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نامیده "  تولید ملی"و "  وحدت ملی"  را خامنه ای سال  19سال 
بیش شعار دائمی رژیم   و  وحدت ملی و تولید ملی کم.  است

جمهوری اسالمی بوده است و برجسته کردن آن درهر مرحله 
طرح دوباره آن در .  برای رژیم کاربرد خاصی داشته است 

شرایط جاری قرار است  کلید رفع بحران گسترده ای باشد که از 
لحاظ سیاسی و اقتصادی و حتی ایدئولوژی تار و پود سرمایه و 

سوال این است .  حکومت اسالمی در ایران  را در برگرفته است 
این  طرح می تواند این بارآن کلید جادوئی باشد که رژیم و 

 سرمایه را از این مخمصه نجات دهد ؟ 
 !طرح وحدت ملی؟

شاید بتواند این یک طرح سیاسی است و بنظر جمهوری اسالمی 
راه گشا و هدفمند باشد، و اولین بار نیست که این طرح در چهار 
چوب جمهوری اسالمی و از طرف شخص خامنه ای مطرح 

هم بطور جدی  88میشود، این طرح از جانب موسوی در سال 
این طرح در کلیتش از .  مطرح شد

جانب هر جناح حکومتی چه در 
قدرت باشد یا نه یک معنی دارد، آنهم 
امید به اینکه تمام جناحها با هر 
اختالف سیاسی که دارند با ایجاد 
انسجام در صفوف خود حول یک 
طرح مشترک به نام وحدت ملی برای 
دفاع از نظام جمهوری اسالمی عمل 

امید خامنه ای امسال با مطرح .  نمایند
کردن این شعار این است که نه تنها با 
این شعار یک وحدت عملی بین 
جناحهای مانده در قدرت بوجود 

بیآورد، بلکه با مطرح کردن این شعار مسائل ملی و ناسیونالیستی 
را بر جسته نموده و توده های مردم را این بار با عوام فریبهای 
میهنی و ملی در مقابل تورم و گرانی سرسام آوری که کل جامعه 

البته دولت خامنه ای و احمدی .  را فرا گرفته به سکوت وادار نماید
نژاد برای حفظ حکومت خود و مقابله سیاسی که با آن روبرو 
هستند، سعی نموده اند از جلد ارتجاعی اسالمی ظاهراً خارج شده 
و با استفاده از این شعارهای ملی و بسیج نمودن توده های مردم 
حول و حوش آن به عمر ننگین خود چند صباحی بیشتر ادامه 

برای فائق آمدن به بحران اقتصادی موجود و تدوام آن .  بدهند
واقعیت این است که چنین شعارها و طرح هایی نه تنها از جانب 
خامنه ای و احمدی نژاد، بلکه قبال هم از سوی بسیاری از محافل 
و مراکز و چهره های رژیم با این مضمون واحد به نام های 

طرح وحدت ملی، وفاق ملی، برون رفت :  مختلف تکرار شده است
از بحران، آشتی ملی، و نظایر اینها، اما عملن کارایی نداشته 

 . است 
بحران اقتصادی !  بنا به چه ضرورتی این شعار دوباره مطرح شده

که امروز جامعه ایران را فرا گرفته است با طرح هدفمند کردن 
یارانه ها تقلیل نیافته ومیزان تورم سرسام آور در اثر تحریمهای 
اقتصادی امپریالیست های امریکا و اروپا تشدید گردیده و زندگی 
میلیونها کارگر و زحمتکش را در شرایط فالکت باری قرار داده 

رژیم جمهوری اسالمی با محاسبات جدیدی روبروشده است، .  است

سران حکومتی این خطر را کامال احساس می نمایند که این بحران 
شدید اقتصادی، بحران سیاسی را بدنبال خواهد داشت و امکان اوج 
جنبش توده ای ونیز تامین زمینه های وقوع یک انقالب بدور از 

بهمین دلیل جناح احمدی نژاد و شخص خامنه .  انتظار نخواهد بود
ای به آشتی جناح ها و دستکم به پذیرش اینها بمثابۀ اپوزیسیون 

بمیدان آمده است، تا جائیکه "  وحدت ملی"  با طرح شعار "  خودی"
خود خامنه ای و برخی از تحلیل گران دولت نیز، با دادن تحلیلهای 
مختلف سعی نموده اند به احساسات شووینیستی و ملی توده های 
مردم دامن زده، ضمن جا انداختن این شعار توده های مردم را به 

 . ریاضت کشی بیشتر فرا بخوانند
قطعاً در میان سران رژیم و جناحهای مختلف آن این هم نظری به 
وجود خواهد آمد که در صورت خطر خیزش توده ها با هم متحد 

دولت "شده، و در خنثی نمودن چنین خطری به تدابیری چون 
 .متوسل شوند" وحدت ملی

 !تولید ملی
تولید ملی؛ "همچنین سال جدید به تدبیر خامنه ای به نام سال 

ش ع ا ر   .  نامگذاری شده است"  حمایت از كار و سرمایه ایرانی
ا ن     9919ا ی   ب ر ا ی   س ا ل   خ ا م ن ه  ا س ت    ب ه    ی ک        ب ح   ر  ی ر     پ ا س   خ ی   ن ا گ ز 

ع م ی ق   ا ق ت ص ا د ی   ک ه     گ ل و ی   ر ژ ی م   ج م ه و ر ی   ا س ال م ی     ا ی ر ا ن   ر ا   ب ه   
ب ر   ا ث ر   ب ح ر ا ن   ا ر ز ی ،   م ن ا ب ع   م ا ل ی   ک ش و ر   ب ه   .  س خ ت ی   م ی   ف ش ا ر د 

ق ی م ت   م و ا د   ا و ل ی ه   .  ص و ر ت   ا ی ر   ق ا ب ل   ت ص و ر ی   د ر   ح ا ل   ک ا ه ش   ا س ت 
ا ی   و   م ص ر ف ی   و ا ر د ا ت ی   ب ه   چ ن د ی ن   و   ب ه   ط و ر   ک ل ی   ک ا   ه ا ی   س ر م ا ی ه 

ه م   ز م ا ن ،   ا ج ر ا ی   ف ا ز   ا و ل   ه د ف م ن د   .  ب ر ا ب ر   ق ی م ت   ا ف ز ا ی ش   ی ا ف ت ه   ا س ت 
ب ا   ق ی م ت ب گ ذ ا ر ی   ب ر ا ی   ک ا   ه ا   ا ز   ( ی ا   ح ذ ف   س و ب س ی د ه ا )ه ا   ک ر د ن   ی ا ر ا ن ه 

ج ا ن ب   د و ل ت   ه م ر ا ه   ش د ه   ب و د ،   ث ا ب ت   ن گ ه   د ا ش ت ن   ق ی م ت   ب ع ض ی   ا ز   
در سال گذشته دولت  ک ا   ه ا ی   م ص ر ف ی   ر و ز ا ن ه   و   ع م و م ی   م ر د م ، 

را واداشت اجباراً قیمت بعضی از اجناس مصرفی مردم را ثابت 
نگه دارد تا بدین صورت در ابتدای طرح هدفمندی یارانه ها جلوی 

 اعتراضات عمومی مردم را بگیرد 
های اقتصادی توسط کشورهای اربی باعث از سوی دیگر، تحریم

های خود به شد که جمهوری اسالمی به ناچار برای رفع نیازمندی
در عرصه تجارت خارجی، .  بین المللی روی آورد"  بازار سیاه"

نفت و گازش را تقریبا در .  گرانتر بخرد و ارزانتر بفروشد
معامالت پایاپا  مجانی بدهد و به ازای آن، مجبور شود به وارادات 
هر بنجلی که از سوی چین و برخی از کشورهای اربی عرضه 
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4صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

های بین المللی باربری و و بهمین دلیل  به شرکت.  میشود تن دهد
های رایج، درصدهای با  و باور نکردنی بیمه، نسبت به نرخ

 .بپردازد
بعد از اینهمه سال که اقتصاد ورشکسته جامعه ایران از میزان 
قابل مالحظه ای از تولیدات داخلی اش کاسته شده و بیشترین 
فراوردهای مصرفی را از طریق کا های واراداتی چینی و هندی 
تامین نموده ، اکنون به یک باره به این نتیجه رسیده که از طریق 

افزایش شدید قیمت !!  تولیدات ملی اقتصادش را سرو سامان دهد
نفت خام در بازار جهانی در چند سال گذشته عاملی مهم برای 
افزایش بودجه دولت بوده و در این سالهای اخیر دست احمدی نژاد 
و خامنه ای را باز گذاشت تا برداشت های مکرر از صندوق 
ذخیرۀ ارزی را در راه پروژه های اقتصادی نا معقول و ریخت و 

در شرایط فعلی به دلیل بحران .  پاش های حکومتیشان خرج کنند
شدید اقتصادی، جمهوری اسالمی برای برون رفت از این شرایط  

وحدت "  بدنبال ترفند و استفاده از این قبیل واژه ها یی همچون 
میگردد تا از طرفی بتواند بخش های "  توحید ملی"  و "  ملی 

مختلف سرمایه داری را دور پالتفرم واحدی متحد کند و در عین 
حال بدین وسیله از طریق این شعارهای ملی که در واقع تغییر 
ریل رژیم برای نجاتش از بحرانهای موجود رود رور با آن می 
باشد نیرو بسیج نماید، تا بدین وسیله بتواند حفظ نظام را تضمین 

اما اوضاع اقتصادی و سیاسی حکومت سرمایه جمهوری .  بخشد
اسالمی وخیمتر از آن است که با متوسل شدن به این طرحها بتواند 

ضامن رژیم سرمایه داری ایران شود و در عین حال خود را از  
  .مهلکه رها کند
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وجود مسئله ملی و سوء استفاده ناسیونالیست ها ازآن، گرایش 
سوسیالیست کارگری را ملزم می کند با تدقیق کردن مباحث حول 
آن راه های اثباتی رفع ستم ملی را در مقابل کارگران و 

 .زحمتکشان قرار دهد
ملت معضلی است پیش پای توده هاى وسیع مردم که کسى منشاء 
آن را نمیداند و سعی شده آنقدر طبیعى جلوه داده شود که همه آن 

ازاین دیدگاه ملیت نمونه ای براى   .را بخشى از وجود جوامع بدانند
دسته بندى و آرایش دادن به انسانهای یک منطقه خاصی در رابطه 
با تولید و سازمان سیاسى و فرهنگ جامعه و محیط زیست آن 

شرایط ملت بودن و ملت نام گرفتن توده هاى .  منطقه می باشد
. مختلف مردم هر روز در متن تاریخ تولید، و باز تولید میشود

بر خالف طبقات یک پروسه علمى و "  تعریف یک ملت"پروسه 
دیالکتیکی نیست، یک اتفاق مادى است که بنا بر مقتضیات 

 .اقتصاد، فرهنگ، سیاست و ایدئولوژى شکل میگیرد
مسئله ملی و ناسیونالیسم، تحت عنوان دو مقوله، و پدیده بهم ربط 

در واقع از نظر تاریخی .  دارند، ناسیونالیسم بر ملت مقدم است
 .ملتها محصول سیاسی و ایدئولوژیک ناسیونالیسم اند

در دوران بعد انقالب تا به امروز گرایشات ناسیونالیستی با 
تحریک کردن احساسات ملی توده های مردم کرد در کردستان 
تالش نموده اند، سمت وسوی مبارزاتی کارگران و زحمتکشان 
کرد را منحرف نموده و رنگ و لعابی ملی و ناسیونالیستی به آن 

 . بدهند
مبارزه علیه ستم و تبعیضات ملى، و جلوگیرى از نشر سموم ملى 
گرایى در جنبش طبقه کارگر یکی از وظایف مهم سوسیالیستها 

ملی گرایی و ناسیونالیسم از حربه های بورژوازی .  بوده است
است که برای تفرقه پراکنی در صفوف کارگران و مردم 
زحمتکش بکار گرفته، و مانع وحدت کارگران و تقویت گرایش 

در مقطعى که ملى گرایى و ملت تراشى .  سوسیالیستی می شود
میلیونها انسان را در اقصى نقاط جهان  به خون میکشد و بیخانمان 
میکند، در مقطعى که جهانى شدن سرمایه و تولید، پوچى تعلق ملى 

ملی گرایی .  را در افکار طبقه کارگر جهانی بی اهمیت نموده است
و ناسیونالیسم نخواهد توانست آن آلترناتیو موجودی باشد که به رفع 

مدافعان این گرایش در واقع همان اهداف .  ستم ملی پاسخ دهد
بورژوازی را دنبال می کنند، هدفشان نه خاتمه دادن به این ستم 

در مناسبات ظالمانه و نابرابر .  بلکه یافتن جا پایی در قدرت است
سرمایه داری طبقه کارگر استثمار شده با هویت ملی اش تداعی 

که ....نمیشود، بلکه این کارگر کرد، فارس، بلوچ و ترک است
و بالعکس .  بدون در نظر گرفتن هویت ملی اشان استثمار میشوند

این سرمایه دار ترک، کرد، بلوچ و فارس است که از نظر طبقاتی 
بعنوان بخشی از بورژوازی به استثمار کارگران و سود آوری هر 

در واقع این منافع طبقاتی است .  بیشتر برای سرمایه دست میزند
که صف طبقاتی انسانها را در یک منفعت مشترک مشخص می 

 . کند نه هویت ملی اشان
مسئله ستم ملی در قالب یک جنبش ملی سراسری برای ملت کرد 
در کردستان ایران بلکه برای مناطق کردنشین کشورهای دیگر 
همیشه مطرح بوده و بعنوان یک معضل جهانی مورد توجه 

امپریالیستها، و همچنین نیروهای چپ و آزادیخواه قرار داشته و 
هر کدام برای حل آن در طول این سه دهه راه حلهای خود را 

تا قبل از سقوط بلوک شرق دفاع از جنبش کرد و .  ارائه داده اند
مبارزه برای حل آن از نظر استراتژیکی به عنوان یک معضل 

اما بعد از سقوط شوروی و .  همیشه مورد توجه چپ قرار داشت
دیوار برلین و تهاجم وحشیانه بورژوازی به سوسیالیسم و کمونیسم 
بخشی ازچپ به سوسیال دمکراتهایی تبدیل شد، که راه حلهای حل 
مسئله ملی را نه در راه حلی سوسیالیستی بلکه در راه حل 

امروزه نمونه مشخص آن را در .  امپریالیستی جستجو می نمایند
رابطه با ملت کرد عراق و دولت دست نشانده آمریکا در این 

که بجز بالتکلیفی، فقر بیشتر، .  منطقه می توان مشاهده نمود
اما تا .  بیکاری، آوارگی و مصیبت چیزی بهمراه نداشته است

جاییکه به کردستان ایران بر میگردد، و موضوع بحث این نوشته 
در طول این دو دهه اخیر ما شاهد عروج استراتژی ای .  میباشد

بوده ایم که در ایاب یک استراتژی چپ و سوسیالیستی روشن 
آشکارا خواسته سرنوشت جنبش ملی کرد را به عملکرد نیروهای 
راست جامعه ایران با سیاستهای قدرتهای امپریالیستی گره بزند و 
در این رابطه توانسته هم امیدهایی را برانگیزد، و تالشهایی در 
این راستا از طرف جناح راست جنبش در سطح کشوری در ایران 
با عروج جنبش اصالحات بعمل آمده  تا در کردستان نیز حرکتی 
مشابه با جنبش اصالحات سراسری  شکل بدهند اما با ناکامی 

علت عدم .  گرچه این تالش هنوز کماکان ادامه دارد.  روبرو شد
موفقیت گرایش راست را در نیرومند بودن جنبش چپ در 

آن هم محصول تاریخی بیش از .  کردستان ایران باید جستجو نمود
سه دهه جانفشانی و مبارزه بیوقفًه کمونیستها در کردستان بوده 

آنچه بعد سیاسی و تاریخی مسئله ملی کردستان ایران را .  است
بعد از انقالب، مبارزه انقالبی مردم .  برجسته و متفاوت می نماید

کردستان علیه ستم ملی به مبارزه ای توده ای و رادیکال تبدیل شد 
این مبارزه به یک جنبش .  که تا به امروز تدوام یافته است

اجتماعی تبدیل شد که در واقع چپ از سردمداران این جنبش 
 .محسوب میشد

برای روشن شدن نقش و سیاست ناسیونالیسم و نیروهای چپ و 
. سوسیالیسم در طول این سه دهه  زم به توضیح مختصری است

در آن دوره هم سیاست ناسیونالسیتها در کردستان از همان ابتدا نه 
تنها ربطی به منافع کارگران و زحمتکشان نداشته بلکه به عنوان 

و تا به امروز هم بیربطی آن .  نیروی باز دارنده نقش ایفا می نمود
ویژگی که به کردستان سیمای برجسته ای .  را میتوان مشاهده نمود

رادیکالیسم چپ .  میداد، وجود جنبش توده ای در آن دوره بود
درون این جنبش توده ای بود که آن را از سایر جنبشهایی که در 
دوره های قبل در کردستان بوقوع پیوسته بود متمایز می ساخت 
که باعث میشد حیات سیاسی خود را با طبقه کارگر جامعه 

بر خالف جنبشهای قبلی کردستان که بیشتر . کردستان تعریف نماید
. جنبه ملی بودن و مطالبات مربوط به آن را نمایندگی می نمودند

از ویژگیهای جنبش توده ای این بود که برای اولین بار در تاریخ 
مبارزات سیاسی کردستان جمهوری اسالمی را با تحمیل مطالبات 
و خواسته های خود به عقب نشینی واداشت، و مجموعه این 

