
 

 21شماره کارگر سوسیالیست                     

 کانون سوسیالیست های کارگری

!اتحاد عمل وسیع  بر سر منافع کارگران در ایران امری عاجل است    

جمهوری اسالمی در بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی بسر می برد و با توافق هسته ای وین 

پذیرش سیاست های جهانی برای ایران امکان استفاده از تسهیالت . در پی رفع آن است

برای سرمایه گذاری در کنار . صندوق بین المللی و تجارت جهانی و ورود سرمایه خواهد بود

مواد خام و امکانات غنی در ایران نیروی کار ارزان مهمترین عامل افزایش سود آوری 

با افزایش اعتراضات کارگری در ایران، ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل کارگری به .است

                                         ..                                       یک نیاز مبرم تبدیل شده است

                                                                                          

با هدف جلوگیری از ایجاد تشکل های کارگری،  رژیم اسالمی  کماکان فعالین کارگری و 

مدافعین جنبش کارگری را تحت انواع فشار و دستگیری و زندان قرار داده و می دهد و دور 

فعالین کارگری . تازه ای از سیاست های ضد کارگری را در شرایط جدید به اجرا گذاشته است

و سوسیالیست ها با توجه به شرایط جاری ضروری است متحد شدن هر چه بیشتر طبقه کارگر 

.                                                                در ایران را در دستور کار خود قرار دهند  
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بحران یونان، سیریزا 

 و طبقه کارگر 

بعد از به قدرت رسیدن حزب سیریزا در انتخاباات یاوناان و 

آلکسیس سیپراس به سمت نخست وزیری مادت چاناد انتخاب 

ماهی نگذشت که درحزب انشعاب و دولت اکثریات خاود را 

 . در پارلمان از دست داد و سپیراس مجبور به استعفاء شد

اختالفات مایاان اعیاای حازب حااکام، باا پاذیارش شارایاط 

اتحادیه اروپا درارسال وام مجادد تاحات عاناوان بساتاه ساوم 

. اقتصادی به یونان از طرف دولت سایاپایاراس، باات گارفات

. جناح چپ حزب سیریزا با شرایط اتحادیه اروپا مخالف باود

های ریاضتی در  در ابتدا آلکسیس سیپراس هم اعمال سیاست

تحقیر " های مالی اتحادیه اروپا را  کشور برای دریافت کمک

خوانده و آن را رد کارده باود، اماا باا تا ایایار  ""دولت یونان

سیاستهای خاود باعاد از باقادرت رسایادن در ناهاایات آن را 

افزایش مالیات بر ارزش افزوده و ت ییر در قوانایان .  پذیرفت

بازنشستگی از جمله تعهدات دولت یونان برای دریاافات وام 

 68اوت باه مایازان  41این وام کاه در تااریا  . مجدد است

میلیارد ایرو توسط اتحادیه اروپا به تصویب رسایاد حاتای از 

طرف صندوق بین المللی پول به مثابه ابزاری برای اماکاان 

باز پرداخت بدهی ها از طرف دولت یاوناان ماورد شاک و 

 .تردید قرار گرفت

بحران بدهی یونان که دقیقا متاثر و ناشی از بحران سارماایاه 

 جهانی  است، ناتوانی  کامل  دولت در  باز  پرداخت  بدهی 

یعنی سه نهاد بین المللی اتحادیه اروپا، " ترویکا" هایش به

بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، را درطی چند 

این بحران از یونان گرفته تا . سال گذشته بارها نشان داد

بسیاری از کشورهای اروپایی را در برگرفته است اما یونان 

بقیه کشورها دچار آن شد و تا قبل از روی کار  سریعتر از

آمدن دولت سیریزا راه حلی که از جانب کشورهای دیگر 

اروپایی از جمله آلمان و فرانسه برای برون رفت از این 

بود که " ریاضت اقتصادی" بحران ارائه داده بودند مدل 

.  توسط احزاب راست حاکم در یونان پیش برده می شد

که از جانب ترویکا تا کنون به " ریاضت اقتصادی"سیاست 

یونان تحمیل شده دقیقا از سیاستهای نئولیبرالی نشئت می 

گیرد که صرفه جوئی در هزینه های دولتی، تیمین بار 

آوری سود سرمایه، افزایش خصوصی سازیها، بطور 

مشخص تقلیل عملی دستمزدها، افزودن به سن بازنشستگی، 

کاهش هزینه کارفرماها در صندوق بازنشستگی از شاخص 

.های آن است                                                             

اتخاذ ریاضت کشی اقتصادی، سیاستی برای توسعه سارماایاه 

داری و سودآوری بیشتر سرمایه و در ضدیت با ماناافاع تاوده 

سارماایاه داران بارای .  های کارگر و زحاماتاکاش مای بااشاد

ممانعت از رکود بزرگی که در پیش رو داشاتاناد و ماتامارکاز 

نمودن بیشتر سرمایه ها، تزم بود شرکت های کوچک را از 

بین ببرند، خدمات اجتماعی آحاد جامعه و دستمازد کاارگاران 

را در پائین ترین سطح ممکن کاهش دهند، در این راباطاه باه 

حق و حقوق اتحادیه ای تا حدودی تعرض نموده و به افزایش 

. بخش های خصوصی پرداخته و از بخشهای دولتای کااساتاناد

تاوانساتاه ساطاح "  ریاضت اقتصادی" سرمایه داری از طریق 

زندگی توده های کاارگار و زحاماتاکاش را در اروپاا بشادت 

کاهش دهد، و از طارف دیاگار هام از طاریاق لشاکار کشای 

نظامی و توسعه طلبی، سبب جنگاهاای خااناماان ساوزی شاده 

است که بحران اکرائین و نایازساوریاه و بایاشاتار کشاورهاای 

 .خاورمیانه را در بر گرفته است

با آغاز باحاران در یاوناان اتاحاادیاه اروپاا باه ماناظاور رشاد 

اما دولت با گرفتن .  اقتصادی در آنجا شروع به دادن وام نمود

این وامها تالش نمود سرمایه این کشور را به سطح رقابات و 

این وامها فقاط .  سود آوری با دیگر کشورهای اروپایی برساند

به نفع صاحبان سرمایه تمام شد، و مصرف این وامها با فسااد 

 و رشوه خواری و دزدی همراه بود و درنهایت این  وامها را 
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صاحبان سرمایه و بوروکراتهاا و رانات خاواران باه جایاب 

زدند و این سرمایه ها را به کشاورهاای آلاماان ، فارانساه و 

انگلستان انتقال دادناد بادون ایاناکاه ماالایاات بار در آماد بار 

توده های زحمتکش یونانی ناه .  سرمایه های آنها تعلق بگیرد

ریااضات " تنها از این وامها بی بهره ماندند بلکه باا تاحامایال 

بیشتر مجبور شدند که عواقب ناشی از ایان واماهاا را "  کشی

آنهاا تاماام شاده اسات را ماتاحامال که به خانه خرابی زندگی 

در واقع این طبقات پائین و ماتاوساط باودناد کاه باایاد .   شوند

مالیات می پرداختند نه ثروتمندان و صاحبان سارماایاه وایان 

وامها توسط سرمایه داران باه یا اماا بارده شاده اسات بادون 

اینکه حتی درصدی از آن صرف خدمات اجتماعی یاا ایاجااد 

اتاحاادیاه اروپاا باا گاذاشاتان .  اشت ال کار در جامعه شده باشد

فشار بر مردم یونان مای خاواهاد بادهای هاای خاود را پاس 

بگیرد و تاوان این بدهی ها را باید اقشار زحمتاکاش جااماعاه 

 . طبق معمول متحمل شوند

 حزب چپ سیریزا 

شدت بحران در یونان و مقاومت تاوده هاای ماردم کاه نامای 

خواستند فقر و سیه روزی را باه باهاای باحاران اقاتاصاادی 

تحمل کنند، انتخاباتی را جلو روی ماردم گاذاشات کاه ساباب 

بقدرت رسیدن حزب چپ گرای سیریزا شد و ایان پایاروزی 

یکی از ویژگیهای یونان در تقابل باا احازاب ساناتای چاپ و 

سیریزا، که حزب چپ گرای .  دیگر احزاب دست راستی بود

بردوش مقاومت های خیابانی کارگران و با چرخیدن فیاای 

سیاسی جامعه به گرایش چپ باه قادرت رسایاد، تاالش کارد 

جای خالی موجود را بعد از سوسیال دماکاراسای پار کاناد و 

دولت رفاه، حق قراردادهای دسته جاماعای، حاق اعاتاصااب، 

را در شاعاارهاای ..   قطع کاردن خصاوصای ساازی هاا و 

غافل از این که نام دیگاری دادن باه .  انتخاباتی خود برگزیند

سوسیال دمکراسی غیر واقعی و غیر عملی است، ساوسایاال 

دمکراسی و سیاست سازش و آشتی طباقااتای ساالاهااسات کاه 

سپری شده و در عمل بارها اثبات شده است که کاوچاکاتاریان 

منفعتی را برای اکثریت جامعه به همراه نداشته است وهم از 

این رو است که بورژوازی، در پی پایادا کاردن و یاا ایاجااد 

 .آلترناتیوهای دیگری است

 سیریزا قرارداد اتحادیه اروپا را قبول کرد که  در نوع  خود 

نیز پشت کردن به رای نه اکثریت ماردم یاوناان در رفارانادم 

بود، شاید هم ارزیابی ساپایاراس وسایااسات غاالاب بار حازب 

سیریزا دال بر پیشنهاد بر رفراندم بر ایان باود کاه رای آری 

اکثریتی برای توجیه قانونی توافق باا اتاحاادیاه اروپاا خاواهاد 

گفته میشود که راه حل دیگری موجاود ناباوده اسات، یاا .  بود 

پذیرش ایرو و یا بازگشت به دراخما، چرا که نرخ پول تانازل 

سال گذشته ارزش پول تنزل کرده بود و  5در عرض . میکرد

با قبول این قرارداد که حاکاماان اروپاا بار .  این تازگی نداشت

یونان تحمیال ناماودناد، یاوناان بارای مادت نااماحادودی بارده 

اتحادیه اروپا و خصوصا سرمایه گذاران و دولت آلاماان شاد، 

نقش سیریزا مانند پااساوش شاد، تسالایام شادن ساریازا بااعا  

مدفون شدن چپی شد که باه لاطاف شارایاط عایانای نااشای از 

مبارزات کارگران در یونان تاازه در اروپاا روی کاار آماده 

سیریزا امکان این را داشت که در مقابل فشاار اروپاا باا .  بود

حمایت توده های زحمتکش و حیور میلیونی مردم نه بگویاد 

و به جای سیاست بسته پس انداز، رشد و سیاست قاابال قاباول 

در حزب سیاریازا گارایاش طارفادار .  اتحاد پولی را طرح کند

ایستاده گی در مقابل سیاست های  اروپای واحد ماوجاود باود 

که موقعیت این را داشتند که به صحنه بیایند و برای پایاشابارد 

عدم توانایای درش شارایاط اوضااع سایااسای در .  آن بکوشند

یونان از سوی چپ می تواند یادآور دوره ای در روسایاه در 

سااوساایااالاایااساات هااای آن دوره " باااشااد کااه،  4141فااوریااه 

با وجود آنکه نیروی اجتامااعای را باا خاود (  منشویک ها ")  

داشتند و مردم درمسکو و پتروگراد امور را عاماال باه دسات 

نااتاوانای لایابارالاهاا و .  گرفته بودند، نظاره گر اوضااع شادناد

بورژوازی شرایطی را برای در دست گرفتن امور سایااسای، 

حداقل در ایجاد قدرت دو فاکتو مهایاا کارده باود ولای تصاور 

غالب چپ بر ادامه حکومت باورژوایای باود، آناداه بادرسات 

طبیعتا یونان .  توسط بلشویک ها مورد انتقاد جدی قرار گرفت

تا این حد پیشرفت نکرده بود، اماا درش ناکاردن شارایاط از 

طرف چپ یونان را شاایاد باتاوان باا نااپاخاتای چاپ آن دوره 

  .  روسیه بطور عمومی مقایسه نمود

به همین شکل سیریزا به رای عظایامای کاه سارکاارش آورده 

بااود پشاات کاارد، مااردم یااونااان در سااالااهااای گااذشااتااه بسااوی 

رادیکالیسم پیش رفتناد و حادودا آگااه ازمساائال و مشاکاالت 

سیاسی و اقتصادی خود بودند و در همین دو انتخابات گذشاتاه 

 نشان  دادند،  که   بطور  واقعی  چه  چیزی  را   میخواهند، 



 

.  

 

5صفحه   

سوال این است اگر این پالتفرم و خواستاه هاا باه .  نموده اند

طبقه کارگر و زحمتکشان تاعالاق دارد، خاود ایان طاباقاه و 

نمایندگان آنها باید آن را متحقق نمایند ناه چاپای کاه ماباناای 

حرکتش را صرفا بر پارلمان و قوانین پارلماانای قارار داده 

با توجه به ایاناکاه .   است و از وسط راه به آن پشت پا میزند

کارگران در یونان تا درجه ایی مبارزه متشکل داشتناد ولای 

فاقد آن سازمان طبقاتی می باشند که منافع  کارگران را باه 

مثابه یک طبقه  به کرسی بنشاند، در اینصورت هر جاریاان 

و حزبی با اسم چپ براحتی می تواند دستاوردهای ماباارزه 

 . این طبقه را به ی ما ببرد

سیریزا با اساتافااده از .  سیریزا دقیقا نمونه مشخص آن است

زمینه های عینی که برای باقادرت رسایادن چاپ و حازباش 

آماده بود، استفاده نمود و بقدرت رسید اماا ناتاوانسات حاتای 

مای تاوان باا .  رامتحقق نمایاد.... دولتی نمودن بانکها و غیره

اتکا به رای کارگران در پاارلاماان نایاز ماباارزه کارد ولای 

پاارلاماان آن ابازار قاابال اتاکاائای نایاسات کاه کاارگاران و 

زحمتکشان از طریقش بتوانند باه ماطاالاباات طاباقااتای خاود 

سرنوشت مبارزه طبقاتی در درون جامعاه و باا .  دست یابند

اتکاء به نیازهای عینی طبقه کارگر و نه در درون پارلاماان 

 .و راه  دموکراسی بورژوایی رقم می خورد

اوضاع بحرانی یونان و نقش چپ در آنجا درعین حال یاک 

تجربه برای طبقه کارگر در دیگر نقاط جهان هم مای تاواناد 

با نگاهی به چاپ اماروز ایاران نایاز مای بایانایام کاه .  باشد

استراتژی بخش اعظم چپ ایاران از ناظار درش طاباقااتای  

نسبت به مبارزه کارگری و قدرت سیاسی  نسابات باه چاپ 

ماایااتااوان گاافاات کااه درش .  یااونااان تاافاااوت چاانااداناای ناادارد

سکوتریستی و پارلمانتااریساتای سایاریازایای در بایان چاپ 

ایران هم به نوعی قوی است و در اظهارنظر باخاش عاماده 

آنها در به سرکار آمدن حزب چپ سیریزا در یونان مساتاتار 

استراتژی و چشم انداز سوسیالیستها با اساتاراتاژی ایان .  بود

چپ در رابطه با شرایط عینی بحران و سازمانادهای طاباقاه 

کارگر و توده های زحمتکش برای تبدیل به بحران انقالبی، 

تفکیک بین چپ کارگری و غیر کاارگاری  را روشان مای 

  .نماید

 تداوم بحران یونان و طبقه کارگر

دولت سیریزا  راه حل پارلمانی و سرمایه داراناه و اتاکااء  

 به تعداد بیشتر کرسی  در  پارلمان  را  برای  حل  بحران 

و در خیابانها علیه  اعتصابات را سلسله وار ادامه دادند

. قرارداد بسته شده، شجاعانه فریاد زدند و اعتراض نمودند

چرا طبقه حاکم در قدرت اروپا سیاست رشد، رکود و جنون 

طبیعتا آنها دنبال به دست . اقتصادی را در دستور دارد

گرفتن دارایی ها هستند و برای آنها ثبات پول از رشد واقعی 

آنها خروج یونان از اروپا را نمیخواستند، . مهمتر است

سیریزا این را یا متوجه نشد یا نمی خواست خود را به آن 

بزند که قدرت واقعی آنها در یورو است و میتوانستند کامال 

طبقه حاکمه درمیان مردم . از این طریق از آن استفاده کنند

در اروپا کامال افشا شده اند و میتوانستند در سطح سراسری 

این می توانست به . مردم در اروپا را با خود همراه کنند

روند مبارزه در برابر اتحادیه اروپا والیگارشی مالی آن و 

در نتیجه به عقب بردن سیاست های دولت های اروپایی 

اما با فشار و تهدید اتحادیه اروپا بر دولت یونان  . کمک کند

و عدم تکیه حزب سیریزا و یا طیف اکثریت آن بر آراء 

بسته مالی جدید اروپا . جامعه، در بر پاشنه قبلی چرخید

تصویب شد، نخست وزیر استعفاء داد و با اطمینان حاصل 

کردن از اینکه جناح انشعابی از سریزا بنام جبهه متحد 

مردمی فاقد طرحی تاثیر گذاراست، به استقبال انتخابات 

جدیدی رفت که  در آن دو حزب سیریزا و دموکراسی نو 

پیشین یونان بیشترین کرسی های پارلمان را یعنی دو دولت 

بدست آوردند که شاید با خیال آسوده بتوانند شرایط وام دهنده 

.گان را در جامعه یونان متحقق کنند                                

سیریزا نماینده چپ ناوی اسات کاه اماروز در اروپاا شاکال 

گرفته و می خواهد از طریق پارلمان و قوانین آن باا باحاران 

موجود مقابله نماایاد و خاواساتاه هاای تاوده هاای کاارگار و 

زحاامااتااکااش را در آن چااهااارچااوب نااگااهاادارد، یااک چااپ 

پارلمانتاریستی که نه اینکه توده های کارگر و زحمتکاش را 

بسیج نماید و به مبارزه طبقاتی علیه دولت بکشااناد، خاود او 

مانند بقیه احزاب که قبل از او در قادرت باودناد، راه حال و 

پالتفرم خود را بر مبنای قوانین پارلاماانای قارار داده و مای 

خواهد از طریق قوانین و راه حل بورژوایی به بحران بدهی 

پالتفرمی کاه سایاریازا بادسات گارفات، کااماال .  ها پاس  دهد

مسئله مالایااتاهاا، :  حاوی خواسته های توده های مردم از قبیل

ایاان بااخااشاای .  اسات ..... باازنشااسااتااگاای و باایااکاااری و غایااره

ازخواسته های توده کارگران و زحمتکشانی هستند که سالهاا 

 است در خیابانها با مبارزه  و مقاومت  برای  آن  جانفشانی 



 

"  ریااضات اقاتاصاادی" دست آخربه بارنااماه هاای برگزید، و 

در  تحوتت  یاوناان  هاناوز  ساوسایاالایاسام .   ترویکا  تن  داد

کارگری، به مثابه تشکلی سیاسی که راه ضاد سارماایاه داری 

را بر گزیند و به سازماندهی نیروی طبقاتی کارگران و تاوده 

شارایاط ساازماان دادن .  های فرودست اتکاء کند، غایب اسات

کارگران و زحمتکشان یونان سالها است که آماده است،  آناهاا 

بارها با اعتراض و اعتصاب میلیونی به سیاستهای نئولیبرالای 

و ریاضت اقتصادی ثابت نموده اناد کاه آن نایاروی باالافاعالای 

هستند که در صورت متشکل شدن در ساازمااناهاای کاارگاری 

کارگران .  این پتانسیل را دارند که به نیروی بالقوه تبدیل شوند

یونان با وجاود ایاناکاه باارهاا و باارهاا باورژوازی یاوناان و 

اتحادیه اروپا را که سرمایه داری جهانی را نمایندگی می کاناد 

به مصاف طلبیده اند، اما هنوز به نیروی قدرتماناد خاود بااور 

ندارند ،نیرویی که می تواند به مالکایات 

و ثروت اندوخته ایی که از نیروی کاار 

و استثمار آنها انباشته شده است تعرض 

. نماید و این اماوال را مصاادره ناماایاد

تنها از این طاریاق اسات کاه مای تاوان 

سطح زندگی کارگران و زحمتکشان را 

باحاران اماروز یاوناان یاک .  ت ییار داد

بخش از بحران جهانی سرمایه اسات و  

راه حلی طبقاتی را می طلبد، یعنی مبارزه علیه طبقه سرماایاه 

در این مبارزه فاعاالایان .  دار و تعرض به منافع این طبقه است

سوسیالیست طبقه کارگر  باید به سازمان دادن طبقه کارگار و 

در این جنگ نابرابر طبقه کاارگار .  متحدین این طبقه بپردازند

یونان با دشواریهاای بسایااری از جامالاه هاجاوم هاماه جااناباه 

. سرمایه داران داخلی و سرمایه داری اروپا مواجه خواهد شاد

راه حل غیر سرمایه داری، به یک مبارزه جدی و وسیع دامن 

میزند و طبقات اصلی جامعه یعنی طبقه کارگر و سرمایه دار 

درگیر در بحران اقتصادی و سیاسی موجود را رودروی هام 

قرار میدهد و در این نبرد طبقاتی است که طبقاه کاارگار اگار 

موفق به پیشروی در مقابل بورژوازی شاود و دسات باات را 

داشته باشد می تواند آلاتارنااتایاو خاود را باه مانازلاه راه حال 

تا کنون راه حلاهاایای کاه سارماایاه داران .  اقتصادی ارائه دهد

برای حل بحران در نظر گرفته اند، نه تنها نتوانسته به درجاه 

ایی بحران را تخفیف دهد بلکه دامنه این بحرانها را در سطاح 

اروپا  افزایش  داده  است  و   زندگی   تاوده هاای   کاارگار  

 بیشتر "  ریاضت کشی اقتصادی" وزحمتکش را با طرحهای 

مورد هجوم قرار داده و  به  فقار  و  فاالکات  دامان  زده   

  .است

درشرایط حاضراگر چه تشکال سایااسای طاباقاه کاارگار در 

یونان شکل نگرفته است ولی روند عینی ماباارزه کاارگاران 

می تواند ازمسیر ملی کردن بانکها، امتنااع از باازپارداخات 

این اتحاادیاه .  بدهی ها و کنترل ارز قدمی رو به جلو بردارد

اروپاست که به یونان و باقی ماانادناش نایااز دارد و ناه بار 

عکس کارگران که بهر قیمتی می بایست جوابگاوی باحاران 

 .سرمایه باشند

راه حل  بحران یونان نه بر سر واحاد پاولای بالاکاه بار سار 

اجرای سیاست هایی است که رفاه و آسایش هر چاه بایاشاتار 

سیاست هایی که در یونان .  جامعه را مد نظر قرار داده باشد

همانند تماامای جاواماع سارماایاه داری شاکال گارفاتاه اسات 

. محصول منافع گروههای جامعه است

تنها سیاستی می تواند بحران یونان را 

در جهت شکوفایی جامعه به پایان برد 

که تامین زندگی و معاش کاارگاران و 

.  اکثریت جامعه را در بر داشاتاه بااشاد

ایاان ساایاااساات ماای بااایساات خااود را 

سازمان داده و با مشارکت جاماعاه در 

ارتقای خادماات عاماومای باا افازایاش 

 .   مالیات بر ثروت و درآمدهای کالن سرمایه داران باشد

واقعیت این است که اگر یونان ازمنطقه یاورو خاارج شاود  

به این معنی نیست که از مشکالت اقتصاد یش کاسته شاده و 

اقاتاصااد .  یا حتی کمکی به رفع بحران موجود خواهاد ناماود

یونان کوچکتر از آن است کاه باتاواناد صارفاا باه تاولایادات 

اقتصاد یاوناان مااناناد .  صنعتی و کشاورزی خود اتکاء نماید

برخی از کشورهای اروپایای باه تاجاارت خاارجای وابساتاه 

است و بیشترین درآمد آن از طریق صنعت تاوریسام تاامایان 

خروج از یورو و بازگشت به دراخماا نایاز اقاتاصااد . میشود

یونان را با مشکالتی روبرو خواهد نمود و باا پاائایان آمادن 

ارزش پول یونان و فشاربیشتر بر تاوده هاای ماردم هاماراه 

نمی توان یونان را جادا از چاارچاوب اتاحاادیاه .  خواهد بود

اروپااا کااه تااابااع ساایااسااتاام ساارمااایااه جااهاااناای و ساایاااسااتااهااای 

