتھ ھای کارخانھ و محل کار در 

وظایفی کھ در مفاھیمی کھ در باال توضیح داده شده و نقش و 

قابل ایجادند و تنھا در  وضعیت انقالبیباال توصیف شده اند در 

 آن شرایط می توانند وظایف خود را بھ درستی انجام دھند.

پرولتاریا و متحدان او پس از درھم شکستن ماشین دولتی  -

بورژوائی، تسخیر قدرت سیاسی و استقرار دولت کارگری و 

و کمیتۀ کارخانھ یا  مدیریت کارگری (بھ صورت شورا

سازمان ھای مشابھ آنھا) بی گمان سازمان ھای دیگری مثال 

برای ادارۀ اقتصاد و امور اجتماعی و فرھنگی و غیره در 

سطح کالن (کشوری یا سراسری) نیز بھ وجود خواھند آورد 

 کھ در اینجا نمی توانند مورد بحث قرار گیرند.

شورا، کمیتۀ کارخانھ  از این واقعیت کھ سندیکا و نیز حزب، -

و محل کار و غیره ممکن است از اھداف طبقۀ کارگر دور 

شوند و حتی در مواردی بھ جای اینکھ ابزاری برای رھائی 

پرولتاریا باشند بھ وسیلھ ای برای انقیاد بیشتر او بھ روابط 

استثمارگرانھ و ستمگرانھ تبدیل گردند (و تاریخ جنبش 

ن روندھای قھقرائی رخ داده اند) کارگری نشان می دھد کھ چنی

کھ سندیکا، حزب، شورا، کمیتۀ  نمی توان نتیجھ گرفت

کارخانھ و یا برخی از آنھا ابزارھای فرسوده ای ھستند و دیگر 

کارآمدی ندارند. اِشکال سندیکاھای رفرمیستی و راست و یا 

احزاب کارگری ای کھ از اھداف پرولتاریا گسستھ و بھ خدمت 

صوصی یا دولتی) درآمده اند و یا از منافع تنگ بورژوازی (خ

نظرانۀ خرده بورژوازی دفاع می کنند، و یا شوراھائی کھ 

دیگر نھ قدرت سیاسی طبقۀ کارگر بلکھ قدرت بورژوازی و یا 

طبقۀ استثمارگر دیگری را بھ اسم کارگران نمایندگی می کنند 

بر اساسا ناشی از دیدگاه ھای نظری و خط مشی سیاسی حاکم 

آنھا و نفوذ ایدئولوژی و سیاست طبقات استثمارگر در آنھاست 

و نھ از خود این سازمان ھا. بی تردید شکل ھای سازماندھی 

بوروکراتیک و غیر دموکراتیک در بھ انحراف کشاندن 

سازمان ھای طبقۀ کارگر نقش دارند. اما انحرافات سازمانی 

ساسا ناشی از (از جملھ بوروکراسی سازمانی، فساد و غیره) ا

انحرافات نظری و سیاسی ھستند و اگر دیدگاه ھای نظری و 

سیاسی یک سازمان درست باشد، آن سازمان قادر بھ اصالح 

شکل سازمانی و انطباق دادن آن با اھداف راستین مبارزۀ 

 طبقاتی خواھد بود.

ممکن است طبقۀ کارگر در آینده سازمان ھای جدیدی عالوه  -

شورا، کمیتۀ کارخانھ و محل کار و غیره بھ بر سندیکا، حزب، 
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وجود آورد و یا تشکل ھای جدیدی جانشین سازمان ھای یاد 

عدم کارآئی «شده یا برخی از آنھا بکند. اما چنانکھ گفتھ شد 

سندیکا، حزب، شورا و کمیتۀ کارخانھ ثابت نشده است » ذاتی

ار قر«و طالیھ ھای سازمان ھای جدید و یا ترتیبات نوینی کھ 

جای سندیکا، حزب، شورا، کمیتۀ کارخانھ و محل کار » است

و غیره را بگیرند مشاھده نمی شوند. از دیدگاه ما سندیکا، 

حزب، شورا، کمیتۀ کارخانھ و محل کار کھ آفریدۀ پرولتاریا 

ھستند در صورت غلبھ بر انحرافات و اشتباھات می توانند 

ابزارھای کارآ در  نقش مھم و جانشین ناپذیر خود را بھ عنوان

 مبارزۀ طبقاتی انقالبی پرولتاریا بھ ضد دنیای کھن ایفا کنند.

نبود یا ضعف چنین سازمان ھائی، بھ ویژه غیاب یا ضعف  -

سازمان سیاسی پرولتاریا (حزب سیاسی انقالبی طبقۀ کارگر) 

و غیاب یا ضعف سندیکاھای رزمنده و مستقلی کھ توده ھای 

دربر گیرند، جزء مھم ترین وسیع کارگران مزدی را 

 کمبودھای جنبش کارگری در سراسر جھان ھستند.

برخی از مھم ترین نیازھای مبارزاتی طبقۀ کارگر و وظایف 

 فعاالن کارگری ایران (داخل و خارج)

ایران کشوری سرمایھ داری است و بخش اعظم تولیدات  -

آن، توسط کارگران مزدی و در  %80کشور، یعنی حدود 

مناسبات سرمایھ داری تولید می شود. طبقۀ کارگر  چارچوب

ایران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور است و اکثریت مطلق 

) را تشکیل می دھد. بھ رغم آنکھ %60جمعیت کشور (حدود 

تولید خرد دھقانی و تولید پیشھ وری و تولید در کارگاه ھای 

ھای  کوچک نقش درجۀ دوم در کل تولید اجتماعی دارند اما توده

وسیعی از زحمتکشان غیر پرولتری و بخش قابل مالحظھ ای از 

کارگران مزدی را در بر می گیرند. عالوه بر وسعت تولید خرد 

در ایران، عقب ماندگی سرمایھ داری (چھ از نظر نیروھای مولد 

و چھ روابط تولیدی) یک ویژگی مھم سرمایھ داری ایران است. 

قسیم کار امپریالیستی و بھ سرمایھ داری ایران در چارچوب ت

طور کلی سلطۀ اقتصادی امپریالیسم در جھان عمل می کند و 

تمام جنبھ ھای منفی تولید خرد، عقب ماندگی سرمایھ داری و 

سلطۀ جھانی اقتصاد و بازار امپریالیستی بر زندگی طبقۀ کارگر 

و توده ھای زحمتکش غیر پرولتری سنگینی می کند. اگر 

ارکس را در این مورد بھ کاربریم باید بگوئیم: بخواھیم عبارت م

طبقۀ کارگر ایران ھم از تکامل سرمایھ داری و ھم از عقب 

. بنابراین ھنگامی کھ ما از ماندگی سرمایھ داری رنج می برد

ایران حرف می زنیم منظورمان  عقب ماندگی سرمایھ داری

ھ نیست، بلکھ تنھا می خواھیم ب سرمایھ داری پیشرفتھ ستایش

پیچیده بودن مبارزۀ پرولتاریا، بھ ضرورت درک دقیق و کامل 

اوضاع و بھ ضرورت مجھز شدن پرولتاریا بھ آگاھی و عزم 

انقالبی بیشتر تأکید کنیم. زیرا کاری کھ در پیش داریم کاری 

بزرگ است و آگاھی عمیق انقالبی، دید وسیع و ھمھ جانبھ، 

 لب می کند.تشکل درخور، عزم آھنین و تالش بی وقفھ ط

حاکم بر ایران ملغمھ ای از ارتجاع و حقوقی روبنای سیاسی  -

بسیار مھم  امتیازاتسرمایھ داری و ارتجاع کھن است. در ایران 

پذیرش و پرشمار روحانیت مانند قدرت نامحدود اجرائی بدون 

، فرماندھی کل نیروھای نظامی، انتظامی و رسیحسابھرگونھ 

سلطھ بر قوۀ مقننھ، قبضۀ بخش  امنیتی، ریاست قوۀ قضائی،

عظیمی از دارائی ھای عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و 

فرھنگ و ھنر و غیره و غیره توسط روحانیت در قالب والیت 

بر زندگی مردم چیره گشتھ و نھادینھ شده » انقالب«فقیھ بھ اسم 

است. شیوۀ برخورد قرون وسطائی رژیم، نھادھا و قوانین حاکم 

بوھی از تبعیض ھا، ستم ھا، تحقیرھا و محرومیت زنان، ان رب

ھای زنان در تمام عرصھ ھای مدنی، اجتماعی، اقتصادی، 

فرھنگی و سیاسی عالوه بر ستم ھا و تبعیض ھائی کھ نظام 

سرمایھ داری بر زنان وارد می کند؛ اِعمال ستم ھای ملی و 

مذھبی در بدترین اشکال آن، قوانین مربوط بھ قصاص و 

و مثلھ کردن و شالق زدن، اعدام بھ جرم بی دینی یا سنگسار 

تغییر دین و بھ طور کلی مجازات اعدام و شکنجھ و غیره ھمگی 

بازمانده ھائی از دوران ھای تاریک اند کھ رژیم اسالمی بر 

ھمگی مصداق ترکیب ارتجاع سرمایھ  ،جامعھ تحمیل کرده است

  ند.ا کھن در ایرانداری و ارتجاع 

اداری  –امنیتی  –با ماشین نظامی  یری اسالمرژیم جمھو -

ترین شیوه ھای سرکوب و کنترل » مدرن«بورژوائی و کاربست 

و مھار مبارزات مردم و نیز تخدیر ذھنی و فریب دادن توده ھا 
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چیزی جز ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایھ داران و زمینداران بر 

عنی تا آنجا توده ھای کارگر و زحمتکشان غیر پرولتری نیست. ی

کھ بھ رویاروئی طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر و دیگر 

زحمتکشان مربوط می شود رژیم جمھوری اسالمی در خدمت 

این  ھرچنداستثمارگران و ابزار سرکوب استثمار شوندگان است. 