 نگرشی سوسیالیستی، به مسئله ملی و ناسیونالیسم در کردستان
 سحر صبا
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این مطالبات به شکل پالتفرمهای مشخص سیاسی و روشن که با 
زندگی روزمره وخواسته های توده های کارگر و مردم زحمتکش 

آزادیهای وسیع دمکراتیک، برخورداری .  ربط داشت تعریف میشد
از حق بی قید وشرط تشکل و اعتصاب، برابری کامل حقوق زن 
و مرد، جدائی مذهب از دولت، افزایش دستمزد، کاهش ساعات 

، این خواسته و پروسه ای که در این .....کار، بیمه بیکاری و
راستا انجام یافت دقیقا نشانی از عروج رادیکالیسم طبقه کارگر و 

 .بی افقی ناسیونالیسم کرد بود
در این دوره مبارزات همه جانبه ای برعلیه جنگ ارتجاعی ایران 
و عراق از اعتراض بر علیه تحریم عمومی عوارض و مالیاتهایی 

تظاهرات .  که در ارتباط با جنگ مطالبه میشدند صورت گرفت
ضد جنگ تا حدود زیادی عرصه را بر جمهوری اسالمی تنگ 

مبارزه و اعتراضات توده های کارگر و زحمتکش شرایط و .  نمود
فضای سیاسی ای را ایجاد نمود که  مبارزات کارگری و ارتباط  

در این دوره دهها .  درونی آگاهانه این مبارزات گسترش یافت
اعتصاب کارگران کوره پزخانه ها در داخل و خارج شهرهای 

این اعتصابات تاثیرات عمیقی را چه به .  کردستان بو قوع پیوست
. لحاظ آگاهی سیاسی و حول هماهنگ کردن دستمزدها ایجاد نمود

طبقه کارگر کردستان فاقد تشکلهای توده ای وسیع بود اما در همان 
حال اشکال مبارزاتی در ابعاد مختلف خود نمایانگر درجه ای از 
آگاهی سیاسی و ارتباطات درونی شبکه های محافل کارگری و 

البته اعتراضات و اعتصابات .  رهبران عملی کارگران بود
کارگری تنها مختص به کوره پزخانه ها نبود،  کارگران فصلی 

محیطهای .  بخش وسیعی از طبقه کارگر کردستان را تشکیل میدهند
اما از .  کارگری دیگر هم شاهد این اعتراضات و اعتصابات بودند

حرکتهای بر جسته در کردستان در آن دوره مراسمهای مستقل و با 
هزاران کارگر هر . شکوه اول ماه مه ها در شهرهای کردستان بود

ساله علیرام ممانعت دولت و دستگیریهای بعد آن، با خواستهای 
سیاسی رادیکال و انترناسیونالیستی مراسم اول ماه مه را برگزار 

طبقه کارگر کردستان و توده های زحمتکش شاهد  88سال . نمودند
یکی از با شکوه ترین مراسمهای اول ماه مه در شهر سنندج بود، 
شش هزار کارگر در این مراسم شرکت نموده بودند و سخنران این 
مراسم جمال چراغ ویسی یکی از کارگران سوسیالیست بود که به 
جرم سخنرانی در این مراسم اول ماه مه بدست جنایتکاران رژیم 

در این مراسم قطعنامه هایی صادر شد، همزمان با این .  اعدام شد
مراسم در شهر سنندج هزاران کارگر در شهرهای دیگر کردستان 

قطعنامه کارگران .  نیز مراسمهای اول ماه مه را برگزار نمودند
سنندج توانست تصویری روشن از تاثیرات، این حرکت و اهداف 

قطعنامه اول ماه مه سنندج کامال .  و آرمانهای آن را بدست بدهد
محتوایی طبقاتی و انترناسیونالیستی داشت ضمن اینکه در 
همبستگی با کارگران جهان این روز را برگزار می نمودند، متن 

از جمله :  قطعنامه خواسته و مطالبات کارگری را طرح می کرد
خواست تعطیلی اول ماه مه، خواست آزادی تشکلهای کارگری، 
خواست برابری کامل حقوقی زنان و مردان، خواست بیمه 
بیکاری، خواست ممنوعیت کار کودکان، خواست افزایش 
دستمزدها، اعالم همبستگی بین المللی از مبارزات کارگران در 

اینها چهره مبارزه سیاسی و طبقاتی را در .  سراسر نقاط جهان
این مبارزات طبقاتی در تغییر .  کردستان آن دوره نشان می دهد

دادن فضای سیاسی، ایجاد سنتهای مبارزاتی که بویژه طبقه کارگر 
برگزاری مراسم با .  آن را نمایندگی می نمود تاثیر بسزایی داشت

شکوه اول ماه امسال در سنندج و سایر شهرهای کردستان بازتابی 
از تداوم این سنتهای مبارزاتی قوی طبقه کارگر کردستان بوده و  

نشانی از رشد و تقویت گرایش سوسیالیستی موجود در آن جامعه 
 .میباشد

اما نقش چپ در این سه دهه در تاثیر گذاری بر جامعه کردستان و 
روی سخن با .  نقش آن در رابطه با ناسیونالیسم قابل تعمق است

چپی است که انتظار میرفت زمینه و فضای سیاسی جامعه 
کردستان را برای رشد گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر تقویت 

تا جایی که به مبارزه برای رفع ستم ملی بر می گردد از !  نماید
ویژگیهای این مبارزه در کردستان ایران این بود که با مبارزه 

مبارزه طبقاتی ای که با شرکت مستقیم .  طبقاتی همسویی داشت
طبقه کارگر کردستان و به نمایش گذاشتن قدرتش در صحنه 
سیاسی جامعه با وجود اختناق جمهوری اسالمی از پتانسیل قوی 

انتظار میرفت کردستان با حفظ جو انقالبی بدرجه .  برخوردار بود
اما بد یلی این .  ای پرچمدار مبارزات طبقه کارگر ایران باشد

و بمراتبی که بخش اصلی  از این  چپ به سانتر و .  اتفاق نیافتاد
راست چرخید زمینه برای پیشروی راست و افول ناسیونالیسم  

این نوع چپ تقریبا به حاشیه رانده .  خودمختاری طلب مساعد شد
شد و محور اصلی کار و فعالیتش را به تبلیغ سازمانی، حفظ آن و 
مطرح کردن خود اختصاص داده، و کمترین تاثیر در زمینه کار و 

کمترین نقش .  فعالیت اجتماعی و توده ای از خود بر جا نگذاشت
را بدون موضعگیری سیاسی و بموقع در قبال تغییر و تحو تی که 

از وظیفه ای .  در صحنه سیاسی ایران اتفاق می افتاد ایفا می نماید
که بعهده داشت و بعنوان قویترین نیروی چپ در منطقه  قرار بود 
در امر سازماندهی طبقه کارگر نقش داشته باشد، خود را بی 
وظیفه نموده و دامنه مبارزاتش تا حد دفاع سطحی از مسئله ملی 
تقلیل یافت و مدعی است که برای رفع ستم ملی برنامه دارد ولی 
ما باید نشان دهیم که داشتن برنامه زیبا و آراسته بدون وجود طبقه 
کارگر متشکل در میدان که رفع ستم ملی هم برایش یک مطالبه 

طیف چپ .  اساسی باشد هیچ کارساز نیست و نخواهد بود 
موضعگیری کمونیستى اش در قبال ناسیونالیسم و احزاب 

این .  بورژوایى چه در عراق و چه در ایران با سکوت اختیار شد
چپ تحت عنوان سوسیالیستهای منطقه موظف بود حقایق سیاسى 

هنگام  بمیدان آمدن دو .  جامعه را براى طبقه کارگر روشن کند
ای مردم ایران، مردم کردستان در این جنبش  دوره جنبش توده

استد ل چپ در این منطقه این بود که مردم .  شرکت نکردند
کردستان در رای گیری شرکت نکرده اند بنابراین شرکت در 

البته این موضعگیری بی افقی این چپ .  جنبش را درست ندانستند
را از نظر استراتژیکی نشان می داد و همین بی افقی را در 
سرنوشت یک ملت با عدم شرکتشان در جنبش سراسری توده ای و 

و در عوِض ماندن در فضای خویش .  به حاشیه راندن آنها رقم زد
های همه نشانهوو دیر شركت جستن در جنبش اعتراضی؛ همه 

چِپ .  ای بودن و ایر كارگری بودن چنین چپی استانفعال، فرقه
كند و آن را در جهت كارگری و رادیكال در جنبش شركت می

یعنی .  كندداری هدایت میی ضد سرمایهرادیكالیسم و مبارزه
گری و گر است، یعنی تاثیرگذار است و با این دخالتدخالت

تاثیرگذاری در جامعه و بین مردم و کارگران حضور زنده و عینی 
مردم كردستان از سراسر ایران  جنبش اعتراضی جدایی.  دارد
اری برای كل چِپ ایران است که در فرصتهایی دیگری که هشد

جنبش کارگری و چپ برایش پیش خواهد آمد حداکثر استفاده را 
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 . را بنماید
این چپ در کردستان در طول سه دهه بجای مبارزه فعال و 
موضعگیریهای رادیکال و دخالتگریهایش در سوخت وساز مبارزه 
طبقاتی طبقه کارگر کردستان به نیرویی تبدیل شد که کل فعالیت 
سیاسی اش را به پاسداری از تعدادی نیروی مسلح ایر فعال، و 
حتی بدون سالح سنگین و به درد یک مبارزه نظامی به خور، 

اداره کردن چند سایت اینترنتی و رادیو و تلویزیونی اختصاص  
در طول این سالهای مبارزاتی بجای تبلیغ و ترویج کمونیستی، . داد

بیشترین افتخار سرتیتری برنامه ها ی تلویزیونی اش را به تعریف 
و تمجید از نیروهای رزمنده پیشمرگایتی اش اختصاص داده شد، 
بدون اینکه حتا یک عمل نظامی نیز داشته باشد و نیز بدون توجه 
به اینکه درعرض این سالها چه تغییر و تحو ت مهمی در جامعه 

این چنین است که همچنین چپی با .  ایران و جهان اتفاق افتاده است
نظاره گری، ماهیت سیاسی و طبقاتی خود را با عقبگرد و 

و این چپ به جای .  چرخیدن هر چه بیشتر به سانت نمایان میسازد
تقویت گرایش سوسیالیستی و تقویت پتانسیلی که در طبقه کارگر 
کردستان موجود است، عملن با نقشی که ایفاء می نماید، به شکلی 

 . بر این پتانسیل مهار زده است
دو اتفاق مهمی که در صحنه سیاسی ایران و جهان در حال جریان 
است، بر این چپ تاثیراتش را گذاشته است و آن را ناگریز به 

او ً با رشد .  بازنگری در موضعگیریهای جدیدی نموده است 
گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر در کردستان و فعال شدن سوخت 
و ساز درونی این عرصه، چپ را در کردستان با معضالت و 

چپ در بین دو راهی .  مشکالت سیاسی جدیدی مواجه ساخته است
است چاره ای جز این ندارد، که یا با گرفتن موضع رادیکال و 
حضور فعال خود این گرایش را تقویت نموده، و وفاداری خود به 
سوسیالیسم و جنبش سوسیالیستی را به اثبات برساند یا با چرخیدن 
بیشتر به سانت حل مسئله ملی را از نه از طریق طبقه کارگر و 

دوماً تغییر و تحو ت .  مبارزاتش بلکه از طرق دیگر دنبال کند

سیاسی موجود در خاور میانه، بخصوص نقش نیروهای 
امپریالیستی ناتو، آمریکا و اروپا در لیبی جنب و جوش و امیدهای 
واهی را در دل احزاب بورژوایی و ناسیونالیسم کرد در منطقه 

بخش عمده اپوزیسیون کرد که مدتها است که .  بوجود آورده است
با دادن چراغ سبز به حکومت مرکزی که از دوره جنبش 
اصالحات در ایران شروع شده وفاداری خود را بنوعی نسبت به 

آنها با برجسته نمودن مسئله کرد و .   آن اعالم و اثبات نموده اند
دفاع از جناح اصالح طلبان و لیبرالها به این امیدند جا پایی در 

در ضمن حل مسئله کرد را  در ایران . حکومت مرکزی پیدا نمایند
. همچون کردستان عراق در را ه حل امپریالیستی جستجو نمایند

شروع و محور نقد سوسیالیسم کارگری در اوضاع  نه توهم به 
حمایت امریکا از اپوزیسیون کرد بلکه حمایت خود اپوزیسیون 

 .کرد از امریکا است
افشای ناسیونالیسم و احزاب بورژوایی که در پشت سانتر و 
گرایش راست پنهان شده است امروز جزء وظایف اصلی 

. سوسیالیستها و گرایش سوسیالیستی طبقه کارگر کردستان میباشد
ما سوسیالیستها موظفیم حقایق سیاسى را رو به جامعه براى ملت 

اجازه داده .  کرد ، کارگران و زحمتکشان کردستان افشاء نمائیم
نشود یکبار دیگر از احساسات ملی مردم کرد در جهت اجرای 

این .  سیاستهای شوم بورژوازی بویژه امپریالیستها استفاده شود 
حرکت ناسیونالیستی و متحد شدن احزاب ناسیونالیست کرد و 
تمایلشان به سمت امپریالیسم و راه حل هایش می تواند یک مانع و 
چالش جدی در راه پیشروی گرایش چپ سوسیالیستی طبقه کارگر 

طبقه کارگر کردستان بنا به سابقه مبارزایتش باید متحد تر و .  باشد
متشکل تر برای خنثی نمودن این موانع جدی قدم برداشته و راه را 
در اتحاد با طبقه کارگر در کل ایران  برای ایجاد حزب طبقاتیش 

نه تنها رهایی طبقه کارگر کردستان .  هر چه بیشتر هموار نماید
بلکه حل مسئله ستم ملی فقط و فقط در رسالت این طبقه و راه حل 

 .   های سوسیالیستی آن میباشد
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توليد ملی؛ حمايت از "  سال جديد از طرف خامنه ای به نام سال 

درباره چرايی .  نامگذاری شده است"  كار و سرمايه ايرانی

توان آن را در ارزش بخشيدن  نامگذاری سال جاری به اين نام می

به مصرف کاالی وطنی و مسأله توليد داخلی از طرف دولت، و 

های اقتصادی از  بحرانهای عميق اقتصادی که با توجه به تحريم

 .طرف دول غربی با آن روبرو است جستجو نمود

اقتصاد ورشکسته ايران که سالها است با بحرانهای متمادی روبرو 

است در سال جاری به علت بحران ارزی و مسئله تحريمها به اوج 

و نتيجه آن را در بيکاريهای وسيع و روز افزون .  خود رسيده است

درصدی قدرت خريد مردم  06درصد و کاهش  23و نرخ تورم 

نسبت به سال گذشته در گران شدن هر چه بيشتر قيمت مايجتاج 

در .  زندگی توده های مردم و باال رفتن قيمت مسکن مشاهده نمود

طول چند ماه اخير مراکز صنعتی بزرگ و کوچک يا تعطيل شده 

و هر روز تعداد بيشتری از .  است و يا در حال تعطيل شدن است 

کارگران قربانی اوضاع نابسامان اقتصادی کشور و سودجويی 

علت به تعطيل کشانده .  سران حکومتی و سرمايه داران ميشوند

شدن اين صنايع از اينجا ناشی ميشود که، صدها كارخانه كوچك و 

متوسط در نقاط گوناگون كشور كه با مواد اوليه صنايع پتروشيمی 

های بانكی در  گذاری بخش خصوصي و گرفتن وام  و سرمايه

های صنعتی تأسيس و شروع بکار نموده  های اخير در شهرك دهه

ها  بودند، ناگهان با يك سياست جديد و عدم حمايت از اين كارگاه

يعنی آزاد سازی نرخ مواد اوليه پتروشيمی قرار گرفتند، از يک سو 

توان رقابت با انواع محصوالت مشابه خارجی را نداشتند و از 

سوی ديگر با عوارض و ماليات، حمل و نقل، روبرو شده و يکی 

پس از ديگری، تعطيل شدند و برای نمونه، بيش از صد كارخانه 

از ادامه فعاليت ...  های مورد استفاده در صنايع آرد و توليد كيسه

بازماندند، دليلش هم اين است که در آزادسازی مواد پتروشيمی، 

هيچ گونه حمايت ارزی از جانب دولت در خريد مواد اوليه و خام 

همین اردیبهشت ماه، بیش از صدها .  برای اين صنايع بعمل نيامد
توليد کننده شهاب خودرو که بزرگترین  نفر از کارگران شرکت

های خودرو  وضع بقيه کارخانه.  خودرو در ايران است اخراج شدند

قطعات اساسی مختلف برای توليد بسياری .  سازی هم بحرانی است

از محصوالت سايپا و پارس خودرو و ايران خودرو عمدتا از 

عليرغم وجود . شود خارج وارد شده و در اين کارخانه ها مونتاژ می

های انحصاری در ايران که تا امروز  بازار انحصاری و قيمت

رشته توليد خودرو را سر پا نگهداشته و به يک عرصه بسيار 

سودآور تبديل کرده، اما اوضاع بشدت بحرانی روی اين صنايع 

مادر هم بسرعت تاثير گذاشته، سالنهای توليدی که روزانه بيشتر از 

کردند حاال ميزان روزانه توليدشان تقريباً به  هزار خودرو توليد می

انبارها از قطعات ضروری خالی شده .  روزی صد تا رسيده است

اند و يا  قطعات چينی ،هندی و برزيلی هم يا هنوز نرسيده.  است

این وضعیت در مورد   .جوابگو به اين ميزان باالی توليد نيست
صنایع واگن سازی، فو دسازی، کشتی سازی و نیز صنعت تولید 
تایر صادق است که بحران و ورشکسته گی شان عمدتاً ناشی از 