نئولیبرالیسم است مورد ارزیاابای قارار داد، مساائال یاوناان 

منطقه  یاورو، از  . بطور  واقعی  به  آن  گره  خورده  است

طریق اعمال سیاستهای بانک مرکزی اروپا، نقش مهمی در 

 لذا  مشکلی  که  . ترویج و  ثبات ن ئولیبرالیسم  بازی  میکند
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جنبش وسیعی که علیه بیکاری در افا اانساتاان باراه افاتااده 

است یک جنبش اجتماعی و خود جوش است که  بر مباناای 

ایان .  زمینه های عینی جامعه اف انستان شکل گارفاتاه اسات

جنبش طیف وسیعی از اقشار ماخاتالاف جااماعاه را در بار 

میگیرد که درصد باتیی از جوانان تاحاصایالاکارده ایای را 

شامل میشود که بعد از اتمام تحصیالت خود موفق باه پایادا 

نارخ بایاکااری در ایان کشاور حادود .  کردن کار نشده اناد

 4555تاا  555بنا بر آمار موجود هر روز .  میباشد%   55

نفر به قصد سفر به کشورهای همجوار مانند ایران، ترکایاه 

و یا کشورهای اروپایی از اف انستان خارج میشوند، درایان 

رابطه با مخاطرات جدی روبرو شده تا جائیکه تعدادی هام 

ایان رقام در مااه .  روزانه جان خود را از دست مای دهاناد

دولت حاکم بر اف اانساتاان .  نفر را رقم میزند 55555حدود 

نه تنها راه حلی برای حل این معیل جدی اجتماعی نادارد 

بلکه  بر طبق آمارهای موجود روزانه موج بایاکااریاهاا رو 

دولت جلو صدور پاسپورت را هم گارفاتاه .  به افزایش است

و تعدادی با متقبل شدن هزینه بیشتری از طاریاق باانادهاای 

سیاه که ساخته دولات افا اانساتاان اسات، اقادام باه گارفاتان 

  .پاسپورت می نمایند که از کشور خارج شوند

امروز طبقه کارگر و زحمتکشان یونان با آن روبرو هستند، 

یک مشکل جدی است که نمی توان آنرا با یک آرایش مجدد 

به . ساده سیاست پولی و انتخاب واحد پولی کشور حل کرد

سادگی میتوان وضعیتی را مجسم کرد که در آن یونانی که از 

یورو خارج میشود، نمیتواند منابع ضروری را برای حمایت 

از نرخ تبدیل ارز واحد پولی جدید خود بیابد، و ناچار است 

و هر . دوباره به وام از منطقه یورو و یا دیگران دست بزند

وامی در مرحله کنونی سرمایه داری به معنای دامن زدن 

کاهش .  است" ریاضت کشی"بیشتر به اجرای سیاست های 

ارزش پول جدید در عین حال، به نفع صادرکنندگان خواهد 

بود که دولت و صاحبان سرمایه را شامل میشود و قطعا به 

ضرر طبقه کارگر و زحمکتشان که در امر صادرات نقشی 

در چنین شرایطی صادرکنندگان، سرمایه .ندارند خواهد بود

داران بزرگ هستند و آنها خیلی ساده سوددهی خود را افزایش 

میدهند که این امرخود شبیه کاهش ارزش داخلی از طریق 

.کاهش دستمزدها خواهد بود  با تشکیل دولت جدید و اجرای  

سیاست هایی که در قبال دریافت وام جدید از اتحادیه اروپا و 

بانک مرکزی اروپا می بایست اتخاذ کند، سرمایه داری  راه 

خروج ازبحران یونان را همدنان بر خانه خرابی و فقر و 

فالکت هر چه بیشتر اکثریت جامعه و کارگران جستجو می 

شرایط عینی ناشی از زندگی کارگران و مردم زحمتکش . کند

آنها را به مبارزه علیه سیاست های سرمایه داری خواهد کشاند 

وعملن بحران زدایی از طریق ادامه سیاست های 

انعکاس رفع بحران . نئولیبرالیستی را ناممکن خواهد ساخت

در یونان و مقابله پایه ای با سیاست های سرمایه داری از 

طریق سیاست هایی ممکن می گردد که بتواند درزمینه عینی و 

نیز نظری بر منافع طبقه کارگر در یونان متکی باشد، روند 

سازماندهی طبقه را به عنوان نیرویی اجتماعی ممکن سازد و 

هر گونه اقدامات عملی در روند تحوتت سیاسی در یونان را 

تحمیل عقب با اتکاء به منافع آنی و آتی اکثریت جامعه و در

نیروی . نشینی به بورژوازی یونان و اروپا میسر گرداند

اجتماعی ضد سیاست های ریاضت کشی در یونان با هر درجه 

از موفقیت قطعا منبع قابل اتکایی برای  طبقه کارگر درکل 

گرایشسیاسی در یونان که بتواند تاکتیک های . اروپا خواهد بود

خود را با درش شرایط عینی واتکاء به منافع طبقه کارگراتخاذ 

کند می تواند به نیرویی اجتماعی موثر در روند بحران زدایی 

                      ..                   ضد سرمایه داری مبدل شود

                            2015سپتامبر   

                    

 کانون سوسیالیست های کارگری 

 

 

جنبش علیه  بیکاری در 

افغانستان، همصدایی 

گرسنگان علیه 

!استثمارگران  



 

 
بیکاران صحبت می کنند، مطلقا این آمار شامل میلیون ها 

زن بیکار، زنانی که مش ول کار خانگی هستند و از هر 

درصد باتیی از زنان . حق و حقوقی محرومند، نیست

مذهبی، مرد ساتری و -اف انستان به علت فرهنگ ارتجاعی

سنتهای عقب مانده ومادونی از طرف مردان خانواده به آنها 

در حالیکه بخش وسیعی از این . اجازه کار داده نمیشود

صف بیکاران را تشکیل می دهند اما هیدوقت جزء آمار 

.دولتی بحساب نمی آیند                    

اگرچه بیکاری، بخشی از ذات و ساختار مناسبات تولید 

سرمایه داری است و بیکاران تاریخا، از پیدایش نظام 

بورژوایی، همواره بعنوان ارتش ذخیره سرمایه داران به 

حساب آمده اند، اما امروزه می بینیم، یک معیل مزمن به 

حساب آمده و خصوصا در جامعه بشدت بحران زده 

فاجعه ای . اف انستان به یک فاجعه بزرگ تبدیل شده است

.  که حتی، راه حل های معمول قادر نیست آن را تخفیف دهد

عامل اصلی ابعاد تکان دهنده این بحران، نفس وجود خود 

حاکمیتی است که، تارو پودش را بحران های شدید 

حاکمیتی که با . اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فراگرفته است

اجرای طرح های ریاضت کشی، و بیکارسازی های وسیع 

کارگران و قراردادهای موقت، به بیکاری ها ابعاد هولناش 

در اف انستان، برعکس نرم رایج جوامع . تری داده است

پیشرفته سرمایه داری، که تامین حداقل معاش ارتش 

بیکاران بعنوان بخشی از وظیفه دولت های بورژوایی به 

رسمیت شناخته شده است نه تنها از بیمه بیکاری سازمان 

یافته برای تامین معاش کارگران بیکارخبری نیست، بلکه 

تالش برای افزایش اردوی بیکاران، بخشی از سیاستی بوده 

که رکن اصلی و دائمی پیاده کردن طرح های ریاضت 

اقتصادی و تحمیل شرایط برده وار کار به کارگران و توده 

های زحمتکش را تحمیل کرده و آن را همدون نیروی 

فشاری برای پایین نگه داشتن دستمزد کارگران بکار گرفته 

در طول این سالها رژیمهای حاکم بر اف انستان اگر چه . اند

همواره، بار بحران را بر دوش توده های مردم انداخته اند، 

با وجود این، بحران اقتصادی هر روز عمیق تر شده و 

شدت بیشتری یافته است و کارگران و زحمتکشان بیشتری 

بطور واقعی . به صف میلیونی بیکاران اضافه شده اند

امروز ما شاهد اقتصاد در هم ریخته در اف انستان هستیم که 

. زمینه های مادی این جنبش اجتماعی را ایجاد نموده است

دولت حاکم  از به میدان آمدن صف میلیونی جوانان بیکاری 

که فارغ التحصیل شده و بدنبال اشت ال هستند وحشت دارد  

پدیده بیکاری یک پدیده جدید و مختص به اف انستان نیست،  

بلکه علت اصلی بیکاری ناشی از بحرانهای سرمایه داری 

است که همیشه هزینه آن را طبقه کارگر و فرودستان جامعه 

 2008همانطوریکه شاهد هستیم از سال . باید بپردازند

و در حال  بیسابقه  سیستم سرمایه داری جهانی را بحران 

با گذشت زمان، نه تنها . گسترش اقتصادی، فراگرفته است

ازابعاد گسترده این بحران کاسته نمیشود، بلکه بر دامنه آن 

بحران سرمایه داری که  . بدون وقفه افزوده میگردد

اقتصادی پیشرفته را  مدتهاست دامن کشورهای از لحاظ 

گرفته، درکشور های در حال توسعه، هم به پدیده ایی فاجعه 

اف انستان از جمله کشورهایی است که . آمیز تبدیل شده است

به علت جنگها، تجاوزات نظامی و میدان رقابتهای 

امپریالیستی، بیکاری، فقر، بی خانمانی  و حیور نیروهای 

ارتجاعی و مذهبی در طی دو دهه گذشته و حاکمیت 

دولتهای دست نشانده و فاسد از نظر اقتصادی رشد 

امکان رشد  -به علت عدم ثبات سیاسی. معکوسی داشته است

مراکز صنعتی و تولیدی بسیار ضعیف بوده، و اقتصاد 

بر پایه تجارت کاذب و رانت خواری و دتلی  اف انستان

سیاسی موجود که -بحرانهای اقتصادی. استوار می باشد

سالها است شروع شده با موجی عظیمی از نیروی جوان 

بیکار مواجه شده است، که سبب شده لشکری از بیکاران و 

گرسنگان به شکل یک جنبش اجتماعی در اعتراض به 

                   .  د        وضعیت موجودشان به صحنه بیاین

سرمایه داران و دولتهایشان، بیکاری را تابعی از رشد  

جمعیت، پایین آمدن رشد اقتصادی، پائین آمدن قدرت خرید 

و کم شدن تقاضا برای کات می دانند و گذشته از این علل، 

بعیا علل دیگری را از قبیل عدم ظرفیت دستگاه های 

دولت برای اشت ال، وجود مدیریت ناتیق، تصویب قوانین 

نامناسب، ناهماهنگی مقامات دولتی و وجود بوروکراسی را 

اما جنبش علیه بیکاری . نیز از دتئل بیکاری می نمایند

اف انستان نشان داد که توده های زحمتکش که جانشان به لب 

رسیده این گونه استدتل های بی مایه را برای توضیح پدیده 

و آنها خواست بیمه بیکاری تا اشت ال به . بیکاری نمی پذیرند

کار را مطرح نموده و در پی تحمیل نمودن آن به دولت 

در جامعه مبتنی برمناسبات سرمایه داری . سرمایه هستند

اف انستان، توده های مردم در سایه حکومتهای دست نشانده، 

به میزان بسیار جدی تری با این مصیبت بزرگ اجتماعی 

البته نباید فراموش کرد که آمار بیکاران، . روبرو  هستند

کهاز طرف حکومت در اف انستان، اعالم میشود، واقعی 

بعنوان مثال، وقتی کارگزاران حکومتاز آمار          . نیست
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.و  زنان بیکار است                                                    

خصوصا آنجا که اعتراض علیه بیکارساازی هااسات، اتاحااد 

کارگر شاغل و بیکار و ماراکاز کاارگاری در گساتارش آن 

همدنین می شود علیه بیکاری اشاکاالای از . نقش کلیدی دارند

مبارزه را، همدون تحصن در اماکن عاماومای و دولاتای را 

ماای شااود بااا اعااالم خااواساات هااایاای روشاان و .  سااازمااان داد

انتشارش در سطح رسانه های اجتماعی نیروی وسایاعای را 

حاول آن گارد آورد و باه اتاکااای آن باه پاای تاجاماعاات و 

در بکارگایاری هاریاک از شایاوه .  اعتراضات گسترده رفت

های اعتراضات، تزمست بیکاران با کمک کارگران شاغل 

،تصویر روشنی از بیمه بیکاری و تامین کارگران و نیاروی 

جوانان بیکار بهر درجاه و .  آماده بکار به جامعه ارائه دهند

میزان قادر باشند در ارائه وضعیت واقعی خود بر خاواسات 

هایی چون حق کار برای همه و اینکه دولات ماوظاف اسات 

برای همه کسانی که آماده به کار هستند کار مانااساب تاامایان 

تخصص های تزم برای اشاتا اال کند و نیز بر شرایط کسب 

خود تاکید کنند و نظر توده های مردم را به این واقاعایات هاا 

جلب نمایند ، بهمان درجه و میزان قادر خاواهاناد شاد دولات 

جاناباش عالایاه بایاکااری .  سرمایه را به عقب نشینی وادارناد

چنانده بتواند، بر خواست بیمه بیکاری و مکفی بودن آن باه 

اندازه تامین یک زندگی انسانی و ایاناکاه هاماه افاراد آمااده 

بکار اعم از زن و مرد را در بر بگیرد، تااکایاد کاناد و ایان 

خواست را به یکی از مطالبات اساسی خود تبدیل کاناد ، باه 

سهولت قادر خواهد شد پشتیبانی میالایاوناهاا زن کاه باه کاار 

خانگی مش ولند را کاه باطاور واقاعای ، باخاشای از ارتاش 

و جنبش علیه بیکاری را به .  بیکاران هستند بخود جلب نماید

آسانی میتوانند به درش عمومی مردم تبدیل کند و برآن تاکیاد 

ساازماانادهای .  نموده و توجه کل جامعه را به آن جلب نمایاناد

بموقع جنبش علیه بیکاری در اف انستاان ناه تاناهاا تا ایایار و 

تحول اجتماعی و سیاسی را در جامعه افا اانساتاان تیامایان 

خواهد نمود، بلکه این حرکت مهم در کشاورهاای هاماجاوار 

کاه بایاکااری یاکای از .  .... همدون ایران، پاکستان و ترکیه

معیالت اساسی این کشورها هم می بااشاد باازتااب خاواهاد 

در واقع سازمان دادن و هشیار بودن از باه اناحاراف .  یافت

کشاندن این حرکت عظیم طبقاتی نه تنها حکومت اف اانساتاان 

را به تسلیم وادار خواهد نمود بلکه یک حرکت وسیع را هام 

 .در ماااااانااااااطااااااقااااااه ایااااااجاااااااد خااااااواهااااااد ناااااامااااااود

  5102اکتبر 

 کانون سوسیالیستهای کارگری

خصوصا اینکه این ابعاد از بیکاری در میان جوانان تبعات  

در نتیجه . اجتماعی دیگری نیز با خود همراه آورده است

. بیکاری خانواده های بسیاری از هم پاشیده و می پاشند

کودکان بسیاری از تحصیل باز می مانند و بیکاری با خود 

مصائبی چون اعتیاد، خشونت، تن فروشی، زن ستیزی و 

بدین ترتیب است که ابعاد . مهاجرت را بهمراه داشته است

اجتماعی بیکاری و بویژه بیکاری جوانان، زمینه های 

اعتراضی گسترده ای در کل جامعه پیدا کرده است و دست 

اندر کاران دولتی هم از آن تحت عنوان یک معیل مهم  

چگونه می توان در برابر موج بیکاری . کشور نام می برند

اولین پاس  اینست که جوانان و ! و بیکارسازی ها ایستاد؟

کارگران بیکار و در مجموع توده های مردم، داشتن یک 

زندگی انسانی را حق مسلم خود بدانند و با خواست ها و 

مطالبات روشنی برای حق و حقوق خود به میدان بیایند 

پاس  به معیل بیکاری، . وجنبش های مطالباتی راه بیندازند

طبعا . یک جنبش قدرتمند و سراسری علیه بیکاری است

امروز در اف انستان ستون و پایه اصلی جنبش علیه بیکاری 

.جوانان  و اقشار فرودست هستند                          

بخش وسیعی از این جمعیت عظیم بیکاران، جوانان 

معترضی هستند که همین امروز می توانند در راس بسیاری 

وحشت از به میدان . از اعتراضات اجتماعی قرار بگیرند

آمدن این نیرو است که حکومت اف انستان را در مقابل عمل 

این نیرو زمانی می تواند . انجام شده ایی قرار داده است

مطالبات و خواسته های خود را به کرسی بنشاند که سازمان 

این نیرو باید با خواست های روشنی به جلو بیاید . داده شود

جنبش علیه بیکاری، از این پتانسیل برخوردار است که به 

تجمعات اعتراضی با شعار های مطالباتی مشخص بیمه 

بیکاری و تامین معیشت، متشکل شدن حول این خواسته ها 

و برپائی کانون ها و نهادهای مستقل علیه بیکاری در هر 

شهر و تبدیل مکان هایی چون وزارت کار، ادارات کار و 

مجلس به محل تجمعات اعتراضی علیه بیکاری، اعتراضات 

گسترده و سراسری علیه بیکارسازی ها و تجمع همزمان در 

شهرهای مختلف با خواست بازگشت به کار همه کارگران 

اخراجی و متوقف شدن فوری بیکارسازی ها، استفاده از 

مدیا و رسانه های اجتماعی و ایجاد گروه های اعتراضی 

علیه بیکاری برای جلو بردن چنین اعتراضاتی همه و همه 

اشکال مختلفی از سازمانیابی مبارزات سراسری علیه 

اعتراضاتی که قدرتش در . بیکاری و بیکارسازی هاست

.    ابراز وجود اجتماعی آن و جلب حمایت وسیع مردم است

اعتراضاتی که یک نقطه قوت مهمش در پیوستن خانواده ها  
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دولتها درجریان است، در رابطه با میزان پیشروی ها، 

اختالف طبقاتی  .  نواقص و کمبودها و سختی ها بح  گردید

عظیم تر و عریانترشده، فقر، بیکاری و بی خانمانی بی داد 

مبارزه برای تامین معیشت همگانی، ضروری است، . میکند

 اوضاع 

منابع زیر زمینی، و بازار مصرف از موقعیتی استراتژیک  

بحران سیاسی و اقتصادی در ایران با . برخوردار است

استفاده از تحریمهای دوازده سال به ابتکارامریکا رژیم 

اسالمی را بشدت تیعیف کرده بود و این خود عامل مهمی 

برای کشانیدن ایران به پای مذاکرات فشرده با گروه پنج به 

اضافه یک و بویژه در چهارچوب بازگشایی رابطه رسمی 

ابتکار توافق هسته ای در دست دولت . با دولت امریکا بود

دموکرات های امریکا بود هر چند روسیه و چین و نیز 

اهداف . اروپا هر یک از اهداف خود را در آن تعقیب کردند

امپریالیست امریکا در طرح خاورمیانه بزرگ و با سیاست 

نظامی جمهوریخواهان در لشکرکشی به عراق و اف انستان 

خالء سیاسی امریکا در منطقه با . به شکست کشیده شد

گسترش روسیه و چین همراه شد و رژیم اسالمی نیز با 

اتکاء به درآمدهای نفتی هنگفت و ابزار ایدئولوژیک به 

تقویت نفوذ سیاسی خود در عراق، سوریه، یمن و جنوب 

رژیم اسالمی در موقعیتی ضعیف از .  لبنان گسترش بخشید

لحاظ اقتصادی و سیاسی و با ابزار تحریمها به پای میز 

مذاکره کشایده شد اما دولت امریکا نیز  برای توافق هسته 

ای زمان محدودی داشت، شرایطی که بتواند آن را به نفع 

تقویت منافع استراتژی خود وتامین هژمونی تزم برای 

ایجاد تعادل در منطقه خاورمیانه تبدیل کند، در حالی که 

حلقه های سرمایه داری در سوریه و اکرائین در تنش 

سیاسی بین سرمایه های امپریالیستی به کالف سر در گمی 

در سوریه و عراق فاشیست مذهبی داعش . تبدیل شده است

و در اکرائین فاشیست ها ی نژاد پرست ضد روسی به نقطه 

اتکای دولت های امریکا و اروپا تبدیل شده بودند که خود 

دولت . همدنان یک پای هرج و مرج در منطقه شده اند 

های اروپایی نیز از این توافق نه یک به یک در جهت 

اهداف سیاسی دولت امریکا بیشتر ترمیم بحران اقتصادی 

واستفاده از منابع و سرمایه گذاری در منطقه را مد نظر 

در ایران بازار کاتهای مصرفی، سرمایه گذاری در . دارند

سوخت و انرژی و زیر ساخت و صنعت از توان باتیی 

برخورداراست و با دارابودن ذخایر طبیعی و نفت و گاز و 

.نیروی کار جوان بیشترین سود دهی را در برخواهد داشت  

رژیم اسالمی در ایران با سرنگونی رژیم سلطنتی درشرایط 

بحران انقالبی با هدف یورش سازمانیافته به دستاوردهای 

انقالب شکل گرفت و توانست با بسیج ارتجاع مذهبی و 

سازمان دادن نیروهای سرکوب ودر چهارچوب کنفرانس   

 

 

توافق هسته ای در وین بین رژیم اسالمی و گروه پنج به 

اضافه یک، به ابتکاردولت امریکا و توافقی در چهارچوب 

این توافق هر چند . سیاست های سرمایه داری جهانی است

بر وضعیت سیاسی و اجتماعی در ایران بی تاثیر نخواهد 

بود ولی از لحاظ سیاسی ربطی به طبقه کارگر در ایران 

دراین توافق که در چهارچوب استراتژیک دولت . ندارد

امریکا صورت گرفت شکست سیاسی از آن رژیم اسالمی 

شد که با تکیه بر مسئله اتمی سهم و قدرت هر چه بیشتری 

ایران . را در نظام اقتصاد جهانی مد نظر قرار داده بود

هسته ای و گسترش منطقه ای ابزاری بود که قرار بود با 

تکیه بر آن رژیم اسالمی موقعیت باتتری را در زنجیره 

این توافق اکنون رژیم اسالمی را . جهانی سرمایه کسب کند

از نه آنطور که خود مد نظر قرار داده بود به حلقه سرمایه 

هدف جمهوری اسالمی قبل از توافق . جهانی متصل می کند

ادغام در اقتصاد جهانی با قدرت باتتری در سهم بری بود، 

ولی بحران اقتصاد سرمایه داری در ایران و نیز بحران 

سیاسی ـ حکومتی رژیم را ناچار از گردن گذاشتن به آن 

کرد تا بتواند در این چهارچوب اقتصادش را رشد و 

.                 قدرتسیاسی و نظام حکومتی اش را حفظ کند  

  ایران با منابع سرشار از نیروی  جوان کار، نفت و گاز و  

 