رژیم نمایندۀ کل بورژوازی نیست و اساسا نمایندۀ بورژوازی 

 ا آنکھاست کھ ب اربزرگو بخشی از تج نظامیو بوروکراتیک 

عمدۀ وسایل تولید و اھرم ھای اقتصادی و مالی را در دست 

. بخش کوچکی از کل طبقۀ سرمایھ دار را تشکیل می دھند دندار

 ایران بھ خاطر ضعف ھای تاریخی اش» تودۀ بورژوازی«اینکھ 

از رژیم سیاسی و حقوقی  و بھ خاطر منافع استثمارگرانھ اش

ت می کند و یا بھ دنبال این یا آن جناح از حاکم تبعیارتجاعی 

دستھ بندی ھای حاکم است بھ معنی آن نیست کھ رژیم جمھوری 

ذکر این نکتھ از آن جھت است.  کل بورژوازیاسالمی نمایندۀ 

اھمیت دارد کھ مبارزه با رژیم جمھوری اسالمی ما را از مبارزه 

ی توانند با با کل طبقۀ سرمایھ دار ایران کھ بخش ھائی از آن م

 رژیم سیاسی حاکم مخالف ھم باشند، غافل نکند. 

وضعیت خاص اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرھنگی ایران  -

وظایف خاصی را در برابر پرولتاریای این کشور قرار داده 

است. پرولتاریای ایران در مبارزه ای دوگانھ درگیر است: 

ی. ھرچند مبارزه برای سوسیالیسم و مبارزه برای دموکراس

 -مبارزه برای دموکراسی در کشورھای با رژیم بورژوا

دموکراتیک ھم جزء وظایف پرولتاریاست اما در ایران مبارزه 

برای دموکراسی وزن و اھمیت بیشتری نسبت بھ مبارزۀ 

دموکراتیک پرولتاریا در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری دارد. 

لیسم در ایران باید بھ این بدان معنی نیست کھ مبارزه برای سوسیا

بعد از حصول دموکراسی موکول گردد. چنین دیدگاھی 

رفرمیستی و ضد منافع ھم درازمدت و ھم فوری طبقۀ کارگر و 

توده ھای زحمتکش غیر پرولتری است و نتیجۀ آن چیزی جز در 

بند نگاه داشتن پرولتاریا، چھ از نظر سیاسی و چھ اقتصادی، 

ی دموکراسی سیاسی در تمام ابعاد آن نیست. بی گمان مبارزه برا

بخشی جدائی ناپذیر از مبارزۀ پرولتاریا برای رھائی از استثمار 

و نظام کاِر مزدی است. مبارزه برای سوسیالیسم مبارزه ای 

برای معنای واقعی بخشیدن بھ خواست ھای دموکراتیک و 

شرایط تحقق آن بھ نفع کارگران و دیگر زحمتکشان شھر و 

ضمن آنکھ چشم انداز برون رفت از جامعۀ طبقاتی  روستاست،

 را بھ روی بشریت می گشاید.

طبقۀ کارگر ایران برای پیشبرد مبارزۀ طبقاتی خود با طبقۀ  -

سرمایھ دار و نھادھای آن، بھ ویژه مبارزه با دولت سرمایھ 

نیازمند است. این سازمان ھا  سازمان ھای طبقاتی خودداری، بھ 

عبارتند از حزب سیاسی انقالبی پرولتاریا و در شرایط کنونی 

سندیکاھای مستقل کارگران مزدی رشتھ ھای مختلف فعالیت 

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی. منظور ما از سندیکای مستقل این 

است کھ سندیکا باید مستقل از کارفرما، دولت، احزاب سیاسی و 

کھ  نھادھای مذھبی باشد. استقالل سندیکا بھ معنی این است

برنامھ، اساسنامھ، سازماندھی و مسئوالن سندیکا از جانب 

کارفرما یا در ھمکاری با او، از جانب دولت یا نھادھای وابستھ 

بھ آن، از جانب ھیچ حزبی (حتی حزب سیاسی طبقۀ کارگر) و 

از جانب ھیچ نھاد یا مقام مذھبی تعیین نمی شوند. استقالل 

رفی سیاسی سندیکا سندیکا از حزب سیاسی بھ معنی بی ط

نیست، ھمچنین بھ معنی منع فعالیت اعضای حزب در درون 

سندیکا و تالش حزب برای اثر گذاری در خط مشی و فعالیت 

سندیکا نباید تلقی شود. بلکھ بدین معنی است کھ سیاست و تشکل 

سندیکا صرفا توسط اعضای آن و بھ صورت دموکراتیک تعیین 

خواست و شعار حزب طبقۀ  می شود و سندیکا می تواند از

کارگر پشتیبانی بکند یا نکند ھمان گونھ کھ حزب می تواند از 

طریق اعضای خود کھ عضو سندیکا نیز ھستند در دردون 

سندیکا بھ پیشبرد خط مشی و خواست ھا و شعارھای خود 

 بپردازد بی آنکھ این اعضا حق ویژه ای داشتھ باشند.

رزات طبقۀ کارگر در سند نظرات ما در بارۀ محورھای مبا -

خیزش «(در » منشور اتحاد برای مبارزۀ انقالبی در ایران«

 11( 2015) و نیز در بیانیۀ اول ماه مھ 1392، دی »29

تغییر «درج است. نظرات ما زیر عنوان ن) م1394اردیبھشت 

در » واقعی جامعھ تنھا بھ دست طبقۀ کارگر امکان پذیر است

(برای آشنائی بیشتر با دیدگاه ھا و ) آمده اند. 39-40خیزش ( 

مواضع ما می توانید بھ ھمۀ شماره ھای خیزش، ارگان کارگران 
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انقالبی متحد ایران و نیز بھ بیانیھ ھا و اعالمیھ ھای ما در سایت 

 ).رجوع کنید www.aazarakhsh.org آذرخش

در شرایط کنونی وظیفۀ فعاالن کارگری در ایران اساسا  -

سازماندھی است. منظور از ترویج و تبلیغ  ترویج، تبلیغ و

گسترش و عمق بخشیدن بھ آگاھی طبقاتی پرولتاریا، روشن 

کردن وضعیت جامعھ و طبقات اجتماعی و خواست ھا و منافع 

احتماعی و -طبقات مختلف، روشن کردن ماھیت نظام اقتصادی

سیاسی حاکم، افشای حرکات سرمایھ داران، دولت و نھادھای 

توضیح اھداف و حرکات امپریالیسم و دیگر نیروھای حامی آن، 

ارتجاعی در منطقھ، انتقال اخبار و رویدادھای کارگری و غیره 

منظور از سازماندھی تالش برای ایجاد دو سازمان بنیادی است. 

. عرصۀ اصلی این کار طبقۀ کارگر یعنی سندیکا و حزب است

ر صنایع در داخل کشور، بھ ویژه محیط ھای کارگری بزرگ د

و خدمات و نیز در میان کارگران کشاورزی مزارع بزرگ 

ایجاد ھستھ ھای کارگران سوسیالیست یا بھ عبارت دیگر است. 

ھستھ ھای کارگری کمونیستی، در کارخانھ ھا و دیگر محیط 

ھای کارگری، سنگ بنای تشکل ھای کارگری (چھ حزبی و چھ 

ال بھ آن اشاره . ھمچنین فعایت نظری کھ در باسندیکائی) است

شد بخشی از مبارزات فعاالن کارگری را تشکیل می دھد. حزب 

و غیره بی آنکھ پایھ ھای » تشکیالت سراسری«و سندیکا و 

اصلی آنھا و فعاالن اصلی آنھا در محیط کارخانھ و دیگر محیط 

ھای کار جمعی (معادن، نیروگاه ھا، خدمات بزرگ مانند حمل و 

حیط ھای آموزشی، بیمارستان ھا، نقل و مخابرات و پست، م

مزارع بزرگ و غیره) باشند و در پیوند نزدیک با مبارزات 

کارگران این محیط ھا قرار گیرند حزب و سندیکا و تشکیالت 

سراسری جدی نخواھند بود و نقش مؤثری در پیشبرد جنبش 

 کارگری نخواھند داشت.

ھنگامی  بی گمان ایجاد شالوده ھای حزب و سندیکا در ایران -

ممکن و ثمر بخش خواھد بود کھ عالوه بر داشتن آگاھی علمی و 

انقالبی و درک سیاسی درست، از تداوم و گسترش جغرافیائی 

برخوردار باشد. این امر مستلزم ترکیب درست کار مخفی و 

علنی (با تکیۀ اصلی بر کار مخفی) و ترکیب کار قانونی و غیر 

ر قانونی یعنی کار انقالبی) و قانونی (با تکیۀ اصلی بر کار غی

 تقسیم کاِر حساب شده است. 

نکاتی در بارۀ نقش سازمان ھا و انجمن ھای پشتیبانی از 

 جنبش کارگری ایران در خارج از کشور

از دید ما فعاالن جنبش کارگری خارج از کشور جزئی از  -

جنبش کارگری ھستند و وظایف آنھا بھ لحاظ ماھیت با وظایف 

خل تفاوتی ندارد. تنھا تفاوت از لحاظ تکیۀ بیشتر یا فعاالن دا

کمتر بر این یا آن عرصھ و یا این یا آن شکل و روش کار است. 