طبق .  واردات بی رویه ی کا  در چهار سال اخیر بوده است
خبری که از طرف انجمن تولیدکننده گان فو د ایران اعالم شده 

هزار تن فرآورده های فو دی کشور در انبارها  055بود معادل 
دولت  88انباشت شده و به فروش نرسیده است، زیرا در سال 

بیش از هشت میلیون تن فو د وارد کشور کرد، در حالیکه از 
به .  طریق تولیدات داخلی امکان تولید بیش از این موجود است

همین منوال، واردات  ستیکهای چینی در چند سال اخیر تولیدکننده 
 .گان داخلی تایر را عمالً از صحنه تولید حذف کرده است

در طول سالهای گذشته طبق آمار و ارقامی که خود سازمان کار 
به کرات اعالم کرده است هزاران کارگر در نوبتهای مختلف کار 

آنها در .  خود را از دست داده اند و به خیل بیکاران پیوسته اند
پاسخ به این سیاست ضد کارگری، سیاستهای انقباضی بانک 

اما واقعیت ایر از این . مرکزی را دلیل اصلی بیکارسازیها میدانند
اقتصاد مبتنی بر رانت خواری، حجم سنگین و سرسام آور .  است

واردات، کاهش تولید داخلی، خصوصی سازی نئولیبرالی، قوانین 
ضد کارگری کار که قراردادهای سفید و موقت به عنوان یک 
نمونه مشخص می توان از آن نام برد ، بحران جهانی، کاهش 
قیمت نفت از جمله د یل اصلی بیکارسازیها و کاهش دستمزدها 

 .بوده است
تعداد فزاینده ی بیکاران و نیمه بیکاران به گونه یی محتوم در 
ورای این رکود و ورشکسته گی پیاپی کارخانه ها امسال به اوج 

. کارگران با فالکتبارترین شرایط  رودرو هستند.  خود رسیده است
آنان در استیصال کامل برای بقای خود به اشتغال ایر رسمی روی 

کارگران پيمانی در موج بيکاری که دامنگير اکثريت .  می آورند

صنايع بزرگ و کوچک شده اولين قربانيان اين سياست اخراج 

طرح .  بعد از آنان نوبت کارگران رسمی ميباشد.  سازيها هستند

بازنشستگی و يا بازخريد شدن، از طرحهايی است که سنتاً در 

برخی از صنايع به قوت خودش باقی است، در اين روزهای پر 

 

 !چه اهداف شومی نهفته است" تولید ملی"در شعار 
 شهرام یوسفی
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. مخاطره و بدون چشم انداز به کارگران قدیمی تر ارائه میشود
سیاستی که دولت در برخی از کارخانه های بزرگ در رابطه با 
اخراج سازیها اتخاذ نموده است، بر این منوال است، برای اینکه 
کارگرانی که اخراج میشوند در سالن به چشم نیایند آنها را با حفظ 

دولت از ترس و وحشتی که پیش رویش .  حقوق به منزل میفرستد
است به این نوع سیاستها دامن میزند، با یکسره نمودن کار اخراج 
کارگران این احتمال را میدهد که با موج اعتراضات گسترده 

ماهیت و "  تولید ملی"شعار .  روبرو شده و موجودیتش بخطر بیافتد
مفهوم طبقاتی دارد، زمینه را برای تبعیت و تسلیم توده های مردم 

بدین معنی است که .  به سیاست و طبقات حاکم هموارتر می نماید
دولت سعی می نماید با جریحه دار نمودن احساسات ملی و 
شووینیستی توده های کارگر و زحمتکش که هستی و زندگیشان 
بازیچه دست اوباشان سرمایه قرار گرفته است، به مقاصد شوم 
خود رسیده، و انتظار دارند کارگران با تحمل و بربادری بیشتر 
این فرصت را به سردمداران حکومتی بدهند و منتظرشوند تا شاید 
فرجی حاصل شود و دست ایبی از آستین سرمایهبداری جهانی 

 .بیرون بیاید و از این وضع نجاتشان بدهد
  

این ورشکستگی آشکار اقتصاد ایران را سران حکومتی جمهوری 
تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه "اسالمی تحت عنوان شعار 

و در میان میلیونها توده مردمی که .  میخواهند توجیه نمایند"  ایرانی
با فقر و تهیدستی مواجه هستند این بار با حربه ملی گرایی ظاهر 
شده، و به این شکل وانمود نمایند که اساس و بنیان تمام این 
مشکالت و مصائب نه دولت سرمایه اسالمی بلکه در فقدان و 

در نتیجه اهدافی که این شعار !  کمبودهای تولید ملی نهفته است
دنبال می کند، تقویت جو مسموم ناسیونالیستی و ملی گرایی و 
تالش در متحد نمودن توده های مردم به ریاضت کشی اقتصادی و 

جمهوری اسالمی که بیشتر از سه دهه است با .  فقر بیشتر میباشد
شعارهای ارتجاعی اسالمی و سرکوب میلیونها انسان زحمتکش 
جامعه ایران را به بند کشیده و از حداقل حقوق اجتماعی محروم 
ساخته است، و امروز با علم و کتل ملی گرایی سعی در تغییر 
دادن شعارهای ارتجاعیش از رنگ و محتوای اسالمی به 
شعارهای ملی را دارد او بطور قطع اهدافی را در این راستا دنبال 
می نماید، او می خواهد در میان توده های مردم توهمی را بر این 
مبنا ایجاد نماید، که از این به بعد سیاستهایش به نسبت گذشته تغییر 
خواهد کرد و بر اصول ملی گرایی استوار است، این تغییر شیفت 
از طرف سران حکومتی بخصوص احمدی نژاد و خامنه ای نه از 
این زوایه است که می خواهند به نفع توده های مردم عمل نمایند و 

طرح این .  یا در اقتصاد ورشکسته ایران بهبود هایی حاصل نمایند
شعارها و سیاستهای مخرب بیشتر به نجات جمهوری اسالمی از 

بکار .  این منجالبی که با آن دست بگریبان است کمک خواهد نمود
گیری این نوع تاکتیها فقط مختص به جمهوری اسالمی نبوده و 
نخواهد بود بلکه این را باید در مناسبات بورژوازی جستجو نمود، 

و ملی گرایی یا مقوله های مختلف دیگر همتراز با  ناسیونالیسم
اینها ساخته و پرداخته دست بورژوازی است نه تنها هر روز باز 
تولید میشود، بلکه هر چه بیشتر توده های کارگر و زحمتکش را 

ملی گرایی و شووینیسم گرچه از نظر تاریخی .  به انقیاد می کشاند
به درجه ای از زوال و پوسیدگی رسیده اما از آنجاییکه هنوز 
دربین توده های مردم پایه مادی دارد امکان استفاده از آن برای بر 
انگیختن احساسات توده های مردم عواقب شومی را بدنبال خواهد 

در واقع جمهوری اسالمی و سران مزدور آن با هر حربه .  داشت
ایی از نوع اسالمی و ملی گرایی به میدان بیایند در ماهیت ضد 
بشری آنها تغییری حاصل نخواهد شد و آنها  منافع بورژوازی 

 . داخلی و جهانی را تامین می نمایند
واقعیت امر این است در جامعه سرمایه داری که تخاصم بین دو 
طبقه اصلی یعنی سرمایه دار و کارگر موجود است این مقوله های 
ملی گرایی و ناسیونالیسم نخواهد توانست بر تضاد بین این دو 
طبقه سایه بیفکند، اما امکان این موجود است که بورژوازی با 
استفاده از این حربه ها  بتواند به عمر ننگین اش ادامه بیشتری 
داده و در مبارزه طبقاتی موجود در صحنه جامعه ایران اخالل 
بوجود بیاورد، این دقیقا آن شیوه و سیاستی است که جمهوری 
اسالمی به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد برای نجات خود و 

 . حکومتشان از ان استفاده می نمایند
ی   در اصل این نوع آرایش جدید و شعارها از سر استیصال و  خ  س  ا  پ 

ن ا گ ز ی ر   ا س ت   ب ه   ی ک   ن ا ب س ا م ا ن ی   آ ش ک ا ر   ا ق ت ص ا د ی   و   ع د م   ک ا ر ا ی ی   
د و ل ت   ج م ه و ر ی   ا س ال م ی   ک ه   ب ه   و ی ژ ه   ا ز   س ا ل   گ ذ ش ت ه   ت ا   ب ه   ا م ر و ز   

خامنه ای سال گذشته .  گ ل و ی   ا ق ت ص ا د   ا ی ر ا ن   ر ا   ب ه   س خ ت ی   م ی   ف ش ا ر د 
 15نامید، اما در شش ماه پایانی سال "  جهاد اقتصادی"را هم سال 

وضعیت اقتصادی بقدری رو به اضمحالل گذاشت، نه تنها 
وضیعتی در صنایع و تولیدات کشور حاصل نشد، بلکه دست بساز 
و بفروشها و د ل ها ی کشور که خود سران حکومتی  و دارو 
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10صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

دسته هایشان را هم شامل میشود باز گذاشت که بدون هیچ مشقتی 
در واقع ویژگی دیگر طرح این .  به سرمایه های نجومی دست یابند

شعارها هم در این است که دست دولت را باز می گذارد که دست 
 .به چپاول بیشتری بزنند

تحریمهای اقتصادی توسط دول اربی اقتصاد وابسته ایران و دست 
اندر کاران آن را آنچنان نیازمند نموده و تحت فشار قرار داده که 

بین "  بازار سیاه و تجاری"های خود به ناچارند برای رفع نیازمندی
وضعیتی که امروز جمهوری اسالمی از نظر .  المللی رو بیاورند

اقتصادی با آن مواجه است، علتش ناشی از عدم کارایی  سران 
حکومتی این رژیم و نداشتن برنامه اقتصادی درستی می باشد که 
زندگی میلیونها نفر از توده های مردم را به مخاطره انداخته ا 

 .   ست
پیامدهای اقتصادی تنها به چند برابر شدن معضالت  نتیجه همه این

ادامه این وضعیت، منافع طبقه .  اقتصادی کشور خالصه نمیشود
حاکمه را با خطرات امنیتی و سیاسی و اجتماعی روبرو خواهد 

از اینکه امروز جمهوری اسالمی با خطرات اعتراضی و .  نمود
خیزشهایی از جانب تهیدستان و محرومان جامعه روبرو است در 
آن شکی نیست، و این وعده ها و شعارهای تولید ملی  و ذالک هم 

ادامه بی ثباتی و ناامنی اقتصادی و خطر .  از اینجا ناشی میشود
های مختلف صنعت و کشاورزی و خدمات، ورشکستگی بخش

هایی از طبقۀ سرمایه داران بزرگ و نارضایتی را در بخش
بخش متوسط جامعه، هم .  متوسط هم بطور مرتب دامن زده است

از نظر دورنمای اقتصادی و هم به لحاظ امکانات رفاهی و امنیت 
 . کندسیاسی ـ اجتماعی، احساس نا امنی و بی ثباتی می

در .  این تنها جمهوری اسالمی نیست که موجودیتش در خطر است
مقابل هم توده های کارگر و زحمتکش هستند که با اوضاع وخیم 
اقتصادی و ورشگستگی و تعطیل شدن کارخانجات کارهایشان را 
از دست داده و بدون هیچ حمایت مالی با گرانی سر سام آور دست 

طبقه کارگر برای برون آمدن از این .  و پنجه نرم می نمایند
منجالبی که جمهوری اسالمی برایش ایجاد نموده است چاره ای 

بورژوازی با در دست داشتن تمام امکانات . جز متشکل شدن ندارد
از مالی گرفته تا مجهز نمودن ارگانهای سرکوبگرش دائما در 
جستجوی آلترناتیوهای متفاوت برای تثبت نمودن خود میباشد طرح 
این شعار و تبدیل شدن یک شبه خامنه ای و احمدی تژاد از اسالم 
ارتجاعی به ملیون دو آتشه دقیقا نمونه ای مشخص از این 

تولید ملی و "در واقع اعالم سال .  آلترناتیوهای رژیم می باشد
بیان یک تالش برای راه حلی "  حمایت از کار و سرمایه ایرانی

راه حل به این معنا که با .  است، هر چقدر هم که بی سرانجام باشد
بازتر کردن دست کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی در 
استخدام نیروی کار بی حق و حقوق و ایررسمی، شرایط 
مساعدتری برای افزایش نرخ سود سرمایه به بهای استثمار شدیدتر 

راه حل  به این معنا که با تعیین حداقل .  کارگران، ایجاد کنند
راه .  های طبقه سرمایه دار بکاهنددستمزد زیر خط فقر از هزینه

های ارزی جدیدی حل به این معنا که برای بازسازی تولید، سیاست
برای نمونه، دولت امسال به گروهی از سرمایه داران .  تعیین کنند

بخش خصوصی پیشنهاد کرده که در برابر بهره مند شدن از ارز 
ای و مواد اولیه خارجی ارزان که ویژه واردات کا های سرمایه

 . است،  درصد با یی از سود حاصله خود را به دولت برگردانند
طبقه کارگر با این پراکندگی وسیع در صفوفش که هر روز بیشتر 
به آن دامن زده میشود نه تنها نمی تواند  دوام بیاورد بلکه نیروی 

طبقه کارگر فقط .  کارش ارزانتر و ارزانتر بکار گمارده خواهد شد
با متشکل شدنش و بکارگیری یک آلترنتاتیو سوسیالیستی خواهد 
توانست به مبارزه با مزودران سرمایه ادامه داده و به اوضاع 

و اجازه ندهد بار دیگر مدعیان شعارهای . نابسامان خود خاتمه دهد
ملی گرایی و ناسیونالیستی و وطن پرستی صفوفشان را پراکنده 

  .نموده و به اهداف شوم خود دست یابند
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سرمایه داری با یکی از کم نظیر ترین بحران های خود مواجه 
شده است ، همه جا شمشیر را از رو بسته است و زندگی 

این ها .  کارگران، مزدبگیران و بیکارشده گان را تهدید جدی میکند
اما چاره ای جز مقاومت ندارند و به اشکال مختلف وارد مبارزه 

بحران جاری اقتصاد سرمایه داری دست بدست می گردد .  شده اند
در مقابل سیاست های .  و اکنون کانون آن به اروپا منتقل شده است

ریاضتی در اروپا جنبشی جاری است که اکثریت آن را نسل 
جوانی تشکیل می دهد که در بازار کار برویشان بسته شده است 
وتحت نام جنبش برافروختگان، بر آشفتگان و یا جنبش اشغال 

پیشروی این جنبش و .  دولت های اروپایی را به چالش کشانیده اند
به عقب راندن تعرض سرمایه داری از چه راههایی مقدور است 
این موضوع اساسی است که سوسیالیست های جنبش کارگری در 

 .اروپا را از پاسخ دادن به آن گریزی نیست
بحران عینی نظام سرمایه داری که از حدود چهار سال پیش 
دوباره سرباز کرد تنها به امریکا محدود نشد و فقط کشورهای 
پیرامونی یا در حال توسعه را در بر نگرفت، کشورهای کالسیک 

بحران جاری .  سرمایه داری اروپا نیز به آن دچار شدند
کاپیتالیستی جهانی نیز نه در اثر مدیریت اشتباه بانک های بزرگ 
امریکایی، دیکتاتوری فردی یا قبیله ای در کشورهای پیرامونی و 
یا فالن سیاست الط دولت واحد اروپا به وقوع پیوست ،بلکه 
ترجیحن وآنطور که در ارزیابی واقعی مارکسیست ها همیشه 
موجود بوده است بحران در اثر تناقضات ماهیت وجودی سرمایه 
داری بوده است که به قول مارکس از آنجا ست که در این نظام 
نرخ سود گرایش عمومی به کاهش دارد یعنی بحران سرمایه داری 
بر خالف بحران جوامع ما قبلش که در اثر کمبود تولید صورت 
می گرفت بر اثر افزایش تولید است، اضافه تولیدی که میزان آن 

نظام سرمایه .  را نه نیاز جامعه بلکه سود سرمایه دارتعیین می کند
داری ارزش اضافه را ازاستثمار کارگران تولید می کند و کاهش 
نرخ سود را با تحمیل جنگ، بیکاری و خانمانسوزی  به اکثریت 

سه دهه قبل سرمایه داری با اجرای .  آحاد جامعه جبران می کند
سیاست های نئولیبرالیستی بحران خود را همه رقم به جان 
کارگران و مزد بگیران انداخت واکنون بحرانی که دوباره سرباز 
کرده است  طبق گفته کارشناسان یا بهتر است گفته شود سیاست 
بازان سرمایه ، نه تنها از بحرانی که سیاست نئولیبرالی قرار بود 
منجی آن شود بمراتب عمیقتر است بلکه با بحرانهای خالق جنگ 

 .اول و دوم جهانی نیز قابل مقایسه نیست
سرمایه جهانی با آااز بحران  آماده باش داده است چرا که قضیه 
به امریکا ختم نشد، کشورهای حاشیه کانال سوئز و حال اروپا را 
در برگرفته است و آرامش ظاهری امریکای  تین و آسیا را بهم 

سفرهای دیپلماسی روابط عادی سرمایه جای خود را به .  زده است
کار شبانه روزی پیشگیری از بحران داده است و ارگانهای 

حوزه های فعالیت .  سرمایه در سطح جهانی تغییر آرایش داده اند
تاکنونی ناتو درحال تغییر است و رابطه بانک جهانی، صندوق بین 
المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا تنگاتنگ شده 