توافق هسته ای 

وین و طبقه  

 کارگر در ایران
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گوادلوپ از عمیق تر شدن فیای انقالبی جلوگیری کند و آن  

جامااهاوری اساالماای کاه بااهاتاریان گازیانااه .  را سارکاوب کاناد

امپریالیست ها در منطقه در دفاع از منافع سرمایه داری باود 

با ابزار ایدئولوژیک در تالش بارای کساب گساتارش قادرت 

جاناگ ماناطاقاه ای )  حمله عراق به ایاران .  منطقه ای بر آمد

نیروی رو به زوال ناسیونالیست عربی در مقابل نیروی قابال 

با کمک دولت امریکا محدود کاردن ( اتکای آلترناتیو اسالمی 

قدرت اسالم سیاسی در منطقه و کشانیدن آن در چاهاارچاوب 

سیاست های امریکا بود که با سر کشیدن جام زهر خمینی باه 

ساازماان مالال هاماراه  516مثابه رهبر معنوی آن و قطعنامه 

ادامه موجودیت رژیم اسالمی نزد سرمایه جهانی با قتال .   شد

عام دستجمعی زندانیان سیاسی به عنوان بازمانده گان انقاالب 

ضد سلطنتای ونایاز اعاالم تاوساعاه سایااسای در چاهاارچاوب 

سیاست های سرمایه داری و اماریاکاا از طارف رفساناجاانای 

  .میسر شد

تاوسااعااه سایاااساای در اناطااباااق بااا ساایاااساات هاای اقااتااصااادی  

نئولیبرالیستی درآن شرایط اما برای رژیم اسالمی و سارماایاه 

چارا کاه باا شااه کالایاد .  داران نو کیسه در ایران مقادور نشاد

قدرت یعنی امریکا رابطه رسمی سیاسی باهام خاورده باود و 

این خود در صورت امکان برای سرماایاه داری ایاران عادم 

شاکال گایاری .  اطمینان از جایگاهش در سرمایه جاهاانای باود

سیاست توسعه با طیف دوم خرداد شروع به انسجام کرد و به 

موازات آن غنی ساازی اورانایاوم و مسائالاه هساتاه ای نایاز 

مطرح شد و بویژه با شکست سیاسی امریکاا در لشاکارکشای 

سرمایاه داری در ایاران باا اساتافااده از .  به منطقه تشدید شد

جناح بانادی هاای سایااسای در رژیام و باا سارکاوب دائامای 

اعتراضات و شورش ها، مسئله اتمی را برای کسب اطمیناان 

از قاادرت ماانااطااقااه ای و تااقااویاات جااایااگاااه سااهاام بااری در 

تاحاریاماهاا هار چاناد عالات .  بازارجهانی سرمایه نیااز داشات

بحران سیاسی و اقتصادی نبود ولی آن را تشدید کرد و رژیام 

شاعاارهاای .  اسالمی را در موقعایات شاکاناناده ای قارار داد 

انتخاباتی روحانی برای پست ریاست جمهوری یعنی تدبیار و 

اقاتاصااد ماقااوماتای .  امید و تامل انعکاسی از این موقعیت بود

درجماران کاربردی درونی برای بسیج داشت ولی اجاباار باه 

نرمش قهرمانانه انعکاسی واقعبینانه برای رفع بن بست رژیام 

داشت که ازآن بدرست سر کشیدن جاام زهار دیاگار یااد مای 

 .شود

 رژیم اسالمی، آلترناتیو سرمایه داری در منطقه برای پاس   

به ت ییر و تحوتت ناشی ازشرایط بحران اقتصادی نایااز باه  

سیاستی داشت که قادر باشد بخش های ماخاتالاف سارماایاه را 

در شرایطی متناقض و بحران زا قرار داشات .  نماینده گی کند

تاحاریاماهاای .  و برای انسجام به سرکوب مستمار نایااز داشات

امپریالیستی هر چناد ماحادودیات هاای زیاادی بارای تاوساعاه 

سرمایه در ایران فراهم کرد ولی رژیم جمهوری اساالمای آن 

در پانااه .  را تماما بر سر کارگران و مزدبگیران خاراب کارد

تحریمها زندگی اکثریت جامعه به ورطه فالکت کشاانایاده شاد 

وسرمایه داران نو کیسه و نیز کل وابستگان به نظام حاکم در 

تحامال و ماقااومات .  باندهای مافیایی زالوی خون جامعه شدند

. شعار رژیم برای دستبرد به ابتدایی ترین نیازهای جامعه شاد

حمله به سطح توقعات، خواست ها ومطالاباات کاارگاران، باه 

گروگرفتن دستمزدهای نازل، فحشا و اعتیاد و تن فاروشای و 

کارتن خوابی عوارض سرمایه داری ایران با تحمیل تحریمها 

 .تشدید شد

نا گفته پیداست تحریمهای دوزاده ساله روند سارماایاه گاذاری 

را در ایران مختل کارد و ایان خاود بار زناده گای و امارار 

تاحاریاماهاا .  معاش طبقه کارگر و اکثریت جامعه تاثیر گذاشات

ابزاری شد در دست رژیم اسالمی و دستگاه عریض و طویل 

باندها و وابستگانش که از سویی به اشکال مخاتالاف سارماایاه 

های خود را افزایش دهند و از سوی دیگر با فشار بار طاباقاه 

کارگر و اکثریت جامعه آنها را از دست یابی به ابتدایی تریان 

اکاناون باا .  امکانات اجتماعی و حق معیشت ماحاروم ساازناناد

رفع تحریمها اگر چه حربه آن از دست رژیم خاارج شاده  و 

فیای پیشروی به سوی طرح توقعات اجتماعی می تواند بات 

رود ولی رفع تحریمها بخودی خود به هیا  وجاه باه ماعاناای  

گاردن .  بهبود زندگی اجتماعی برای کارگاران ناخاواهاد باود 

گذاشتن رژیم اسالمی به توافق هسته ای رفع بحران اقتصادی 

و بحران سیاسی بود که تا حد بحران حاکاوماتای عامایاق شاده 

 . بود 

اکنون بر بستر پساهسته ای مش له وتبلی ات رژیم بار ماباناای 

. سیاست صبر برای بازسازی اقتصادی و رشد تولایادی اسات

طیف های سیاسی اصالح طلبان شاریاک در رژیام اساالمای 

بدنبال تحزب هستند و تالش کلید دار تامل با غرب و اماریاکاا 

یعنی دولت روحانی و حامیانش منجمله رفسناجاانای باا تاکایاه  

بهتوافق هسته ای در محدود کاردن حادود اخاتایاار دلاواپساان 

بستر سازی بارای .  توافق منجمله شورای نگهبان رژیم هستند

 جا پای محکم در  انتخابات  آتی  مجلس  و ایجاد  فیا  برای 
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فعالیت سیاسی بخش های مختلف سرمایه از اقدامااتای اسات  

که طرفداران توسعه سیاسی بسرعات در شارف تاحاقاق آن 

این فیا سازی در طیف های مختلف رژیم بر بااتی . هستند

سر جامعه است و آنده درمیان جااماعاه عامال خاواهاد کارد 

استبداد بیشتر و ایجاد فیای رعب و وحشاتای اسات کاه در 

آن از شکل گیری هر گونه اعتراض اجتماعی وسازمانیافتاه 

ممانعت بعمل آید تاا هاماوار شادن مسایار رشاد سارماایاه و 

اسااتاابااداد مااطاالااق و .  ماالاازومااات ساایاااساای آن مااتااحااقااق شااود

نظامیگری تاریخا جاده صاف کن شرایطی است کاه در آن 

حکومت ها بتوانند ملزوماات رشاد سارماایاه درچاهاارچاوب 

اگر چه باا فاراهام .  سیاست های اقتصاد جهانی را پیش ببرند

کردن شرایط سیاسی در ایران این ملزومات تنها از طاریاق 

وصل شدن به نهادهای بین المللی همدون ساازماان تاجاارت 

جهانی، صندوق بین المللی پول و سازماان جاهاانای کاارمای 

اما رقابت های جهانی سرمایه و گساتارش .  تواند میسر شود

بحران اقتاصاادی سارماایاه داری جااری قااعاده ارگااناهاای 

سرمایه داری منجمله بانک جهانی را بهم زده طوری که در 

مقابل آن بانک شانگ های بیان کشاورهاای روسایاه، چایان، 

  .افریقای جنوبی، هند و برزیل سر در آورده است

با این توافق بخش هایی از اپوزیسیون رژیم که مناتاقاد آن و 

سیاست های دولت اوباما در رابطه با رژیم اسالمای هساتاناد 

و در کنارنتانیاهود و جمهوریخواهان اماریاکاا قارار دارناد،  

بخشی از سلطنت طلبان و مجاهادیان .   عمال خلع سالح شدند

که اهداف خود را به حمله نظامی دولت امریکا باه ایاران و 

ت ییر رژیم اسالمی گره زده بودند رسماا بای وظایافاه شادناد 

چرا که  دولت امریکا با این توافق رساماا در اساتاراتاژیاک 

ناه تاناهاا دولات .  خود جمهوری اسالمی را به باازی گارفات

اوباما و دموکراتها پیشتر نیز جناح جهموریخواهان اگر چاه 

از گزینه های احتمالی نظامی علیه ایران گاها صاحابات مای 

کردند ولی دخالت نظامی علیه ایران هایاداگااه باه سایااسات 

غالب و فعالی درهیئت حاکمه امریکا بدتئل مختالاف تابادیال 

نشد و این بی پایه بودن چنین ارزیابی هایی را از قبل نشاان 

داده بود و اکنون و رسما با این توافق این خود دود شد و باه 

درایجاد امنیت سیاسی  برای  سرمایه گاذاری اما  . هوا رفت 

و خصوصی سازی هر چه بیشتر اقتصاد  سرمایه داری در 

ایران و رشد آن، تمام بخش های مختالاف باورژوازی و در 

اپوزیسیون امثال لیبرالها وساوسایاال دماوکاراتاهاا، باا وجاود 

اختالفات و انتقاداتی کم و بیش باه گاوشاه هاایای ازسایااسات 

 اما  ورود .  های دولت روحانی، دراین استراتژی  ذینفعند

سرمایه به بازار پر مصرف و دارای منابع انساانای ایاران و 

سرمایه گذاری و وامهای صندوق بین الملالای پاول، چانااناداه 

حتی ملزومات رشد اقتصادی را بتواند فراهم کند و تاورم را 

یک رقمی و یا تولید ناخالص ملی را بات ببرد، حاصالای جاز 

فقر و بی حقوقی اکثریت جامعه و استثمار بیشتر کارگران را 

منابع و سرمایه گذاری در ایران مثل هر کشاور .  در بر ندارد

ساارمااایااه داری دیااگاار سااود آوری را جااز از طااریااق 

استثمارکارگران و ارزش اضافه تولید شده توسط آناان، نامای 

 . پیماید

توافق هسته ای برای ایران قبل از هر چیز رفع تحریمها و 

برای امریکا تعیین نقش و جایگاه رژیم اسالمی درچهارچوب 

بازار تبلی ات برای . استراتژی سرمایه داری جهانی است

سرمایه گذاری در ایران و هجوم سرمایه ها به ایران از 

طرف هئیت های سیاسی و اقتصادی دولت های اروپا و 

امریکا وفعالیت های اطاق تجارت و بازرگانی در ایران در 

هماهنگی و تامین نیروی کار ارزان و منابع طبیعی برای 

.  فراهم کردن سرمایه گذاری و سود آوری داغ شده است

ایران در چهارچوب سیاست های توافق هسته ای در منطقه، 

عراق و سوریه و لبنان و جبهه ضد داعش بکار هماهنگ 

آنده در چهارچوب توافق هسته . شده فرا خوانده شده است

ای و سیاست های استراتژیک سرمایه داری جایی ندارد 

ونمی تواند وجود داشته باشد و تاریخا شامل همه کشورها 

بوده است،  سرکوب و دستگیری و اذیت و آزار فعالین و 

معترضین اجتماعی است که با استراتژی سرمایه خوانایی 

توافقات پساهسته ای همدون توافق هسته ای توافقی در . دارد

چهارچوب هماهنگی در استراتژی سرمایه داری است و به 

بر عکس اگر تحریمها و . طبقه کارگردرایران ربطی ندارد

توافق هسته ای بر دوش و زندگی کارگران و مردم در 

جامعه استوار بود باز سازی و پسا توافق برای رفع بحران 

سیاسی و اقتصادی نیز جز از طریق تشدید استثمار کارگران 

تحقق این امر برای رژیم اسالمی . در ایران میسر نخواهد شد

در گرو جلوگیری از اعتراضات اجتماعی کارگری و تشدید 

با . دستگیری و زندان و اذیت و آزارفعالین کارگری است

درش از چنین شرایطی می بایست به استقبال آن رفت و 

بجای انتظار و نظاره گری و توهم به بهبود نسبی اشکال 

مختلف در متحد شدن کارگران را در فعالیت های روزمره 

             2015سپتامبر بکار بست                               

کانون سوسیالیستهای کارگری                   
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تسلیم شدن جمهوری اسالمی در برابر توافقات هساتاه ای در 

چهارچوب سیاست های امریکا و دولت هاای سارماایاه داری 

پذیرش سیاست .  بمنظور رفع وضعیت بحرانی در ایران است

های جهانی برای دولت، راه استفاده از تسهیالت صندوق بین 

المللی و تجارت جهانی و ورود سرمایه برای سرمایه گاذاری 

سارماایاه .  به نفع سرمایه های خارجی را هموار خواهد ناماود

گذاری در کنار مواد خام و امکانات غانای در ایاران نایاروی 

رژیام سارماایاه .  کار ارزان مهمترین عامل ساود آوری اسات

سایااسای   -اسالمی ُملزم به تعهداتی است که فیای اقاتاصاادی

جامعه ایران را با سرکوب و اختناق بیشتر و به باناد کشاانادن 

فعالین کارگری و فعالیان و آزادیاخاواهاان ساایار جاناباشاهاای 

اجتماعی بدور از هر اعتراض و اعاتاصااب و دغادغاه ایای 

تبدیل به جزیره ایی آرام بنماید، کاه از قابال اساتاثاماار شادیاد 

کارگران سود  سرمایه داران  را تامین بناماایاد، و از ساویای 

 دیگر هم بتواند جوابگوی تعهدات  

. و سرسپردگی خود در مقابل اربابان امپریالیستای اش بااشاد

دولت جمهوری اسالمی برای مشروعیات باخاشایادن باه ایان  

طرح و  برنامه باید  بسیاری   از  کارخانجات  را   تاعاطایال  

نماید  و  بر  صف  متراکم  بیکاران بایاافازایاد، از پارداخات 

حقوقهای معوقه چشم بپوشد، که بسرعت ایان را در دساتاور 

قطعا در ماقاابال ایاناهاماه .  کار خود گذاشته و اجراء می نماید

–اجحاف و  نابرابری در بستر بحرانهای  شدید  اقاتاصاادی 

زحمتکش ساکت ننشسته و باه   سیاسی  توده های  کارگر  و 

بهمایان دلایال، باا باودن .  اعتراض و اعتصاب ادامه می دهند

اعتراضات کارگری بی شمار در ایران، تشکل های  مستاقال  

و طبقاتی  کارگری در  این  روند خار چشم سرمایه داری و 

با هدف جلوگیری از ایجاد چنیان تشاکال .  رژیم اسالمی است

هایی  رژیم اسالمی  فعالین ومدافعین آن را تحت انواع فشار 

و دستگیری و زنادان قارار داده و مای دهاد و اکاناون قاتال 

خاموش کاارگاران و فاعاالایان کاارگاری زنادانای در چانایان 

 .شرایطی تشدید می شود

قتل عمد شاهرخ زمانای فاعاال کاارگاری در زنادان رجاایای 

توسط جمهوری اسالمی دقیقاا در راساتاای ایان سایااساتاهاای 

اخیر جمهوری اسالمی و زد و بندش با امپریالیستاهاا باوقاوع 

و این هشداری است به جنبش کارگری و فعالایان آن .  پیوست

که جمهوری اسالمی برای عملی نمودن تعاهاداتاش قاداره را 

و برای عملی نمودن مقاصد شوم سارماایاه .  از رو بسته است

های خارجی موج سرکوبها و دستاگایاری و اعادام را شادت 

خواهد داد، همانطور که تا کنون هایا  تاخافایافای قاائال نشاده 

چنانده شاهد هساتایام دساتاگایاری، زنادان و شاکاناجاه .  است

نتوانست شاهرخ و دیگر فعالین کارگری را از اعاتاراض و 

مبارزه در دفاع از حقوق خود و هم طاباقاه ای هاایشاان بااز 

قتل خاموش فعالین کاارگاری در ایاران تاوساط رژیام .  دارد 

مدتهاست در زندان اتفاق می افتد و اما ایان خاطار و تاهااجام 

وحشیانه و هم جانبه جمهوری اسالمی این بار تادابایار جادی 

تری را از جانب فعالین کاارگاری ساوسایاالایاسات و جاناباش 

کارگری می طلبد ، که بتوانند با اتحااد و ماتاشاکال شادن در 

 مقابل این توحش سرمایه صف آرایی و ایستادگی نمایند
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دور جدید یورش وحشیانه 

رژیم به طبقه کارگر و 

!سطح معیشت کارگران  



 

 

 شاهرخ نا فرمان بود

 
 از دست رنج با آمیزش ِرنگ 

.نان ِحیات خود را می یافت   

 با کارگران ازبیمه ی کارورزی

.سخن می راند   

.به پیشکسوتی ممتازشد   

 برای پاسداِر سرمایه 

 این هوِش رنجبری 

.گران بنمایش درآمد   

 شاهرخ به بند قرنطینه اسیرخزید ،

 ازبند ِتبریز ویزد   

.با اعتصاب گذشت   

.َسم ِستم به مشامِ همه می رسید   

 شاهرخ نافرمان بود ،

 بانگ آزادی را

 ازخلوِت خاموِش سلولِ گوهردشت

 به جهان شنوا

.پژواک می داد   

 براو چنان دشوارگرفتند 

.تنفس هستی را درقفس   

 پیاِم رهایی وامدادگری 

.ازدیوارخرافه گذر می کرد   

 

.برراستای بن بست ِاین تاریخ   

 اما سِد استبداد اینجا 

 پنداری پوزه بندی بود،

 

 شاهرخ با آواِرمرارت درجدال

 اندیشه ی نبردی مدام 

.برای رهایی انسان داشت   

 دشمن این برنتابید 

.این عصاره ی حقیقت را   

!اینک نینا جان   

 ازدهان پدرشاهرخ 

.ببین گل ِخون می شکفد   

 بگذاربا کالبدش کبود ،

 جهان به خشم 

 

.گریه کند   

!نینا جان   

 نینا جان دخترشاهرخ ِما

 با مشت های گره کرده ی ما

!بیا بخوان با ما   

 بگواین نسل ِخبیث سرمایه 

!بی امان ویران باد   

 ستاره ی شاهرخ 

!روبه جهان امید ،رخشان باد   

 

 پانزدهم سپتامبردوهزاروپانزده ،

.فرانکفورت    
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 برای نستوه کارگرمبارز شاهرخ زمانی 
“مجید خرمی”   

 



 

  

جلو طبقه کارگر ایران و تشاکالاهاای مساتاقال کاارگاری مای 

گذارد که با مبارزه و اعتراض خود بر عالایاه ایان جاناایاات 

. بشری بپا خیزند و جانیان جمهوری اسالمی را متوقف کنناد

همانطور که شاهد بوده ایم ، قتل عمد شاهرخ در ادامه کشته 

شدن افشین اساانالاو، دگامادای، کارمای خایار آباادی، ساتاار 

اتفاق افتاد و قطعا مرگ شاهرخ اولی و آخاری ...  بهشتی، و 

نخواهد بود، تنها مباارزه و اعاتاراضاات گساتارده و ماتاحاد 

کارگری خواهد توانست بر این یکه تاازی و تاوحاش رژیام 

تا جائیکه به خارج کشور بار مایاگاردد ماباارزه .  افسار بزند

ایی گسترده و هم جانبه ایی را با حاماایات جاناباش کاارگاری 

. جهانی بر علیه جنایات رژیم جمهوری اساالمای مای طالاباد

امروز با رویداد این فاجعه هم صدایای و هاماباساتاگای تاماام 

جریانات طرفدار جنباش کاارگاری، چاپ و رادیاکاال بایاش 

ازهر زمان دیاگار ضارورت مای یااباد کاه باا افشااگاری و 

انعکاس در سطح جهانی، قتل عمد کارگران زندانی و دیگار 

زندانیان سیاسی، از مرگهای خاموش و بیاصادا در زناداناهاا 

  .جاالااوگاایااری ناامااایاانااد                          

تا به امروز شواهد نشان می دهد که جماهاوری اساالمای ناه 

تنها هی  زندانی سیاسی و کارگری را براحتی آزاد ناناماوده، 

بلکه با شکنجه و اذیت و آزار روحای، مارگ تادریاجای را 

نباایاد از هامادانایان رژیام .  براکثریت آنها تحمیل نموده است

فاشیستی انتظار داشت که حکم آزادی فعاالایان کاارگاری در 

  .بند و یا سایر زندانیان سیاسی را اعالم کند

کارگران تنها با اتحاد و متشکل شادنشاان خاواهاناد تاوانسات 

جلوی یکه تازی این جانایاان و مارگاهاای خااماوش فاعاالایان 

کارگری را در زندان بگیرند و آزادی کلیه زندانیان سیااسای 

طاباقاه کاارگار باا .  و فعالین کارگری زندانی را تحقق بخشند

وجود استبداد بر جامعه ایران، با مبارزاتاش چاه از طاریاق 

مقاومتش در زندانها، چه در صحنه اجتماعی جااماعاه ایاران 

برای خواسته ها و مطالبات كاارگاریاش در ساالاهاای اخایار 

نشان داده است که نه تنها هر گام پیشروی جناباش کاارگاری 

در جهت رسیدن به کسب مطالباتش در گرو ایجاد تشکلاهاای 

طبقاتی اش است بلکه جلوگیری از به قتل رساندن و زندانای 

 .و شااکاانااجااه کااارگااران ناایااز بااه آن گااره خااورده اساات

 کااااانااااون سااااوساااایااااالاااایااااسااااتااااهااااای کااااارگااااری
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شاهرخ زمانی از فعالایان جاناباش کاارگاری ایاران و عیاو 