رئوس برخی از فعالیت ھا کھ کمابیش ھم اکنون نیز جریان دارند 

 از این قرارند:

پخش اخبار و رویدادھای کارگری بر اساس اطالعات معتبر و  -

 چند زبان. موثق در صورت امکان بھ

 –روشنگری و اطالع رسانی در بارۀ وضعیت اقتصادی  -

فرھنگی طبقۀ کارگر در ایران؛ روشن  –اجتماعی و سیاسی 

 کردن نقاط قوت و ضعف طبقۀ کارگر در ایران و مبارزات او.

افشاگری طبقۀ سرمایھ دار و نھاھای سرمایھ داری در ایران؛  -

ارجی رژیم و نقش آنھا افشای ھمھ جانبۀ سیاست ھای داخلی و خ

در زندگی مادی و معنوی طبقۀ کارگر و تأثیرات آنھا بر 

 مبارزات پرولتاریا.

آگاه کردن سازمان ھای کارگری کشورھای دیگر از وضع  -

واقعی پرولتاریا و زحمتکشان غیر پرولتری ایران و دعوت از 

آنھا برای ھمبستگی با و پشتیبانی ازمبارزات کارگران و 

 در ایران. زحمتکشان

روشنگری و افشاگری در بارۀ ستم مضاعف وارد بر زنان  -

کارگر و زحمتکش در ایران؛ پشتیبانی از مبارزات زنان برای 

 آزادی و برابری با مردان.

 روشنگری، افشا و مبارزه با کار کودکان در ایران.  -

روشنگری در بارۀ وضع کارگران مھاجر در ایران و  -

 تصادی مضاعف بر آنان.فشارھای سیاسی، اق

روشنگری در بارۀ وضعیت کارگران و معلمان زندانی و  -

 زندانیان سیاسی در ایران و تالش برای آزادی آنھا.
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در » اقلیت ھای ملی«افشای ستم ھا و تبعیض ھای گوناگون بر  -

 ایران و پشتیبانی از مبارزات دموکراتیک آنھا.

ژادی و عقیدتی در افشای انواع تبعیض ھای جنسی، ملی، ن -

 اشتغال و استخدام.

تالش برای شناسائی خانواده ھای کارگران زندانی و یاری  -

 مادی و معنوی بھ آنھا.

یاری مادی و معنوی بھ فعاالن کارگری در ایران برای  -

 ترویج، تبلیغ و سازماندھی سوسیالیستی.

ترجمھ و پخش اسناد معتبر در بارۀ جنبش ھای کارگری در  -

 ھای دیگر.   کشور

ترجمھ و پخش ادبیات کارگری کشورھای مختلف بھ زبان  -

 فارسی و بھ زبان ھای ملی دیگر کھ در ایران رایج اند.

وضعیت در بارۀ کارھای پژوھشی در بارۀ جنبش کارگری در  -

 ایران.

 کارھای پژوھشی و جنبش زنان در ایران. -

ان (منابع ایجاد صندوق کمک مالی بھ جنبش کارگری در ایر -

این صندوق می تواند بھ شکل کمک بھ خانواده ھای کارگران 

زندانی، کمک بھ کارگران اعتصابی، کمک برای ھزینۀ وکیل 

کارگرانی کھ بھ جرم فعالیت ھای کارگری بھ محاکمھ کشیده می 

 شوند و غیره مصرف شود .)

انتقال مستمر وضعیت طبقۀ کارگر ایران بھ سازمان بین المللی  -

؛ ترجمۀ اسناد و مصوبات این سازمان بھ ویژه در ILOر کا

کار با  بین المللیمورد ایران؛ نقد و افشای مناسبات سازمان 

دولت ھای سرمایھ داری و بھ ویژه گزارش ھای سازشکارانھ و 

ناقص آن در مورد وضعیت کارگران در ایران؛ افشای ماھیت 

کھ » ن ایرانھیأت نمایندگی کارگرا«ضد کارگری ِ بھ اصطالح 

اعزام می شوند؛ سازمان بین المللی کار بھ کنفرانس ھای 

برگزاری تظاھرات اعتراضی سازمان یافتھ تر و قوی تر در 

 مقابل دفتر بین المللی کار.

- ..... 

 رفقا

بی شک در مواردی بیش از آنچھ در بخش ھای مختلف این نوشتھ 

سپاسگزار آمده می توان بحث و تبادل نظر داشت. ما خوشحال و 

نھادھای ھمبستگی با «خواھیم شد اگر شما (نمایندگان یا اعضای 

نظرات خود را در مورد این نوشتھ بھ ما ») جنبش کارگری ایران

بگوئید. ما بر آنیم کھ  زمینھ ھای زیادی برای تبادل نظر و 

ھمکاری بین ما می تواند وجود داشتھ باشد یا بھ وجود آید. پیش از 

این کار آگاھی متقابل از دیدگاه ھا و چگونگی  این کار و برای

نگرش بھ مسایل، ضروری بھ نظر می رسد. بھ ھمین دلیل این 

نوشتۀ نسبتا طوالنی را بھ منظور آگاھی بیشتر شما از دیدگاه ھای 

 برایتان می فرستیم.» کارگران انقالبی متحد ایران«

 شاد و پیروز باشید.

 کارگران انقالبی متحد ایران

 1394رماه تی 3

بحران اقتصادی و مالی یونان، راه حل ھای 

 سیریزا و انتخاب طبقۀ کارگر

 1394سھراب شباھنگ، مرداد 

 (بخش دوم)

در بخش نخست این نوشتھ بھ وضعیت اقتصادی یونان پرداختیم 

بحران کھ در یک عبارت می توان آن را چنین خالصھ کرد: 

یژگی ھای مھم این . وعمیق، دیرپا و بی سابقۀ اقتصادی و مالی

بحران عبارتند از: رکود دیرپای اقتصادی (کاھش تولید ناخالص 

سال گذشتھ)، نرخ بسیار باالی  5طی  %25داخلی بھ میزان 

نرخ بیکاری  %60نرخ عمومی بیکاری و  % 28بیکاری (

مھ  31آمار ارائھ شده توسط آلکسی سیپراس، لوموند  -جوانان 

میلیون شغل در فاصلۀ سال  ؛ از دست رفتن بیش از یک2015

کھ بخش اعظم آن را مشاغل صنعتی  2014تا  2012ھای 

از  %22تشکیل می داد)، کاھش مطلق مزدھا (بھ میزان حداقل 

تا کنون)، کاھش شدید تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص  2012سال 

)، کاھش شدید سرمایھ 2013تا  2005از  %50(بھ میزان حدود 
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ر یونان (نسبت سرمایھ گذاری خارجی گذاری مستقیم خارجی د

  %44بھ حدود  2013بھ تولید ناخالص داخلی یونان در سال 

افت کرده است)، کاھش سپرده ھای  2005ھمین نسبت در سال 

 133بھ حدود  2010میلیارد یورو در سال  240بانکی از 

) کھ معیاری از 2015مھ  29تلگراف،( 2015میلیارد در آوریل 

درصد تولید ناخالص  60ا از یونان است (حدود فرار سرمایھ ھ

داخلی کشور)، کاھش شدید قدرت خرید عمومی در اثر کاھش 

و کاھش  %22درآمدھا (بھ ویژه کاھش مطلق مزدھا: بیش از 

) و افزایش مالیات غیر %16مستمری بازنشستگی: بیش از 

(بر اساس گفتۀ پل  25مستقیم، کاھش بخش عمومی بھ میزان %

 و غیره.کروگمن) 

، جمعیت  2014تا  2010) یونان، در فاصلۀ سال ھای The General Accounting Officeطبق داده ھای دیوان محاسبات عمومی (

 بازنشستگان دولتی و جمع کل دریافتی آنھا بھ صورت زیر بوده است:

 2014 2013 2012 2011 2010 سال

 468422 452829 441768 432994 413246 جمعیت کل بازنشستگان دولتی

 5974673510 5867633261 6564057274 6572354084 6253101199 مبلغ کل دریافتی سالیانھ (یورو)

متوسط دریافتی سالیانۀ یک 

 بازنشستھ (یورو)
15131 15178 148616 12957 12754 

 

یورو در سال (و یا  12754یورو در ماه) بھ  1260یورو در سال ( و یا  15131دیده می شود کھ متوسط دریافتی بازنشستگان دولتی از  

 )http://www.tovima.gr/en/article/?aid=715532: (منبع. %16یورو در ماه) کاھش یافتھ است یعنی کاھشی معادل حدود  1062

زنشستھ (بھ باید توجھ داشت کھ مستمری دریافتی کارگران با 

یورو در ماه  1062ویژه در بخش خصوصی)، بسیار کمتر از 

(مؤسسھ ای وابستھ بھ  INE-GSEEاست. طبق داده ھای 

کنفدراسیون اتحادیھ ھای کارگری یونان)، میانگین دریافتی 

بھ  2009یورو در ماه در سال  1350مستمری بازنشستگی از 

ھشی در حدود رسیده است (کا 2015یورو در ماه در سال  833

). بازھم توجھ کنیم این متوسط، بیانگر مستمری دریافتی 40%

کارگران عادی نیست زیرا در محاسبۀ آن مستمری دریافتی 

کادرھا و کارمندان با حقوق باال نیز در نظر گرفتھ شده است. 