دیگر این خیابانهای فالن کشور افریقایی یا آسیایی نیست که .  است
سربازان ناتو در آن با  و پایین می کنند همه جا نیروی مسلح و 

گارد ضد شورش مجهز به انواع ابزار آ ت نظامی در گشت و 
دیگر فقط نجات دولت یونان منظور نیست کل .  گذار دائمی هستند

سود آوری هر چه بیشتر سرمایه به دست .  اروپا در خطر است
انداز خورده است و این می بایستی با تحقق فوری برنامه های 

دست اندازی و دزدی .  ریاضت و صرفه جویی اقتصادی پر شود
آشکاربه سفره کارگران، بیکارکردن آنان، زدن خدمات اجتماعی، 
آموزش و بهداشت و صندوق بیکاری و بازنشستگی دربسته صرفه 

سرمایه بانک ها و مراکز .  جویی اقتصادی قرار گرفته است
تجاری را از ورشکستگی نجات می دهد و از طریق دولت ها با 

بیکاری و فقر در .  تمام قوابه جان زندگی کارگران افتاده است
اروپا نه تنها یونان و پرتغال و اسپانیا بلکه حتی کشورهای اصلی 
سازمانده دولت واحد اروپا منجمله فرانسه و آلمان را در برگرفته 

آمار رسمی بیکاری در اروپا که حد اقل می تواند سه .  است 
چهارم آمار واقعی باشد ده میلیون نفر است و تزریق هزار میلیارد 
یورو تا کنونی به بانکها و بدهی عظیم دولت ها نتوانسته بحران را 

رقم این بدهی در یونان، اسپانیا و پرتقال بمراتب .  از سر بگذراند
با تر ازتولید ناخالص ملی است و درفرانسه و آلمان با رقم تولید 

 . ناخالص ملی آنچنان اختالفی ندارد
بحران جهانی سرمایه داری با اجرای سیاست های ریاضت  

اقتصادی به نفع سرمایه داران جنبش هایی را در مقابل به همراه 
جنبش بهار عربی، وال استریت در امریکا واشغال در اروپا .  آورد

زیر مجموعه ای از یک جنبش جهانی ضد سرمایه داری را 
حلقه های ضعیف سرمایه دیگر یکی دو تا نیستند، .  تشکیل داده اند

جنبش .  آب از سد سرمایه از سوراخهای متعددی بیرون زده است
جهانی علیه دیکتاتورهای آشکار و نهان سرمایه به اشکال مختلف 
عروج کرد وفشار آن تاکنون به سقوط چند دیکتاتور در افریقای 
شمالی و سقوط دو دولت در اروپا انجامیده است و همچنان 
تغییرات در میان دولت ها و پارلمان های بورژوازی را اجتناب 
ناپذیر کرده است از جمله شکست سارکوزی در انتخابات فرانسه ، 
شکست گرایشات راست درانتخابات مجلس در یونان، عدم تشکیل 
دولت ائتالفی و در خالء قرارگرفتن دولت یونان و رابطه اش با 
اتحادیه اروپا واختالف روش دوقدرت فرانسه و آلمان درجلوگیری 

از پله .  ازفروپاشی دولت و پول واحد اروپا را می توان نام برد
های پارلمان بورژوازی در آتن تا میدان مادرید ، از خیابانهای رم 
تا میدان پارلمان لیسبون همه جا محل تجمع و اعتراض بر علیه 

شعارهای نه به استثمار و نه به .  سیاست های بورژوازی است
بردگی در پرتغال و نه کار می کنیم و نه مصرف در اسپانیا  

بازار بورس وال استریت .  خواستگاه عمومی جنبش در اروپا ست
در نیویورک، ساختمان بورس لندن و بانک مرکزی اروپا در 
فرانکفورت سمبلیک محل تجمع دائمی علیه جنبش اعتراضی شده 
است که همین را هم دموکراسی صوری بورژوازی بر نمی تابد و 
با حمله پلیس ضد شورش به کمپ معترضین و خراب کردن 
چادرها و ضرب و شتم فعالین ضد سرمایه داری چهره واقعی 

 .                       سرمایه داری را به نمایش درآورده است
که در عین حال می تواند خط پایانی )بن بست سیاسی نئولیبرالیسم 

وعروج بحران اقتصادی دوباره از (  باشد «پایان تاریخ  »بر 

 بحران اروپا ، جنبش اشغال و کارگران سوسیالیست 
 شروین رها
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12صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

امریکا محل تولید سیاسی کاپیتالیستی شروع شد، با جنبش دنیای 
عرب نام انقالب دوباره بر سر زبانها جاری شد و بهار عربی را 

جنبش وال .  به مهد دموکراسی کالسیک درمیدان آتن وصل کرد
استریت، بهارعربی واشغال در اروپا طی یکسال و نیم گذشته 

جنبش نود و نه درصد علیه .  معاد ت سرمایه جهانی را بهم ریخت
یک درصد و جنبش وال استریت تا حد جنبش انقالب جهانی ارتقاء 

کانون فعال این جنبش اکنون اروپا شده است واگر در آااز .  یافت
شامل منطقه پول واحد یورو بود اکنون شرق اروپا، کشورهای 

این جنبش با وجود طرح .  بالکان تا روسیه را هم در برگرفته است
خواست های اکثریت جامعه و نیز انتقاد به سرمایه در به برده گی 
کشانیدن انسانها اما هنوز با جنبشی که طبقه کارگر را از لحاظ 

نیروی محرک جنبش در اروپا .  سیاسی دخالتگر کند فاصله دارد
را که اکثریت آن جوان (  اینجا در مقیاس قاره ای منظور است )  

هستند بخشی را اتحادیه های کارگری واتحادیه های بیکاران و 
بخش دیگررا گروهها وسازمانهای علی ا عموم چپ سازمان می 

سازمانهای صنفی کارگری از قبیل سندیکاها و اتحادیه ها .  دهند
بسته به نیروی سیاسی االب در آنها به جنبش جاری عکس العمل 

این عکس العمل در پرتغال و یونان با آلمان .  نشان می دهند
متفاوت است، جنبش اتحادیه ای در آلمان را از لحاظ سیاسی 
عمدتن سوسیال دموکراتها هدایت می کنند و درجنبش جاری ضد 

. سرمایه داری به مثابه نیروی تقویت کننده آن عمل نمی کنند
جنبش اعتصابی پرتغال که یک روز تمام کشور را فلج کرد با 
شرکت اتحادیه های کارگری و حضور کارگران در آن صورت 
گرفت وبا سیاست احزاب رسمی سوسیالیست و سوسیال دموکرات 

 .فاصله خود را نشان داد
طیف چپ فعال در جنبش جاری ضد سرمایه داری اروپا راعمدتن 

تشکل می دهند و بخشن (  اتک)  فعالین جنبش ضد گلوبالیزاسیون 
سایر بخش های چپ را در بر می گیرند که عمدتن شامل 
آنارشیست ها وچپ رایج قرن بیستم هستند و بخشن گرایشی که به 

اگر چه هیچ کدام از بخش های .  سوسیالیست کارگران تعلق دارد
مختلف چپ منکر جایگاه طبقه کارگر در مبارزه علیه ضد سرمایه 
داری نیستند ولی آنچه آنها را از هم تفکیک می کند در میزان 

دخالتگری سیاسی طبقه کارگر 
انقالب .  درتحو ت سوسیالیستی است

آنوقت شکست خورد که  9198اکتبر
شوراهای کارگری مستقیمن در قدرت 
سیاسی نبودند اگراین وجه از 
دخالتگری سیاسی برای طبقه 
کارگرحیاتی است لذا سوسیالیست 
کارگری ضرورتی در تقویت این 

شرایط عینی .  گرایش خواهد بود
بحران گندیده گی جهانی سرمایه 
داری برای تغییرمهیاست ولی این 
خودبخودکافی نیست و نیاز به تشکلی 
دارد که به نیروی کارگران متکی 
است از آنها نیرو می گیرد و با 

در جنبش .  نیروی آنها پیش می رود
حاضر چه در اشغال محل کار، چه 
اشغال خیابانها و چه در اعتصابات و 
تظاهرات کارگران سوسیالیست و یا 

سوسیالیست های کارگری می بایست شرکت فعال داشته باشند، در 
کنار کار روتین خود در تبلیغ و ترویج، حمل پالکارد و پخش 
بیانیه و استفاده از تریبونهای موجود بتوانند همدیگر را پیدا کرده با 
پالتفرم ضد سرمایه داری متشکل شده، نیازهای جنبش ضد 

تشکل .  سرمایه داری را براساس منافع کارگران سازمان دهند
کارگران سوسیالیست اگرچه می تواند هسته حزب کارگران 
سوسیالیست باشد ولی هنوز و تا مادامیکه فعالیت آنها قادر نباشد 
که کارگران را از لحاظ سیاسی متشکل کند نمی توان از حزبیت 

کارگران در عین حال در جنبش .  یافتن کارگری صحبت کرد
جاری می بایست به این درک از تجربه برسند که جامعه 
سوسیالیستی از پایین  وتوسط خود آنها ساخته می شود و توسط 

طبقه کارگر هم قانونگذار .  خود آنها در عین حال هدایت می شود
است و هم مجری قانون و این قانون چیزی جز جامعه انسانهای 

تبلیغات .  آزاد با اقتصاد مبتنی بر مالکیت جمعی نخواهد بود
پرهزینه بورژوازی درچند دهه اخیر در رابطه با ضرورت ابدی 
بودن نظام آزاد سرمایه داری و پایان کمونیسم و تاریخ مبارزه 

کارگران .  طبقاتی با عروج بحران حاضر تمامن رنگ باخت
سوسیالیست ضرورت عینی ساخت نهادهای سوسیالیستی توسط 
کارگران در جامعه اروپا را می توانند مطرح کنند و نشان دهند که 
مانع اساسی دولت ها، پارلمان و ارگانهای بورژوازی است که می 
بایست تمامن درهم شکسته شوند و ابزارهایی منطبق با نهادهای 
اجتماع سوسیالیستی می بایست ساخته شود، ابزارهایی که تمامن 
توسط دخالتگری آحاد جامعه در آن قابل رشد و شکوفایی خواهد 

در خلق چنین فضایی جامعه قادر خواهد بود سوسیالیسم را .  بود
آنطور که باید باشد از سوسیالیسم باصطالح حاکم درشوروی سابق 

جنبش های موجود در اروپا نه تنها .  و چین کنونی تشخیص دهند
بدون چنین افقی بلکه از آن مهمتر بدون حضور سیاسی مستقیم 
طبقه کارگردرآن و با اشکال مختلف از جمله اشغال و اعتصاب 

در بهترین حالت قادر به مبارزه جدی با سرمایه داری ...  و 
نخواهد شد، این آن نکته ای است که کارگران سوسیالیست 
سازمانده درجنبش جاری اروپا می بایست بدان توجه جدی داشته 

 .باشند
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 :مقدمه ای بر ترجمه
ناسیونالیسم با ساختن ملیت ها، ساختار جامعه را طوری بازسازی 

متفاوت  کرده است که امکان رقابت سرمایه را در مکانهای
تقدس خون، خاک و زبان، .  جغرافیای سیاسی فراهم آورده است

، اهریمن سازی از "خود"کهنه پرستی، منزه جلوه دادن ملیت 
ملیتهای دیگر، اشاعه تنفر ملتی از ملتی دیگر از ویژه گیهای 

برای اشاره به محصول ناسیونالیسم .  فکری ناسیونالیسم است
میتوان به وقایع افغانستان، یوگسالوی در دهه نود میالدی، نسل 
کشی رواندا و کشتار در فلسطین و اسرائیل و وقایع چچن اشاره 

بلوک ارب به جنگهای بین ملتهای آذربایجان و ارمنستان، .  کرد
چچن و یوگسالوی احتیاج داشتند تا هژمونی خود را بر دنیا تثبیت 

تا بهره کشی انسان از انسان را موجه جلوه دهد و نابرابری .  کنند
 . اجتماعی را ازلی و ابدی قلمداد کند

ناسیونالیسم فلسفه ای است برای مشروعیت بخشیدن به کشتن 
ایدئولوژی است که استثمار و به انقیاد .  انسان به دست همنوعش

فلسفه ای است که ساخت، .  کشیدن انسان را موجه جلوه میدهد
انباشت و بکارگیری سالحهای کشتار جمعی و پاکسازی قومی را 

خود اکنون به درجه   ناسیونالیسم در پروسه تاریخی .توجیه میکند
ای از زوال و اضمحالل رسیده، اما بعنوان سالحی در دست 

ناسیونالیسم و راسیسم ، .  بورژوازی بشریت را تهدید خواهد نمود
دو پدیده و آفریده های جامعه سرمایه داری هستند، هر روزه در 

کاهش رفاه عمومی برای .  متن تاریخ  تولید و، باز تولید می شوند 
توده های مردم در جوامع پیشرفته صنعتی و نابودی کامل آن در 

 .بخش های دیگری از جهان ، نشانه های زنده این تحول هستند
جامعه رفاه که توانسته بود تا حدودی اختالفات طبقاتی را پوشیده 
نگاه دارد و عواقب آن را برای مدتی بتعویق اندازد ، اکنون رو 

این روند همچون زخمی چرکین پیکر جامعه را . بزوال است است 
می خورد و مناسبات میان انسانها را پیش از بیش به تباهی می 

 . کشاند 
از آنجا که نظام کارمزدی انسانها را مجبور میکند تا برای ادامه 
بقاء ، نیروی کار خود را ، درست مثل هر کا ی دیگری در بازار 

مناسبات میان   بفروشند ، انسان ها گریزی از این ندارند تا به تبع 
کا ها همنوعان خود را بدیده رقیبان خود بنگرند و در لباس 

بر اساس منطق .  کارگران و بیکاران در مقابل هم قرار گیرند 
و این .  سرمایه وجود هر انسانی تهدیدی است برای دیگری 

درست همان چیزی است که راسیسم و ناسیونالیسم بر آن پای می 
 . فشارند

 . در ادامه نگاه مختصری بر برخی جنبه های دولت ملی میاندازیم 
 نیاز بورژوازی 

شروع این دوره .  دولت ملی اساساً دوران حیات نسبتاً کوتاهی دارد
االب ملت سازیها در .  از قرن هیجده و در بخشی از اروپا بود 

دهه های آخر قرن هیجده صورت گرفت و طبعاً تا قرن نوزده 
چیزی بیش از  9885بعنوان مثال ایتالیا که تا قبل از .  ادامه یافت 

یک مجموعه دولت های کوچک نبود، از اتحاد میان این دولت ها 
 . بوجود آمد

آلترناتیو بورژوازی در مقابل دولت های کوچک و "  دولت ملی "

بورژاوزی .  است(  پیشا مدرن)سیستم های پادشاهی جامعه کهنه 
میخواست از شر قوانین دست و پاگیر و محدودیت های حاکم بر 
تجارت و صنعت خالصی یابد و گریبان خود را از قیود 
انحصاری، ممنوعیت ها، رکودهای اقتصادی، مالیاتها و خراج 
های سنگین، دستگاه های عریض و طویل، اما بی خاصیت دولتی 
که در هر کاری دخالت می کردند، و همچنین از قروض فزاینده 

آزاد کند، در یک کالم نظم کهن و پوسیده فئودالی می ....  دولتی و 
 .بایست جای خود را به چیز دیگری میداد 

" ثروت های بشری"  در کتاب (  LeoHuberman)لئوهیوبرمن
می خواستند جلیقه تنگ فئودالی را از (  بورژواها)آنها :  می نویسد 

تن در آورند و آن را با پالتوی گل و گشاد سرمایه داری عوض 
 (متن سوئدی 991ص )کنند 

laissez)بطور خالصه بورژوازی نیازمند سیاست تجارت آزاد 
faire    ) بگذارید "  بود، که ترجمه تحت اللفظی آن این است که

 . دولت ملی تبلور همین نقطه نظر است " هرچه میخواهیم بکنیم
کارکرد دولت باید بمثابه یک عامل در کنارعوامل تولید اجتماعی 

" روبنای سیاسی"  سرمایه داری نیازمند یک .  در نظر گرفته شود
بدین ترتیب بدنبال ضرورت تغییر در کارکرد نتیجه .  نوین بود 

بنا بر این هنگامی که سوئد از یک .  تغییر در مناسبات تولید بود 
نظام فئودالی به سرمایه داری گذر می کند ، دولت کهنه با دولت 

 . ملی سوئد جایگزین میشود
 آفرینش هویت   

در روند شکل گیری دولت ملی هویت هایی آفریده شد که نظام 
دقت کنید که )  نوین را تعریف میکرد و به آن مشروعیت می داد 

.  است "  آفریده شدن"مفهوم کلیدی در اینجا  پس از انقالب های ( 
مفاهیم هویتی جدیدی بوجود (  9888)و امریکا (  9881)فرانسه 

. آمد که خصلت جهانی آنها بیش از آنست که امروز ادعا میشود
. ریشه این هویت ها را میتوان در عصر روشنگری جستجو کرد

فرانسوی انسانی بود صاحب اراده آزاد، و بنابراین باید از چنین 
امریکایی ها اما خواهان این .  گرایش سیاسی ای حمایت میکرد

در آن مقطع قومیت ملی بحساب .  بودند تا صاحب اراده آزاد شوند 
محتوای دیگری داشت و با آنچه "  وطن پرستی "  واژه .  می آمد 

وطن پرستی به .  امروز از این واژه فهمیده میشود متفاوت بود
عشق یک شهروند به کشورش با خواست تکامل و نوسازی آن از 

 طریق انقالب و اصالح تعبیر می شد 
 "آستانه"اصل 

مذکور رنگ باخت و جای خود را به   بمرور زمان ایده جهانشمول
تا  9895این اصل بین سالهای .  داد "  اصل آستانه"ایده موسوم به 