سندیکای کارگران نقاش و کمیته پیگیری، در زنادان رجاایای 

شاهرخ زمانی فعال کاارگاری در باناد، کاه .  شهر جان باخت

سال زندان گرفته بود، پیگیرانه و سار ساخاتااناه در ۱۱حکم 

سیاه چالهای جمهوری اسالمی باه ماباارزه و افشااگاری مای 

او تالش می کرد صدای طبقه اش را رسااتار کاناد .  پرداخت

وحتی زندان، شکنجه و سرکوب بیرحمانه نتوانست اخاتااللای 

در اراده طبقاتیش نسبت به آرمانهاای واتی انساانای باوجاود 

  .باااااااایاااااااا ورد            

شاهرخ به جرم اینکه کارگری معترض و ماباارز باود و از  

حق خود و کارگران هم طبقه ایش دفاع مای ناماود مازدوران 

جنایتکار جمهاوری اساالمای ناه تاناهاا در پای اذیات و آزار 

جسمی و روحی او بر آمدند بلکه دائاماا او را باه زناداناهاای 

مختلف منتاقال مای ناماودناد اماا شااهارخ در راباطاه باا ایان 

جابجایی ها با مبارزه از طریق اعتراض و اعتصااب لاحاظاه 

 . ایاای از پااای ناانااشااساات                           

رژیم سرمایه جمهوری اسالمی که موجودیت و بقای خود را 

بیش از سه دهه است با سرکوب و اختناق، زنادانای ناماودن، 

شکنجه و کشتار فعالین کارگری و انقالبیون بنا ناهااده اسات، 

در کمال بیشرمی و وقاحت علت مرگ ایان کاارگار فاعاال و 

 .رزماااااناااااده را ساااااکاااااتاااااه مااااا ااااازی اعاااااالم کااااارد

خانواده او، همکاران و تمامی فعالین کاارگاری و انسااناهاای 

انقالبی و آزاده ای که او را می شناسند این فااجاعاه دلاخاراش 

قتل عمد شاهرخ به دست جاماهاوری .  را نمی تواتند باور کنند

اسالمی بار  دیگر  پرده  از  جنایات  رژیمی  بار  مای دارد  

که زندانی، شکنجه و باه قاتال رساانادن فاعاالایان کاارگاری و 

پیشرو نه از نکتاه قاوت ایان رژیام بالاکاه نشاان از تارس و 

وحشت او از فردای انقالب را دارد، از فردایی که کاارگاران 

با اتکاء به نیروی طبقاتی خود دم و دستگاه جنایت ایان رژیام 

  .جنایتکار اسالمی را برای همیشه به زبالدان تاری  بسپارند

 مرگ شاهرخ توسط جمهوری اسالمی  وظائف  خطیری  را 
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  !شتن شاهرخ زمانی، بی جواب نخواهد ماندک
 

 



 

مختلف دولتی ادامه دارد با نگاهی باه تاقاویام یاکای دو ساال    

گذشته و در ادامه تا به امروز، روزی را نمی توان یافت کاه 

از تولید و صاناعات، اقادام کارگران و زحمتکشان در بخشی 

به اعتراض و اعتصاب نکرده باشند و یا به طریقای ماباارزه 

نفس وقاوع .  ای را علیه کارفرمایان خود سازمان نداده باشند

اعااتااراضااات و اعااتااصااابااات گسااتاارده کااارگااران آن هاام در 

شرایطی که دولت سرمایه و اوباشان سرکوبگرش بای پارده 

در حال تهاجم گسترده به معترضین و مخالفین هساتاناد جاای 

خود دارد اما آن چه که اهمیت میاعف دارد ایان اسات کاه 

اکنون از خالل ایان اعاتاراضاات و ماباارزات، بسایااری از 

کارگران این مساله مهم و کلیادی را دریاافاتاه اناد کاه بارای 

رسیدن به خواسته هایشان نمی تاواناناد بادون داشاتان تشاکال 

اگر به مبارزات موفق بعیی از .  های مستقل خود عمل کنند

مراکز صنعتی و یا معادن  ظرف همین مدت کوتاه یک ساله 

و یا قبل از آن به دقت نگاه کنیم، متوجه این نکته مای شاویام 

که کارگران آن گاه که اعتراضات خود را متشکل پیش بارده 

اند، توانسته اند چه به دولت به عنوان بزرگترین کاارفارماای 

این سیستم و چه به کارفرماهای خصوصای کاه بسایااری از 

آنان کماکان به دولت وابسته هستند، خاواساتاه هاای خاود را 

اگر چه پاروساه ماتاشاکال شادن و ساازماانادهای .  تحمیل کنند

موقت و دست یافتن به خواسته ها کوتاه مدت بوده، اما تا حاد 

زیادی کارگران به این واقعیت پی برده اند که نیاز به تشاکال 

های مستقل و دائمی در محیاط هاای کاار بارای رسایادن باه 

خواسته ها و ماطاالابااتشاان ضاروری اسات و درغایار ایان 

صورت این موفقیتها و دستاوردهای بدست آماده ماقاطاعای و 

 .قابل پس گرفتن از سوی کارفرما و دولت خواهد بود

از سویی دیگر اختناق و سرکوب طبقه کاارگار، ابازاری در 

دست طبقه حاکم برای حفاظت و تیمین سرمایه و تاداوم آن 

است، و در تقابل با این ماوج سارکاوب و نااباراباری طاباقاه 

کارگر راهی جز مسلح شدن باه ابازارهاای ماباارزاتای خاود 

ندارد تا بتواند جلوی تعرضات آشکار و وقایاحااناه سارماایاه 

 .داری لجام گسیخته ایستادگی کند

در این رابطه هم بی قید و شرط ترین ابازار طاباقاه کاارگار، 

تشکل های طبقاتی است که نیاروی کاارگاران ماعاتارض در 

درون آن می تواند سازمان یابد و اعتاراضااتشاان از طاریاق 

چنانده کاارگاران تشاکال هاای مساتاقال و . آن نظم داده شود

 طبقاتیشان را ایجاد  نمایند آن گاه  قادر خواهند  بود  در  امر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توافقات هستاه ایای و ُکارناش ناماودن حاکاومات جاماهاوری 

اسالمی در مقابال اماپاریاالایاساتاهاا ناه تاناهاا کاماکای باه حال 

بار باحاراناهاایای ماوجاود بلکاه تحریمهای اقتصادی ننموده،  

تاماام اخاباار و گازارشاات .  اقتصادی و سیاسی افزوده اسات

کارگری یکی دو سال گاذشاتاه حااکای از یاک روناد رو باه 

زوال اقتصادی است و از بیکار سازی های رو به افازایاش، 

تعطیلی کارگاه های تولیدی و کارخانجات، عدم دریافات مااه 

ها حقوق و مازایاای شا الای و اعاتاراضاات و اعاتاصااباات 

گسترده کارگران خبر می دهد و حکومت اساالمای سارماایاه 

مانند دیگر حکومت های سرمایه داری هاماواره هنیز درست 

در شرایط بحران های اقتصادی، هزینه های در جاهات رفاع 

بحران را از جیب طبقه کارگر می پردازد و به سافاره هاای 

خالای زحاماتاکاشاان هاجاوم مای آورد و از طاریاق کااهاش 

دستمزدها و کار بیشتر در برابر مزد کمتر از یک سو و از 

سوی دیاگار باا طاوتنای کاردن صاف ارتاش بایاکااران، و 

سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام می کوشد که این بحاران 

 .را کنترل کند

اما در ماقاابال ایان یاورش وحشایااناه و باه ماوازات رانات 

خواریها و کاله برداری های نظام سارماایاه داری اساالمای، 

ماابااارزات روزانااه کااارگااران بااه اشااکااال گااوناااگااون از 

 اعتراضات  و  اعتصابات  گرفته  تا  تجمعات  در  مکانهای 
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ضرورت ایجاد تشکلهای مستقل 

کارگری و مبارزه برای افزایش 

!دستمزدها  

“شهرام یوسفی”   



 

چه بیشتر کارگران و مردم زحماتاکاش، مای خاواهاد کااهاش  

در شارایااط فااعالاای کااه رژیاام جااماهااوری اسااالمای در .   دهاد

مذاکرات هسته ایی  با امپریالیستها به توافق رسیده و ظااهارا 

به سالها بازی دیپلماسی بین آنها خاتمه داده شده است، به ایان 

معنا نیست و نخواهد بود که در وضعیت طبقه کاارگار ایاران 

و دیگر توده های زحمتکش ت ییرات مثباتای حااصال خاواهاد 

پاایاان دادن باه .  شد و شرایط معیشتی آنها بهبود خواهد یاافات

تحریمها چه یکباره انجام گیرد و یا به شکل تدریجی در تورم 

و گرانی حاکم بر جامعه ایران که میلیونها توده زحمتکاش را 

در فالکت و سیاه روزی قارار داده اسات تااثایاری ناخاواهاد 

آنده که مسلم است، ماحصل این توافقات در رحامات .  داشت

را بر روی سرمایه های خارجی باز نموده که با فراهم باودن 

منابع سرشار طبیعی و کارگر ارزان حداکثر سود را به جیب 

همانطور که شاهد هستیم بعد از ایان .  بزنند

تااوافااقااات هسااتااه ایاای باایااشااتاار کشااورهااای 

اروپایی با تعجیل و سبقات گارفاتان از هام 

هیئتهای مختلف را به ایران اعازام ناماوده 

جمهوری اساالمای هام باا دادن چاک .  اند

سفید و تیمینی به آناهاا باا دامان زدن باه 

سرکوب و خافاقاان و تاهادیاد و ارعااب و 

زنااداناای ناامااودن فااعااالاایاان کااارگااری و 

آزادیخواهان جامعاه مای خاواهاد ماناتاهاای 

وفاداری خود را به سرمایه و سارماایاه داران جاهاانای نشاان 

داده و به آنها این اطمینان خاطر را بدهد کاه آناهاا باا امانایات 

کامل و بدون نگرانی می توانند سرمایه ها را برای سارماایاه 

. گذاری و به حراج گذاشتن نیاروی کاار ارزان رواناه کاناناد

کارگر ایرانی اگر قبال از طریق سرمایه داری ایران استثمار 

نه اش بود منبعد هام سارماایاه دار   -میشد و دائما هشتش گرو

خارجی هم به کمک سرمایه دار داخلی آمده و طباقاه کاارگار 

ایران باید با نازلترین دستمزدها و باتتریان درجاه اساتاثاماار 

جوابگوی سود سرمایه جمهوری اسالمی و سرماایاه جاهاانای 

این وضعیتی که پیش روی کارگر ایرانی اسات، تاا .  هم باشد

زمانی که پراکنده است و متشکل نیست در وضاعایات بشادت 

نابسامانش نه تنها ت ییری حاصل نخواهد نکرد بلکه بادتار از 

 . حال هم خواهد شد

همانطور که بارها شاهد بوده ایم، میزان تحقق خواسته هاا و 

 مطالبات طبقه کارگر به حیور این طبقه در صحنه و میزان 

اعتصابات و متوقف کردن روند تولید و ساود کاه بای وقافاه 

اداماه دارد، و بااا تااداوم آن تااا رسایاادن بااه خاواسااتااه هااا و 

مطالباتشان به نتایج مطلوبتری رسیده و کاارفارماایاان را باه 

کاارگاران ساناگ ماعادن :  بعنوان ماثاال.  عقب نشینی وادارند

بافق  و چادر ملو با اعتصاب سازمانیافته بیش از یک مااهاه 

تعادادی از کاارگاران خود جلو خصوصی سازیها و بیکاری 

را گرفتند و در ضمن هم توانستناد باه بارخای از ماطاالاباات 

مهم اینست که کارگران با این دید طاباقااتای .  دیگر دست یابند

 .به دستاوردهای مبارزایتشان نگاه کنند

اما تا آنجا که به حکومت سرمایه ایران بر مایاگاردد باحاران 

اقتصادی و سیاسی که رژیم با آن دسات باه گاریاباان اسات، 

پدیده ایی جدید نیست، از بدو اعمال حاکمایات خاویاش باا آن 

روبرو بوده و تا کنون هم نه تنها از دام ایان باحاران رهاایای 

ناایااافااتااه اساات، باالااکااه شاادت ایاان بااحااران 

موجودیت آن را باا خاطار جادی ماواجاه 

بحران اقاتاصاادی کاه تاالش .  ساخته است

های فراوانی جهت حل آن به کار گارفاتاه 

شد با ناکامی جناحهاای ماخاتالاف در حال 

آن، بحران سیاسی را عامایاق و عامایاقاتار 

اکنون با باه ناتایاجاه رسایادن .  ساخته است

توافقات هسته ایی و تسلیم شدن رژیام در 

مقابل خواسته های اربابان امپریالایاساتای، 

تنها آلترناتیو موجود برای فاائاق آمادن بادرجاه ایای بار ایان 

بحرانها و پاس  دادن باه نایاازهاای سارماایاه جاهاانای را در 

سرکوب و زندانی فعالین کارگری و سایر فعالین جاناباشاهاای 

. اجتماعی و به قتل رساندن آنها در زندانها جستجو می نمایاد

همدنین رشد چشمگیر اعتراض و اعاتاصااباات کاارگاری و 

اعتصاب معلمان و پرستاران و اقشار تاحات ساتام باه وضاع 

موجود در داخل، فشار بار ایان رژیام را دو چانادان ناماوده 

از طاارف دیااگاار تااورم و گااراناای ساار سااام آور و .  اساات

دستامازدهاای چاهاار بارابار زیار خاط فاقار و تاداوم چانایان 

اوضاعی، شرایط فالکت بارتری را بر کارگران و اکاثاریات 

توده های مردم تحمیل نموده و تداوم یک زندگی متعارف را 

از ساوی دیاگار، رژیام .  بر آنان را غیر ممکن ساخته اسات

سرمایه بار گران بحرانهای اقتصادی و سیاسی را کاه خاود 

عامل آن است، با تحمیل گرسنگی و بیکاری، دست بردن باه 

 سفره خالی کارگران و در کل استثمار و به برده کشاندن هر 
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متشکل شدن کارگران بستگی دارد، و بهمایان دلایال اماروزه    

در مسیر عینی اعتراضات و اعتصابات گسترده ایی کاه در 

جریان است، شاکال گایاری تشاکالاهاای مساتاقال و طاباقااتای 

. کارگری به یک امر ضروری و عااجال تابادیال شاده اسات

طبقه کارگر در کلیت خود، علی رغم استثمار شدید سارماایاه 

که بر دوش می کشد، بیش از دیگر اقشار جااماعاه از فاقادان 

آزادی های سیاسی و اجتمااعای، اخاتانااق و سارکاوب و از 

طاباقاه .  تمامی مصائب ناظاام سارماایاه داری رناج مای بارد

کارگر بنا بر خصلت و جایگاه طبقاتی که در جامعه سرماایاه 

داری دارد، بدون کسب آزادی های نسبی نظیر آزادی بیاان، 

تشکل، اعتراض و اعتصاب، امکان پیشروی بارای رهاایای 

موقعیت طاباقااتای طاباقاه کاارگار و .  نهایی را نخواهد داشت

جایگاه عینی اش در تولیدات اجتمااعای و رماز ساود آوری 

سرمایه از قبال نیرو اجتماعی این طبقه است؛ که باه او ایان 

رسالت طبقاتی را می دهد که با چالش کشیدن سیستم سرمایه 

داری حاکم بتواند سایار جاناباشاهاای اجاتامااعای و طایافاهاای 

. معترض جامعه را حول کسب خواست های خود بسیج نماید

مکرراٌ و تاریخاً ثابت شده است که پیشروی هر گاام جاناباش 

کارگری متشکل و نیرومند، آزادی و رفااه اجاتامااعای بارای 

جامعه را در بر داشته است و با اتکااء بار ماباارزات طاباقاه 

کارگر بوده که مطالبات و خواسته های حق طلبانه و آزادی 

. خواهانه اکثریت جامعه بر نظام استثمارگر تحمیل شده است

ارگران معادن باافاق ناام کبعنوان مثال می توان از اعتصاب 

اعتصاب کارگران معدن بافق، با وجاود ماواناع واقاعای   . برد

متعدد بر سار راه ماباارزات کاارگاری در ایاران ماناجامالاه 

بیکاری ، دستمزد یاک چاهاارم ) وضعیت معیشتی کارگران 

زیر خط فقر، قرارداد موقت، عدم برخورداری از بیمه هاای 

اجتماعی و غیره که بیشترین تفارقاه را در مایاان کاارگاران 

و اساتاباداد قاوانایان سارماایاه داری و اناواع .(  دامن می زند

از زندان و شکنجه کارگاران )  سرکوب توسط رژیم اسالمی 

دستگیر شده تا روانه مازدوران مسالاح باه ماراکاز کاار، از 

ممنوعیت اعاتاصااب و ایاجااد تشاکال مساتاقال کاارگاری تاا 

سرکوب تشکل های ایجاد شده تاوساط کاارگاران، تاالش بای 

وقفه درتحمیل انجمن های سرمایه داری وضد کاارگاری باه 

ایاان .  باارجسااتااگاای خاااصاای داشاات...(   کااارگااران وغاایااره 

اعتصاب که با طرح ماطاالابااتای روشان آغااز شاد  ضامان 

 طوتنی بودن اما به درجه ایی  چشمگیر  از  سازماندهی  و 

متشکل بودن کارگران، خااناواده هاای آناهاا و ماردم شاهار 

تاوطائاه هاای ناظاام سارماایاه .  کارگری بافق برخوردار بود

اسالمی منجمله شکایت از کارگران توسط کارفارماا و نایاز 

یورش نیروی انتظامی بخود را خاناثای کارد و باا تاوده ای 

شدن آن و دخالت خاناواده هاای کاارگاری، هاماه کاارگاران 

از ویژگیهای ایان حارکات اعاتاصاابای .  بازداشتی آزاد شدند

روحیه اتحاد و همبستگی مبارزاتی کارگران و ماردم باافاق 

را افزایش داد، مهمتر اینکه قوانین ضاد کاارگاری رژیام و 

سرمایه نتوانست ممنوعیت اعتصاب و اتاحااد کاارگاران در 

به  کرسی نشاندن خواسته هایشان را کنار بزد و این حرکت 

به یکی از نمونه های هاماباساتاگای کاارگاری در ماباارزات 

 .جاری کارگری درایران تبدیل شد

مبارزات کارگری در تداوم بحران اقتصادی و سیاسی و بناا 

به وضعیت مشقت بار، اکنون باه اماری ضاروری و غایار 

مایازان رشاد اعاتاراضاات و .  قابل گریاز مابادل شاده اسات

بساتاه شادن .  اعتصابات کارگری روندی رو باه جالاو دارد

کارخانجات، بحران بیکاری کارگران، دستامازدهاای چاهاار 

برابر زیر خط فقر، عدم پرداخت حقوق و مازایاای ماعاوقاه 

چندین ماهه کارگران، قراردادهای سفید امیا، و دهاهاا بای 

حقوقی دیگر، شرایطی را بر طباقاه کاارگار ایاران تاحامایال 

نموده است که سکوت کردن در برابر تمام این نابرابریها به 

. قیمت مرگ حتمی خود و خانواده هایشان ماناجار مای شاود

تحت چنین شرایطی بخش وسیعی از طاباقاه کاارگار هامایان 

حات با موجی از گرسنگی مافارط، فاقار روز افازون، عادم 

دسترسی به حداقل ضروریات زنادگای، فاالکات اقاتاصاادی 

ادامه چنین وضعیاتای بادون هایا  تاوهامای .  روبرو اند… و

خارابای و حاتای مارگ و مایار  بیش از هار چایاز باه خااناه

حیاور .  ها انسان از طبقات فرودست خواهد انجامید میلیون

میلیونی توده های کارگر و زحمتکشی کاه باا فاقار دسات و 

الاذکار باا مارگ بارای  پنجه نرم می کنند که ادامه روند فوق

ای ماوجاب  آنان تفاوتای نادارد، بادون هایا  شاک و شاباهاه

در هامایان .  افزایش نارضایتی از وضعیت فعلی خواهاد شاد

راستا آمار اعتراضات و اعتصابات کارگری رو به افزایش 

در تاقااابال باا ایان اعاتااراضاات سارکااوب ناایاروهااای .  اسات

سرکوبگر به نسبت گذشته بیاشاتار شاده و باا دساتاگایاری و 

زندانی نمودن کارگران و محکوم نمودن آنها به حاکام هاای 

 طویل المدت و صادر نمودن حکم شالق عرصه  را بر آنها 
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از این رو میزان این جدال و تاخااصاماات و .  تنگ نموده اند   

تقابل حااکامایات سارماایاه داری و تاوده هاای کاارگاران و 

زحمتکشان سرنوشت اوضاع سیاسی جاری را رقم خاواهاد 

 .زد

مبارزه متحد و ماتاشاکال عالایاه مشاقات و بای حاقاوقای کاه 

کارگران با آن روبرو هستند، تنها راه حل برای پاایاان دادن 

به این وضع موجود و تحمیل خواست و مطالبات کاارگاران 

جاناباش .  بر سرمایه داران و دولات حاامای آناان مای بااشاد

کارگری طی فراز و نشیبهای فراوانی که تا کاناون پایاماوده 

. است تالش نموده گام هایی در جهات تشاکال یاابای باردارد

اگارچاه کاارگااران در ایاران هااناوز از تشاکاال تاوده ای و 

سازمانیافته خود بهره مند نیستند، اما رهایای از ایان وضاع 

موجود ضرورت این امر ماهام را جالاو روی کاارگاران و 

طبقه کارگر ایران می گذارد که برای نیل به ایجاد تشکلهای 

اکناون ایان حاقایاقات بار هاماه .  طبقاتی بی وقفه تالش نمایند

روشن است که طبقه کارگر در نبود تشاکالاهاای طاباقااتای و 

توده ای اش، در کسب هر درجه از خواست و مطالباتش باا 

دشواریهای زیادی روبرو گشته و یاا در ماراحالای هام کاه 

موفق باوده باه آن دسات یااباد باورژوازی باراحاتای آن را 

توانسته پس بگایارد و در ایان راساتاا شااهاد ناماوناه هاایای 

مشخصی بوده ایم، که کارگران حتی بهای سنگینی برای آن 

از برجسته ترین این اعتصابات در این رابطاه   .  پرداخته اند

میتوان به اعتصابات کارگران چادرملو و سنگ معدن باافاق 

بصورت سازمانیافته بر علیه خصاوصای ساازیاهاا و طارح 

طبقه بندی مشاغل و برگشت همکارانشان به سر کار اشااره 

این اعتصابات و مبارزه کارگران برای متحاقاق شادن .  نمود

خواسته هایشان دستاوردهای قابل شایانی برای آنها و طباقاه 

از نکات قوت این اعتاصااب اتاحااد و .  کارگر بهمراه داشت

همبستگی کارگران این معادن و طوتنی بودن اعتاصااب تاا 

در زماان اعاتاصااب .  تحقق بخشی از خواسته هاایشاان باود

بورژوازی به عالات ماتاحاد باودن کاارگاران و ایاناکاه ایان 

اعتصاب به صنایع دیگر گسترش نیابد و یاک هاماباساتاگای 

و با .  سراسری را بوجود بی ورد ریاکارانه عقب نشینی نمود

نظارت بر اعتصاب و مراحل آن و کارگرانی کاه در طاول 

اعتصاب فعال بودند را دنبال نمود، تصفایاه حسااب باه ایان 

. حرکت و زهر چشم گرفتن از آنها را به بعد ماوکاول ناماود

 امروز  با  مشکالت  اقتصادی  جدی ای  که  طبقه  کارگر 
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با آن رودرو است و بخصوص با تحمیل دستمزدهای  چند 