یورو در ماه نیز کمتر  833مستمری دریافتی کارگران عادی از 

یورو در ماه  بھ واقعیت نزدیک  700تا  500است: رقمی بین 

تر است. خواھیم دید کھ بھ رغم این کاھش ھای شدید، یکی 

ازشرایط تحمیلی طلبکاران یونان کاھش بازھم بیشتر حقوق 

بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی (در سطح باالترین سن 

بازنشستگی در اروپا) و حذف یا کاھش شدید بازنشستگی ھای 

 پیش از موعد است.

یدن نان بازنشستگان و وخیم کردن بیشتر شرایط زندگی آنھا، بر

افزایش مالیات ھای غیر مستقیم، کاھش ھزینھ ھای بھداشت و 

فرھنگ و بھ طور کلی ھزینھ ھای اجتماعی، قطع کمک بھ 

دھقانان و غیره از جملھ شرایط تحمیلی طلبکاران (در کنار 

اره خواھیم شرایط خفت بار سیاسی و حقوقی ای کھ بھ آنھا اش

کرد) است.  حکومت سیریزا در مقابل این شرایط تسلیم شده و 

در صدد اجرای آنھاست و حزب دموکراسی نو، حزب 

سوسیالیست یونان (پاسوک) و حزب شط (پوتامی) و غیره نیز 

این شرایط را می پذیرند. آرای موافقی کھ کابینۀ آلکسی سیپراس 

گر مھر تأیید رسمی در مجلس بھ دست می آورد، بھ عبارت دی

http://www.tovima.gr/en/article/?aid=715532
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بر شرایط تحمیلی اقتصادی و سیاسی ننگین امپریالیست ھای 

منطقۀ یورو و تسلیم بی قید و شرط در برابر آنھا، بھ یمن آرای 

یونان است کھ بھ روی  تسلیم طلبی سیریزا » احزاب راست«

(بھ ویژه جناح اکثریت آن) آغوش گشوده اند و بھ ورود او بھ 

مد می گویند! اگر دموکراسی نو و پاسوک باشگاه خودشان خوشا

در قدرت بودند با احتمال زیاد نمی توانستند بھ این سادگی شرایط 

و سیاست ھائی را کھ سیریزا پذیرفتھ است بپذیرند و بھ اجرا 

درآورند. حال باید توضیح داد کھ چرا سیریزائی کھ برچسب 

» ائتالف نیروھای چپ و رادیکال و غیره«یا » حزب چپ«

دارد، سیاست ھای دست راستی را بھتر از خود نیروھای دست 

راستی بھ اجرا در می آورد؟ بی گمان اتخاذ چنین سیاست ھائی 

ریشھ در مبانی نظری و ایدئولوژیک و خط مشی سیاسی سیریزا 

چھ ھنگاھی کھ در اپوزیسیون بود و چھ اکنون کھ در حکومت  –

ی بھ  برخی دارد. برای توضیح این وضعیت، نگاھ –است 

ویژگی ھای سرمایھ داری یونان و طبقات اجتماعی آن، وضعیت 

 مبارزۀ طبقاتی و احزاب سیاسی این کشور مفید بھ نظر می رسد.

 برخی ویژگی ھای سرمایھ داری یونان

سرمایھ داری یونان دارای ویژگی ھائی است کھ در ایجاد 

ی ای اجتماع –بھ ویژه بحران اقتصادی  –وضعیت کنونی یونان 

نقش مھمی دارند.  –کھ بھ صورت بحران مالی پدیدار شده است 

 مھم ترین این ویژگی ھا چنین اند:

شکل گیری نظام سرمایھ داری و قدرت یابی بورژوازی در  -

مرحلۀ  1820یونان کھ با استقالل از امپراتوری عثمانی در دھۀ 

با جدیدی در تاریخ این سرزمین را رقم زد، از آغاز این روند 

وام خارجی و یا دقیق تر بگوئیم با وام خارجی دولتی ھمراه بود. 

وام ھای دولتی یونان، بھ ویژه وام ھای دولتی خارجی آن، چندین 

بار از آغاز تشکیل دولت مستقل یونان تا کنون بھ ناتوانی این 

کشور در بازپرداخت وام ھا و اعالم ورشکستگی دولت یونان 

ھزار  800یونان وام » ام دولتیو«منجر شده است. نخستین 

بھ نیروھای استقالل طلب یونان  1823پوندی انگلستان در سال 

برای خرید مھمات و دیگر وسایل مورد نیاز برای جنگ با 

وام گیرندگان اعالم  1826امپراتوری عثمانی بود. در سال 

کردند کھ قادر بھ بازپرداخت وام نیستند. ورشکستگی ھای مالی 

، 1932، 1893، 1860، 1843یونان در سال ھای بعدی دولت 

میلیارد یورو از وام ھا  100(کھ بھ قلم کشیدن بر حدود  2012

منجر گردید) و ورشکستگی کنونی دولت یونان است کھ صندوق 

آن را اعالم  2015ژوئن  26بین المللی پول در گزارشی در 

 کرد.

سا نھ در بورژوازی یونان، بھ ویژه بورژوازی بزرگ آن، اسا -

صنعت بلکھ در خدمات (حمل و نقل دریائی، تجارت، گردشگری 

و غیره) فعالیت داشتھ و دارد و این خدمات بیشتر متوجھ بازار 

بین المللی بوده اند تا بازار داخلی. بدین سان پیوندھا و روابط این 

بورژوازی با بورژوازی بین المللی و نھادھای آن شاید بیشتر از 

اقتصاد داخلی یونان و دولت یونان بوده است. این روابط آن با 

موضوع در زمینۀ مالیات ھا خود را نشان می دھد کھ در بخش 

 نخست نوشتھ بھ آن پرداختھ شد.

آنچھ در باال گفتھ شد نافی وجود پیوندھای محکم بین  -

بورژوازی بزرگ یونان با مقامات عالی رتبۀ نظامی، اداری و 

ت. در یونان نیز مانند بسیاری از پارلمانی این کشور نیس

کشورھا (بھ ویژه کشورھای عقب مانده)، مقام و پست اداری و 

نظامی پلھ و اھرمی برای دست یابی بھ وسایل تولید و ثروت 

بوده است. بورژوازی بزرگ یونان ھمچنین از دیرباز پیوندھای 

نزدیک اقتصادی، سیاسی، نظامی با بورژوازی بزرگ بین 

ھادھای آن داشتھ است. این پیوندھا غالبا شکل ھمدستی المللی و ن

یا دست نشاندگی در اجرای سیاست ھای قدرت ھای بزرگ برای 

تأمین منافع استراتژیک اقتصادی و سیاسی آنھا و یا منافع 

مشترک بورژوازی یونان و قدرت ھای بزرگ بھ خود می 

 گیرند. در سدۀ بیستم بورژوازی بزرگ یونان زمانی متحد و

دستیار دیکتاتورھای نظامی داخلی، اشغالگران نازی و فاشیست 

و زمانی دستیار و دست نشاندۀ امپریالیسم انگلیس و آمریکا بود 

و اکنون قدرت ھای بزرگ اتحادیۀ اروپا در یونان دست باال 

دارند، ضمن آنکھ یونان مانند گذشتھ یکی از پایگاه ھای 

 عضو ناتو است.امپریالیسم غرب (امریکا و اروپا) و 

مجموعۀ عوامل باال باعث شده اند کھ بر یونان ھزینھ ھای  -

نظامی سنگین تحمیل شود کھ طی سالیان دراز بخش فزاینده ای 
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از وام ھای خارجی و بودجۀ دولتی بھ طور کلی صرف آن شده 

است. ھم اکنون ھزینۀ نظامی یونان نسبت بھ تولید ناخالص 

رین نسبت ھا در میان تمام داخلی آن کشور یکی از باالت

 کشورھای اتحادیۀ اروپا است. 

اقتصاد یونان دست کم طی چند دھۀ گذشتھ دچار کسری  -

بازرگانی و کسری تراز پرداخت ھا بوده است. یکی از نتایج این 

وضعیت افزایش وام ھای خارجی کشور ھم بھ صورت مطلق و 

ید ھم بھ صورت نسبی (نسبت کل وام خارجی دولت بھ تول

ناخالص داخلی) بھ ویژه در دو دھۀ گذشتھ بوده است. میشل 

وام دولتی «) در مقالھ ای زیر عنوان Michel Hussonھوسن (
) تغییرات نسبت وام بخش 2015(مارس » یونان پیش از بحران

را  2014تا  1970عمومی یونان بھ تولید ناخالص داخلی از سال 

 بھ چھار دوره تقسم کرده است:

o 1970  در این مدت نسبت وام دولتی  1980تا :

 %20.8بھ  %17.1بھ تولید ناخالص داخلی افزایش آرامی از 

 داشتھ است.

o 1980  در این مدت نسبت وام دولتی  1993تا :

 %91.2بھ  %20.8بھ تولید ناخالص داخلی افزایش قوی از 

 داشتھ است.

o 1993  در این مدت نسبت وام دولتی  2007تا :

بھ  %91.2داخلی تقریبا حالت تثبیت داشتھ و از  بھ تولید ناخالص

 رسیده است. 103.1%

o 2007  در این مدت نسبت وام دولتی  2014تا :

 %175.4بھ  %103.1بھ تولید ناخالص داخلی افزایش تندی از 

 داشتھ است.

ھوسن نشان داده است کھ افزایش نسبت وام دولتی بھ تولید 

اساسا ناشی از دو  1993تا  1980ناخالص دولتی  در فاصلۀ 

افزایش  %57عامل بوده است یکی بھرۀ وام ھا (عامل اصلی کھ 

ناشی از آن است) و دیگری تفاوت بین درآمدھای دولت و ھزینھ 

افزایش  %40ھای دولت غیر از بھره. این عامل مسئول حدود 

 نسبت وام بھ تولید ناخالص داخلی است.