در حاشیه ناگفته نماند که )از اهمیت با یی برخوردار بود  9885
تعصب .  ارائه شد"  علم"در همین دوره بود که راسیسم بعنوان یک 

البته همواره وجود داشته است اما در این دوره تعبیری منسجم تر 
 .(یافت 

، تشکیل دولت ملی تنها اختصاص به اقوام "  اصل آستانه"بر طبق 
و خلقهایی دارد که واجد سه شرط زیر بوده ، و به این ترتیب به 

 :دولت ملی رسیده باشند " آستانه"
تاریخ این اقوام یا خلق میبایست همراه با وجود یک دولت، با :    9

 مروری کوتاه بر پیدایش ملت 
 ( DanPersson)دان پرشون 
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14صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

به این ترتیب تنها برخی اقوام و .  یک مناسبات کمابیش پایدار باشد
 . خلقها حامل بالقوه دولت ملی بودند

. یک زبان نوشتاری و اداری واحد می باید وجود داشته باشد :    2
مشکل این بود که در االب موارد چنین چیزی وجود خارجی 

درصد  0/2بعنوان مثال در دوره ایجاد وحدت ایتالیا، تنها .  نداشت
تکلم میکردند و قادر به درک زبان "  زبان ملی"از جمعیت به 

 . یکدیگر بودند
این .  این قوم یا خلق میباید قدرت فتح و تسخیر را دارا باشد:    9

است، اما شاید "  اصل آستانه"موئلفه قطعاً تأسف بارترین معیار 
یکی از موثرترین حربه هایی بود که توانست مردم را حول یک 

 . هویت جمعی و معّین گرد آورد
یکی از پیشگامان تدوین تئوری مسئله ملی، یا اصل تعین 

او .  سرنوشت، از زاویه ماتریالیسم تاریخی، کارل کائوتسکی بود
از جمله معتقد بود که پایه مادی تشکیل دولت ملی و ملت در این 

 : است که 
 بورژوازی خواهان بازارهای آزاد ملی صنایع خودی است؛:  9
جامعه مدرن به یک بوروکراسی و سیستم اداری واحد نیازمند :    2

 نیروی شکل دهی به یک زبان واحد است؛   است، و همین هم
سازمان اداری واحد و زبان واحد ملی تجارت را گسترش :    9

 میدهد؛ 
کائوتسکی معتقد بود که تکامل بین المللی سرمایه داری تفاوت 

 . میان ملتهای ملل مختلف را از بین خواهد برد
تالش کرد تا ملت را بعنوان یک پدیده  9199استالین در سال 

استالین چهار معیار بدست داد که تنها در .  تعریف کند "  عینی"
 :صورت فراهم بودن آنها میتوان از ملت سخن گفت 

 . میباید زبان مشترکی وجود داشته باشد:  9
 . میباید سرزمین مشترکی وجود داشته باشد:  2
 . میباید اقتصاد مشترکی وجود داشته باشد:  9
مشترک یا به اصطالح فرهنگ (  mentality)میباید ذهنیت :    4

 . مشترک قابل بیان باشد
بعدها این معیارها در جنبش کارگری، و از جمله جناح انقالبی آن، 

 . نظر محوری نسبت به مساله ملی شد 
)اریک هابزبام"  "Eric Hobsbawm  ) ،تاریخ نگار معاصر

عینی "  میگوید که تالش هایی از نوع تالش استالین برای تعریف 
ملت با ناکامی روبرو شده اند، زیرا اینها تالشهایی بودند تا "  

تغییرات تاریخی جاری و دائماً در حال تحول را در قالبی ایستا و 
قدمت واژه ملت، به "میافزاید "  هابزبام"جهانشمول فرموله کنند 

ملتها و ")مفهوم مدرن آن، به قبل از قرن هیجده نمیرسد
 (.99ناسیونالیسم، ترجمه سوئدی، ص 

 زم به تأکید است که مقوله هایی چون فرهنگ، فرهنگ ها، و 
خصلت ملی باید در محدوده زمانی خاص خود مورد برسی قرار 

فرهنگ ها ثابت نمی مانند، بلکه دائماً در حال تغییر و تأثیر . گیرند
مثالً ما سوئدی ها میدانیم که .  پذیری از دیگر فرهنگ ها هستند 

این امر که دلمه کلم جزء اذاهای رایج در خانه های سوئدی است 
 !!را مدیون این هستیم که کارل دوازدهم آنرا به سوئد آورد 

 دو نقل قول گویا 
در اینجا من به دو نقل قول معروف که در کنار هم بازگو کننده 

 . محتوای پدیده تشکیل دولت ملی هستند، استناد میکنم
" ،  9885پس از اتحاد میان دولت های کوچک ایتالیا در سال 

)  میسیمو دازه چیو  "Missimod’Azegio  ) در یکی از اولین

نشست های پارلمان ایتالیای واحد جمله ای بزبان اورد که بعدها 
ما ایتالیا را آفریدیم، حا  میباید ایتالیایی ها : "  معروفیت پیدا کرد 

 ".را بیآفرینیم 
)پیلسودسکی"  دیگری گفته مشهور سرهنگ   "Pilsudski) ،

"  ناسیونالیست مشهور لهستانی، است که میگفت  این دولت است : 
 ".که ملت را میسازد ، نه ملت دولت را 

 معضل ساختن هویت ملی
تا آنجا که به اثبات یک تداوم تاریخی بر میگردد ، دولت های ملی 

چرا که .  در قاره آمریکا با معضل بزرگی دست به گریبان بودند 
واضح است که در مقایسه با ملت سازهای اروپایی، در آمریکا 
نمیشد، پیشینه تاریخی چندان طو نی ای برای وجود ملت دست و 
پا کرد ، مگر اینکه برای سرخ پوستان بومی آمریکا جا را خالی 

 ! میکردند 
پس از انقالب آمریکا و انقالب فرانسه انبوهی از تاریخ نگاران 

)میشله"  یکی از اینها .  انقالبی ظهور کردند   "Michelet  ) ،
میشله خود را وقف این کرد تا .  مورخ مشهور انقالب فرانسه بود

و ظهور  9881قربانیانی را نقش قبر کند که فداکاریشان انقالب 
و در مقام نیابت این .  خودآگاه ملت فرانسه را ممکن کرده بود

میشله .  مردگان، تاریخ افکار و انگیزه ها و اعمال شان را بنویسد
احتیاج دارند ( 2)به یک ادیپ: " نوشت که این مردگان  9842در 

تا معمایی را که خود از درک آن ناتوان بودند، برایشان توضیح 
دهد و پرده از رفتار و کردارشان که برای خودشان نا مفهوم بود، 

BenedictAndersonنقل شده در بندیکت آندرسون ". )بردارد
 ( 988، جامعه تصور شده ، ترجمه سوئدی ، ص 
عهده دار این بار سنگین شد تا توضیح دهد که آن مرده "  میشله"

، و واقعاً در پی "  واقعاً چه نظری داشت "بی آنکه خودش بداند 
 " . چی بود 

البته این مردگان ناشناس نبودند و تصادفاً انتخاب نشده بودند ، بلکه 
بندیکت آندرسون، .  آنهایی بودند که در راه ملت جان باخته بودند 

خیمه شب "  شرق شناس و مورخ انگلیسی، شیوه امثال میشله را 
 . مینامد" بازی وارونه 

 مذهب 
مذهب هم میتواند نقش بزرگی در رابطه با هویت ملی ایفاء کند، 

مثالً بطور قطع مکتب .  ولی ضرورتاً همیشه اینطور نیست 
با الفبای )و مسیحیت ارتدکس (  با الفبای  تین خود )کاتولیک روم 
" و "  سرب ها "  زمینه هایی برای جدایی میان (  سیریلیک خود

بوده اند، البته اگر از زبان فرهنگی مشترک این دو "  کروات ها
اما علتهای اقتصادی را ابداً نباید از یاد .  قوم صرف نظر کنیم 

، از طرف صرب ها این بحث "  کرسوو"در خالل جنگ .  برد
مهد ملت صرب است، زیرا در قرون "  کوسوو"عنوان میشد که 

آنها به .  وسطای مقر اصلی کلیسای ارتدکس صرب در کوسوو بود
بر "  تراست"در دشت "  کوسوو پولیه"در  9981جنگی در سال 

سال پیش، و  895علیه ترک ها اشاره میکنند، یعنی جنگی در 
. ریشخند تاریخ اینجاست که تازه در این جنگ هم شکست خوردند 

اما ، همچنان که در مورد میشله دیدیم ، اینجا هم مردگان دشت 
بدل "  میراث فرهنگی جاودان"قهرمانانی شدند که به یک " تراست"

 . شدند
ممکن است این پوچ جلوه کند، اما این موردی استثنایی نیست بلکه 

تمامی دولتهای  ملی به انحاء مختلف بر مضحکه .  عمومیت دارد
 . های مشابهی استوارند
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 مورد نروژ
مردم شناس نروژی در کتاب خود ((  توماس هیالند اریکسن))

مینویسد ، که  گروهای قومی به دیگر اقوام " قومیت و ناسیونالیسم"
نفس ارتباط یک .  وابسته اند، زیرا آنها از هم الهام و تأثیر میگیرند

قوم با دیگران ، عاملی است که این قوم را با همدیگر پیوند میدهد 
یعنی آنها که با دیگران ارتباطی )و آنها را از ایر خودی ها 

 . متمایز میکند ( ندارند
آنها .  ناسیونالیستهای نروژی از بورژوازی شهری تشکیل میشدند

فرهنگ ناب "  به مناطق پرت، مناطق روستایی سفر میکردند تا 
 . را در آنجا بیابند " نروژی 

"  ادامه میدهد "  اریکسن" جامعه های مردمی الگوهای گلدار، : 
موسیقی سنتی و اذای روستایی به سمبل هایی ملی تبدیل شدند، 
همچنین برای آنهایی که خود در چنین آداب و رسومی رشد نیافته 

که عزم به ! در حقیقت این شهرنشینان بودند، ونه خود دهقانان . اند
فرهنگ "زنده کردن جنبه هایی از فرهنگ دهقانی ، بعنوان تجلی 

 ( 921قومیت و ناسیونالیسم ، ص )نمودند " ملی
چنین جنبه هایی از فرهنگ روستایی را بعدها به شهرها بردند و 
در آنجا کاشتند تا شاهدی باشد بر خود ویژگی فرهنگ نروژی، و 

معرفی "  یک خلق "مدرکی باشد برای اینکه نروژیها را بعنوان 
 . میکند ، تا بعد بر این اساس خواست دولت خودی مشروعیت یابد 

آن آداب باصطالح کهن و تیپیک نروژی ، : "  مینویسد "  اریکسن"
داستهانها و حکایتهای مردمی ، هنرهای دستی، و از این قبیل در 

طرح های .  بسیاری موارد نه کهن بودند، نه تیپیک و نه نروژی 
. گلدار کپی پیچ و تاب های درخت مو در منطقه مدیترانه بودند

)هاردانگرویدا"نغمه مشهور ویلون منطقه  ، (منطقه ای در نروژ" 
. مثل االب افسانه های مردمی، از اروپای مرکزی نشأت میگرفت

که در مراسم روز "  لباسهای محلی تیپیک""و بسیاری از 
میپوشیدند در آااز قرن بیستم توسط (  می 98)بنیانگذاری 

االب  آداب و رسوم محلی که .  ناسیونالیست ها طراحی شده است 
تحت عنوان آداب و رسوم محلی که تحت عنوان آداب و رسوم ناب 
خودی از آنها یاد میشود ، از نواحی معینی در دره های جنوب 

 (995منبع قبلی ، ص " )نروژ آمده اند 
تأکید کنم که ملت را "  بندیکت آندرسون"اینجا میخواهم بر گفته 

جامعه "  و یک (  Konstruktion)تاریخاً یک ساخته و مصنوع 
اما آن ساخته های جدیدی برای بلوک بندیها .  مینامد"  تصور شده 

 . و مفاهیم هویتی جدید جایگزین میکند 
ولی ما نیازی به این نمی بینم که به اختراع هویت بپردازیم ، 

این هویتی است جهانی و .  هویت ما اینجا و هم اکنون وجود دارد 
 .هرگز تا به این حد بزرگ نبوده است 

نقطه اشتراک من با یک .  این هویت ، هویت طبقه کارگر است
)والن برگ"کارگر هندی بسیار بیشتر از  سرمایه دار مشهور " 

یا هر کس مشابه دیگری از عوامل سرمایه مالی بزرگ (  سوئدی
 . است

 : تلخیص شده از 
( سوسیالیست کارگری)  نشریه سوئدی زبان آربتار سوسیالیستن 

 (سال هفتم)  2111شماره اول، سال 
 :توضیحات مترجم 

دان پرشون مسئول اتحادیه آزاد گوت لند سوئد، عضو انجمن   –  9
سوسیالیستهای سوئد و مدیر مسئول نشریه رادیکال سوسیالیست 

 . درسوئد است( Arbetar-Socialisten)کارگری 
از شخصیتهای افسانه ای یونان باستان در این نقل قول ، آن   –  2

بخش از افسانه مورد نظر نویسنده است که ادیپ به زادگاه خود ، 

)تب"شهر   "Thebes  ) بازمیگردد ، معمای  ینحل ابوالهول را

پاسخ میگوید ، و به این ترتیب شر ابوالهول را که روزانه از 

  .اهالی قربانی میگرفت را از سر شهر کم میکند
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16صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

مطلب زیرنوشته کارمال نگرته است که درروزنام ه : مقدمه مترجم
. بچاپ رسیده است 2592مه 94، 992آلمانی یونگه ولت، شماره 

دهها هزارنفرازمردم اسپانیا درس ال گ رد ج ن ب ش م وس وم ب ه خش م 
دراعتراض به بحران مالی وس ی اس ت ه ای اق ت ص ادی ای ن کش ورب ه 

ب ح ران .  خیابانها آمدند وعلیه ریاضت اقتصادی تظ اه رات ن م ودن د
اسپانیا ازبحران اقتصادی اروپا بویژه یونان، ایتالیا، وایره تاث ی رپ ذ 

این نگرانی وجود دارد که اسپانیا نیز دچ ارس رن وش ت ی .  یرفته است
آنچه درحاضر ب رای دول ت اس پ ان ی ا .  همانند کشورهای مذکورشود

نگران کننده است، نه تنها نآرامی های اجت م اع ی ب ل ک ه ب ده ی ه ای 
تولی د ن اخ ال ص داخ ل ی ای ن کش ور ب ا رش د .  کالن این کشوراست

معکوس روبروبوده، ارزش سهام و ب ورس ب ه ش دت ک اه ش پ ی دا 
میزان کسری بودجه اسپانیا ب رای س ال آی ن ده م ی الدی . نموده است

شش وسه دهم درصد تخمین زده شده که مغایر با ملزومات م ن درج 
طرح ریاضت اق ت ص ادی اس ت وم ی ت وان د ع ام ل ی ب رای تش دی د 

 .بیشترتورم وبحران حوزه یورو شود
 

دهها هزار نفر از مردم اسپانیا علیه سیاست های ریااضاتای دولات 
اماکن تجمع توسط پلیس مورد تاعارق قارار .  به خیابانها ریختند 

   .                                                                                                                            گرفت 
دراعتراض به بح ران م ال ی ک ن ون ی ده ه ا ه زارازم ردم اس پ ان ی ا 

ش م ا :  درمیدان دلزول مادرید به گردهمایی پرداختند واعالم ک ردن د
 8ی ا  0مقامات دولتی جرئت می کنید که اعتراض ما را مخال ف ت 

نفربنامید؟ بنا به آمار داخلی مقامات رسمی اسپانیا تعداد معترض ی ن 
و روز شنبه ب زرگ ت ری ن ت ظ اه رات .  امروزسی هزارنفر می باشند

درمرکزخرید اسپانیا در پایتخت ای ن کش ورخ واه د ب ود وج م ع ی ت 
. ح  اض  رس  ه ب  راب  رم  ی ش  ون  د

شب راهپیمایان  8حوالی ساعت 
از محله ه ای م خ ت ل ف وح وم ه 
م   ادری   د درفض   ای ن   م   ادی   ن 
شهرگردهم می آیند، و درم ورد 

مای اولین سال گ رد ج ن ب ش  90
خ  ودب  خ  ودی خش  م دراس  پ  ان  ی  ا 
فع ال ی ن ب ه ت ظ اه رات و ب ح ث 
درم  ح  ل اس  ت  ق  رار چ  ادره  ا و 
تدارک انواع ف ع ال ی ت ه ای دی گ ر 

ف ع ا ن ب ا م ان دن در .  پرداختند
م ح وط ه وج ل س  ات مس ت م ر ب  ه 

. اع  ت  راض  ات خ  ود ادام  ه دادن  د
م  ق  ام  ات م  ادری  د ص  ب  ح روز 
ی ک ش ن  ب ه دس ت  ور ت خ ل  ی ه م ح  ل 

دول ت از .  مذکور را صادرنمود
اع  ت  راض  ات م  ردم وچ  ادره  ای 
مس ت ق ر آن ه ا درق ل ب ش  ه ر ک  ه 
توسط حزب مردم از ی ک س ال 
قبل حمایت میشود خوداری م ی 

 . نمایند

ماآمده ایم در محل ب م ان ی م ت ا ه زاران ف راخ وان را در دروازه »
خورشید که در یکسال پیش م ح ل ب زرگ ت ری ن اع ت راض ات ع ل ی ه 
دموکراسی اسپانیا و نیروهای امنیتی انب وه مس ت ق رش ده در آن ب ود 