کارگران در فقدان حرکت عملی و برابر زیر خط فقر به 

اتحاد عمل و همبستگی بین آنها، این فرصت را به رژیم 

ضد کارگری سرمایه داده چهار نعل بتازد و  با ترفند جدید 

ایجاد رعب و وحشت بیشتر و تشدید سرکوبها و تهدید و 

بویژه با احیار تعدادی از .  اخراج کارگران به میدان بیاید

کارگران چادرملو به دادگاه و تهدید آنها به اخراج نشان از 

این دارد که رژیم با بحرانی که با آن رودرو است تنها راه  

نجات خود را در سرکوب، تهدید، زندان و اخراج هر چه 

بیشتر کارگران و معترضین دیگر اقشار جامعه می بیند     

درسی که امروز کارگران چادرملو و سنگ معدن بافق و 

در مجموع کل طبقه کارگر ایران از اعتصاباتی که صورت 

 -گرفته تزم است بیاموزند که با هم متحد شوند، با رها

کارگران در طول تاری  تجربه کرده اند که قدرت آنها در 

آنها آموخته اند  که با این قدرت طبقاتی . اتحادشان است

خواهند توانست به مبارزه علیه دشمنان خود بپا خاسته و از 

خواسته ها و مطالباتی که در این راستا بدست آورده اند 

حفاظت نموده و اجازه ندهند بورژوازی  با تهاجم دیگری 

هر اعتصابی اگر پشتوانه اش . سعی نماید آن را پس بگیرد

اتحاد طبقاتی نباشد و از سازمان کارگری برخوردار نباشد 

هر چند هم موفق باشد اما در فردای روزیکه اعتصاب به 

پایان میرسد بورژوازی و عوامل سرکوبگر آن برای تصفیه 

به . حساب و زهر چشم گرفتن به سراغ کارگران می روند

اعتصابات کارگری و  57انقالب جریان در  مثالعنوان  

بویژه اعتصابات کارگران صنعت نفت در به پیروزی 

رساندن انقالب نقش تعیین کننده ای داشتند و جنبش کارگری 

ایران با حیور خود در صحنه مبارزه طبقاتی نشان داد در 

صورت دارا بودن سازمان توده ای واستراتژی ضد سرمایه 

. داری می تواند نقش رهبری جنبش انقالبی را بعهده بگیرد

اگر چه طبقه کارگر با تشکیل شوراهای در ادامه انقالب 

خود در کارخانجات توانست کنترل مراکز کاری را برای 

مدت کوتاهی بعهده بگیرد ولی درتوازن قوا در مقابل 

نیروهای سرکوبگر ارتجاعی و ضد انقالب جمهوری 

اسالمی و حمایت سرمایه جهانی تاب مقاومت نیاورده و با 

با جمعبندی از این شکستها در طول . شکست روبرو شد

تاری  جنبش کارگری ایران می توان به این نتیجه رسید، که 

 طبقه کارگر بدون متشکل شدن و سازمان یافتن نمی تواند به 



 

هزار تومانی نمی تواند تامین کننده و جاواباگاوی  145دستمزد 

حداقل ترین نیازهای سطح زندگی طبقه کارگر باشاد ایان امار 

آن چنان عیان است که برای هار فارد عاادی کاه در جااماعاه 

ایران برای بقااء اش باا جادال روزاناه روبارو اسات، کااماال 

 . ملموس است

از طرف دیگر باید دید که این سطح دستمزد ناازل بار اسااس 

معیار های موجود چیست؟ سطح دستمزد بایاد در حادی بااشاد 

این ساطاح از .  که معاش کارگر  و خانواده اش را، تامین نماید

دستمزد تا آن اندازه است که حتی برای نگه داری یک خانواده 

 .و بااااقااااای نساااال کااااارگااااران کاااافاااااف نااااماااای دهااااد

این نکته هم توجه داد که استاندارد هاای یاک  به در ضمن باید

به همت و کوشش ماباارزات  54زندگی عادی انسانی در قرن 

بی امان دو سده اخیر طبقه کارگر در سرتاسر جهان نسبت باه 

الاباتاه .  دو قرن گذشته به مراتب رشد قابل توجهای کارده اسات

این رشد مدیون مبارزات بای اماان و آشاتای 

ناپذیر طبقه کارگر بوده اسات ناه سار عاقال 

در ناتایاجاه مای باایسات !  آمدن سرمایه داری

مبنای سطح دستمزدهای کارگاران را باا در 

نااظاار گاارفااتاان ایاان تاا اایاایاارات کاایاافاای و 

استانداردهای زندگی در ساطاح جاهاانای در 

 .نظر گرفت
ایجاد تشکلهای طبقاتی کارگران در این برهاه 

حساس سیاسی، در قدم اول پاسخی دندان شکن به تعرضات و 

تهاجمات سرمایه و دولت حامی آن، مبارزه جاهات باهاباود در 

شرایط زندگی و افزایش دستمزدها، گشایش فیای سایااسای و 

کسب حداقلی از آزادی برای توده های تحت ستم خواهاد باود، 

و در قدم دوم طبقه کارگر را در هر اعتالی انقاالبای از ناظار 

در .  استراتژیکی برای کسب قدرت سیاسی آمااده خاواهاد کارد

واقع ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، هم اساتاراتاژیاکای و هام 

تاکتیکی برای طبقه کارگر حائز اهمیت است که امروزه بایاش 

از هر زمان دیگر  گام برداشتان بساوی آن عااجالاتاریان نایااز 

 .حیاتی جنبش کارگری است

طبقه کارگر در شرایط فعلی برای مقابله با توحش سارماایاه و 

حفظ بقای خود از نظر استراتژیکی چاره ایی ندارد بجز اینکه 

ماباارزه  و رسایادن باه . ابتدا جای پای خویش را مستحکم کند

جامعه ای که در آن کار مزدی مل ا شده باشاد تزماه اش ایان 

 است که ابتدا دستمزد ها به باتترین سطح ممکن که برای یک 

جنگ بورژوازی تا دندان مسلح برود در ضمن سازمانیابی 

کارگران اگر بطور استراتژیکی انجام نگیرد، قطعا با 

.شکست مواجه خواهد شد                                            

رژیاام ساارمااایااه داری حاااکاام در هااراس اساات کااه داماانااه 

بنابراین، بی دلیال نایاسات کاه هار .  اعتراضات گسترش یابد

روز شاهد دستگیری، زندان طوتنی مدت، شالق، اعادام و 

فشارهای فزاینده ای بر فعالین کارگری و خانواده های آناان 

رژیم با این عمل ضد کاارگاری .  و دیگر اقشار جامعه هستیم

و در جهت ایجاد فیای رعب و وحشت، قصد دارد سد راه 

با درش این واقعیت که طاباقاه . پیشروی جنبش کارگری شود

کارگر با آن پتانسیل عظیم و بالقاوه ای کاه در خاود ناهافاتاه 

دارد، با جو استباداد و سارکاوب هار روز باه اعاتاراض و 

اعتصاب دست میزند، اما به علت پراکندگای و عادم تشاکال  

تا کنون نتوانسته به آن نیروی بالفعلی تبدیل شود که رژیم را 

از همین روست كاه .   به عقب نشینی وادارد

حااكاامایاات ساارمااایاه داری اسااالمای ایااران، 

فعالین كارگری و کارگران مبارز را ماورد 

تهاجم و سركوب قرار داده اسات و از سار 

استیصال و درماندگی قصد دارد آنها را باه 

هر شیوه ممکن باه عاقاب راناده تاا اماکاان 

متشکل شدن در تشکل های مستقل طاباقااتای 

 . را تیعیف نماید

 تشکلهای کارگری و جدال بر سر دستمزدها

سرمایه داری همواره سعی دارد سطاح دساتامازد هاا را در 

پایین ترین سطح ممکن که حتی کفاف اولیه تاریان نایاازهاای 

کارگران را ندهد نگاه دارد و مازاد آن را زمیناه ساود خاود 

 .بااااکاااانااااد و باااار ساااارمااااایااااه خااااویااااش باااایاااافاااازایااااد

در شرایط حاضر که سرمایه چه در سطح جهانی و چاه در 

سطح داخلی با بحران و رکود روبرو است صاحبان سرمایه  

بیشتر در تالشند که سطح دساتامازد هاا را در پاایایان تاریان 

البته پائین نگه داشتان دساتامازدهاا فاقاط . سطح آن نگاه دارند

دوران رکود نیست سرمایه داران در دوران روناق مختص 

هم کماکان با درجه ایی تخفیف به آن عمل می ناماایاناد و در 

این جا تنها نیرویی که قادر است از طریق ماباارزه و اهارم 

فشار بر بورژوازی سطح دستمزد ها را ت ییر دهد کارگران 

 ! هساااااااتاااااااناااااااد و ناااااااه نااااااایااااااارویااااااای دیاااااااگااااااار

 وضع در جامعه ایران بدرجه ایی فالکت بار است که حداقل 
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زندگی مرفه و انسانی که برای کارگاران تزم اسات ارتاقااء    

برای این امر کارگران نیاز دارند که مبارزه و مقااومات .  یابد

کنند و برای مبارزه و مقاومت نیاز به ساازماانادهای و اتاحااد 

اتاحااد :  دارند چون طرف مقابل یعنی سرمایه دار متحد اسات

میان سرمایه داران امری است متداول و آن را حق طابایاعای 

دانند  در حالای کاه ساازماان یاافاتان و ماتاحاد شادن خود می 

کارگران ممنوع است و عواقب دردناکی برای آنان دارد، در 

کنار این اتحاد طبقاتی سرماایاه داران، آناان دولات و ابازار 

های سرکوب سپاه، نیروهای امنیتای و لابااس شاخاصای هاا، 

زندان و شکنجه را هم در دست دارند و از ایان طاریاق و باا 

استفاده از این ابزارها مانع متحد شدن و سازمان یافتن طاباقاه 

کارگران هم در ماقاابال .  کارگر در این چند دهه اخیر شده اند

این نابرابریها از قبیل معلق شدن از کار، اخاراج، ضارب و 

شتم ، احیار به نهاد های امانایاتای، سارکاوب اعاتاصااباات، 

تحصن ها و تاظااهارات هاای مساالامات آمایاز، باازداشات و 

دادگاهی و زندانی شدن باهاای ساناگایانای پارداخاتاه اناد، اماا 

کارگران با وجود تمام این معیالت هم چناان باه ماباارزه و 

 . .                                   ماااقااااومااات پااارداخاااتاااه اناااد

به نظر می رسد یکی از مهم ترین و پایه ای تاریان مابااحاثای 

که می توان حول آن کارگران را با یک دیگر متحاد ناماود و 

چاون مازد .  سازمان داد همین تعیین سطح دستمازد هاا اسات

مسئله مشترش تمامی کارگران است و عاامال وحادت باخاش 

مسئله مزد، یعنی منفعت مشتارش کاارگاران در بارابار .  آنان

صاحبان کارخانه، مبارزه ایی متحد را بار ماحاور ماقااومات 

 . مشترش را می طلبد

کارگران هنوز در جناباش  11بر این مبنا مسئله دستمزد سال 

کارگری قابل بح  و نیاز به متشکل شدن هار چاه وسایاعاتار 

الاباتاه ناگارشاهاای .  کارگران حول این معیال ماهام را دارد

ماخاتاالافای پایااراماون چااگاوناه مابااارزه نامااودن بارای ارتاقاااء 

طایافای از .  دستمزدها در ساطاح جاناباش ماوجاود مای بااشاد

کارگران که مجموعه ایی از دو تشاکال کاارگاری و چاهاار 

تشکل فعالین کارگری می بااشاد باا اعاالم بایااناه ایای ساطاح 

دستمزدها را تا سه میلیون اعالم نموده و خواستار ایان مابالا  

باخاشاهاایای از .  به نسبت تورم موجود در جامعاه مای بااشاناد

جنبش کارگری سه میلیون و نیم را مد نظر داشته و آن را باه 

پاائایان باودن ساطاح .  عنوان حداقل دستمزد اعالم مای دارناد

 دستمزد های چند برابر زیر خط فقر کارگران  را  نمی توان 

فقط با اتکاء با تعیین یک مبل  عددی و یا با دادن یاک بایااناه 

از طرف بخشی از فعالین جنبش کارگری بشود حل ناماود و 

 .بتوان کارگران را حول و حوش آن بسیج نمود

حقیقتش، دادن همدنین بیانه ایی با ارزش اسات جاای باحاثای 

در آن نیست، اما باید توجه نمود که این بیانه زمانی می تواند 

از نظر عینی مادیت یااباد کاه حاول و حاوش آن بارای ایان 

در هی  مقطعی از نظر تاریاخای .   خواسته سازمان دهی شود

صدور یک بیانه یا اطالعیه در جهت خواسته های کاارگاران 

بخودی خودی متحقق نشاده ماگار ایاناکاه فاعاالایان کاارگاری 

کارگاران را حاول و حاوش آن ساازماان داده -سوسیالیست 

امروزه نیاز طبقه کارگر برای تحقاق هار خاواساتاه و .  باشند

مطالبه اش در برابر بورژوازی که دستمزد یکی از خواساتاه 

های اساسی این طبقه می باشد متشکل شدن و پایاان دادن باه 

  .پااراکااناادگاای مااوجااود اساات                        

کارگران برای باتتر بردن سطح دستمزد ها نیاز دارند که به 

مبارزه با کارفرماها و صاحبان سرمایه بپردازند البته در این 

مبارزه تاکتیک های مختلفی به فراخاور ماباارزات در پایاش 

روی طبقه کارگر است و لزوما در برخی مواقع ایان اماکاان 

... وجود خواهد داشت که کارگران با چانه زنی و ماذاکاره و

در .  روبرو شوند و حتی در مواردی هم آن را نیز نفی سازند

نهایت کارگران به هر میزان موفقیتی دست یابند سرانجام باه 

این نتیجه خواهند رسید بدون مبارزه متحاد و ماتاشاکال نامای 

 .توانند به نتیجه نهائی برسند

از طرف دیگر وقتی درصد  چشمگیری از طبقاه کاارگار باا 

هم متحد باشند و بر سر دستمزد مناسب تاوافاق کارده بااشاناد 

دیگر سرمایه دار نمی تواند وضع فاالکات بااری را باه ایان 

اعتبار که کارگران متفرق هستند و با استفاده از رقابت هاای 

کاذب بین کارگران شاغل و بیکار به طاباقاه کاارگار تاحامایال 

در این شرایط است که مبارزات طبقه کارگر از حاالات .  کند

تدافعی خارج شده و شکل تعرض به نظاام سارماایاه اری باه 

  .خااود خااواهااد گاارفاات                         

یک نکته را تزم است به آن توجه داد، تجارب مبارزاتی در 

ایران نشان داده است، فعالین جنبش های اجتماعی و سیااسای 

مختلف، به ویژه جناباش کاارگاری، در دوره هاای ماخاتالاف 

مبارزه، شرایط دیکتاتوری و سرکوب را همواره باه عاناوان 

زمینه کار، و چارچوب فعالیت های خود پیش فرض گارفاتاه 

 ما در طول . اند و بر این اساس وارد عرصه مبارزه شده اند
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تاری  حیات سرمایه داری در ایران، با شارایاط بااز و حاتای     

نسبتاً دموکراتیکی برای پیشروی جنبش هاا باه ویاژه جاناباش 

فعالین جنبش کاارگاری در هار .  طبقه کارگر مواجه نبوده ایم

شرایطی همواره از هر موقعیتی برای سازمانیابی و پیاشابارد 

 .و ارتقاء سطح مبارزاتشان استفاده کرده اند

طبقه کارگر بنا به خصلت طبقاتی  آن در سایاساتام سارماایاه 

داری، همیشه منافع جمعی و متشکل در تاقاابال باا صااحاباان 

سرمایه و دولت حاکم را در خود نهفتاه دارد، باناا باه هامایان 

ویژگی و قدرت تعیین کننده است که میتواند باا اتاکااء باه آن 

. پیشروی آتی خود و متحداناش را تاامایان و تیامایان ناماایاد

امروزه اعتراضات و اعتصابات کارگری کاه در صاناایاع و 

بخشهای خدماتی مختلف در ایران باه شاکال نساباتاا وسایاعای 

مااوجااود اساات، بااه عاالاات مااتااشااکاال ناابااودن کااارگااران در 

تشکلهایشان، با وجود اینکه به توان اجتماعی خود آگاه هستند 

و آن را می شناسند، اما به علت پراکندگی و عدم ارتباط ایان 

اعتراضات و اعتصابات کاه در مانااطاق و کاارخااناه هاا و 

کارگاههای مختلف اتفاق می افتد، نامای تاواناناد ماطاالاباات و 

خواسته های خود را به کارفرماها و صاحبان سرمایه تحمیال 

این حرکتها که در شرایط بشادت خافاقاان و سارکاوب .  نمایند

انجام می گیرد، آندنان از درجه اهمیت بااتیای بارای طاباقاه 

کارگر برخوردار است که بر کسای پاوشایاده نایاسات، اماا تاا 

زمانیکه این مراکز و صنایعی که اعتصابات و اعاتاراضاات 

در آن شکل می گیرد در امر تشکل یابی خود موفق نشوناد و 

آن را در هر حرکت بر علیه سرمایه باه عاناوان یاک ابازار 

قوی بکار نگیرند، ادامه این اعتصابات و اعتراضات ناتایاجاه 

مطلوبی برای کارگران بهمراه نخواهد داشت و سارماایاه هار 

زمان بخواهد از ضعف این عدم متشکل شدن استفاده نموده و 

بیشترین ضارباه را باه کاارگاران و دساتااوردهاایشاان وارد 

 . خواهد نمود

سیاست های اخیر دولت مزدور سرمایه جمهوهوری اسه مه  

در قههلههاک  ههه ههک هههای رههارشههری و سههررههو  هههدیههد   ههوهها  

 ورم و لهه د هلهاک  ر شهرا ه  روز امهزور مهایه ه ها     ادامه

رهارشهری و لهاز  و له زا و در  مدر خها هواده ههای   عموم 

شذاه ر دست سرمایه دارار و  هامهیهار ههار در  ه ه هیهم و 

 دویر قوا یر ضد رارشری  روا  قراردادهای موقت و سفید 

امضاء  اعماک  لعیض و ل  عدال   در  عییر دس مهزدهها از 

 جمله  لعیض در پرداخت دس مزد له ز ار رارشر  لرای رار 

لرالر لا مردار  اس فهاده از رهار رایه هار ز هار خها هه دار  

وجود میلیهو ه  رهارشهرار ارزار ههمهاهور ز هار رهارشهر و 

رودرار رار  مو  مزای ده و ویرا  ر لی اری  عدم پرداخهت 

 قوق و مزایای رارشرار در موعد مقرر ره لهه سهوهم خهود 

زمی ه ساز مه  ت عدیده رو   و روا   لهرای رهارشهرار 

شس رش دام ه اع یاد و دزدی و .  و خا واده های  ر ها است

لهرای  هوده ههای     راژدی لسیار  هاشهواری را. . .  م ها و 

لهه ویهژه  هجهرلهه .  ز م  ش و مرودست لوجود  ورده اسهت

ا د ساله اخیر  هار داده است ره طلقه رهارشهر  همه   هوا هد 

لدور ا  اد طلقا   رم ریر  ریر خواس ه ای را لهر سهرمهایهه 

 . دارار   میک  ماید

ایجاد تشکلهای مستقل طبقاتی ابزار و پشتواناه ماهامای بارای 

کارگران هر بخش و صنعتی می باشد کاه کاارگاران باا دارا 

در .  بودن آن می توانند به موفقیتها و پیروزیهایی دست یااباناد

جریان شکل گیری چنین تشکلهای هاماه جااناباه و طاباقااتای، 

طبقه کارگر به توان جنبشی و اجتماعی خود ایمان آورده، از 

هر پیروزی، عقب نشینی و یا شکستی، بارای تاداوم حارکات 

و خود نیرو می گیرد، آگاهتر  و سازمان یافته تر مای شاود، 

در ضامان در اتاحااد و . می تواند بدیل سیاسی خود را بسازد

همبستگی این تشکلها است که طبقه کارگر متحدتر و متشکال 

تر میشود و می تواند بسوی برپائی تشکلهای سراساری خاود 

 .قدم بردارد

2015اگوست   
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رفاه  و بر علیه دولت های حاکم جای خود را باه جاناگ و 

دولات هاای باورژوایای باه .  ترور و کشتار وآواره گای داد

اشکال مختلف یا از طریق اعمال سایااسات گاذاری و یاا از 

طریق رشد ارتجاع محلی به جاناباش هاای تاوده ای، بارای 

آزادی و رفااه اجاتامااعای و بارای ماتاحاقاق کاردن رشاد و 

شکوفایی اشان از طریق بانک جهانی وتجارت جهانی حمله 

هژمونی سیاسی سارماایاه داری در جاهات حافاظ .  ور شدند

مناسبات برده گی، که انسانها در آن باجاای شاکاوفاایای باایاد 

برای امرار معاش کار کنند، در کشورهای مختلف با تاوجاه 

در .  به امکانات محلی مای باایسات باهار طاریاق پایاش رود

اکرائین در حال حاضر ابزار پیشبرد این هژمونی ساازماان 

دادن گرایش فاشیستی  است که می بایست تقویت شود و در 

سوریه انواع دستجات فاشایاسات ماذهابای داعاش و الاناصار 

اعمال هژمونی امریکا با جناح جاماهاوریاخاواهاان و .  هستند

نظامی گری مستقیم درلشکرکشی به اف انستاان و عاراق از 

خود جنگ و ترور و کشتار و فیای رشد ارتجاع مذهبی و 

ناسیونالیستی برجای گذاشت و با جانااح دماوکاراتاهاا هاماان 

استراتزی با دیپلماسی و نظامیگری غیر مساتاقایام، ایان باار 

بجای لشکر سربازان امریکایی استفاده از اناواع نایاروهاای 

ناباض سایااسای و اقاتاصاادی .  ارتجاع محلی، پیش مای رود

خاورمیانه با استفاده از انواع گرایشات و یا جااباجاایای آناهاا 

توسط بورژوازی می بایست پیش برود، این منطق طابایاعای 

نظام سرمایه داری و رقابت های درونی آن است و انسااناهاا 

دولات هاای ماحالای .  در آن وسیله و قارباانای بایاش نایاساتاناد

خاورمیانه، ارتجاع مذهبی و نااسایاوناالایاساتای، نااتاو، اناواع 

ابزار پیشرفته نظامی و مواد شیمیایی کشنده، فقر و فاالکات 

. و آواره گی و دربدری انسانهای این مناطق را رقم زده اناد

موج سیل پناهنده گی، که چنانده موانع متعدد مناجامالاه خاط 

قرمز مرزها نبود بی شک از سیل به دریا تابادیال مای شاد، 

نمونه ای آشکار از قربانی شدن انسان در بربریت سارماایاه 

 . داری و خود معلول آن است

در موج پناهنده گی جااری انسااناهاا باه دریاا زدناد، درد و 

 گرسنگی کشیدند، در کامیونها جای  نفس  کشیدن  نداشتند و 
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در چند هفته اخیر فرارازکشورهای عربی و شاماال افاریاقاا، 