در افزایش نسبت وام ھوسن در ادامۀ تحلیل خود چھار عامل را 

دولتی بھ تولید ناخالص داخلی در یونان دخیل می داند: خروج 

غیر قانونی سرمایھ (فرار سرمایھ ھا)، ھزینھ ھای باالی نظامی، 

کمبود درآمد دولتی (ناشی از کمبود مالیات بر سرمایھ و سود) و 

تأمین سرمایۀ بانک ھا (بانک ھای ورشکستھ). او میزان دخالت 

ز عوامل فوق را در افزایش نسبت وام بھ تولید ناخالص ھر یک ا

داخلی با تکنیک ھای معینی محاسبھ می کند کھ از نقل آنھا 

صرف نظر می کنیم. متن ھای انگلیسی و فرانسوی نوشتۀ میشل 

 ھوسن در اینترنت قابل دسترسی ھستند.

خالصھ اینکھ مجموع ویژگی ھای سرمایھ داری یونان (ریشۀ 

دولتی، ضعف بخش تولیدی، پیوندھای ویژۀ تاریخی وام 

بورژوازی بزرگ یونان با بازار بین المللی و بورژوازی بین 

المللی، کمبود درآمد مالیاتی دولت از بابت دارائی و سود، باال 

بودن ھزینھ ھای نظامی، کسری بازرگانی و کسری ھای ناشی 

ی، بھ از پرداخت بھرۀ وام ھا) کھ در باال شمرده شدند نقش مھم

ویژه در شرایط انفجار بحران در افزایش مطلق وام یونان داشتند 

 و دارند.

نحوۀ برخورد احزاب سیاسی یونان بھ بحران اقتصادی 

 اجتماعی این کشور -
ما در اینجا نمی توانیم سیاست ھای احزاب یونان و حتی سیاست 

 آنھا در برخورد بھ بحران کنونی یونان را بررسی کنیم. در اینجا

نخست اشاره ای بھ مواضع کلی مھم ترین احزاب یونان: 

دموکراسی نو، حزب سوسیالیست (پاسوک)، حزب یونانیان 

مستقل، سپیدۀ زرین، حزب شط (پوتامی) و حزب کمونیست 

یونان می کنیم و سپس مواضع سیریزا و عملکرد سیریزا را 

 مورد برسی قرار می دھیم.

س یونان در جدول زیر درج تعداد نمایندگان احزاب فوق در مجل

 شده است:
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کھ  حزب دموکراسی نو، حزب سوسیالیست یونان و حزب شط

تا پایان  1974و ژوکر ایفا می کند، از غالبا نقش سوراخ پرکن 

در رأس قدرت بوده اند. اینان بیانگر منافع  2014سال 

نئولیبرال یونان و مجری سیاست ھای  –بورژوازی لیبرال 

تحمیلی وام دھندگان و بھ طور کلی بورژوازی انحصاری 

اتحادیۀ اروپا و آمریکا بوده اند و اکنون کھ در مجلس در جایگاه 

قرار دارند، لوایح ارائھ شده از جانب کابینۀ » وناپوزیسی«

سیپراس (یعنی شرایط دیکتھ شدۀ وام دھندگان) را با چنان تعھد و 

پشتکاری تصویب می کنند کھ گوئی خود آن لوایح را ارائھ داده 

اند! سیاست ھای حزب سوسیالیست و حزب دموکراسی نو طی 

در میان توده  سال، بھ ویژه در دھۀ گذشتھ نارضائی شدیدی 40

ھای مردم بھ ویژه در زمینۀ تحمیل سیاست ریاضت کشی کھ در 

متبلور می » نجات مالی«و طرح ھای » کمک مالی«توافق ھای 

شد، بھ وجود آورد. نفوذ این احزاب (بھ ویژه حزب سوسیالیست) 

سیر نزولی طی کرد و تعداد نمایندگان آنھا در انتخابات اروپا و 

وری یونان بھ شدت کاھش یافت. نارضائی انتخابات محلی و کش

کھ  بخش عظیمی از آنھا تمام مشکالت زندگی  –توده ھای مردم 

خود را در تروئیکا و در سیاست پیشگان غالبا فاسد حزب 

آنان را بھ دنبال  –سوسیالیست و دموکراسی نو می دیدند 

نیروھای جدیدی کھ ھنوز زمام امور دولتی را در دست نگرفتھ 

 سوق داد.  یکی از این نیروھا سیریزا بود. بودند 

سیریزا کھ منشأ آن جناح ارو کمونیست حزب کمونیست یونان 

است طی سال ھا با انشعاب ھا و ائتالف ھای مختلف با بخش 

ھائی از جریان ھای مختلف با گرایش چپ، طرفداران محیط 

زیست و غیره توانستھ بود پایگاھی اجتماعی در میان بخشی از 

انان، کارمندان، دانشگاھیان، برخی مسئوالن سندیکا و انجمن جو

 ھا بھ دست آورد. سیریزا بھ لحاظ دیدگاه ھای نظری و سیاسی و 

پایگاه اجتماعی خود بیانگر طیف ھای گوناگونی از خرده 

بورژوازی رادیکال و اصالح طلب است. اصول نظری اعالم 

مخالفت با سرمایھ «شدۀ این حزب یا دقیق تر بگوئیم این ائتالف، 

، بھ عمل درآوردن نوعی سیاست کینزی در »داری نئولیبرال

مقیاس اروپائی و از طریق نھادھای اتحادیۀ اروپا، ھمکاری با 

اروپای خلق «مدار برای ایجاد  -احزاب چپ اروپائی یا اروپا

بدون انقالب اند. » تغییر وضع موجود« است. آنھا مدعی » ھا

ف اند و معتقدند کھ انقالب شرایطی بدتر از آنھا با انقالب مخال

سلطۀ نیروھای فاشیستی و «وضع کنونی ایجاد می کند و بھ 

سیریزا توھم » اروپای خلق ھای«منجر می شود. » نئونازی

خطرناکی است کھ ایجاد اتحادیۀ اروپا را کھ وسیلھ ای برای 

سلطۀ بیشتر بر توده ھای زحمتکش و سرزمین ھا و منابع 

با اتحاد مسالمت آمیز و ھمکاری داوطلبانھ و آنھاست 

خیرخواھانۀ مبتنی بر منافع متقابل و رفع نیازھای مردمان ساکن 

ھژمونی را کھ این سرزمین ھا عوضی می گیرد! چنین دیدگاھی 

درک نمی کند و می پندارد از  جوھر سیاست بورژوازی است

یا  طریق حضور در نھادھای اروپائی و گفتگو می توان ماھیت

عملکرد آنھا را تغییر داد. بدین سان سیریزا و ھمفکران او 

خواھان اصالحات از طریق پارلمان و مبارزات قانونی در سطح 

کشوری و شرکت در نھادھای اتحادیۀ اروپا بھ منظور تبدیل آنھا 

 ھستند. » اروپای خلق ھا«بھ ابزارھای 

ن و برای سیریزا از چند سال پیش در زمینۀ سیاست داخلی یونا 

 2010دست یابی بھ قدرت، مخالفت با توافق ھای مالی سال ھای 

جلوگیری از «، و بھبود وضع کارگران و بازنشستگان، 2012و 

را بھ » فاجعۀ انسانی و ارضای نیازھای اجتماعی کشور

از  2013شعارھای اصلی مبارزاتی خود تبدیل کرد. در سال 

ف بزرگترین بخش ضرورت مذاکرۀ مجدد وام ھا بھ منظور حذ

این وام ھا، و شروع بھ پرداخت بقیھ پس از مھلتی چند سالھ و از 

برقراری پیوند بین این پرداخت با رشد اقتصادی حرف می 

اما در عمل بھ شرایطی بدتر از شرایط موافقت نامھ ھا و زدند. 

. در موارد مھمی مانند مالیات بر بستھ ھای مالی قبلی تن دادند

مالیات غیر مستقیم کھ اساسا بر توده ھای مردم ارزش افزوده (

تحمیل می شود)، کاھش مستمری بازنشستگی، افزایش سن 

بازنشستگی و حذف یا محدودیت شدید بازنشستگی پیش از 

موعد، کاھش تعداد کارکنان دولتی، کاھش ھزینھ ھای مربوط بھ 

فرھنگ و بھداشت، خصوصی کردن ھا، حذف کمک بھ 

دائی، و غیره شرایطی را پذیرفت کھ حتی از دھقانان، مقررات ز

شرایط دوره ھای زمامداری حزب سوسیالیست و دموکراسی نو 

 بدتر بود. 



ایرانمتحد ارگان کارگران انقالبی یزش خ  

 

25 

 

برای درک علت این امر باید اصول نظری و سیاسی و پایگاه 

اجتماعی آنھا را تجزیھ و تحلیل کرد. نگاھی بھ عملکرد سیریزا 

ر این جریان، از زمان روی کار آمدنش نشان می دھد کھ از نظ

ماندن در حوزۀ یورو و در اتحادیۀ اروپا خطوط قرمزی ھستند 

کھ نمی توان و نباید از آنھا عبور کرد. در نتیجھ شرایط تحمیلی 

سران حوزۀ یورو، بھ ویژه آلمان و فرانسھ، را پذیرفتند. اما 

مسألھ در واقع نھ ماندن یا نماندن در حوزۀ یورو و اتحادیۀ 

تن یا نگسستن از سرمایھ داری است. برای اروپا، بلکھ گسس

نظریھ پردازان سیریزا، بھ ویژه جناح اکثریت آن (یعنی جناح 

راست میانھ کھ آلکسی سیپراس در رأس آن است)، امکان 

گسست از سرمایھ داری وجود ندارد. زیرا اینان معتقدند انقالب 

مذھبی گونھ بھ عدم » یقین«ممکن نیست! ھنگامی کھ کسی چنین 

امکان انقالب و تغییر ریشھ ای وضعیت داشتھ باشد بھ محض 

، زیر بار زور می »زور طرف مقابل کمی پر زور باشد«آنکھ 

رود؛ تسلیم را تنھا راه ممکن می انگارد و حتی آن را بھ عنوان 

 پیروزی جا می زند! 