ام ا .  اعالم نماییم، تاساع ت ده ش ب ای ن گ رده م ای ی م ج وزداش ت
دوساعت بعد هم زمان با بیرون راندن مردم، معترض ی ن ب ا ف ری اد 
خاموش و یک لحظه سکوت مطل ق درم ی دان م ان دن د، درح ال ی ک ه 

. پرچم های سفید خود را دردست تکان داده، به هوا پرتاب ن م ودن د
 .واین نمادی ازجنگ اقتصادی میباشد، که ما شاهد آن هستیم

ص ب ح پ ل ی س ب ا  0ساعت .  وسراسرشب بحث وجلسات ادامه یافت
تدارک عظیم محل را احاط ه ن م وده و ش روع  ب ه ض رب وش ت م 

در م ی ان ق رب ان ی ان ن ی ز اول ی ن ع ک اس .  بسیاری از مردم نمودن د
ب ه .  اسپانیایی و برنده جایزه  پولیتسرخاویر باولوس قابل رویت بود

نه تنها در مادرید، بلکه در تم ام .  گفته پلیس هیجده نفردستگیر شدند
مراکز استانها و مناطق دیگر اسپانیا تظ اه رات ه ای ب زرگ ب رپ ا 

ب ه .  تا هشتاد استان با ای ن ف راخ وان س ازم ان ده ی ش ده ب ود.  شد
مناسبت سالگرد جنبش خشم و تالش مجد د برای برپایی چادره ا و 

پ ل ی س .  اعتراضات چادرها توسط ن ی روی پ ل ی س ج م ع آوری ش د
درپالماد مایورکا و نی ز ب ارس ل ون ا ب ه ض رب وش ت م ص د وپ ن ح اه 

وزارت کشور با توجه به اطالعات ا ی ر .  نفرازمعترضین پرداخت
قابل اعتماد مدعی شد که دویست هزارنفرازمعترضان را درم ی دان 

درسراسراسپانیا ب ا ت ک رارج ن ب ش .  کاتالونیا جمع آوری نموده است
های خیابانی وشعاراین بحران ما نیست، وحاض ر ب ه پ رداخ ت آن 

ب ا پ روژه ج دی د از دادگ اه ه ای م دن ی خ واه ان ب ررس ی .  نیستی م
پروندهای مالی شدند، تا تخلفات و کسری بودجه دولت برای م ردم 

 . مشخص شود

 

 بدون نان صلحی وجود ندارد
 اخگرکارمال نگرته ، ترجمه مینا 
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برلین و پاریس برسرراههای خروج ازبحران با هم درحال نزاع 
مورد آزمایش  2551هردوشیوه ازسال .  ومشاجره هستند

فرانسوا او ند .  قرارگرفته اند وهیچ گشایشی ایجاد نگردیده است
ظاهرن نمی خواهد هیچ فرصتی را ازدست بدهد و درهمان روزی 
که به سمت خود بعنوان رییس جمهور جدید فرانسه برگزیده شد، 

 . درروزسه شنبه عازم برلین گردید
او در اولین مذاکرات خود با خانم مرکل صدراعظم آلمان، خواست 
یا مطالبات خود را مبتنی برتدابیر یا اقدامات  زم اقتصادی برای 

خانم .  تشریح نمود(  منطقه یورو)کشورهای عضواتحادیه اروپا
مرکل بطور کوتاه قبل ازاین دیداراعالم نمود او انتظارهمکاری 

او .  خوب با او ند داشته اما او درمواضع خود قاطع باقی میماند
تصریح نمود قرارداد معاهده اقتصادی به بحث گذاشته نخواهد 

حتی شکست انتخاباتی حزب دمکرات مسیحی آلمان در روز .شد
 . یکشنبه تاثیری برمواضع مرکل نخواهد داشت

مرکل اظهارنمود ماهیچ مخالفتی بارشد اقتصادی نداریم، اماسوال 
 اینست که این امرچه پیامدهایی برای سیاست بودجه کشوری دارد؟ 

دو نظریه (  خانم مرکل وآقای او ند)براستی هردو سیاستمدار
متفاوت را نمایندگی می کنند که حامل دوشیوه برخورد مختلف با 

یک سیاست که ازطرف برلین طرح می شود .  بحران می باشد
است که درطرح اقتصادی تدوین گردیده (  صرفه جویی)سیاست 

وسعی درنزول قروض موجود از طریق کاهش شدید بودجه 
کشوری دارد وتقریبا تمام کشورهای حوزه یورو از آن حمایت می 

درمقابل آن سیاستی که ازطرف آقای او ند مطرح می شود .  کنند
مبنی بررشد اقتصادی و از این طریق کاهش قروض دولتی و 
اعمال سیاست مالی تعدیل یافته است که باعث به جریان افتادن 

رشد اقتصادی که با اعمال این مکانیسم .  اقتصاد خواهد گردید
انتظارمیرود به همراه تورم تخفیف یافته می بایستی شرایط  زم 

برای پیشبرد .  جهت خروج یا برون رفت از بحران رافراهم کنند
این سیاست آقای او ند می تواند روی حمایت فزاینده کشورهای 
منطقه یورو حساب کند درشرایطی که مرکل به نظرمیرسد کامال 

مرکل به تنهایی درحال مبارزه .  درموضع انزوا قرارگرفته است
به نقل ازروزنامه )برای طرح خود می باشد 

 (. فرانکفورترآلگماینه 
چرا که برلین پس ازفروپاشی دولت هلند تقریبا هیچ متحد دیگری 
درحوزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ندارد، در پاریس تمامی 
تاروپود سیاست در جهت مخالفت با سیاست ریاضت اقتصادی 

در این فاصله نخست وزیران کشورهای .  آلمان در جریان است
او ند  «رشداقتصادی »ایرلند و ایتالیا نیزدرحمایت ازسیاست 

او ند سعی درتکمیل طرح یا معاهده .  موضع گیری کرده اند
 . اقتصاد ی دارد

همچنین رییس دولت اسپانیا ماریانوراجوی براین نظراست که 
برنامه های مبتنی برصرفه جویی هیچ مغایرتی با طرح مبتنی 
برسعی در رشد اقتصادی ندارند وهر دو طرح کامال با یکدیگر 

ازکپنهاگ رسما مطرح گردید که با پیروزی .  قابل هماهنگی هستند
انتخاباتی آقای او ندو درفرانسه شانس پیشبرد سیاسی مبتنی بر 

این تغییر .  رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بیشتر افزایش یافته است

موضع کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکی ازشکست سیاست 
اقتصاد کشورهای عضو حوزه اروپا هر .  صرفه جویی آلمان است

چه بیشتر دچار افت یا رکود می گردند چرا که این صرفه جویی 
. ها منجر به کاهش تقاضا در بازار داخلی این کشورها شده است

کشورهایی که این وضعیت شامل آنهامی گردد، براساس ارقام 
مبتنی بر اتحادیه اروپا، یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا، هلند 

 . و دانمارک میباشد
ً  درواقع خط بطالنی کشید بر روی  تدابیًر سیاست صرفه جویی 

یعنی پایین .  اهدافی که این طرح پیش روی خود قرارداده است
آوردن سطح قروض دولتی، چرا که با کاهش کارایی یا بازده 
اقتصادی و سیر نزولی درآمدهای مالیاتی تثبیت بودجه امکان 

به منظور جلوگیری ازروند سقوط مبتنی بررکود و .  پذیرمی گردد
کسری بودجه فزاینده که درشرایط کنونی کشور یونان دچار آن می 
باشد برای کشورهایی که درگیر این عارضه میباشد هیچ راه یا 

امکان دیگری جز مقابله و اعتراض برعلیه سیاستً صرفه جویًی  
حتی طرح او ندو نیز بر پایه .  ریاضت اقتصادی باقی نمی ماند

فراهم سازی زمینه های رشد اقتصادی برای تامین هزینه باز 
. پرداخت قروض دولتی راه حل برون رفت از بحران نمی باشد

 2558این واقعیت را تدابیر اقتصادی که درعرصه جهان از سال 
به مثابه واکنش در برابر .  بکارگرفته شده اند اثبات می کند

بروزبحران براساس محاسبات انیستیتو کیل برای اقتصادجهانی را 
 .شامل می گردید

صرفا بطورکوتاه مدت قادربودند (  نجومی)حتی این ارقام میلیاردی
حتی تاثیرات آن را .موتوراقتصاد جهانی را از ایستایی بازدارند

سیاست درچنبره دینامیسم .  امروزدرچین می توان مشاهده نمود
این سیاست درنوسان بین انبوه فزاینده .  بحران گرفتارآمده است

قروض ازیک سو و تهدید به سقوط اقتصادی ازسوی دیگر در 
این آرایش برآمده از سرشت نارسایی های اقتصادی .  حرکت است

این تناقض .  بوده که به یک بحران مازاد تولید نظام برمی گردد
برای جهت .  درونی ایرقابل حل توضیح گر این واقعیت است

هردو طرف .  گیری اصولی چه کشاکش سختی درجریان است
بدرستی دریافته اند که طرح طرف مقابل با (  متخاصم)درگیر

این مشاجره بر سرسیاست مهار .  شکست مواجه گردیده است
بحران در سطح اروپا بر منافع ملی کشورها، که درحال فاصله 

اقتصاد کشور .  گیری هرچه بیشتر از یکدیگرهستند انتقال می یابد
آلمان برمبنای صادرات گسترده خود تامین می شود و همچنین 

درسالهای گذشته  4شرایط کاری که در چهارچوب قوانین هارتز
درحال حاضر برلین .  در کشورهای منطقه یوروجریان داشته است

مشابه را به اجرادرآورد،  «رفرمهای ساختاری »سعی دارد 
درحینی که اقتصاد صادراتی آلمان درصدد ایجاد بازارهای فروش 
خارج ازمحدوده اتحادیه اروپا بوده تا خسارات وارده  تا حدودی 

برای کشورهای مقروض اتحادیه اروپا هیچ راهی .  تعدیل نماید
دیگری باقی نمی ماند جز اینکه با بکارگیری تدابیراقتصادی فراتر 

  .فروپاشی نمونه یونان را حداقل به تعویق بیاندازد
 

 برگرفته ازروزنامه آلمانی یونگه ولت 
  2112مه  111شماره 

 بدهکاری یا صرفه جویی
 بهروز دهقانی: توماس کونیچ، ترجمه 
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18صفحه  نشريه كارگر سوسياليست 

من این موارد را از این ببعد سعی میکنم به بحث بگذارم و در 
رابطه با آن فیلمهای ساخته شده را در زمانهای مختلف شخم بزنم 
و بررسی نمایم و امیدوارم توضیح با  حداقل مطالب را از گمانه 

 .  زنی های انحرافی مبرا سازد

قبل از این و در آن سالها هم منتقد برجسته ایرانی آقای هوشنگ 
کاووسی فیلمهای دولتی و این چنین را با واژه سر هم نویسی 

نام برده بود که منهم از این پس به پیروی از ایشان "  فیلمفارسی"
 . از همین نام استفاده خواهم کرد

از نظر تاریخ سینمای ایران دوران بسیار مهمی  05دهه چهل و 
بشمار میاید زیرا که در مقابله با سینمای دولتی و با هدف تجدد 
طلبی سینمای دیگری هم شکل گرفت و خیلی زود در بین مردم 
جای گرفت و به بلوغ رسید و بعبارتی در مقابله با آن سینما یعنی 

 . فیلم فارسی قرار گرفت
ابراهیم گلستان فیلم خشت و آئینه را میسازد و این  9944در سال 

فیلم بعد از چند ماه از نمایش فیلم گنج قارون اکران میشود که این 
اثر بسیار متفاوت بود با روند سینمای آنزمان و البته با بازیگرانی 
متفاوت تر و نا شناخته نزد مردم عادی و سینما رو و بازیگرانی 
چون جالل مقدم و پرویز فنی زاده و مهری مهرنیا و جمشید 
مشایخی و محمد علی کشاورز و پری صابری چهره هایی نبودند 
که چون فردین و ملک مطیعی و مجید محسنی شناخته شده باشند و 
حتی سینما روهای آنزمان راج کاپور و یا ویجنتی ما ی هندی را 
بیشتر میشناختند یا خیلی از هنرپیشگان هندی محبوبتر و معروفتر 
از بازیگران فیلم خشت و آئینه بودند و این ریسگ بزرگی بود که 

 ابراهیم گلستان به آن دست زده بود 
بنظر من تحول در سینمای ایران با مسعود کیمیایی و فیلم قیصر 
در ایران شکل نگرفت و این تحول مربوط میشود به سالها قبل از 
اکران فیلم قیصر و سر آاازش را هم میتوانیم خشت و آئینه را نام 

 . ببریم
فیلم سپنتا و بازیگران فیلم که همه از تأتر بسینما آمده بودند در 
اکران عمومی با شکست مواجه شد و هزینه خودش را بر نگرداند 
ولی این شکست باعث عقب نشینی نشد و سینمای متحول ایران 
همچنان با مشکالتی که پیش پایش میگذاشتند دست و پنجه نرم 
میکرد و در ابتدا هر چند  ک پشتی ولی پیش رونده براه خود 

 . ادامه میداد
در فیلم فارسی زن بعنوان کلیشه و نقش مکمل مورد استفاده **

قرار میگرفت و نقشهایی را که زنها داشتند بقول خیلی ها در 
سرنوشت زن در فیلم .  آنروزها ویتامین فیلمها محسوب میشدند

فارسی بدست مرد فیلم نوشته میشد و یا با نشان دادن اندام و رقص 
در کافه ها چاشنی خوبی بود برای فروش فیلمها و جذب تماشاگر 

 . و بنوعی زنان تزئین کننده ویترین فیلم فارسی بودند
و زنان نمیتوانستند نقش خود را با دردها و رنجهایشان و یا  

 . توانایی هایشان را بازی کنند و زن را بنمایش بگذارند
اولین بازیگر زن ایران صدیقه سامی نژاد معروف به روح انگیز 
میباشد که این زن در یک شرایط سنتی و مذهبی حاکم بر جامعه 
بن بست شکنی کرد و با پذیرش نقش زن در فیلم دختر لر پا به 
سینما گذاشت و راهگشا شد تا دیگر مردها مجبور نباشند نقش زنها 

 . را بازی کنند
البته دختر لر اولین فیلم محرک و صامت ایران بود که در ایران 
هم ساخته نشد و در هند ساخته شد و روح انگیز که بهمراه 
همسرش دماوندی در هند و شهر بمبئی سکونت داشت این فیلم را 

سال این شیر زن به ایران بازگشت و  90بازی کرد و پس از 
پذیرفت که در ایران در فیلمی بکارگردانی عبدهللا سپنتا بنام شیرین 

 . و فرهاد نقش آفرینی کند
زنان ایرانی برای ورود به بازیگری در سینما و تأتر میبایست از 
موانع بسیاری عبور میکردند و در بیشتر مواقع هم دشواریها حل 

سد های محکم و بتونی بر سر راه .  و فصلشان ایر ممکن بود
ورود زنان به سینما از خانواده شروع میشد تا به اجتماع و ننگ 
بزرگی بود برای خانواده ای که دخترشان پا به عرصه هنر و 

 . بویژه سینما گذاشته باشد
فخری خوروش بازیگر توانای تأتر و سینما در بخشی از خاطرات 
خودش میگوید که با ورودش به سینما مورد ترد خانواده قرار 

 . گرفته بوده و پدرش برای او مرگ و سنگسار آرزو میکرده است
در همین زمان هم سلحشور نامی پیدا میشود و حضور زنان در 
سینما را فاحشگی قلمداد میکند و اینجا و آنجا هم عده ای برای او 

 . و گفتارش هورا میکشند
تازه این زن بعد از گذر از اینهمه موانع و مشکالت وقتیکه خود 
را بسینما میرساند نمیگذاشتند نقش خودش را بازی کند و میبایست 

 . در فیلمها آویزان مرد فیلم نقش آفرینی میکرد
تجدد در سینمای ایران یا فیلم فارسی موردی بود که باید رعایت **

یعنی اینکه .  میشد تا فیلم مجوز ساخت و یا اکران میگرفت 
فیلمساز اجازه نداشت هر جا که میخواهد دوربینش را ببرد و فیلم 
بسازد و باید در فیلمها نشان داده میشد که کشور رو به مدرنیزه و 

 .پیشرفت میباشد

 

قسمت دوم -مروری بر تاریخ سینمای ایران  
 داوود رحیمی
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زنجيره اعتراضات ضد سرمايه داری که از ماهها قبل تدارک ديده 