عراق و اف انستان به سوی اروپا افزایش چشمگایاری داشاتاه 

مطابق  آمار  رسمی تنها در عرض چند هفته گاذشاتاه .  است 

بیش از صد و هفتاد هزار نفر از کشورهای سوریاه، لایابای، 

اف انستان و عراق خود را به اروپاا رسااناده اناد وهاماداناان 

از ماه ژانویه تا کنون حدود .  هزاران نفر در راه اروپا هستند

نفار  14هزار نفر در دریای مدیترانه غرق شده اند، اخیرا  3

در کامیون خفه شدند، و جنازه آتن پسر ساه ساالاه و بارادر 

پنج ساله اش در ساحل ترکیه  تنها گوشه هایی ازعمق فاجعه 

علت موج پانااهاناده .  فرار آوارگان بطرف اروپا را نشان داد

گی  چیست ، برخورد دولت های اروپاایای چاگاوناه اسات ، 

پذیرش پناهنده گی از سوی آنان تحت چه شارایاطای اسات و 

باتخره از زاویه منافع طبقه کارگرپناهنده گان کاجاا ایساتااده 

 اند؟  

سیل هجوم پانااهاناده گاان باطارف اروپاا بارای دولات هاای 

بورژوایی اروپا بحران تلقی می شود وکمیاسایاون اروپاا پای 

در پی جلسات اضطراری گذاشته است تا بتواند سیاست های 

سایال .   اتاخااذ کاناد"  بحران بای سااباقاه "  هماهنگی در قبال 

پناهنده گی بر خالف ادعا و تبلیافاات ریاکااراناه باورژوازی 

خود معلول بحران اقتصادسرمایه داری است و از این لحااظ 

بجای بحران پناهنده گان از پناهنده گان بحران سارماایاه مای 

موج پناهاناده گای اخایار تاناهاا گاوشاه ای از . بایست نام برد

سیاست های دولت های سرمایه داری است وفاجعه ای اسات 

. که  در آن انسانها قربانای ناظاام حااکام اقاتاصاادی شاده اناد

 اعتراضات  توده ای  در  کشورهای عربی  برای  آزادی  و 

عبور از دیوار اروپا                                                            
(                                                                                        2015از میان خبرها ، سپتامبر )ـ “ شروین رها”   

 



 

 (بیانیه مشترش در رابطه با جنبش کوبانی و منطقه)   

داری جاهاانای باا دو باحاران  طی چهاردهۀ گذشته سرمایه 

هایی که نه تاناهاا باا  بحران. عمیق دست به گریبان بوده است

گلوبالیزاسیون و سیاست های اقتصادی نئولایابارالایاساتای حال 

هاا هارچاه بایاشاتار و در  نشدند، بلکه برعکاس ایان باحاران

منطقۀ خاورمیانه طی .  یی جهانی تشدید هم شده اند    زنجیره

های سیاسی نه چنادان کام در   این مدت و به موازات بحران

آن، شاهد عروج ارتجاعی ترین نیروهاای ماذهابای مااناناد پاا 

گرفتن رژیم اسالمی در ایران، حزب هللا در لاباناان، حامااس 

در غزه، مجاهد و طالبان در اف انساتاان و پااکساتاان، اخاوان 

هاای  المسلمین در مصر، توسعه و عدالت در ترکیه ، شااخاه

ها و اکناون داعاش در ساوریاه و  مختلف القاعده و سلفیست

هاایای از حیاور ارتاجااع  عراق بوده اند که خاود ناماوناه 

اسالمی در منطقه بوده و قبل از هار چایاز حااصال و پایااماد 

هاای کااپایاتاالایاساتای در  هاای دولاتها و استراتژیسیاست

باشد و از آناهاا در امار سارکاوب  سطح جهانی و منطقه می

 . یی استفاده شده و خواهد شدهای تودهجنبش

به اف انستان و عاراق آمریکا و متحدینش کشی  واقعیت لشکر

در بیش از یک دهه قبل نیز نشان داد که آمریکا نه تنها قاادر 

هاى سیاسى در این منطقه را شاکال نشد نظمى فارغ از تنش

و   ها در اشکال تازه دهد، بلکه برعکس باع  شد تا این تنش

حال، چنانده این حد واقاعاى قادرت .  تری بروز نمایند پیدیده

تاثیرگذارى سیاست امریکا بر جهان باشد، معنایش این اسات 

 که پیشبرد سیاست آمریکا در هر گام در گرو  حل  تناقیات 

هزار نفری پناهنده گان به آلمان و پذیرش آنها از سوی دولت 

آلمان و احزاب حاکم و نایاز دماوکارات مسایاح و مارکال در 

برخورد به موج اخیر پناهنده گی امری سیاسی است و دتئال 

قابالان اشااره شاد کاه ماوج .  چندی را مای تاوان بار شامارد 

فراریان از جنگ و ترور و کشاتاار در ساوریاه و عاراق و 

اف انستان توانست قاعده ضاد پانااهاناده گای در اروپاا را باه 

جایگاه سرمایه داری آلمان در اقتصاد جاهاانای .  استثنا بکشاند

که جزء چند کشور اول و موقعیت بارتار در اروپاا باعاناوان 

جاایاگااه بااتی صاادرات .  اولین قدرت اقتصادی اروپا اسات

آلمان و بویژه صادرات تسلیحات نظامی که بعد از امریکاا و 

در منطقه خااورمایااناه و .  روسیه در ردیف سوم ایستاده است

کشورهای عربی و بویژه ساوریاه هاماداون اکارائایان دولات 

آلمان دنبال نفوذ بیشتر در ماعاادتت سایااسای اسات چارا کاه 

یکپای جنگ افروزی در ساوریاه دولات هاای اروپاا باوده و 

نقش اقتصاادی آلاماان در اروپاا و باویاژه در بااناک .  هستند

مرکزی وهاژماونای سایااسای بار دولات هاای جاناوب اروپاا 

درحالی است که دراروپا بحران اقتصادی سالهاای اخایار ناه 

تنها کاهش نیافته چشم انداز روشنی از آن را هام نشاان نامای 

دهد و پناهنده گی و دریافت نیروی کار ارزان مای تاواناد باه 

در مقابل پس راندن پذیارش .  افزایش سود آوری توانی ببخشد

پناهنده گی از سوی کشورهای اروپای شرقی سابق و بارخای 

از کشورهای غرب که بر قانون اتحادیه پافشاری می کردند، 

دولت آلماان باا اعاالم پاذیارش صادهاا هازار نافار از آناهاا، 

فشارموج پناهنده گی را که واقعیتی انکار ناپذیر شده باود بار 

 . چهارچوب استراتژی خود سازگار کرد

در چند روز گذشته موج فارار بساوی اروپاا کامااکاان اداماه 

داشته است و اکنون کشاورهاای اروپاایای باا اعازام نایاروی 

نظامی به مرزها سعی در محدود کردن و جالاوگایاری از آن 

بل ارستاان، صاربساتاان، اساالو و بالا اارساتاان باا .  را دارند

باتبردن سیم خاردار و دیوارهای مرزی و آلمان و اطریاش، 

دانمارش و هلند با کنترل بیشتر مرزی این بار به مقابله آماده 

اند که با اعتراضاتی در آلمان با شاعاار تاماام ماحادودیات هاا 

برای پناهنده گان باید برداشته شود و آنها حق دارناد هار جاا 

 . که بخواهند زندگی کنند همراه است

اکثریت مردم اروپا، بر خالف دولت ها و احزاب و سیاسات  

های حاکم، که از پناهنده گان اساتافااده ابازاری کارده و مای 

 کنند، با آغوش باز آنها را پذیرا شده اند  و طی  این مدت  کم 
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خفه شدند، گروهی با قایق در دریا غرق شادناد، خاطار هار  

لحظه، بویژه در مورد کودکان و زنان بیشتر، باتی سر آناان 

بود، سیم خاردار ها ، کوهها ، جاده ها و دیوارهای مرزی و 

باا وجاود چانایان .  پلیس و نیاروهاای ناظاامای را رد کاردناد 

شرایطیاین موج توده ای، که ناخواسته  و از روی اجبار راه 

افتاد، توانست خود را به اروپا برساند، مرزهاا و دیاوارهاای 

آهنینش را کنارزند و قوانایان دولات هاای باورژوایای را در 

چاگاوناه باا .  رابطه با مسئله پناهنده گی از روی میاز باردارد

این موج برخورد کانایام؟ از طارف دولات هاای اروپاایای و 

ماوج باه اروپاا .  احزاب سیاسی آن پاس  فوری می خاواسات

رسیده و همدنان در راه اسات و نااچاارا در ماقاابال آن مای 

ماوج تاوده ای پانااهانادگاان .  بایست عکاس الاعامال نشاان داد

توانست افکار حاکم برجهاان و خصاوصاا اروپاا را بسامات 

در اتحادیه اروپا، دولت ها و احزاب سایااسای .  خود جلب کند

بورژوایی، تنوانستند  عکس العمل یکدستای در بارخاورد باا 

حتی قااناون رسایادن پانااهاناده باه اولایان .  این سیل اتخاذ کنند

بخشی از آنها سیل پناهنده گان را دور .  کشورندیده گرفته شد

زدند و بخشی که ازموقعیت اقتصاادی درجاه اول در اروپاا 

برخوردارند و خصوصا آلمان، مرز خود را برای آناهاا بااز 

سوسیال دموکراتها طرح مهاجر پذیر شدن آلمان را .  گذاشتند

از آرشیو خود بیرون آورد  و شرکتهایی نیاز به نیاروی کاار 

را اعاالم (  باخاوان نایاروی کاار ارزان ) متخصص خارجی 

این فیا در شرایطی است که در سال گذشته جاناباش .  کردند

راست پگیدا که از میان انواع طیف ضد خارجی و طارفادار 

ناسیونالیست آلمان نیرو گرفت تحرش های پر سر و صادایای 

آمار رسمی جراید آلمان از حد اقال بایاش از دویسات .  داشت

مورد حمله به خارجی ها در سال جاری گازارش داده اناد و 

اخراج پناهنده گان وعدم رسیدگی به بسیاری از پرونده ها ی 

درچنین وضعیتی دولت آلماان  .  آنها کماکان صورت می گیرد

را "  پانااهاناده دوسات"  و پالایاس "  بااز"  اجبارا مرزهایش را

و دوربین ها از پناهنده گانای .  برای استقبال آنها آماده می کند

بارای "  قادردانای"  با عکس های مرکال در دسات باه نشاان 

نجات آنان فیلم و عکس می گیرند، تصاویر کاودکاانای را باا 

و یاا ناوشاتاه هاایای در "  مادر آنجال به ما کمک کن"  نوشته 

فیسبوش و تویتر، دال بر تشکر از دولت آلمان و آنجال مرکل 

البته سرو صدای پر تبلی ات باز کردن مرز و هادایات دهاهاا 

   .سایت ها و جراید را پر کرد



 

  

داعش ، بربریتی که در منطقه ظاهر شد، در درجه اول قربانیانش 

را از میان دختران و زنان جوان دست چین می کند و سنتا الگوی 

چند ماه پیش گزارشی از سازمان . پیش کسوتانش را بجا می آورد 

ملل منتشر شد و در آن قید شده بود هنگام تصرف منطقه ای توسط 

داعش اسرا دسته بندی می شوند ،ابتدا بر حسب جنسیت و سپس 

مردان و جوانان باتی . بر حسب سن به چند گروه تقسیم می شوند

زنان و دختران را برهنه می کنند . چهارده سال را اعدام می کنند 

و بر حسب باکره بودن وجوان بودن گروهبندی می شوند و هر 

یک بارها مورد تجاوز جنسی مردان داعشی قرار می گیرند ودر 

برای هر . صورت مقاومت زنده زنده آنها را در آتش می سوزانند 

نماینده . یک نرخی تعیین می کنند ودر بازاربفروش می رسانند 

سازمان ملل در امور مربوط به تجاوز زنان در گزارش خود 

اعالم کرد ه است که زنان جوان در عین حال وسیله ای برای 

یکی از زنان . جذب عیویت مردان جوان در داعش هستند 

فراری ازمنطقه تحت اختیار داعش اعالم کرده است که طی 

.                 بار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است  22یکروز 

داعش که ردای ایدئولوژی اسالم خالفتی را بر تن کرده است      

نه اتفاقی در منطقه ظاهر شد و نه بطور فیزیکی بساطش جمع 

داعش در شرایط عینی خاصی که منطقه بخود گرفت . خواهد شد

بسان موشی در آنجا دوانیده شد ، ت ذیه شد ، فربه شد و هر دولت 

داعش . و نیرویی در منطقه به نحوی از مزیتش سود برد 

امکاناتش را از کشورهای اروپا تهیه کرد ، توسط امریکا 

برسمیت شناخته شد ، شی  نشین های لندن نشین عربستان و حوزه 

خلیج فارس ت ذیه اش کردند و اسلحه اش را تامین کردند ، 

بارزانی و دولت اقلیم کردستان نفتش را فروخت وترکیه از برکت 

نفت خریداری شد ه ساپورت و حمایتش کرد ، اسد و روسیه و 

زمین زیر پای دیکتاتورهای عربی . ایران از وجودش بهره بردند 

در منطقه که داغ شد واعتراضات توده ای بر بستر شرایط عینی 

اقتصاد سرمایه داری راه افتاد ، انواع گرایشات اسالمی ومرتجع 

. تنه کرده در منطقه سر بر آوردند که داعش یکی از آنها بود

فاجعه شنگال ، که ساکنان آن هم غافلگیر شدند و هم از خود 

نیروی مسلحی نداشتند ، داعش را بعنوان بربریت آشکاربه انظار 

زنان و مردان در کوبانی از شنگال . عمومی جهان شناساند 

آموختند و با چنگ و دندان در مقابل ارتجاع افسار گسیخته داعش 

ایستاده گی کردند و راه مقابله توده ای با ارتجاع را در منطقه 

اگر چه مدتی است که دولت های بزرگ سرمایه . نشان دادند 

داری وسردمداران بانک جهانی و تجارت جهانی با دولت های 

منطقه ائتالف ضد داعش درست کرده اند و وجود آن را برای 

آرامش سرمایه دیگر تزم نمی بینند اما از برکت وجود آن دو 

در دست گرفتن ابتکار سیاسی در . هدف معین را تعقییب می کنند 

بحران سیاسی جاری در منطقه و ممانعت از اعتراضات مستقل 

.  توده ای که با اراده مستقیم آنها شکل گرفته باشد                      

 نبود صحنه هایی از انسان دوستی و همبستگی جهانی که باه

ساوسایاالایاساات هاا ی کاارگااری در چانایاان .   ناماایاش در آمااد

شرایطی، در کنار نشان دادن سیاست هاای جاهاانای سارماایاه 

آواره گی ... داری، جنگ و ویرانی و کشتار و نظامی گری و 

انسانها را به عنوان عارضه مناسبات اقتصادی موجود تالاقای 

می کنند و وجود مرز بین انساناهاا را کاه ماتارادف باا اناواع 

ارتجاع فاشیستی و ناسیونالیستی است بر ضد پیشرفت و رشد 

. و تعالی انسانها  و در خدمت مالکیت سرمایه داری می دانناد

سیاست ها و فیای ضد خارجی و رواج نسبیت فرهنگای در 

خدمت سرمایه داری در جهت استثمار و بی حقاوقای هار چاه 

بیشتر طبقه کارگر و دامن زدن به تفرقه و اختالف در جاهات 

بارخاورداری از حاق .   بهره برداری از ساود بایاشاتار اسات

شهروندی انسانها جزیی از مبارزه ضد سرمایه داری  طاباقاه 

سوسیالیست ها ضمن مبارزه برای دفااع از حاق .  کارگراست

شهروندی برای پناهنده گان موج اخیر و افشای سیاسات هاای 

دولت های سرمایه داری در دامان زدن باه اخاتاالفاات مالای، 

نژادی و مذهبی، می بایست جنبش اجتماعی کاارگاران را در 

مبارزه طبقاتی علیه نظام سرمایه داری و دولت های آن، کاه 

خود عامل فقر و فالکت و جنگ و آواره گی اجباری انسااناهاا 

  .می باشند، هدایت کنند
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   دختران و زنان، قربانیان درجه اول داعش
(            2015از میان خبرها ـ آگوست “ ) شروین رها”



 

     

 

 

 

 ی بماراتاباخیرا از سوی حاکمیت سرمایه، سرکوب و تهاجم

وسیعتر از گذشته علیه فعالین کارگری، و معلمان، پرستاران 

و هر انسان آزادیخواهی که برای حق و حقوق اولیه خود باه 

. اعتراض و مباارزه دسات مایازناد ساازماان داده شاده اسات

دستگیریها تنها به فعالین کارگری ختم نشده بلکه دهاهاا فاعاال 

جنبشهای اجتماعی دیاگار و انسااناهاای ماعاتارض باه ساطاح 

تداوم و شادت .  معیشت روزانه اشان را هم در بر گرفته است

دستگیریها و اعدامها از طرف جمهوری اسالمی باخاصاوص 

با رو کار آمدن دولت روحانی شدت یافاتاه، و جااماعاه را باا 

  .فیایی از رعب و وحشت مواجه نموده است

با گذشت بیش از سه دهاه از عامار ایان رژیام سارکاوباگار، 

کارگران و توده های تحت ستم نه تاناهاا تا ایایاری در باهاباود 

زندگی فالکت بارشان داده نشده است، بلکه تاحات حااکامایات 

استثمار و سرکوب سرمایه، فقر و گرسنگی به بااتتاریان حاد 

خود رسیده است، طوری که حاد فااصال بایان دارا و نادار، 

عمیقتر شده، هر روزه توده های کارگر و زحاماتاکاش را باه 

کارگرانای کاه باا .  کام نیستی و فالکت بیشتری سوق می دهد

دستمزدهای  چند برابر زیر خط فقر و یاا بایاکاار ساازیاهاای 

وسیع دست و پنجه نرم می کنند، زناانای کاه شادیادتاریان بای 

 حقوقی ها  و  ستم  میاعف  تحت  حاکمیت  سرمایه داری 
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احساس میکنند، جوانانی خود اسالمی را با پوست و استخوان 

که ابتدایی ترین حاقاوق انساانای از آناان سالاب شاده اسات و 

قربانیان اصلی معیالت اجتماعی همانند، بایاکااری، اعاتایااد 

هستند، تجاارت دخاتاران جاوان و فاحاشااء و خشاونات هاای 

گوناگون که در نهایات باازتااب آن باه سارکاوب و زنادان و 

همه اینها از معیالت واقعای جااماعاه .  محرومیت ختم میشود

 .ایران است که میلیونها انسان با آن دست بگریبانند

تورم و گرانی سر سام آور فقر و تیره روزی، بی خااناماانای، 

فقدان ابتدایی ترین حقوق و آزادی ها، بی عدالتی، بیکااری و 

اختناق و سرکوب، عرصه زندگی را بر توده های زحمتاکاش 

هر روز تنگتر نموده و سبب شده اعتیاد و فسااد هار روز از 

طبقه امان قربانی بگیرد و بطور ناخواسته آنها را بسوی یاک 

زندگی مرگبار و غیر انسانی سوق دهد، طبق آمارهای اخایار 

اعتیاد و فحشاء در بین توده های کارگر و زحمتاکاش درصاد 

 .  باتیی را رقم میزند و رو به فزونی است

از طرف دیگر موج وسیعی از اعدامها که با سار کاار آمادن 

دولت سرمایه روحانی هر روز رو به افزایش است ناه تاناهاا 

توجه جوامع بین المللی را بر انگیخته بلکه جااماعاه ایاران را 

هم بشدت تکان داده است، به گزارش سازمان عفو بین الامالال 

اناد،  نفر در ایران اعدام شاده ۴۹۶در شش ماهه اخیر بیش از 

یعنی هر روز باه طاور ماتاوساط دسات کام ساه نافار اعادام 

 ...اند  شده

 ۱۱هاای  ای از اعادام با ثبت این تعداد رکورد تاازهتا جائیکه 

ساعایاد باومادوحاه، .  سال گذشته ایران را به ثبت رسانده اسات

الملل، گفاتاه  معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین

هاا  های ایران به ایان روناد وحشاتانااش اعادام اگر مقام: "است

ماورد  ۱۱۱۱ادامه دهند احتمات تا آخر سال شاهد بیشاتار از 

 ."کشته شدن شهروندان به دست حکومتشان خواهیم بود

ها پس از انتخاب ریاست جاماهاوری  گفته می شود تعداد اعدام

طی بیش از ساه دهاه ، دو برابر شش ماه اول سال بوده است

مطابق آمار رسمی ایاران گذشته ایران از نظر تعداد اعدام ها 

در ایان .  پس از چین باتترین شمار اعدام را در جاهاان دارد

از کل اعداماهاا تاوساط مانااباع (  درصد ۱۴) مورد  ۳۸۸میان 

رسمى جمهوری اساالمای تاایایاد شاده کاه نسابات باه مایازان 

 ۲۴مایاالدی  ۲۱۱۲های اعاالم شاده رسامای در ساال  اعدام

ماورد از اعادام هاای  ۱۹همدنین  .درصد افزایش یافته است

 .سال گذشته در مالء عام به اجرا در آمده است

!  جمهوری اسالمی و اعدامها

“  سحر صبا”  

 



 