ماه مذاکره با کمیسیون اروپا، بانک مرکزی  6بدین سان طی 

المللی پول قدم بھ قدم عقب نشستند و در اروپا و صندوق بین 

موارد متعددی حتی شرایطی را کھ با قیمومت سیاسی فاصلۀ 

 چندانی ندارد، پذیرفتند.

کھ با سیریزا برای تشکیل حکومت ائتالف  حزب یونانیان مستقل

کرده است حزبی ناسیونالیست است کھ در موارد زیادی با 

ریزا برای داشتن اکثریت سیریزا اختالف نظر دارد، اما نیاز سی

مجلس و تمایل حزب یونانیان مستقل برای دست یابی بھ قدرت در

 باعث شد این ائتالف صورت گیرد.

سازمان فاشیستی یونان است کھ با بخشی از  سپیدۀ زرین

نیروھای انتظامی و احتماال نظامی و امنیتی یونان پیوند دارد و 

ب و شتم و در خود دارای دار و دستھ ھای مسلح برای ضر

صورت ضرورت ترور و کشتار مخالفان است. این حزب 

فاشیست نئونازی اصوال با عضویت یونان در اتحادیۀ اروپا و با 

 ھر نوع توافق نامھ ای مخالف است.

قدیمی ترین و ریشھ دارترین حزب  حزب کمونیست یونان

سیاسی یونان است. این حزب در برخورد بھ سیریزا توھمی 

تی پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را حزبی نداشت و ح

سوسیال دموکرات و رونوشت حزب سوسیالیست یونان می 

دانست. حزب کمونیست یونان اتحادیۀ اروپا را اتحادی 

امپریالیستی می داند و مخالف عضویت یونان در این اتحادیھ و 

نیز در ناتو است. حزب کمونیست یونان بھ خاطر این مواضع (و 

ید بھ خاطر مخالفت با اروکمونیسم کھ یکی از سرچشمھ نیز شا

 ھای سیریزاست) ھرگز خواستار ھمکاری و ائتالف با او نشد.

ای حزب،  19این حزب در آخرین برنامۀ خود (مصوب کنگرۀ 

)، از ضرورت انقالب سوسیالیستی، استقرار 2013آوریل 

امھ و دیکتاتوری پرولتاریا، ساختمان سوسیالیسم، اقتصاد با برن

وجود «کنترل کارگری سخن می گوید. در ھمان برنامھ از 

بھ زعم این  1989  -1991کھ در فاصلۀ » اردوگاه سوسیالیستی

 1989  -1991در » غلبۀ ضد انقالب«حزب از میان رفت و از 

سخن گفتھ می شود و بدین سان روشن است کھ درک این حزب 

» قعا موجودسوسیالیسم وا«از سوسیالیسم ھمان بھ اصطالح 

بلوک شوروی است کھ خود پرورش دھندۀ ضد انقالب و یکی از 

 مظاھر آن بود.

بیھوده نیست کھ این حزب بھ رغم داشتن برخی مواضع درست 

در مورد سیریزا و بھ طور کلی سیاست یونان و اتحادیۀ اروپا و 

غیره نتوانستھ است توده ھای کارگران و زحمتکشان انقالبی را 

 مان گفتمان گذشتھ را تکرار می کند! جذب کند و ھ

 نتایج و جمع بندی کلی و درس ھای تجریۀ یونان

اجتماعی یونان  –وضعیت وخیم و فاجعھ بار اقتصادی  -

محصول نظام سرمایھ داری و بھ ویژه بحران بزرگ اقتصادی 

آغاز شده و ھنوز  2008جھانی سرمایھ داری است کھ از سال 

گی ھای سرمایھ داری یونان (ضعف پایان آن معلوم نیست. ویژ

تولید صنعتی بھ ویژه بخش ساخت؛ تکیۀ یک جانبھ بر بخش 

کھ اساسا  –حمل و نقل، تجارت، گردشگری و غیره  –خدمات 

تابع وضعیت اقتصادی در بیرون یونان اند و نھ درون؛ وابستگی 



ایرانمتحد ارگان کارگران انقالبی یزش خ  

 

26 

 

شدید و تاریخی یونان بھ وام خارجی دولتی؛ کسری مبادلھ و 

مزمن کھ بھرۀ سنگین وام ھای خارجی، کمبود تراز پرداخت 

درآمد مالیاتی دولت ناشی از فرار مالیاتی سرمایھ داران و 

زمینداران، سطح باالی ھزینھ ھای نظامی و فرار سرمایھ ھا آن 

را پیوستھ تشدید می کنند؛ وجود نوعی اُلیگارشی کھ با تکیھ بر 

ل تولید و قدرت سیاسی و نظامی داخلی و بین المللی بھ وسای

ثروت دست یافتھ و فساد مالی باال یکی از نتایج آن است) و 

حضور یونان در اتحادیۀ اروپا و حوزۀ یورو کھ موجب ناتوانی 

بیشتر آن در رقابت با دیگر کشورھای این اتحادیھ شده، مجموعا 

بحران اقتصادی و مالی یونان را دچار حدت، دوام، عمق و 

 گسترۀ بیشتری کرده اند. 

عالوه بر نرخ  بسیار  -یک ویژگی بسیار مھم این بحران  -

باالی بیکاری بھ ویژه بیکاری جوانان، کاھش مطلق مزدھا و 

تأمین ھای اجتماعی، کاھش شدید قدرت خرید عمومی، تعطیلی 

بسیاری از کارخانھ ھا و مراکز تولید، کاھش شدید سرمایھ 

فرار گذاری داخلی و خارجی، کاھش سپرده ھای بانکی و 

، عبارت است از سطح بسیار باالی وام دولتی کھ -سرمایھ ھا 

تولید ناخالص داخلی یونان  %175حدود   2014در پایان سال 

میلیارد یورو ظرف سھ   86بود و پس از بستۀ مالی جدید (وام 

سال کھ ھمین روزھا تصویب شد)، نسبت وام خارجی یونان بھ 

(دو برابر) نیز بیشتر  %200تولید ناخالص داخلی آن کشور از 

خواھد شد. تنھا بھرۀ این وام ھا از میزان رشد اقتصادی ساالنھ 

(حتی اگر اقتصاد بھ رشد مثبت دست یابد) بیشتر خواھد بود و 

» رونق اقتصادی«این امر رکود و یا پسرفت را حتی در دورۀ 

 بر زندگی اکثریت عظیم مردم چیره خواھد کرد.

نان بھ قدرت ھا و نھادھای امپریالیستی، وابستگی شدید مالی یو -

عالوه بر استثمار کارگران و توده ھای زحمتکش و فلج کردن 

نیز منجر شده و خواھد  انقیاد بیشتر سیاسیاقتصاد کشور، بھ 

شد. ھم اکنون در نتیجۀ تصویب طرح کشورھای حوزۀ یورو 

سران کشورھای حوزۀ  2015ژوئیۀ   12(اعالمیۀ مورخ 

قانونگذاری، سیاست ھای اقتصادی، تنظیم بودجۀ  یورو)، روند

تفصیلی و عملیاتی یونان باید پیش از تصویب در مجلس آن 

کشور بھ تأیید ارگان ھای وابستھ بھ اتحادیۀ اروپا (بھ ویژه سران 

کشورھای حوزۀ یورو، وزرای دارائی این حوزه، کمیسیون 

 12یھ تا اروپا و غیره) برسند. حتی قوانینی کھ در فاصلۀ فور

وضع شده اند اگر با مفاد اعالمیۀ سران حوزۀ  2015ژوئیۀ 

 اروپا انطباق نداشتھ اند، باید تغییر کنند یا لغو شوند.

سیریزا بھ لحاظ دیدگاه ھای نظری و سیاسی و پایگاه اجتماعی  -

خود بیانگر طیف ھای گوناگونی از خرده بورژوازی رادیکال و 

الم شدۀ این حزب یا دقیق تر اصالح طلب است. اصول نظری اع

، بھ »مخالفت با سرمایھ داری نئولیبرال«بگوئیم این ائتالف، 

عمل درآوردن نوعی سیاست کینزی در مقیاس اروپائی و از 

طریق نھادھای اتحادیۀ اروپا، ھمکاری با احزاب چپ اروپائی 

است. آنھا مدعی » اروپای خلق ھا«مدار برای ایجاد  -یا اروپا

بدون انقالب اند. آنھا با انقالب مخالف اند » ع موجودتغییر وض«

و معتقدند کھ انقالب شرایطی بدتر از وضع کنونی ایجاد می کند 

منجر می شود. » سلطۀ نیروھای فاشیستی و نئونازی«و بھ 

سیریزا توھم خطرناکی است کھ ایجاد » اروپای خلق ھای«

ر توده ھای اتحادیۀ اروپا را کھ وسیلھ ای برای سلطۀ بیشتر ب

زحمتکش و سرزمین ھا و منابع آنھاست با اتحاد مسالمت آمیز و 

ھمکاری داوطلبانھ و خیرخواھانۀ مبتنی بر منافع متقابل و رفع 

نیازھای مردمان ساکن این سرزمین ھا عوضی می گیرد! چنین 

درک  ھژمونی را کھ جوھر سیاست بورژوازی استدیدگاھی 

حضور در نھادھای اروپائی و نمی کند و می پندارد از طریق 

گفتگو می توان ماھیت یا عملکرد آنھا را تغییر داد. بدین سان 

سیریزا و ھمفکران او خواھان اصالحات از طریق پارلمان و 

مبارزات قانونی در سطح کشوری و شرکت در نھادھای اتحادیۀ 

» اروپای خلق ھا«اروپا بھ منظور تبدیل آنھا بھ ابزارھای 

 ھستند.