ماه مه برای برگزاری آن برگزيده  61تا  60شده بود وروزهای 

با شعار اشغال و .  شده بود توسط دولت آلمان غير قانونی اعالم شد

بلوکه کردن بانک ها  طيف وسيعی از مخالفين سرمايه داری از 

کشورهای مختلف اروپا راهی فرانکفورت مقر بانک مرکزی اروپا 

شدند تا به مدت چهار روز اعتراضات خود را به سرمايه داری و 

دولت .  سياست های رياضت خواهانه ترويکا به نمايش در آورند

آلمان ازترس اشتعال يک جنبش توده ای ضد سرمايه داری کمی 

قبل از روز موعد توسط نماينده گان محلی اش درفرانکفورت انجام 

هر گونه تظاهرات را ممنوع اعالم کرد و طبق آمار رسمی تعداد 

مطبوعات .  پنج هزار پليس را برای اجرای حکمش به ميدان آورد

به خدمت گرفته شد تا داليل اين اقدام را که خرابکاری و هرج و 

اولين اقدام پليس تخليه .  مرج در شهر عنوان می شد توجيه کنند

پليس .  چادرها در جلو بانک مرکزی اروپا و دستگيری فعالين بود

در شعاع وسيعی منطقه بانک ها را اشغال کرد ودر اعتراضات و 

عده زيادی را بالغ بر .  تجمع های وسيع عده زيادی را دستگير کرد 

سه روز جنگ و گريز .  صدهها نفر به شهرهای اطراف منتقل کرد

بين پليس و تظاهر کننده گان ادامه داشت و خود بر فضای شهر 

بحث ها و اظهار نظرها طی اين مدت حول اين .  تاثير گذاشت

جنبش ، بحران اروپا ، وضعيت يونان ، نقش بانک ها و نيز نقش 

روز آخر با وجود گسيل هزاران نفر از .  آلمان و غيره بود 

نيروهای پليس ضد شورش اما تظاهرات در شکل يک راهپيمايی 

نسبتن طوالنی تا جلو بانک مرکزی اروپا برگزار گرديد ، دهها 

هزار نفر در آن شرکت کردند و دولت و مطبوعاتش را انگشت به 

اين شهر مدتها ، سالها و زمان طوالنی بود که چنين .  دهان کرد

همه نظاره گر خشونت مزدوران .  حرکتی را بخود نديده بود

اکنون ممنوعيت .  بورژوازی آلمان مثل همه جای دنيا بودند 

تظاهرات به يکی از موارد قابل بحث در مجلس استان  تبديل شده 

درمقابل انتقاد فراکسيون حزب چپ، آقای بوريس راين .  است 

وزير داخلی از حزب دموکرات مسيحی ممنوعيت هر گونه 

به نقل از روزنامه )تظاهرات ضد سرمايه داری راجايز دانست

 26به تاريخ پنج شنبه  631محلی فرانکفورتر روند شاو ـشماره 

تصوير عمومی از اين حرکت را دردومطلب ترجمه (.   3663مه

شده ازدو شماره روزنامه آلمانی يونگه ولت در زيرمالحظه می 

کنيد و نيز چند لينک ازفيلمهای  مربوط به جنبش اشغال و بلوکه در 

         .شهر فرانکفورت درپايان آمده است

 

 درست همچون جنگ داخلی

از گيتا (   مه 61، 60)    661روزنامه آلمانی يونگه ولت شماره 

 دووپرتال              

تجمع ممنوع ، تظاهرات :  موقعيت استثنايی در شهر فرانکفورت 

ممنوع ، کنسرت ممنوع ، هزاران نيروی پليس می بايست 

 .                                                                                                              ازاعتراضات عليه بانک ها جلوگيری کنند

هزاران پليس مناطق و اطراف (  3663مه 60)  روز چهارشنبه 

بانکها در فرانکفورت را قرق کردند، هر گونه اظهار عقيده و 

تظاهرات آنجا قدغن شد، قطارها و تراموای مرکز شهرازحرکت 

کمپ .  بازمانده يا در ايستگاههای مرکز شهر حق توقف ندارند 

جنبش اشغال درزير ساختمان بانک مرکزی اروپا بايد تخليه و جمع 

بعلت اعتراضات برنامه ريزی شده از چهارشنبه تا .  آوری شود

اشاره )  حکومت محلی سياه و سبز(  مه 61تا  60روزهای )  شنبه 

به حکومت ائتالفی حزب دموکرات مسيحی و حزب سبزآلمان در 

قطار زير  ».  اين سختگيری ها را اجرا کرد (  شهر فرانکفورت 

زمينی ايستگاه  ميدان ويلی برانت مقربانک مرکزی اروپا مسلمن 

 «بايد متوقف شود، جائی که زنجيره پليس درآنجا بايد مستقر شود 

اظهارات توماس )    «اگر اين رعايت شود مشکلی بوجود نمی آيد  »

شيبن از اداره مرکزی مطبوعات در مصاحبه با روزنامه يونگه 

بهر حال با اين فرض هم حرکت نمی شود حتی اگردادگاه (.  ولت 

اتک :  ممنوعيت تجمعات روزهای پنجشنبه و جمعه را تائيد کرد

، تشکل بيکاران و جنبش اشغال و چپ ها از (آنتی گلوباليزاسيون )  

ما بر  »اين حرکت می کنند که همه حرفها هنوز گفته نشده است 

طبق برنامه آکسيون های خود را برگزار می کنيم و پيشنهاد می 

کنيم در اولين فرصت به صفحه اينترنتی ما در آدرس زير مراجعه 

 :                                                    «کنيد

  org.Frankfurt-blockupy.www 

 .این پیشنهاد رونالد زووس از اتک است  

اداره پليس با سناريوی تهديد فضا را طوری جلوه داده است که  »

مارتين بيرزينگ سخنگوی )    «انگار جنگ داخلی شروع می شود 

مجوز دادگاه برای برگزاری (.  بيکاران با انتقاد شديد بيان می کند 

همه  »مه بشرطی داده می شود که  61تظاهرات بزرگ روز شنبه 

سر به زير باشند و روزهای پنج شنبه و جمعه به اعتراض 

. وی اين را ماجراجويانه و عجيب و غريب می داند «برنخيزند 

در اين ميان تقريبن .  حداقل دادگاه قانون اساسی آلمان اين را لغو کند

در وحله اول برای آنها .  صد ارگانيزاسيون فراخوان داده اند

اعتراضات بدون توسل به زور و خشونت مطرح است ، در حالی 

که جمع آوری کمپ از سوی پليس با خشونت در روز چهارشنبه 

برای اعتراض پنج شنبه کميته خواستار دفاع از .  صورت می گيرد

دموکراسی و حقوق اساسی است و ساعت دوازده در ميدان پاول 

تجمعی فراخوانده است که به زير پا گذاشتن آن اعتراض کند و اين 

برای اولريش ويلکن از حزب چپ اين .  را هم غير قانونی کرده اند

کريستينا .  اعمال يادآورکشورهايی با حکومت ديکتاتوری است 

بوخهولز نماينده فراکسيون حزب چپ در مجلس سراسری برلين، 

عکس العمل دولت که حتی برگزاری کنسرت همراه جنبش اشغال 

. را ممنوع اعالم کرد در بهترين حالت غير دموکراتيک خواند

يوخن ناگل سخنگوی اتحاديه تعليم و تربيت ضمن انتقاد از محدود 

کردن حقوق شهروندی درآلمان بيان می کند تالش می شود آنچه در 

وی اعالم می .  ايتاليا و يونان اتفاق می افتد در اينجا هم عملی شود

کند که روز پنج شنبه درمکان های عمومی با نماينده گان اتحاديه 

 جنبش ضد سرمایه داری و ممنوع کردن آن درآلمان
 شروین رها : تهیه و تنظیم 

http://www.blockupy-frankfurt.org/
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. های کشورهای اروپايی در اين باره بحث و تبادل نظر خواهد کرد

و روز جمعه در باره آلترناتيو بحران سياسی با نماينده گان حزب 

روز شنبه در تظاهرات بزرگ وی .  چپ به مذاکره خواهد پرداخت

سخنگوی شورای صلح دوستان چپ پيتر .  سخنرانی خواهد کرد

شتروتينسکی بيان می کند سياست ممنوع کردن در فرانکفورت آدم 

را به ياد سياست روسيه سفيد و اوکرائين می اندازد که هميشه مورد 

اين نشان می دهد که تظاهرات عليه دولت هنوز مجاز .  انتقاد است

 .         است ولی عليه بانک ها ديگرشوخی بردار نيست

 اعتراض توده ای در فرانکفورت

ـ دانيال 661شماره 3663مه  36روزنامه يونگه ولت ، دوشنبه 

 بهروزی

،  «اين هفته ما موفق شديم  ».اعتراض عليه سرمايه داری است 

اين نتيجه گيری رومان دنتر از شبکه اتک درتظاهرات بلوکه کردن 

با وجود ممنوعيت آکسيونها .  و اشغال درتظاهرات روز شنبه بود

در روزهای قبل و نيز با وجود تحرکات پليسی و تهديد و زور در 

حدود سی هزار نفر در محل بانک مرکزی اروپا در فرانکفورت 

تجمع کردند تا خشم و اعتراض خود را به سياست های اتحاديه 

در حالی که آمار پليس از جمعيت تظاهر کننده .  اروپا نشان دهند

نفربود تعداد جمعيت  31666نفر و آمار برگزارکننده گان  36666

بر خالف .  در آخر تظاهرات از آمارهای تخمين زده باالتر زد

تصاوير داده شده از سوی مطبوعات دال بر خشونت از سوی 

معترضين اما موج جمعيت با سازماندهی متنوعی تظاهرات را 

حتی روزنامه محلی فرانکفورتر روندشاو که .  برگزار کردند

تصوير خشنی از تظاهرات و برگزارکننده گانش می داد آخر سر به 

اين بزرگترين تظاهراتی است که شهر :  اين نتيجه رسيد 

فرانکفورت در طی اين هزاره بخود ديده است ، حرکتی رنگارنگ 

فعالين چپ در آلمان .  و با صدای رسا و در عين حال بدون خشونت

برخوردارند، اين را مکائيل هاردت نويسنده  «توانايی جادوئی»از

آنها نشان دادند که اين بانک .  امريکايی در صحبت هايش بيان کرد

داران هستند که بانکها را اشغال کرده و اين پليس ها هستند که 

در روزهای قبل بانک ها و مراکز مالی .  خيابانها را بلوکه کرده اند

با وجود .  فلج شدند وکارشان راکت شد و تجارت متوقف گرديد

ممنوع کردن تظاهرات از روز چهارشنبه همه جا فعالين و 

شواهد  ».  معترضين ضد سرمايه داری به تظاهرات پرداختند

بوضوح نشان می دهد که ما نقطه درستی را برای اعتراض 

تالش .  اين را آنا دوهم از بلندگوی چپ ها اعالم کرد «برگزيده ايم 

برای جنايی نشان دادن جنبش اشغال نشان از ترس و وحشت 

درمطبوعات درج می شود که ما  ».  حکومت کننده گان است

معترضين به سرمايه داری خشن و جنايتکاريم، ولی در واقع اين 

سيستم است که جنايتکار و زورگو است، اين را آنا دوهم بيان می 

واقعيات اجتماعی نشان می دهد که نابسامانی در يونان و .  کند

وضعيت وخيم اجتماعی مردم در نتيجه سياست های ترويکا شامل 

کميسيون اروپا ، بانک مرکزی اروپا، صندوق پول جهانی تشديد 

نوک حمله .  شده است، اين در صحبت تمامی سخنرانها مشهود بود

انتقاد متوجه دولت آلمان بود با سياست های فشار در اجرای 

ما می بايست بازهم به خيابانها  ».  رياضت اقتصادی يونان و غيره

اين را  «.بيايئم و از بازسازی شووينيسم آلمانی جلوگيری کنيم 

سخنگوی .  يوخن ناگل از اتحاديه تعليم و تربيت پيشنهاد می کند

اتحاديه خدمات عمومی وردی در شتوتگارت بنام برند 

اين کشورها با برنامه های فقر و  »ريکسنگرخاطر نشان می کند 

رياضت طوری تحت فشار قرار می گيرند که خود نمی توانند 

زمان آن رسيده که اتحاديه ها درجه بااليی از  «.  تصميم بگيرند 

 . همبستگی بين المللی را از خود نشان دهند

، اين را فعال يونانی سونيا  «انقالب در يونان را نبايد تنها گذاشت »

مقاومت در مقابل سياست های رياضتی .  ميترالياس فرا می خواند

تظاهرات در .  در آلمان نيز بهترين شکل همبستگی است

فرانکفورت شامل فعالين و معترضين از کشورهای ايتاليا ، اسپانيا 

اربی کادری رجوب از .  ، بلژيک ، فرانسه ، پرتقال و اطريش بود

در اسپانيا ، يونان ، امريکا همه جا  »:  اتحاديه بيکاران از تونس 

در تونس در اثر يک .  «جنبشی وجود دارد برای يک سيستم ديگر

اما مبارزه بر عليه  »جنبش توده ای ديکتاتور حاکم سرنگون شد ،

 . «سيستم سرمايه داری و در دفاع از حقوق کارگری ادامه دارد
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 (دبلنا)اعتصاب در وب سایت اینترنتی بینگو
 

در یک وب  ما شش نفر بودیم که به عنوان اداره کنندٔه  اتاق چت
وب سایت بینگو یک صفحٔه بینگو .  سایت بینگو کار گرفتیم

ما .  اینترنتی است، جایی که کارکنان میتوانند در آن بازی کنند
میخواستیم به اونجا نظم و انضباط بدهیم و با کاربران وب سایت 

حرف بزنیم و تقریبا مسئول (  گفتگوی اینترنتی)بینگو در چت 
رٔوسا در آفریقای جنوبی هستند، اما .  بازی دبلنا در اینترنت باشیم

ها از طریق  مصاحبه
تلفن و آدرس ایمیل به 

در *  واسطه یک شرکت
 .استکهلم انجام میشد

ما که مشغول به کار 
شدیم تجارب متفاوتی 

های  داشتیم و در زمینه
از جمله   مختلفی

حمایتهای اینترنتی 
وفرؤش تلفن کار کرده 

کار ما نیاز به .  بودیم
اطالعات وسیع و 
تخصص در زمینه 

 .کامپیوتر نداشت
ما در نقاط مختلف 
کشور و با کامپیوتر های 
شخصی خودمان کار 

بهمین دلیل .   می کردیم
هیچوقت موفق نشدیم 
همدیگر را از نزدیک 

اما .  مالقات کنیم
با ام اس ان طریق  از

باز نمودن یک اتاق 
مشترک اینترنتی بهم پیام 

 ام اس ان .  میدادیم
یک    (پیام دهنده)مسنجر

برنامٔه ایی است که از 
طریق آن دو یا چند نفر 
همزمان و بطور مستقیم 
میتوانند برای هم پیام 

حتا .  بفرستند و چت کنند
در زمان آموزش و 

  ام اس یلدگیری هم از 
. مسنجر استفاده میشد ان

هفته  ۲زمان آموزش ما 
بود آنوقت میتوانستیم 
همه چیز را در رابطه با 

 .  کارمان یاد بگیریم

اما در حین .  در آگهی استخدام، کار تمام وقت اعالم شده بود
ساعت در هفته کار  ۴۱بردیم که ظاهراً قرار است   آموزش پی

  حقوقی که برای کار ساعتی.  استخدام ما ساعتی می باشد  کنیم و
پرداخت می نمودند خوب بود اما هیچکدام از ما نمی توانست با 

 .هایش بر آید ساعت کار در هفته از پس هزینه ۴۱
بود چون ما میتوانستیم همزمان   مسنجر واقعن عالی ان  ام اس 

ما اتاق گفتگوی آموزش خودمان را .  چندین اتاق گفتگو را باز کنیم
های  داشتیم  که در آن با سرکارگر حرف میزدیم و دستورالعمل

کاری را میگرفتیم، و اتاق دیگری که همه ما در آن واحد باهم 
ما بحث کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید برای .  حرف میزدیم

ساعات کاری بیشتری تقاضا کنیم اما چطور میتوانستیم یک شکل 
 .و متحد عمل کنیم وقتی که از ابتدا به یک نتیجه واحد نرسیدیم

خواست خودش به تنهایی  که می یوکهدر جمع ما پسری بود به اسم 
اقدام نماید و تابع جمع نباشد، او فکر میکرد مورد عالقٔه رٔوسا در 

ای است او خودش مستقال به آنها ایمیل زد و با آنها وارد گفتگو   اس
یکی دیگر از ما رفتاری دیپلماتیک داشت، او فکر می کرد که . شد

حق با رٔوسا است بنابراین، ترجیح میداد که با ما همراه نشود و 
 .موضعی بیطرف داشته باشد

  من به سندیکا زنگ زدم و موضوع را با آنها در میان گذاشتم ولی
ماه بود  ۳کنند چون من بیش از   آنها گفتند که نمیتوانند هیچ کمکی

که در سندیکا عضو نبودم و آنها بمن توصیه نمودند که وکیل 
 . بگیرم
و در آخر همه توافق کردیم که .  دریافت نکرد  هیچ پاسخی یوکه

ما به .  ای بفرستیم  برای رٔوسا در اس  یک ایمیل دست جمعی
های مارا قبول نکنند ما  که رٔوسا خواسته  سرکارگر گفتیم تا زمانی

کنیم و  شویم نه حتا تمرین می نه به اتاق گفتگوی دبلنا وارد می
فحش نثار سرکارگر کردند و به   رٔوسا هم کلی.  آموزش می بینیم

او گفتند که همه تان بروید گم شوید و امکان ندارد که ما یک 
 . همچین موافقتی بعمل بیاوریم

حاضر  ان  ام اس روز نه تمرین کردیم نه حتا در  ۲ما به اعتراض 
روز دوم ایمیلی دریافت کردیم مبنی بر .  بودیم، کالٌ کار نکردیم

ساعت در هفته به ما  ۲۲اینکه رٔوسا قبول کردند که برای حداقل 
در واقع ما تا .  حقوق بدهند حتا اگر ما نخواهیم آن مقدار کار کنیم

. حدودی به خواسته امان رسیده بودیم و از این نظر راضی بودیم
 . سپس ما به کار تمرین و آموزش برگشتیم و ادامه دادیم

ساعت را کار  ۲۲ساعت حقوق میگیریم اگرچه تمام  ۲۲ما   یعنی
که سایت به د ئل فنی کار نمی کرد ما   حتا در مدت زمانی.  نکنیم

که اگر ما با همان استخدام   حقوقمان را دریافت کردیم در صورتی
ساعتی به کار ادامه می دادیم هرگز حقوقمان را دریافت 