نفر از افراد اعدام شده، در رابطه با ماواد ماخادر  ۳۲۸اتهام     

ایان ساازماان  ۲۱۱۲بوده که این رقم نسبت به گزارش سال 

 .درصد افزایش داشته است ۲۱

ترین کشاورهاای مصارف کاناناده   ایران جزء یکی از بزرگ

مواد مخدر در جهان میابااشاد، تاعاداد زیاادی از افارادی کاه 

کنند بازداشت، زندانی  مبادرت به خرید و فروش این مواد می

در ایان  .شوند و در موارد زیادی با مجازات اعدام روبرو می

میان سپاه پاسداران عاالوه بار ایاناکاه بازرگاتاریان ارگاان و 

نیروی سرکوبگر و حامی حکومت سرمایه مای بااشاد، خاود 

یکی از بزرگترین دست اندر کاران و تاوزیاع کانانادگاان ایان 

مواد مخدر می باشد، ضمن ارتباط و هدایت باانادهاای عاماده 

قاچاق سرمایه های کالنی را به جایاب مایازناد، و هایاداوقات 

 .مورد تعقیب و پیگرد قانونی قرار نمی گیرد

بورژوازی ایران که پایه های حکومت خود را بر استثمار و 

ظلم و ستم و آدمکشی بنیان نهاده اسات، در ایان راباطاه هام 

برای زهره چشم گرفتن از توده های زحمتکش که به دام ایان 

هاای  اعتیاد و خرید و فروش آن افاتااده اناد، از ُجارم کاوساه

بزرگ و درنده که از بانیان اصلی باندهای مواد ماخادراناد و 

در راس ارگانهای حکومت و دولت قرار دارند چشم پوشیده؛ 

و با اعدام هر روزه افراد بیگناهی کاه هاماداون مااهای هاای 

کوچکی طعمه این کوسه ها هساتاناد بار ایان جاناایات بشاری 

شمار قربانیان این اعاداماهاای تاحامایالای .   سرپوش می گذارد

شامل افرادی هستند که یاا در دام ماواد ماخادرافاتااده ناد، یاا 

مرتکب خشونت و قتل شده اند، یا مبارزین و آزادیاخاواهاانای 

هستند که بر علیه نظام سرمایه جمهوری اسالمای باه پاا مای 

همگی این افراد در واقع قارباانایاان ناظاام و سایاساتام .  خیزند

نابرابرسرمایه جمهوری اساالمای هساتاناد کاه هار روز ایان 

در اصل هیدکدام از ایان .  فجایع را تولید و باز تولید می کند

انسانها مجرم نیستند و مجرم اصلی حکومتی است که آگاهانه 

و برای سود آوری هر چه بیشتر با ایجاد فقار و فاالکات ایان 

شرایط را به انسانهای زحمتکش تاحامایال ناماوده اسات و باا 

نامیدن مجرم، جانی و جنایتکار آنها را روانه مسلخگاه مارگ 

 .  می نماید

رقم اعدامهای به جرم مواد مخدر، یا مرتکبایان باه قاتال، کاه 

محکوم به قصاص میشوند، نسبت به آمار چاناد ساال گاذشاتاه 

همواره بارخای از ماوارد اعاداماهاای  .هشت برابر شده است

 گیرد را همدنین  کیفری که به دتیل نامشخصی صورت می

اعدام کاودکاان و ناوجاواناان از .  باید به این آمار اضافه نمود

طاباق .  های مجازات مرگ در ایاران اسات جمله دیگر ویژگی

نافار از اعادام   ۳۱گزارش سازمان حقوق بشر ایران حداقل 

نفر آنها نوجواناان زیار  ۳شدگان سال گذشته، زن و دست کم 

زنادان  ۲۱طباق گازارشاهاای حااصالاه در  .اند سال بوده ۱۸

حکم اعادام یاا باه طاور  ۳۱۱مختلف کشور، دست کم باتی 

مخفیانه به اجرا درآمده یا هرگز در خابارهااى رساماى اعاالم 

 .نشده است

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در 

امور ایران، در گزارش خود از آخرین وضعیت حقاوق بشار 

نسبت به ساال  ۲۱۱۳ایران گفته بود که موارد اعدام در سال 

وی افزوده  .درصد افزایش داشته است ۱۴۱میالدی،  ۲۱۱۲

که از زمان آغاز به کار گزارشگاری ویاژه حاقاوق بشار در 

اند  نفر اعدام شده ۱۱۳۹میالدی،  ۲۱۱۱مورد ایران در سال 

نافار باه اتاهاام  ۹۴۲تاا  ۹۱۱کم بایان   که در میان آنها دست

 .قاچاق مواد مخدر متهم شده اند

جدیدترین گزارش احمد شاهایاد هام آماار مشااباهای از تاعاداد 

نافار  ۴۸۷بر اساس ایان گازارش .  ها در ایران را دارد اعدام

رقم رسمی اعاالم شاده ) اند  میالدی اعدام شده ۲۱۱۳در سال 

مورد بیشتر از ساال  ۱۴۱که (  نفر است ۳۴۹از سوی ایران 

 .میالدی است ۲۱۱۲

در جامعه ایران به علت تشدید بحرانهای اقتصادی و سیااسای 

که رشد فزاینده بیکاری، گرانی و تورم از نتایج آن اسات باه 

فقر و فالکت میلیونها توده های کارگر و زحاماتاکاش ماناجار 

شده است، زمینه را برای هر نوع ناهنجارهایهای اجاتامااعای 

اعتیاد، فحشاء، سرقت و خشونات هاماوار سااخاتاه، :  از جمله

این شرایط نه تنها بر زندگی  توده های کارگر و زحاماتاکاش 

. تاثیر مستقیم گذاشته بلکه اولین قربانیان را از آنها می گایارد

کارگران و افراد زحمتاکاش کاه تاداوم زنادگایاشاان بساتاه باه 

فروش نیروی کارشان می باشد زمانیکه بیکاار شاده و یاا باا 

چندین ماه حقوقهای معوقه روبرو میشوناد، از آناجاائایاکاه از 

بیمه بیکاری هم محروم هستند، برای بقاء و زنده مانادن خاود 

و خانواده اشان ناخواسته  به دام این بانادهاای فسااد کاه خاود 

باقایاه .  حکومت سرمایه برای آناهاا گساتارده اسات مای افاتاناد

کارگران و افراد زحمتکشی که شاغل هستند به دلیل تاورم و 

گرانی سرسام آور و دستمزدهاى چند برابار زیار خاط فاقار، 

 انسانى کار، بى حقوقى ،عدم امنیت تامین  شرایط سخت و غیر
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اجتماعی که بر آنها تحمیل شده است با شرایط چندان بهتاری      

در شارایاطای کاه .  از آنهائیکه بیکار هستند روبارو نایاساتاناد

اکثریت جامعه با فقر و فالکت رودروند، زمینه ماادی بارای 

انواع و اقسام فساد و رانده شدن اقشار تهیدست و زحماتاکاش 

به منجالب اعتیاد، فحشاء، سرقت و کودکان خیابانی، تجااوز 

از طارف دیاگار در کشاوری ناظایار .  و خشونت مهیا اسات

ایران، که ساختار سایااساى حاکاومات سارماایاه اساالمای از 

دیکتاتوری عریان برخوردار است، قربانیاان ایان وضاعایات 

فالکتبار اجتمااعای مارتاکاب جارائام کاوچاک و بازرگ کاه 

ناخواسته برآنها تحمیل شده است به شدیدترین شکل از جملاه 

.  زندان و اعدام محکوم مایاشاوناد

البته همااناطاور کاه اشااره شاد، 

افاارادی را کااه جاانااایااتااکاااران 

جامااهااوری اسااالمای بااه عاانااوان 

مجرم به پای جوخه هاای اعادام 

ماایاافاارسااتاانااد فااقااط شاااماال افااراد 

گرفتار در دام اعتیاد، فحاشااء و 

ساارقاات ناایااسااتاانااد، باالااکااه شاااماال 

مبارزیان و آزادیاخاواهاانای هام 

هستند که بر علیه نظام سارماایاه 

. اسالمی به مبارزه برخاسته اناد

سیستم سرمایاه داری حااکام بار 

ایران با اعاماال دیاکاتااتاوری و 

سرکوب آزادی های سایااسای و 

اجتماعی بنیان نهااده شاده اسات 

بنابراین، از جمهاوری اساالمای 

کاه بایاش از سای و شاش سااال 

است با زور و سرکوب، استبداد و سر نیزه حکومت ناماوده، 

سایاساتام ماجاازات .  نمی توان انتظار عدالتخاواهای را داشات

داعشی و آغشاتاه رایج جمهوری اسالمی که سیستمی بشدت 

به روح خشن طبقاتی است، موجودیت و تثبایات خاود را در 

سرکاوب و زنادان و شاکاناجاه و اعادام جساتاجاو ناماوده و 

 . متوحشانه به این بربریسم طبقاتی ادامه میدهد

آنده عیان است، جرم و مجازات و فساد در هر جاماعاه ایای 

. نظام و سیستم نابرابر آن جامعه را دارد  ریشه در چگونگی

رژیم با به راه انداختن اعدام ها و بگیر و ببندها، می خاواهاد 

 فیایی  از  رعب و  وحشت  را  در  جامعه  علیه  فعالین 

کارگری و سیاسی، و آزادیخواهان دیاگار اقشاار جااماعاه در 

سطح وسیعی به راه بیاندازد، در واقع این عمل شنیع دولات و 

ارگانهای سرکوبگرش بیانگر هاراس و وحشات او در ماتان 

تاا زماانایاکاه دولات و ساران .  اوضاع سیاسای کاناونای اسات

حکومتی در پاس  به خواسته ها و مطالبات توده های کاارگار 

و زحمتکش سر باز زنند، در تقابل با هر حرکت و اعاتاراض 

آزادیخواهانه ایای در دفااع از ساطاح ماعایاشات و آزادیاهاای 

اماکاان .  سیاسی این اعدامها به قوت خاود بااقای خاواهاد مااناد

توقف یا کاهش اعدامها این جنایت سازمانیافته نظام فاشیاساتای 

سرمایه جمهوری اسالمی فقط به میزان سازمانیابی کاارگاران 

و توده هاای زحاماتاکاش باجاان 

آمده و حیور عیانای  آناهاا در 

 .میدان مبارزاتی بستگی دارد

اعدامهایی که در مالء عام 

انجام می گیرد تا جائی اثر 

تخریب کننده بر روی ناظرین 

این اعدامها گذاشته است، که 

طبق خبری که از طرف 

مدافعان حقوق بشر درج شده 

است، تعدادی از بده ها عمل 

اعدام را بعنوان تفریح در مورد 

هم اعمال نموده که منجر به قتل 

در پی این . آنها شده است

اعدامها، که در انظار جمعی 

صورت می گیرد؛ انعکاس 

نتایج آن را در زندگی روزمره 

انسانهایی که شاهد این فجایع 

آویز   دلخراش هستند بوضوح می توان دید، که منجر به حلق

اعدام را فقط نمیشود با . شدن، خودکشی یا تصادف، شده است

حکومتهای استثمارگر و . نفی نمود" نه، گفتن به اعدام " 

دیکتاتور برای تثبیت و تدوام حکومت خود از اعدام بعنوان 

اعدام و نفی . ابزار سرکوب و رعب و حشت استفاده می کنند

مجازات ابزاری است در دست . آن یک پدیده طبقاتی است

حکومتهای حاکمه که خود مولد و بوجود آورنده این جرایم 

اگر از دیدگاه مارکسیسم اعدام را بررسی نمائیم . هستند

مارکس معتقد بود که نظام سرمایه داری نوع و مقدار "

جرمی را که مورد مجازات قرار می دهد را خودش تولید   
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مارکس معتقد بود که نظام سرماایاه داری ناو  " 

و مقدار جرمی را که مورد مجازات قرار می دهاد 

  از نقش های اصالای  یکی.  کند را خودش تولید می

حکومت این است که محکومیت را کنترل کاناد و 

ماجاازات اعادام .  برای آن ماجاازات بارقارار کاناد

ترین ابزار خشونتی دولت اسات و عاماوماا   نهایی

برای بدترین نو  جرم به کار مای رود الاباتاه آن 

هم بر اساس تعریف خود دولت از این امار و ناه 

آسایاب رساانای آن   الزاماً بر اساس میزان واقعی

مارکس ظاهرا انتظار وقو  جرایم بسایاار .  جرایم

سنگین و خشن را در جوامع سرمایه داری دارد 

و مجازات مرگ را هم همچون ابازاری مای داناد 

 ."برای برخورد حکومت سرمایه داری با آن



 

حاکاومات ایان اسات کاه   از ناقاش هاای اصالای  یکی.  کند می    

. محکومیت را کنترل کند و بارای آن ماجاازات بارقارار کاناد

تاریان ابازار خشاوناتای دولات اسات و  مجازات اعدام ناهاایای

عموما  برای بدترین نو  جرم به کار می رود البته آن هم بار 

اساس تعریف خود دولت از این امر و ناه الازامااً بار اسااس 

مارکس ظاهرا اناتاظاار .  آسیب رسانی آن جرایم  میزان واقعی

وقو  جرایم بسیار سنگین و خشان را در جاواماع سارماایاه 

داری دارد و مجازات مرگ را هم همچاون ابازاری مای داناد 

 ."برای برخورد حکومت سرمایه داری با آن

تاریان  مجازات اعدام نهایای"   همانطور که مارکس معتقد است

واقاعایات ایان اسات کاه اعادام "  ابزار خشونتای دولات اسات

باتترین درجه از خشونت است که دولتاهاای حااکام بار تاوده 

مسئله اعدام و یا افراد ماتاهام .  های فرودست تحمیل می نمایند

به اعدام ریشه در علل اجتماعی و ساختارهای آن را دارد، نه 

اعادام باه عاناوان یاک .  نتیجه بزهکااری و یاا تاخالاف افاراد

ابزارخشونت در دست اکثریت دولتاهاا باخاصاوص دولاتاهاای 

دیکتاتوری تا زمانیکه ساختارهای اجاتامااعای ناابارابار بااقای 

 .هستند، بقوت خودش باقی است

اشکال آشکارتر زور بر جامعه قادرت سایااسای حااکاماان در 

. قدرت است که به ناهنجاریهای آشکار در جامعه دامن میزناد

به عناوان ماثاال در ایاران طاباق قاوانایان بارباریات ماذهابای 

. شهروندان جامعه باید رفتارشان تابعی از ایان قاوانایان بااشاد

می توان گفت این ساختارهای قدرت در جامعه اسات کاه بار 

ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جااماعاه احااطاه 

قدرت در جامعه است کاه سااخاتاارهاای فارهاناگای را .  دارند

تحمیق می کند دسترسی علم را بارای یاک باخاشای را غایار 

ممکن می سازد بیسوادی را بویژه در میان طبقات فارودسات 

سااخاتاارهاای اقاتاصاادی ای کاه بار . جامعه گسترش می دهد

مبنای استثمار و اجبار بر کارگران و قدرت و ثروت اندوزی 

سرمایه داران و دولتمردان قرار گرفته، شرایط و ماوقاعایاتای 

آنده مسلام .  را ایجاد می کنند که به رفتار انسانها شکل میدهند

است، نابرابری عالات جارم و خشاونات در جااماعاه  اسات، 

نابرابری در دسترسی به منابع قدرت، به نابرابری در قادرت 

سیاسی، به نابرابری به قدرت ایدئولوژیک ختم شده، و بویاژه 

نابرابری در منابع قدرت اقتصادی است که فرودستان را در 

 .ایجاد جرائم و تخلفات و اعتیاد ناگریز میسازد

 برای  ما  مارکسیستها  بوضوح   روشن  است،  تا  وقتی 

ساختارهای اقتصادی سرمایه داری دگارگاون نشاده و یاک 

اقتصاد مبتنی بر برابری بدون اساتاثاماار بار پاایاه تاعااون و 

همکاری کلیه افاراد جااماعاه ایاجااد نشاده اعادام باه عاناوان 

ابزارخشونت در دست دولتمردان عامال ناماوده و هار روز 

 .  تولید و باز تولید خواهد شد

گرچه ممکن است افرادی با تحلیال ماارکسایاساتای ماوافاق »  

باشند که جوامع سرمایه داری خاود پارورش دهاناده جارایام 

جدی و خشن هستند، این امر الزاماً بدین ماعانای نایاسات کاه 

جوامع سرمایه داری باید الزاماً واکاناش خاود را نسابات باه 

جرایم خشن از طریق مجازات اعدام ابراز کناناد هامااناطاور 

بارای جارم   به طور نسبی.  که تاری  نیز چنین نشان می دهد

شناسان مارکسیست، در مقام مقایسه ای با جاواماع سارماایاه 

داری، جوامع سوسیالیستی دولاتای باایاد احاتاماات ماقاادیار و 

نمونه های متفاوتی از جرایم جدی و خشن را داشاتاه بااشاناد 

که این امر به سبب درگیریهای طبقاتی کمتر در درون چنین 

( ۹صافاحاه  ۱۹۷۴نگاه کنید باه چامابالایاس .) جوامعی است

جاواماع ساوسایاالایاساتای دولاتای در ساالاهاای اولایاه پاروسااه  

جارائام جاواماع باورژوازی و   ت ییارشاان، ماعاماوت بارخای

تاری  هامادانایان .  همینطور مجازات اعدام را تجربه می کنند

بیانگر استفاده از مجازات اعدام به وسیله  رهاباران ناو پاای 

جوامع سوسیالیستی دولتی به قصد خاالص شادن فاوری از 

 (۲۱۱۱کفنتزیس . )حیور دشمنان سیاسیشان است

 :وجااااااااودی زنااااااااده و مااااااااجااااااااازات ماااااااارگ

برای مارکس سوسیالیسم دولتی تنها یک مرحله  انتقالی است 

برای رسیدن به کمونیسم، همانطور که سرمایه داری دوران 

نگاه مارکس چنین باود کاه .  انتقالی است به سوی سوسیالیسم

کاماونایاساتای مساتاقال از   در مراحل باتتر کاه یاک جااماعاه

ماارکاس هاماواره ) به وجاود مای آیاد(  حکومت  بی) حکومت 

، هایا  ( برخوردی تمسخری با مقوله  دولت و حکومات دارد

به عاناوان ابازاری در ) نیازی به مجازات اعدام نخواهد بود 

ُماجارمایات  " زیارا کاه طاباقاات ماتایااد و (  دست حاکاومات

از بایان خاواهاناد رفات و انساانایات تابادیال باه "  بورژوازی

گونه ای زناده هاماداون ساایار ) خواهد شد"  موجودیتی زنده" 

گیرد که انسانها فی نفسه  مارکس چنین در نظر می(.  گونه ها

و این جامعه است که آناان را (  همدون روسو) خوب هستند 

محصاول   حتی اگر بپذیریم که انسانها به سادگی.  کند فاسد می

 ، یک جامعه  فاسد  میتواند (همدون تش)تجربیاتشان هستند
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یک پرسش جاالاب ایان .  همدنان بسیاری از آنها را فاسد کند   

وجاود دارد "  موجودیت زنده" چه چیزی در مورد این :  است

که مجازات مرگ را غیار تزم مای داناد؟ ماارکاس مافاهاوم 

را پروارنده و از اصل، آن را از فیلساوف "  موجودیت زنده"

اّرواح  " آلمانی لودویاگ فاویاربااخ بارگارفاتاه کاه در کاتااب 

نوشته است کاه چایازی کاه انساان را از حایاوان "  ّمسیحیت

وی نیست بالاکاه ناوعای خااص از   کند تنها آگاهی متمایز می

یاک فارد باه   تناهاا آگااهای"   انسانی  آگاهی" این .  است  آگاهی

یک فرد است باه   عنوان یک فرد نیست، بلکه همدنین آگاهی

و ایان   دارای روح انساانای  عنوان عیوی از گروه انسانی

 .مشااباه وجاود دارد  در همه  انسانها باه شاکالای  روح انسانی

مارکس به فارماولاه ( ۲، شماره ۱۳صفحه  ۱۹۴۳بوتومور )

کند که انساناهاا  بندی اولیه فویرباخ باوری جدید را اضافه می

بار اسااس   موجودات زنده ای هستند کاه تاناهاا در صاورتای

رفتار کرده و دست باه عامال مای   واقعیات، حقایق و درستی

زنند که بر اساس طبیعتشان بتوانند عمداً و آگاهانه به عاناوان 

باوتاوماور . ) کنناد  زندگی"  جمعیت زنده"یا " موجودیت زنده"

بر روی مساالاه  " در مقاله اش (  ۲، شماره ۱۳صفحه  ۱۹۴۳

، مارکس مای ناویساد کاه در جاواماع سارماایاه داری " یهود

در جواماع .  هستند"  موجودیتهای زنده" انسانها بسیار دور از 

سرمایه داری، انسانها خود محور، جدا از جامعه، رهاا شاده 

, در درون خود، کامال در بر گرفته شده با منافع شخصیاشاان

باتامار . ) و تنها بر اساس آرزوهای شخصیشان عمل مایاکاناناد

تنهاا ارتابااط بایان انسااناهاا در جاواماع  ( ۲۴، صفحه ۱۹۴۳

، نایااز و ماناافاع  سرمایه داری بر اساس یاک نایااز طابایاعای

، باه رخ کشایادن دارایای هاایشاان و خاودخاواهای  شخاصای

دسات " در (  ۲۴، صافاحاه ۱۹۴۳باوتاوماور . ) هایشان است

مارکس در ماورد مادل کاار ,  "  های اقتصادی و فلسفی نوشته

در .  مای ناویساد(  در جوامع سرمایه داری) از خود بیگا نگی 

اینجاست کاه ماارکاس تاوضایاح مای دهاد کاه کاار از خاود 

کاناد؛  طبیعت و انسانها را نسبت به هام بایاگااناه مای  بیگانگی

کاناد؛ از کاارکارد فاعاالشاان  انسانها را از خودشان بیگانه می

کند؛ حتای از فاعاالایاتاهاای زنادگایاشاان، و در ایان  بیگانه می

کاناد،  وضعیت انسانها را از یکدیگر نیز بایاگااناه و جادا مای

( ۱۲۷، صفحاه ۱۹۴۳بوتومور . ) همینطور از موجودیتشان

بارای ماارکاس، کاار از خاود بایاگااناه کاناناده بااه کااری بااا 

 :ویژگیهای زیر اطالق می شود

بارای کاارگار دارد، اصاال (  از بایارون)   جنبه خاارجای"   -۱

او نیست و در نتیاجاه فارد از کاارش لاذتای  بخشی از طبیعت 

ناوایای باه   از بای  گیرد؛ احسااسای نبرده اما خود را نادیده می

خاود را آزاداناه   و ذهنی  جای رضایت دارد؛ انرژیی فیزیکی

به شدت خسته باوده و از   توسعه نمی دهد اما از نظر فیزیکی

 ."کاااانااااد پااااایااااگاااای ماااای  احساااااس باااای  نااااظاااار ذهااااناااای

کار وی داوطلبانه نیست بلکه تاحامایال شاده اسات و کاار " -۲

این کار اصال به ماعانای ارضاای لاذت باخاش نایااز .  اجباری

این .  ی است برای ارضای سایر نیازها ا نیست بلکه تنها وسیله

شخصیت از خود بیگانگی به طور مشخاص باا ایان حاقایاقات 

نشان داده شده است که به محض اینکه اجبارهای مخاتالاف از 

از صحاناه خاارج مای شاوناد، از آن هاماداون   جمله فیزیکی

 ."بااااااایااااااامااااااااری دوری گااااااازیاااااااده مااااااای شاااااااود

بودن این کار برای کارگر باا ایان حاقایاقات   جنبه خارجی" -۳

او نیست بالاکاه تامااماا    نشان داده می شود که این کار شخصی

او به خود تعلق ندارد بلاکاه باه  برای فرد دیگریست که در آن 

و  ۱۲۶، صافاحاه ۱۹۴۳باوتاومار ." ) فرد دیگری تعلق دارد

کند که  مارکس نتیجه گیری می(  و به اصل مراجعه شود ۱۲۱

در جوامع سرمایه داری تنها در فعالیتهاای (  کارگران) انسانها 

حیوانیشان همدون خوردن، نوشیدن، تولید مثال و در حاالات 

حداکثر در محیط زندگیشان باا ناوعای زیاباا ساازی ظااهاری 

فردی احساس آزادی می کنند در حاالایاکاه در عامالاکاردهاای 

بوتاوماور . ) انسانیشان، آنها به مقام حیوانات تقلیل داده شده اند

تحت چانایان شارایاطای، باروز جارایام (  ۱۲۱، صفحه ۱۹۴۳

 .جدی و خشن به هی  عنوان تعجب آور نخواهد بود

 : :                 کااااماااااوناااایاااااساااام و ماااااجاااااازات اعااااادام

کمونیسم از بین رفتن ماثابات ماالاکایات فاردی "برای مارکس،

در راباطاه باا از خاود " و به خاطر چانایان تاحالایالای، "  است

لذا ایان باازگشات فارد باه عاناوان ...  انسان  بیگانگی شخصی

، یاک باازگشات کاامال و  واقاعای  وجودی اجتماعای، انساانای

آگاهانه است که تمام ارزشهای پیشرفت گذشته را در هام مای 

( و بازگشت به اصال ۱۱۱، صفحه ۱۹۴۳بوتومور ." )آمیزد

کمونیسم، اینطور که مارکس می نویسد، تنها راه حال ماطالاق 

بر سر رقابت و تقابل بین انسان و طبایاعات و هامادانایان بایان 

این امر راه حل درست رودررویی .  انسان و انسان دیگریست

، بین آزادی  بین وجود و روح، بین اعتراض و عقاید شخصی

 ، صفحه ۱۹۴۳بوتمر . )و الزام، و بین فرد و موجودیت است
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بر طبق نظرات مارکس در یاک (  و بازگشت به اصل ۱۱۱   