ریزا از چند سال پیش در زمینۀ سیاست داخلی یونان و برای سی -

 2010دست یابی بھ قدرت، مخالفت با توافق ھای مالی سال ھای 

جلوگیری از «، و بھبود وضع کارگران و بازنشستگان، 2012و 

را بھ » فاجعۀ انسانی و ارضای نیازھای اجتماعی کشور

از  2013 شعارھای اصلی مبارزاتی خود تبدیل کرد. در سال

ضرورت مذاکرۀ مجدد وام ھا بھ منظور حذف بزرگترین بخش 
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این وام ھا، و شروع بھ پرداخت بقیھ پس از مھلتی چند سالھ و از 

برقراری پیوند بین این پرداخت با رشد اقتصادی حرف می زدند. 

اما در عمل بھ شرایطی بدتر از شرایط موافقت نامھ ھا و بستھ 

. برای نظریھ پردازان سیریزا، بھ ویژه ھای مالی قبلی تن دادند

جناح اکثریت آن (یعنی جناح راست میانھ کھ آلکسی سیپراس در 

رأس آن است)، امکان گسست از سرمایھ داری وجود ندارد. 

 زیرا اینان معتقدند انقالب ممکن نیست! 

اجتماعی و سیاسی یونان  –با توجھ بھ مجموع شرایط اقتصادی  -

ورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ اند می توان کھ در این نوشتھ م

گفت کھ توافق مالی جدید بین وام دھندگان و دولت یونان مبنی بر 

میلیارد یورو ظرف سھ سال بھ این  86پرداخت وامی بھ مبلغ 

کشور کھ با پذیرش شرایط اسارت بار آن توسط پارلمان یونان 

نیز آن  بھ تصویب رسید و وزرای دارائی کشورھای حوزۀ یورو

میلیارد یوروئی وعده داده  35را تأیید کردند، و سرمایھ گذاری 

ھای احتمالی آیندۀ صندوق » کمک«شده توسط کمیسیون اروپا و 

بین المللی پول و بانک جھانی و نیز بازگشت سرمایھ ھا و 

کھ سیپراس بھ آنھا امید بستھ  -شروع سرمایھ گذاری در یونان  

ضاع اقتصادی یونان بھ ویژه کاھش قادر بھ بھبود او  -است 

بیکاری، افزایش مزدھا، بھبود وضع بازنشستگان، تغییرات 

مثبت بھ نفع جوانان نیستند. حتی احتمال دست یابی بھ نتیجھ ای 

کھ وام دھندگان از اجرای تمام این اقدامات بدان چشم دوختھ اند، 

ھائی یعنی احتمال توانائی یونان در بازپرداخت اصل و فرع وام 

کھ دریافت کرده، در آینده کم است. بھ بیان دیگر این احتمال 

وجود دارد کھ پس از چند سال یک بار دیگر دولت یونان ناتوان 

از بازپرداخت قسط ھای وام ھایش گردد و دچار ورشکستگی 

شود. بھ ھمین دلیل است کھ صندوق بین المللی پول کھ در تاریخ 

نی یونان در بازپرداخت وام در گزارشی ناتوا 2015ژوئن  26

ھایش را اعالم کرد دوباره پس از تصویب توافق نامۀ جدید، 

از وام ھای یونان را کرده » بخش مھمی«پیشنھاد بخشودگی 

است کھ فعال شوبلھ وزیر دارائی آلمان و برخی دیگر از وزرای 

 دارائی حوزۀ یورو با این بخشودگی مخالفند.

ماه اخیر بھ  6ذشتھ، بھ ویژه در تجربۀ یونان در سال ھای گ -

روشنی نشان داد کھ خرده بورژوازی در تحلیل نھائی قادر بھ 

ارائۀ برنامھ و سیاستی مستقل از برنامھ و سیاست بورژوازی 

نیست. سیاست سیریزا تأیید کامل این ادعاست. ممکن است گفتھ 

شود سیاست سیپراس، سیاست کل سیریزا، بھ ویژه سیاست جناح 

» جناح چپ«(یا » پالتفرم چپ«نیست: طرفداران  چپ آن

نماینده در پارلمان دارند با سیاست  30سیریزا) کھ حدود 

ژوئیھ تا کنون با او ھمکاری نمی کنند.  14سیپراس مخالفند و از 

درست است کھ آنھا با سیاست جناح راست میانھ مخالفند اما خود 

ارھا گفتھ است کھ آنھا چھ آلترناتیوی ارائھ می کنند؟ سیپراس ب

آنھا آلترناتیوی ندارند. واقعیت این است کھ آنھا تنھا توانستھ اند 

سیاست سیپراس را نقد و نفی کنند اما سیاست جانشینی ارائھ 

نھ خروج از یورو، نھ ماندن در یورو، ھیچ یک نداده اند. 

آلترناتیو واقعی نیستند. آلترناتیو واقعی گسست یا عدم گسست از 

. چنین آلترناتیوی را ھیچ جناح برنامۀ بورژوازی است سیاست و

سیریزا مطرح نمی کند. روشن است کھ تالش ھای جناح چپ 

سیریزا برای نزدیک شدن بھ روسیھ و چین (بھ منظور ِاعمال 

فشار بر اروپا) و یا تالش ھای برخی عناصر حکومت یونان 

 حساب آیند.برای نزدیکی بھ آمریکا نیز نمی توانند آلترناتیو بھ 

یک درس مھم دیگر از تجربۀ یونان ناکارآئی پارلمان و یا  -

روش ھای شبیھ آن مانند رفراندم در جھت منافع مردم و بھ طور 

کلی در مبارزه با بورژوازی است. این بھ معنی نفی ھرگونھ 

تالش و یا استفاده از روش ھای پارلمانی و یا مراجعھ بھ آرای 

 –ینی می تواند مفید و الزم باشند کھ در شرایط مع –مردم 

نیست، بلکھ بھ این معنی است کھ پارلمان، رفراندم و غیره، حتی 

در صورتی کھ ممکن باشند و بدون تقلب بتوان آنھا را بھ کار 

برد، نمی توانند ابزار و روش اصلی مبارزۀ پرولتاریا تلقی 

و شوند. نگاھی بھ رفراندم و رأی گیری ھای مختلف در یونان 

نتایج عجیب و غریب، سوررئالیستی و متناقض آن نشان می دھد 

کھ نھ رفراندم و نھ آرای پارلمانی نتوانستند در مسألۀ مذاکرات 

مربوط بھ وام ھا نقش مثبتی برای مردم داشتھ باشند. اینھا 

ابزارھای بورژوازی اند و اساسا از آنجا کھ حتی در دموکراتیک 

یندۀ اکثریت مردم یعنی کارگران و ترین جوامع سرمایھ داری نما

توده ھای زحمتکش نیستند، و نیز بھ این خاطر کھ غالبا در مقابل 

 –قوۀ اجرائی و ھستۀ اصلی دولت بورژوائی یعنی ماشین اداری 
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نظامی آن نقش درجۀ دوم دارند و ھمچنین بھ خاطر اینکھ در 

بھترین حالت نقش کارگران و توده ھای زحمتکش در نظام 

مانی صرفا بھ رفتن یا نرفتن بھ پای صندوق ھای رأی برای پارل

تأیید یا عدم تأیید سیاست یا افرادی است کھ اساسا توسط احزاب 

طبقات دارا تعیین شده اند خالصھ شود، از نظام پارلمانی 

انتظاری جز تحکیم و تثبیت سیاست و برنامۀ بورژوازی نباید 

بھ روشنی تمام نشان  مورد یونان این امر را بار دیگرداشت. 

 . داده است

این دو درس مھم، یکی ضرورت سیاست مستقل پرولتاریا و  -

عدم دنبال روی از سیاست بورژوازی و یا خرده بورژوازی و 

دیگری نداشتن توھم بھ پارلمان و رفراندم و غیره و ضرورت 

ساختن ابزارھا و روش ھای خاص پرولتاریا در مبارزه، نھ تنھا 

تاریای یونان بلکھ برای پرولتاریای بین المللی بسیار برای پرول

با ابزارھا و روش ھای آموزنده اند و اھمیت حیاتی دارند. 

بورژوازی نمی توان مبارزه ای انقالبی بھ ضد بورژوازی 

 .خودی و بین المللی بھ راه انداخت و بھ ثمر رساند

درس بسیار مھم دیگر درک روابط نزدیک و ارگانیک بین  -

ورژوازی خودی و بورژوازی بین المللی است. حمایت احزاب ب

بورژوائی یونان و نھادھای اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی 

پول و غیره از یکدیگر در مقابل کارگران و توده ھای زحمتکش 

و حتی حمایت آنھا از سیپراس و حکومت او، ھنگامی کھ بھ 

اتحاد منافع است.  خواست ھایشان سر فرود می آورد بیانگر این

ارگر و توده ھای زحمتکش برای مقابلھ با بھ ھمین خاطر طبقۀ  ک

بورژوازی بین المللی و سیاست ھا و اعمال استثمارگران و 

سلطھ طلبانۀ او نخست باید با بورژوازی خودی کار را یکسره 

 .این درس دیگری از تراژدی سدۀ بیست و یکمی یونان استکند. 