اما ما با یک اعتصاب کوتاه مدت به نتیجه ای مطالوب .  کردیم نمی
 .رسیدیم

————————————— 
کرایه )فرستد  های دیگر پرسنل می شرکتی ست که به شرکت) 

 دادن نیروی کار 
*bemanningsföretag: 

 

 3گــفــتــگـــو بــا هــم، قــســمــت 
 آذینه امیری: ترجمه -فرانسس تولوسکورپی: نوشته
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22صفحه  

امسال هم بارديگرهئيتی رسمی ازطرف رژيم اسالمی تحت عنوان 

نماينده گان کارگران ايران به ژنو اعزام شد و آن در شرايطی است 

که رهبران و نماينده گان واقعی کارگران يا در زندان بوده و هستند 

رضا شهابی ، علی . و يا تحت فشار، پی گرد و دستگيری قراردارند

 . نجاتی و دهها کارگر زندانی ديگر، اکنون در زندان بسر می برنند

در روند انطباق با سياست جهانی سرمايه داری، ادغام سرمايه 

ايرانی در سرمايه بين المللی و به تبع آن عضويت ايران در 

سازمان تجارت جهانی پيش شرطهايی از جمله رعايت اصول 

مربوط به روابط سه جانبه گرايی کارفرما، دولت و کارگر در 

ايران و تاييد و برسميت شناختن اش 

( آی ال او)توسط سازمان جهانی کار

 .را دربرداشته است

باید این را در نظر داشت، در کشور 
ایران مبارزه برای ابتدایی ترین حق 
و حقوق كارگران، جرم محسوب می 

در اینجا نه حق اعتصاب .  شود
كارگری وجود دارد و نه حق تشكل 

در اینجا اخراج و .  مستقل كارگری
زندان نصیب نمایندگان واقعی 
كارگران می شود و در مقابل، نهادها 
و هئیت اعزامی حكومتی را به عنوان 

در .  نماینده كارگران معرفی می نمایند
در حکومت "  سه جانبه گرایی"واقع، 

جمهوری اسالمی چیزی جز نشستن 
نمایندگان نظام سرمایه داری در سه 

 .طرف میزنیست
نظام جهانی سرمایه داری، تهاجم لجام 
گسیخته ای را در عرصه استثمار 
نیروی كار و اارت و چپاولگری 
منابع خام  در سراسر دنیا آااز كرده 

این حرکت با بیكارسازی های .  است
وسیع کارگران، گسترش فقر، تقلیل 
سطح معیشت توده های زحمتکش، 
حذف امكانات رفاهی، و فراگیر شدن 

فشارهای  .  فالكت و فحشا و دیگر مصائب اجتماعی همراه است
كمرشكن روند رو به رشد خصوصی سازیهای بانک جهانی و 
صندوق بین المللی  پول ،مقاومت و اعتراضات و شورشهایی  را 
از طرف توده های مردم در سراسر دنیا در حرکت سراسری ضد 

سرمایه داری می خواهد به .  سرمایه داری به صحنه آورده است
دارد و به نفع "  منافع مشترك"طبقه كارگر بقبو ند كه با این طبقه 

هر دو طرف است كه با صلح و آرامش سر یك میز بنشینند و با 
سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگرثابت كند كه . هم كنار بیایند

بهترین راه حل، قبول قوانین مسالمت آمیزی است كه استثمارگران 
تعیین كرده اند و در مقابل طرحهای "  سازش كار و سرمایه"برای 

خصوصی "و "  آزاد سازی"  و "  جهانی سازی"خانمان برانداز 
قطب قدرتمند و   در فقدان یک.  باید تاب تحمل را بیآورند"   سازی

متشکل کارگری در شرایط کنونی، امکان و فرصت بیشتری برای 
طرح و تبلیغ اینگونه سیاستها در جنبش کارگری ایران فراهم 

  .است
 زم است به "  سه جانبه گرایی"اما برای درک عمیقتر سیاست 

تاریخچه و سابقه این سیاست در سطح بین المللی و نتایج تا كنونی 
را دولتهای "  سه جانبه گرایی"سیاست .  آن نیز نظری بیافکنیم

روسیه،  9198اصلی نظام امپریالیستی درست بعد از انقالب 
برای جلوگیری از نفوذ و تاثیرات آن انقالب و به راه افتادن 

هسته مركزی این .  انقالبات  كارگری در بقیه كشورها بنیان نهادند
آی ال " )سازمان جهانی كار"سیاست 

به  9191است كه در سال (  او
وسیله امپریالیستهای اروپایی 

هدف از .  وآمریكایی تاسیس شد
تاسیس این سازمان در درجه اول  

چه بود ؟   این سازمان قرار بود که 
با تصویب یك رشته قوانین مشترك 
كار برای كشورهای سرمایه داری 
پیشرفته، از خطرات ناشی از 

. شورش و انقالب جلو گیری نماید
در عین حال، سازمان جهانی کار 
قرار است که با ایجاد شرایط كار 
نسبتآً یكسان در كشورهای مختلف، و 
با یک استراتژی درازمدت به تولید و 

در جهت حفظ و بازتولید نیروی كار، 
. نظام سرمایه داری بر آیدتقویت 

دولت های سرمایه داری كه همیشه و 
در همه كشورها خود را نماینده توده 
های کارگر و زحمتکش معرفی می 
كنند، از طریق  این سازمان 
سیاستهای سازشکارانه و آشتی 
طبقاتی را میان كارگران و 

به عنوان .  كارفرمایان پیش میبرند
ارگانی عمل می کند كه با در نظر 
داشتن منافع كل جامعه سرمایه 
داری، كارگران و كارفرمایان را به سازش طبقاتی تشویق نموده تا 

سوال این است .  نظم اجتماعی سرمایه و تولید آن مختل نشود
كسانی كه به عنوان نماینده كارگران در سازمان جهانی كار 
شركت می كنند چه نهادهایی هستند؟ فدراسیون های سندیكایی و 
اتحادیه های كارگری كه تحت رهبری گرایش رفرمیستی ، 
ارتجاعی و تابع سیاستهای بورژوازی اند، و تا جاییکه به ایران بر 
می گردد خانه کارگر و شوراهای اسالمی به نام نماینده كارگران 

در حالیکه همزمان .دراجالس سازمان جهانی کارشرکت دارند 
نمایندگان واقعی کارگران که  برای مطالبات و خواسته های 

در سطح جهانی و .  کارگری دفاع می نمایند در زندان بسر میبرند
بین المللی هم  اکثر تشکلهای کارگری اتحادیه ایی و سندیکایی 
موجود با سیاستهای راست لیبرالی و سوسیال دمکراسی تخطئه 
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  23صفحه                                                                                                                                                                

 

شده اند و نمایندگان شرکت کننده آنها در این اجالس یا گرایشات 
راست حاکم بر این تشکالت کارگری میباشند و یا مزدوران مستقیم 

در طول این سالها ، اتحادیه ها و سندیكاهای تحت .  بورژوازی اند
نفوذ گرایشات لیبرالی و سوسیال دمكراسی و چپ سازشكار، 

البته نباید توهمی .  فعا نه در این سه جانبه گرایی شرکت نموده اند
به این ارگان ضد کارگری داشت حتی اگر این را مبنا قرار دهیم، 
که این امکان پیش بیاید که تشکلهای واقعی مستقل و نمایندگان 
واقعی کارگران هم به سازمان جهانی کار راه یابند ، نخواهند 
توانست در ماهیت و برنامه و سیاستهای ارتجاعی این نهاد چنان 
بوده و هست تغییری حاصل نمایند، زیرا سیاست حاکم بر این نهاد 

باید این نکته را هم در .  سیاستی ضد کارگری و امپریالیستی است
نظر گرفت که طبق مقررات 
سازمان جهانی كار، حتی در این 

، دولت "سه جانبه گرایی"تركیب 
دو نماینده، و كارگر و كارفرما 

و از !  هركدام یك نماینده دارند
آنجا كه برتری امپریالیستی باید 
در همه جا از نظر قانونی هم 
ثابت شود، شورای اداره امور 
این سازمان، از دوگروه با 
امتیازات متفاوت تشكیل می 

چیزی شبیه شورای امنیت .  شود
یعنی نمایندگان .  سازمان ملل

دولتهای امپریالیستی، عضو دائم 
شورای اداره امور سازمان 
جهانی كارهستند و هر دو سال 
یكبار از بین بقیه دولتها، چند 
عضو ایر دائم هم انتخاب می 

 !شوند
در واقع می توان این نتیجه را  

" سازمان جهانی كار"گرفت كه 
این نهاد .  یك نهاد سیاسی است

از این نظر به امور سندیكایی و 
کارگری و حیطه قوانین كارمی 
پردازد كه منافع سیاسی معینی 
را در سراسر جهان  برای 
بورژوازی تامین و تضمین 

این نهاد در بدو تاسیس .  میكند
در محدوده كشورهای امپریالیستی فعال بود ، ولی از آنجا كه 
سیاست جهانی دچار تغییر و تحو تی شده است حیطه تعیین قوانین 
و مقررات و مداخله و نفوذش را به همه كشورها گسترش داده 
است و در راستای این سیاستها نشستها و کنفرانسهایی هم برگزار 

برگزاری کنفرانس ترکیه به میزبانی لیبر :  به عنوان مثال.  میشود
استارت در چند ماه گذشته از نمونه های بارز این تحرک وسیاست 

سازمان جهانی كار جزئی از سازمان ملل شده و همانطور .  میباشد
كه دیدیم تالش می نماید در تحو ت كشورهای مختلف نقش ایفا 

نقش سیاسی كه تا به حال این سازمان در سطح بین المللی .  نماید
سازمان جهانی .  بازی كرده به اندازه کافی آشکار و روشن است

كار یكی از اهرم های مهم بلوك ارب در دوران جنگ سرد علیه 
  .بلوك شرق بود

در رابطه با مبارزات كارگری در "  سه جانبه گرایی"نقشی که 
کشورهای اربی و امپریالیستی و یا کشورهای تحت سلطه 

بدین صورت است زمانیکه اعتراضات .  امپریالیسم بازی می کند
كارگری با  میگیرد ودر بسیاری موارد با اعتصاب ختم میشود، و 
یا در برخی موارد همزمان موجی از اعتصابات در چند کشور راه 
می افتد، دولت نماینده اتحادیه كارفرمایان و اتحادیه های كارگری 

. را فرا می خواند تا راه كنترل اوضاع را هر چه سریعتر پیدا كنند
جنبش   راه حل نهایی اکثر اوقات با سركوب حركت رادیكال درون

كارگری، فشار بر كارگران مبارز و رهبران کارگری، و تطمیع و 
موج .  تقویت سازشكاران با طرح وعده و وعید خاتمه می یابد

اعتصاب و اعتراض كه فرو نشست، طرح ها ی ضد کارگری را 
بدور از چشم کارگران و با زد 
و بند های اتحادیه ای به تدریج 

  .پیاده می كنند

سه جانبه "در مجموع سیاست 
سیاستی است که اهداف "  گرایی

و سیاستهای ضد کارگری 
سرمایه داری جهانی و 
امپریالیستها را در تقابل با 
حرکتهای رادیکال کارگری 

. عملی نموده و پیش میبرند
واقعیت اینست که این سیاست 
در هر جامعه بنا به شرایط و 
مناسبات معین آن جامعه، و 
درعرصه مبارزه طبقاتی میان 
طبقه كارگر و طبقه حاكم، از 
مفاهیم و نتایج معینی برخوردار 

سه "طرح و سیاستهای .  است
دقیقا در خدمت "  جانبه گرایی

منافع دولت سرمایه داران عمل 
دولت از آن جهت این .  می نماید

سه جانبه "طرح و سیاست 
را نمایندگی می کند "  گرایی

زیرا خود نماینده طبقات 
دولت .  استثمارگر حاكم است

حافظ منافع پایه ای و عمومی 
دولت .  سرمایه داران است

ماشین سركوب طبقات تحت 
کلیه سیاستهای نظامی، امنیتی، .  استثمار توسط طبقات حاكم است

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جانب دولت اتخاذ میشود كه هر 
آشتی ناپذیر با   کدام از آنها در جامعه سرمایه داری در تضاد

ایدئولوژی بورژوایی .  اكثریت قریب با تفاق جامعه قرار دارند
دولت، در خدمت تحكیم و تثبیت روابط استثمار و حقانیت دادن به 

در ابتدای عملی نمودن این طرح و سیاست .   طبقه استثمارگر است
سه "درایران جناح راست جنبش كارگری، در دفاع از سیاست 

بر آمد و بر آشتی طبقاتی طبقه کارگر و سرمایه دار  "  جانبه گرایی
آنان آگاهانه می دانند كه دولت، خود بزرگترین .  پای می فشرد

كارفرما است اما می خواستند در بین کارگران در مورد ماهیت 
دولت و رابطه آنها با طبقات دیگر جامعه توهم ایجاد نمایند، تا 
دولت با دست و بال بازتر بتواند با هر تغییر موجود در آن بویژه 
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تغییرحكومتها و جناحهای موجود آن سعی نماید بر پایه شعارها و 
توده های کارگر و "  مردمی"و "  كارگری"وعده های عوافریبانه 

زحمتکش را بفریبد، و کارگران بدون درک روشنی از عملکرد 
دولت و حکومتهای دست نشانده به اقدامات با یی ها چشم امید 
ببندند و راه حل واقعی كه باید به اتكاء به نیروی خود کارگران و 
زحمتکشان و مبارزه آگاهانه و متشكل آنها باشد جای خود را به 

كارگران با پیروی از این .  راه حلهای رفرمیستی و از با  را بدهد
سیاست راست، اعتماد به نیروی خود را از دست میدهند و حتی 
در دستیابی به ابتدایی ترین مطالبات اقتصادی و رفاهی خود نیز با 

اگر در .  مشكالت و موانع  و توهمات عدیده ای روبرو خواهند شد
ذهن كارگران و طبقات استثمار شونده، دولت از ماهیت و مفهوم 
طبقاتی اش جدا شود و به عنوان نماینده اصلی طبقات استثمارگر 
تلقی نشود ، این احتمال موجود خواهد بود که توده های مردم از 

اما سیاستهای جناح .  سیاست و ایدئولوژی طبقات حاكم تبعیت نمایند
راست جنبش کارگری راه بجایی نبرده وتا کنون با تالش و 
افشاگری جناح چپ و گرایش سوسیالیستی با شکست مواجه شده 

 .است
کارگران فقط با اتکاء به نیروی خود و ایجاد تشکلهایشان خواهند 
توانست از فشار و تهدید و سرکوب دولتی ممانعت بعمل آورده و 
همچنین در زمینه استقالل تشکلهایشان هیچ تخفیفی به سرمایه 

باید تاکید کنیم که حتی تحقق ابتدایی ترین .  داران و دولت ندهند
خواسته های کارگران در گرو چنین مبارزه  و چنین تشکل هایی 

این در تاریخ مبارزات کارگری ثبت شده است كه بدون .  است
اعتصابات و اعتراضات و مبارزات پیگیر و مستقل كارگران، هیچ 
كارفرما و دولت، و نماینده كارفرمایی را نمی توان بر سر میز 

بر سر .  كشاند و آنان را به طور واقعی وادار به عقب نشینی كرد
میز چانه زنیها بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران 
کالهبرداریی بیش نخواهد بود و سركوب و فالكت بیشتری را 

    .برای كارگران بدنبال خواهد داشت

و یا "  سازمان جهانی كار"باید با یقین گفت كه نهادهایی از قبیل 
سرمایه داری را "  سولیدراتی سنتر"نهادهایی از این قبیل همچون 

نمایندگی می کنند، هرگز پشتیبان ایجاد تشكل مستقل کارگری به 
تشكل های "آنها طرفدار .  معنای واقعی اش نیستند و نخواهند بود

و حتی اگر یك تشكل كارگری !  وابسته به خود هستند"  كارگری
واقعا مستقل شكل بگیرد، تمام تالش خود را برای سركوب و از 
هم پاشاندن و یا فاسد كردن و تسخیر آن توسط نیروهای خود به 

 .كار می گیرند
جنبش کارگری ایران با رشد رو بجلوش در یک دهه اخیر، با 
هشیاری و آگاهی رهبران عملی و سوسیالیست در این جنبش سعی 
نموده سیاستهای ضد کارگری سران جمهوری اسالمی و 
امپریالیستها را که هدفشان ممانعت از ایجاد تشکلهای کارگری و 

بهمین .  فاسد نمودن این جنبش از طریق مالی میباشد را افشاء کند
در راستای مبارزات جنبش کارگری طی سالهای اخير در دلیل، 

ايران که ايجاد تشکلهای کارگری به مثابه بيان خواست مشترک 

کارگران و ظرف همبستگی آنها بر عليه سرمايه داری محورآن 

بوده است ، نه تنها تالشهای تا کنونی کارفرماها و دولت ضد 

کارگری رژيم جمهوری اسالمی درتحميل ارگانی از باال بر گرده 

خنثی شده است بلکه گسترش روند مبارزات کارگری و  کارگران

نفوذ گرايش سوسياليستی در اين جنبش، افشای سياستهای ضد 

و سازمان جهانی "  سه جانبه گرايی"  کارگری نهادهايی همچون 

و .  را در دستور کار خود قرار داده است(  آی ال او)کار 

اعتراضات نهادها و کانونهای کارگری مخالف اين سياستها و تجمع 

هر ساله اشان در ژنو در مقابل سازمان جهانی کار دقيقا در سمت و 

 .سوی اين سياستهای کارگری جنبش کارگری می گنجد
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Freedom is always 

freedom of dissent 
Rosa Luxemburg 
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