 

 

 

 

 

 

 سخنور شعر از ھژیر چھار

 

 بھ انتظار جرقھ

 خیل عظیمی از کارگران

 در کارگاھی بسیار بزرگ

 چنان بزرگ

 کھ گویی بی انتھاست

 ھم از مردان و ھم از زنان

 زنانی تندخوتر از مردان

 چنان فشرده بھ ھم

 کھ چیزی جز خود آنان

 دیده نمی شوند

 با ابزارھای قدیمی و نوتر

 آالت قتالۀ خود را

 چنان تیز می کنند

 نفرت شانکھ 

 از آنھا برق می زند.

 

 نھ نانی است ما را

 نھ آبی، نھ ُگلی

 و نھ حتی ھوایی

 کھ مایۀ زندگی مان باشند.

 

 نفرتی کھ بھ انتظار جرقھ است

 تا آتشفشان شان

 رعد آسا و غرش کنان

 چون رودی از آتش و خون

 با دودی مھیب در آسمان

 جاری شود؛
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 کھ با تیغ تیز و نفرت شان

 قیام کنند!

 

 تفاوت دو مرگ

 تو می گویی مرگ مرگ است

 چھ در تاریکی شب رخ دھد

 یا در روشنایی روز             

 برای لشکریان متخاصمی

 کھ از این سو و آن سو

 درو می شوند و برخاک می افتند

 بی تمایزی 

 مرگ               

 تنھا یکی است.                     

 

  میدانم مرگ ِ دو دشمن ِ بدخو،

 یکی است                                  

 ولی، مرگ ِ زندگی و بالندگی را چرا

 با مرگ دشمن زندگی و بالندگی

 مقایسھ کنم؟                               

 

 مرگ زندگی 

 فتح مرگ است بر زندگی

 و فتح لشکر زندگی 

 بر لشکر مرگ

 فتح خورشید زندگی ست.

 

 فرق مرگ و مرگ

 ندگی ستفرق دو ز

 و احساس فرق دو مرگ را

 فرق زندگی ھا 

 در من             

 بیدار می کنند!                    

 

 کنجکاوی پسرک

 پسرکی کنجکاو و الغر اندام

 با گردنی دراز و چشمانی خمار

 با ظاھری شلختھ و بی اعتنا

 کھ در درون خود

 عالقھ مند بھ شناختن تفاوت ھای پرندگان بود،

 نی در جوا

 با ھمین پسرک

 غریزه چنان کرد

 چشم˚ کھ حریص

 می خواست                      

 نقاش برجستگی ھای دلپذیر زنان شود.

 و زمانی دیگر 

 کھ غم نان و کار ِ آدمیان

 او را احاطھ کرد

 بوی قرمھ سبزی

 در کلّھ اش چنان پیچید 

 کھ در سال ھای طوالنی زندان

 فرصت نکرد

 را بشناسد تفاوت ھای پرندگان

 و نقاش شود.                               

 ھمین پسرک 

 در تمام زندگی               

 ھرگز جرعھ ای از آب حسرت ننوشید.
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 در جستجوی روزن

 بھ زمزمھ در گوشت

 چھ رمز و رازی گفتھ اند

 کھ انقباض ھای قلبت 

 در گلخنده ھای جھنده 

 بھ یغمای نیشتر تن داده اند؟

 

 انم کھ رویاھایتمی د

 در لحظھ ھای خیال

 روزنی می جویند

 کھ پر برکشند بھ آزادی

 از حول این دایره ھای لعنتی

 

 تا از خون سرخ تو

 قطره قطره

 چنان بچکند

 کھ شاید از این قطرات

 گیاھانی سبز شوند 

 و خیل شکم ھا را

 از عزای بی غذایی ھا

 رھا سازند نازنین.
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	سپیدۀ زرین سازمان فاشیستی یونان است که با بخشی از نیروهای انتظامی و احتمالا نظامی و امنیتی یونان پیوند دارد و خود دارای دار و دسته های مسلح برای ضرب و شتم و در صورت ضرورت ترور و کشتار مخالفان است. این حزب فاشیست نئونازی اصولا با عضویت یونان در اتحادیۀ...
	حزب کمونیست یونان قدیمی ترین و ریشه دارترین حزب سیاسی یونان است. این حزب در برخورد به سیریزا توهمی نداشت و حتی پیش از روی کار آمدن سیریزا آن را حزبی سوسیال دموکرات و رونوشت حزب سوسیالیست یونان می دانست. حزب کمونیست یونان اتحادیۀ اروپا را اتحادی امپریا...
	این حزب در آخرین برنامۀ خود (مصوب کنگرۀ 19 ای حزب، آوریل 2013)، از ضرورت انقلاب سوسیالیستی، استقرار دیکتاتوری پرولتاریا، ساختمان سوسیالیسم، اقتصاد با برنامه و کنترل کارگری سخن می گوید. در همان برنامه از «وجود اردوگاه سوسیالیستی» که در فاصلۀ 1991-  198...
	بیهوده نیست که این حزب به رغم داشتن برخی مواضع درست در مورد سیریزا و به طور کلی سیاست یونان و اتحادیۀ اروپا و غیره نتوانسته است توده های کارگران و زحمتکشان انقلابی را جذب کند و همان گفتمان گذشته را تکرار می کند!
	- وضعیت وخیم و فاجعه بار اقتصادی – اجتماعی یونان محصول نظام سرمایه داری و به ویژه بحران بزرگ اقتصادی جهانی سرمایه داری است که از سال 2008 آغاز شده و هنوز پایان آن معلوم نیست. ویژگی های سرمایه داری یونان (ضعف تولید صنعتی به ویژه بخش ساخت؛ تکیۀ یک جانبه...
	- یک ویژگی بسیار مهم این بحران - علاوه بر نرخ  بسیار بالای بیکاری به ویژه بیکاری جوانان، کاهش مطلق مزدها و تأمین های اجتماعی، کاهش شدید قدرت خرید عمومی، تعطیلی بسیاری از کارخانه ها و مراکز تولید، کاهش شدید سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش سپرده های با...
	- وابستگی شدید مالی یونان به قدرت ها و نهادهای امپریالیستی، علاوه بر استثمار کارگران و توده های زحمتکش و فلج کردن اقتصاد کشور، به انقیاد بیشتر سیاسی نیز منجر شده و خواهد شد. هم اکنون در نتیجۀ تصویب طرح کشورهای حوزۀ یورو (اعلامیۀ مورخ 12 ژوئیۀ  2015 سر...
	- سیریزا به لحاظ دیدگاه های نظری و سیاسی و پایگاه اجتماعی خود بیانگر طیف های گوناگونی از خرده بورژوازی رادیکال و اصلاح طلب است. اصول نظری اعلام شدۀ این حزب یا دقیق تر بگوئیم این ائتلاف، «مخالفت با سرمایه داری نئولیبرال»، به عمل درآوردن نوعی سیاست کینز...
	- سیریزا از چند سال پیش در زمینۀ سیاست داخلی یونان و برای دست یابی به قدرت، مخالفت با توافق های مالی سال های 2010 و 2012، و بهبود وضع کارگران و بازنشستگان، «جلوگیری از فاجعۀ انسانی و ارضای نیازهای اجتماعی کشور» را به شعارهای اصلی مبارزاتی خود تبدیل کر...
	- با توجه به مجموع شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی یونان که در این نوشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند می توان گفت که توافق مالی جدید بین وام دهندگان و دولت یونان مبنی بر پرداخت وامی به مبلغ 86 میلیارد یورو ظرف سه سال به این کشور که با پذیرش شرایط...
	- تجربۀ یونان در سال های گذشته، به ویژه در 6 ماه اخیر به روشنی نشان داد که خرده بورژوازی در تحلیل نهائی قادر به ارائۀ برنامه و سیاستی مستقل از برنامه و سیاست بورژوازی نیست. سیاست سیریزا تأیید کامل این ادعاست. ممکن است گفته شود سیاست سیپراس، سیاست کل س...
	- یک درس مهم دیگر از تجربۀ یونان ناکارآئی پارلمان و یا روش های شبیه آن مانند رفراندم در جهت منافع مردم و به طور کلی در مبارزه با بورژوازی است. این به معنی نفی هرگونه تلاش و یا استفاده از روش های پارلمانی و یا مراجعه به آرای مردم – که در شرایط معینی می...
	- این دو درس مهم، یکی ضرورت سیاست مستقل پرولتاریا و عدم دنبال روی از سیاست بورژوازی و یا خرده بورژوازی و دیگری نداشتن توهم به پارلمان و رفراندم و غیره و ضرورت ساختن ابزارها و روش های خاص پرولتاریا در مبارزه، نه تنها برای پرولتاریای یونان بلکه برای پرو...
	- درس بسیار مهم دیگر درک روابط نزدیک و ارگانیک بین بورژوازی خودی و بورژوازی بین المللی است. حمایت احزاب بورژوائی یونان و نهادهای اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و غیره از یکدیگر در مقابل کارگران و توده های زحمتکش و حتی حمایت آنها از سیپراس و حکومت...