رقاابات راه خاود را باه هاماکااری داده " جامعه کمونیستی، 

اساات کااه الاابااتااه مااا هاامااداانااان بااایااد در ایاان رابااطااه 

یااک جااامااعااه (  ۱۱۴، صاافاحااه ۱۹۷۴اولااماان ." ) بایااامااوزیاام

کمونیستی نه نیاز باه ماجاازات اعادام دارد و ناه نایااز باه 

مجازات اعدام همادانایان .  حکومتی که آن را به اجرا بگذارد

در پروسه  گذار از جامعه سوسیالایاساتای دولاتای باه جااماعاه 

کمونیستی حتی نقش مخرب و ضاد تاولایادی خاواهاد داشات 

ماهام،   زیرا در خالل پروسه  ت ییر، ماجارمایان کاالن ناقاشای

ناگااه کانایاد باه . ) را باازی خاواهاناد کارد  سازنده و آموزشی

در مسایار پاروساه تا ایایار، (  ۲۱۱صفحه ، ۱۹۷۴گوردون 

همانگونه با آنان رفاتاار خاواهاد شاد کاه در " مجرمین کالن 

بسیاری از خانواده ها با عیوی که به اعتماد خانواده پشات 

، ۱۹۷۴گوردون ." ) برخورد می شود(  خیانت کرده) پا زده 

 «“                                                    ( ۲۱۱صفاحاه 

ز آنجائیکه قبال هم اشاره شد اعدامها در دو حاالات صاورت 

می گیرد یکی در رابطه با جرائم شخصای و غایار سایااسای 

سوال این اسات در یاک .  دیگری در رابطه با جرائم سیاسی

جامعه سرمایه داری مثل ایران که یک حکومات دیاکاتااتاور 

تمام عیار بر آن حاکم است چطور می توان بادرجاه ایای از 

این سوال دو پاس  مجزا را .  این جنایت سازمان یافته کاست

تا آنجا که به اعدام در رابطه با جرائم غیر سیاسی .  می طلبد

بر میگردد هر چند مسئله طبقاتی اسات و انسااناهاای ماجارم 

جزء طبقات محروم و زحمتکش جااماعاه و قارباانای اهاداف 

نظام سرمایه داری اند و عللی که سبب این جرائم میشاود از 

تخریب رو به سطح معیشت و درآمدها که ناتایاجاه   -۱:  جمله

اش فقدان مشاغل با ثبات و عدم پرداخت دستمزد مناسب می 

 -۳.  فاصله طبقاتی زیاد بیان طاباقاات دارا  و نادار   -۲باشد

خدمات و حمایتهای عمومی اجتامااعای ماخاصاوصاا در عدم 

قارباانای اهاداف ....  رابطه با خانواده ها و کاودکاان و غایاره

اماا در چاارچاوب هامایان ناظاام .  نظام سرمایه داری هستاناد

نابرابر این امکان موجود است با یکسری ت ایایارات رفااهای 

در سطح معیشت و خواسته های روزمره باتاوان از درصاد 

افرادی که مرتکب این جرائم جدی شده و به اعادام ماحاکاوم 

در یک جامعه سرمایه داری  :  میشوند کاست، به عنوان مثال

باارای تاا اایاایاار، و هااماازمااان بااا آن، باایااشااتااریاان اباازارهااا و 

مکانیزهای تاثیر گذار که بتواناناد جارایام جادی و ماخااطاره 

آمیز را به شکل قابل توجهی کاهش دهند، و انسانها  را  باه 

سوی شکوفائی و یک زندگی نسبتا سالم سوق دهد می تاواناد 

 ایجاد  مشاغل در  زمینه های مختلف   اجتماعی  همراه  با "

اجرای چنیان   . دستمزد مکفی و طول ساعت کار معقول باشد

سیاستی مستلزم تامین معیشت همگانی برای آحاد جامعه بار 

طبق استاناداردهاای یاک زنادگای انساانای و ایاجااد ناماودن 

فعالیتهای اجتماعی سالم بدون هزینه و یا حداقل هازیاناه مای 

این سیاست نباید فقاط در ماورد افاراد شااغال اعاماال .  باشد

شود،  باید افراد بیکار که خود دولت و نظام اجتماعی عامال 

در این صورت با ایجااد .  این بیکاری است را هم در برگیرد

چنین شرایطی شاید بتوان تا درجه زیادی از جرایم جادی و 

البته این یک واقعیت انکارپذیر است که ساطاح .  خشن کاست

معیشت پائین و دستمزدهای بسیار نازل سباب گساتارش ایان 

جرائم و بزهکاریها میشود ما به عایاناه ایان را اماروزه در 

 . جامعه ایران می بینیم

مورد دوم اعدامها در رابطه با جرائم سیاسی است، ماباارزه 

بر علیه رژیم از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی تا 

کنون از طرف جنبشهای مختلف اجتماعی و کماونایاساتاهاا و 

انقالبیون و آزادیخواهان تا به امروز بطور تعطیل نااپاذیاری 

ادامه داشته است، و در این مبارزه بهترین فعالین کمونیسات 

و انقالبیون آزادیخواه و فعالین کارگری اعدام شده اناد و یاا 

حاکام اعادام در .  به زندانهای طویل المدت محکوم گشته اناد

مورد فعالین سیاسی جزء وجودی حکومتهای سرمایاه داری 

است کاه باا اعاماال سارکاوب و اساتاباداد مای خاواهاناد بار 

. بحرانهای خود فائق آمده و به عمر ننگین خاود اداماه دهاناد

جمهوری اسالمی به عنوان یکی از جنایتکارترین حاکاومات 

در تاری  بشری نه تنها از این قاعده مستثنی نمی باشد بلاکاه 

در اعمال سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام در دنیا توانسته 

مبارزه سیاسی بر عالایاه .  مقام اول را به خود اختصاص دهد

جمهوری اسالمای و لا او اعاداماهاا تاا بارچایادن مانااساباات 

بورژوائی و ل و مالکیت خصاوصای اداماه خاواهاد داشات، 

متحقق نمودن این امر مهم و متوقف نمودن و پایان دادن باه 

اعدام آزادیخواهان و انقالبیون و قربانیان ماجارم باه جارائام 

غیر سیاسی در گرو فعال بودن جنبشهای اجتماعی و باویاژه 

سازمان یافتن و متشکل یافتن طبقه کارگر و جنبشهای دیگار 

اجتماعی و به میدان آمادن آناهاا و ماباارزه بار عالایاه ناظاام 

سرمایه اساالمای مای بااشاد تاناهاا ایان شاکال از ماباارزه و 

سازمانیابی قادر خواهد بود به عامار ناناگایان ایان حاکاومات 

اعدام و زندان و شکنجه و سرکوب برای همیشه پاایاان دهاد 

 . و پایانی باشد بر نفی هر نوع اعدامی

 5102آگوست 

کیوان شفیعی                            : مترجم -بوهم . م: منبع  

 گوناز تی وی
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های سرمایه داری  در جهات حافاظ و افازایاش ساود آوری  

سرمایه به انواع ابزارها متوسال مای شاوناد وصاف عاظایام 

اعاتاصااباات کاارگاری در .  قربانیان را طویل تار مای کاناناد

امریکا و اروپا در یکسال اخیر گسترش داشتاه اسات و ایان 

تحت شرایطی  چنانده بتواند باه انساجاام طاباقاه کاارگار در 

اروپا منتج شود نقطه اتکایی بارای طاباقاه کاارگار درجاهاان 

اعتصابات کارگری را می بایست بررسی کارد . خواهد بود 

ترفندهای نهادهای سرمایه داری . و تجارب آن را منتقل کرد

و سیاست های دولت های آناهاا را مای باایسات شانااخات و 

تاکتیک و استراتژی آنها را در مقابله با طبقه کاارگار ماورد 

اعتصابات یکسال اخیر در اروپاا .  تجزیه و تحلیل قرار داد 

و امریکا می تواند آغازی برای اعتصابات وسیع تری بااشاد 

و هماهنگی کارگران سوسیالیست در آن بتواند به سطحی از 

همبستگی هر چه بیشترطبقه کارگار در چاالاش دولات هاای 

سرمایه داری و به عقب راندن سیاست های آنان و ماناجامالاه 

اعتصاب پسات در آلاماان باا  . ریاضت اقتصادی تبدیل شود 

 5545اعتصابات کوتاه و اخطاری از حاوالای آخارمااه ماه 

شروع شد ورفته رفته به اعتصاب طوتنی و نامحدود تبدیال 

پست آلمان بخشا دولتی و عمدتا خصوصی اسات وطای .  شد

کاارفارماا در ساال (  وردی )  آمار اتحادیه کاارکاناان پسات 

 5548میلیارد یورو داشته وتا ساال  3گذشته سودی بال  بر 

نافار  35555حادود .  میلیارد یورو خواهد رسیاد 5به میزان 

بخشی از کارکنان نیز کاه .  در اعتصاب پست شرکت کردند 

جز ناراضیان از شرایط حاکم بر کاردر پست و نیازافازایاش 

ساعات کار بدون پاداش هساتاناد قااناوناا ماجااز نایاساتاناد در 

آنها کارکنانی هستند که به استاخادام . اعتصابات شرکت کنند 

دائمی در آمده و هر گوناه کاار ماحاولاه را ماوطافاناد اناجاام 

خواست اعتصابیون که از شهرهای مختلاف آلاماان و . دهند 

قسمت های مختلف پست بودند بازتاب عمومی آن فشارهایی 

است که سرمایه داری و شرکت های آن بار طاباقاه کاارگار 

کااهاش سااعاات کاار هافاتاگای ، افازایاش .  تحمیل کارده اناد

دستمزد ، وبویژه جلوگیری از اخراج کارکناان و بارداشاتان 

حق اخراج توساط کاارفارماا وبااتخاره کاوتااه کاردن دسات 

شرکت های خادمااتای )  شرکت های اجاره دهنده نیروی کار 

و واسطه که بصورت کناتاراتای نایاروی کاار شارکات هاای 

این شرکت ها با بساتان قارار داد . تولیدی را تامین می کنند 

کاری با نیروی بیکار با دستمزدی پایین از یک سو و بساتان 

قرار داد با شرکت های تولیدی در جهت تامین نایاروی کاار 

ایان  شارکات هاا  باا .   سود  هنگفتی باه  جایاب مای زناناد

گسترشنئولیبرالیسم ورواج بیکاری رونق گرفته اند وشرکات 

های بزرگ در صورت نیاز به نیروی کار به آنان ماراجاعاه 

می کنند و با این کار حق اعتراض و اعتصاب از کاارگاران 

از جمله خواسات هاای .(  اجاره داده شده نیز گرفته می شود 

با اعاالم اعاتاصااب نااماحادود پسات .  اعتصابیون پست بود 

آلمان فلج شد و پست برای این اعتصاب هزینه ای ماتاحامال 

 پست در مقابل اعتصاب از  شرکت های   برده داری  . شد 

در شرایطی که  راهکار رفع بحران اقتصادی در اروپا با 

اجرای سیاست های ریاضتی دولت های سرمایه داری وحمله 

به سطح معیشت کارگران و کاهش هزینه های خدمات 

اجتماعی در جامعه همراه است  و در حالی که  بازتاب بحران 

حوزه پولی یورو خود را در بحران سیاسی یونان  بوضوح 

نشان داده است ، اعتصابات کارگری  در آلمان ، یکی از 

بزرگترین قدرت های اقتصادی  سرمایه داری در جهان و 

بزرگترین اقتصاد حوزه پولی یورو با رشد تولید ناخالص 

در ظرف چند . مثبت ، در سال جاری درجریان بوده و هست 

ماه اخیر اعتصاب قطارهای بین شهری ، اعتصاب بخش 

نه . خدمات و نیز اعتصاب پست در جامعه وسیعا منعکس شد 

تنها در میان مردم ، به روزنامه ها و فرستند ه های مخابراتی 

..                            و   تا مجلس سراسری آلمان کشیده شد  

اعتصابات کارگری اخیرنه فقط در جهت افزایش دستمزد ها 

،که عکس العمل طبیعی  کارگران در مقابل سود آوری سیری 

ناپذیری سرمایه داری بوده و هست ، نقطه مقابل سیاست هایی 

بوده است که طی چند دهه اخیر با تهاجم جهانی سرمایه داری 

سرمایه داری با اتکا به . به طبقه کارگر اعمال شده است 

سیاست های نئولیبرالیستی ،که بحران دهه هفتاد را ، با 

تعرض به نهادهای کارگری و سازمانهای مبارزه جمعی، 

خصوصی سازی ، بیکارسازی و تسهیل راههای  قانونی آن 

،کاهش دستمزد و بهم زدن ساختارهای درونی شرایط 

زیستکارگران ورواج انواع شرکت های فروش نیروی کار با 

از سر باز کرد ، در چند سال اخیر و با . . قیمت ارزان و

بحرانی بمراتب عمیق ترو جهانی تر خود را به هست و نیست 

با عروج بحرانها، دولت . انسانها و طبقه کارگر تحمیل کرد   
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اعتصابات کارگری 

 در آلمان            
از میان )ـ  “ شروین رها”

 (خبرها 
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های فوریه و مارس امسال، کارگران راه آهن مکزیک به  در ماه
اعتراض به امر خصوصی سازیها، در برابر تهاجم سیاستهای 

سازی و نئولیبرالیسم ایستادند و برای حفظ شغل خود، قرارداد  جهانی
جمعی، دستمزد و بهبود شرایط کار دست به اعتراض و اعتصاب  دسته
مطابق با سیاست بانک جهانی در رابطه با امر خصوصی سازی . زدند

در سراسر جهان، دولت مکزیک با تبعیت از طرح خصوصی سازیهای 
جدید، راه آهن ملی مکزیک، را به کنسرسیومی واگذار کرد که از 

ملیتی امریکایی و مکزیکی تشکیل شده است که با  چندین شرکت چند
مشغول به ” سیتی اتحادیه صنایع جنوبی اقیانوس آرام ،کانزاس” نام

.                                                                       فعالیت هستند  
طبق گفته یکی از اعضاء هیئت مدیره اجرایی محلی اتحادیه کارگران 

یافته  راه آهن مکزیک کارگران در یک تصمیم گیری به شکل سازمان
. المللی را بستند های راه آهن را متوقف و یک بزرگراه بین  کار در خط

المللی که به موازات خط نورث پاسیفیکو، مسیر حمل  بزرگراه بین
در حمایت از این . ها در سواحل غرب مکزیک است تقریبا تمام کامیون

های دیگر به این حرکت  اعتصاب کارگران تلفن، معلمان و اتحادیه
.  پیوستند  

نزدیک به سه هفته، اعضای اتحادیه کارگران راه آهن مکزیک در 
شهرهای الپالم، بنیامین هیل، سونورا، در مسیر پاسیفیکو نورت که 

کند تمام ترافیک راه آهن  در غرب و شمال مکزیک را به هم متصل می
در جریان این اعتصاب، شرکت فورد ومعادن مس در . را متوقف کردند

این بزرگترین شورش . مسیر هم مجبور به توقف حمل و نقل شدند
در اثر این اعتصاب اختاللی . کارگران راه آهن در دهه اخیر است

بوجود آمد که تعداد زیادی از مسافران در طول میسر دسترسی به 
.                                                               وسائل نقلیه نداشتند  

در این اعتصاب خانواده های کارگران که بیش از دو هزار نفر  بودند 
برای حمایت از ” قابلمه و تابه“ای موسوم به  در راهپیمایی 

دامنه این اعتصاب آنچنان قوی بود که . کنندگان شرکت کردند اعتصاب
رهبران سیاسی محلی را وادار نمود که به حمایت از این اعتصاب 

در این حرکت شهردار شهری هم با تشویق کارگر سابق راه . بپردازند
آهن، و پیوستن آنها به کارگران اعتصابی جدید راه آهن حمایت و 
پشتیبانی خود را در حفظ ارتباطات بین اعتصاب کنندگان و مقامات 

حزب )این اعتصاب منجر به اتحاد عمل سه حزب سیاسی. اعالم نمود
در حمایت و ( جپ، حزب محافظه کار عمل ملی و حزب انقالبی

.                                               پشتیبانی از کارگران راه آهن شد  

، یک تیم بانک جهانی توصیه کرد که راه آهن 1992در ماه مه سال 
ملی مکزیک با اتخاذ یک برنامه برای نوسازی سیستم راه آهن 

حمایت بانک جهانی از خصوصی سازیهای . مکزیکی خصوصی شود
راه آهن با توافق دولت حاکم و صاحبان سرمایه مکزیک صورت 

، راه آهن ملی مکزیک 1994دو سال بعد، در ماه مه سال . گرفت
پیمانکاری خطوط راه آهن مونتری، دره مکزیک، و جلپا را به یک 

، نیز پیمانکاری 1994در ماه ژوئن سال . شرکت انگلیسی واگذار کرد
های دیگر راه آهن مکزیک به یک کنسرسیوم کانادایی و بقیه  بخش

.                      نیز به شرکت آمریکائی موریسون نادسن واگذار شد  
تا  1988با انعقاد این قراردادها تعداد کارگران راه آهن مکزیک از 

بسیاری از . هزار نفر کاهش یافت 43از صد هزار نفر به  1996
در مجمو  حقوق و . کارگران مجبور با بازنشستگی زودرس شدند

برای هموار کردن راه برای . مزایای کارگران، کاهش یافت
سازی، دولت مکزیک سیستم راه آهن ملی را به پنج خط  خصوصی

، 1996سازی بزرگ در سال  در اولین خصوصی. جداگانه تقسیم کرد
میلیارد  1.4دولت مکزیک راه آهن شمال شرقی مکزیک را به قیمت 

.دالر به فروش رساند                                                                
کارگران برای از دست ندادن کارشان مجبور به پذیرش ختم قرارداد و 

بدین گونه . عقد دوباره قرارداد بدون مزایا و حقوق قبلی خود بودند
ادامه . صدها کارگر راه آهن شمال شرقی شغل خود را از دست دادند

برپا  1997مارس 7سازی سبب شد که اعتصابات بزرگی در  خصوصی
راه آهن “در این زمان یک شرکت خصوصی به نام . شود

 524آهن اقیانوس آرام شمالی را به قیمت   ، خط راه”جدیدمکزیک
گذاران مکزیکی و  این کنسرسیوم متشکل از سرمایه. میلیون دالر خرید

خارجی بود برنامه خصوصی سازیها رهبری اتحادیه را به 
جناحهایمتخاصم تقسیم کرد و یک نبرد خشونت آمیز در رهبری 

، دو نفراز 1993در این دوره از مبارزه، در سال . اتحادیه درگرفت
رهبران اتحادیه مخالف طرحهای خصوصی سازی در سانحه             

                                                  
                    

مدرن کمک گرفت و با کرایه تاکسی باخاشای از سافاارشاات 

حاتای در مایاان اعاتاصااب و در روز .  خود را جاواب داد 

ژوئن نامه هاو سفارشات پساتای باوسایالاه  54تعطیل یکشنبه 

شرکت های تاکسی رانی و نیزشرکت های خصوصی جابجا 

شد که مورد اعتراض اتحادیاه کاارگاری وکاارگاران و نایاز 

اماا احازاب .  فراکسیون طیف چپ در مجلس آلمان واقع شد 

. راست از این اقدام اعتصاب شکننانه پست حماایات کاردناد 

جوتی کارکنان پست به سر کار بازگشتند  8از روز دوشنبه 

، اما تا حدودی با دست پر و پست ماجاباور شاد دساتامازد را 

یورو، وپاداشی بارای یاکاباار  15افزایش دهد، ماهانه حدود 

یوروو ممنوعیت اخراج بارای  155برای کارکنان به میزان 

درواقاع پسات کاه باا .  برطارف شاد  5541کارکنان تا سال 

قارار داد دارد  5545اتحادیه کارگری وردی تا پایان ساال 

یاورو در  55تا  45در نظر داشت با اخراج کارگران که از 

به صاورت بااز خاریاد و باازنشاساتاه ) ساعت دستمزد دارند 

مبادرت به قرار داد بستن با کارگران جدید بکاناد (  کردن آنها

طبق قانونی که از .  و به این وسیله سود زیادی به جیب بزند 

اول سال جاری در آلاماان باه اجارا در آماده اسات حاد اقال 

. دستمازد درآلاماان سااعاتای هشات و نایام ایارو مای بااشاد 

اعتصاب یکپارچه کارگران پست ماناع از ایان اقادام فاوری 

باه تاعاویاق  5541کارفرما شد واقدام کارفرما تا پایان ساال 

افتاد وعالوه بر آن درصدی باه دساتامازد مااهااناه کاارگاران 

کارگران پست در آلمان با اعتصاب دائمای و .  اضافه گردید 

فشرده خود و با نیروی اتحاد و همباساتاگای کاارفارماا را باه 

عقب راندند و درس های آن را در مبارزه طبقاتی کاارگاری 

     .ثبت کردند 

اعتراض و شورش کارگران در مکزیک به 

(                  از میان خبرها) خصوصی سازیها  

و رهبری اتحادیه در اختیار . ناگهانی تصادف و ترور از بین رفتند 
دبیرکل جدید . دست راستیها و طرفداران خصوصی سازیها افتاد

اتحادیه، ویکتور فلورس به طور کامل برنامه خصوصی سازی و 
هنگامی که برخی از مقامات . سازماندهی مجدد راه آهن را پذیرفت

کشیدند، او با تهدید یا  محلی اتحادیه کارگران، فلورس را به چالش می
او یک تیم صد نفره از . رشوه سعی در خاموش کردن آنها داشت

کشان را سازمان داد تا جلسات کارگران را که در مورد مقابله با  آدم
.                    سازی بود، درهم بریزند   خصوصی  
شورای دفا  از  1996ی مبارزات کارگران راه آهن در سال  در ادامه

این شورا اکیپی  1997در نوامبر . قراردادهای دسته جمعی تاسیس شد
دو هزار نفره از کارگران راه آهن به راه انداخت که در سراسر شمال و 

سازی و تاثیر  ی خصوصی غرب مکزیک سفرکردند و در مورد برنامه
این اکیپ در . آن بر زندگی کارگران، به جمع آوری اطالعات پرداختند

. هشت منطقه برای اعتصاب محلی با مقامات اتحادیه به توافق رسید
اعتصاب در این هشت منطقه شرو  شد اما پس از دو هفته اعتصاب 

اتحادیه با مقامات به توافق رسید که برخی از مشاغل . متوقف شد
شغل باقی ماند  200در حدود . کارگری و مزایای کارگران باقی بماند

اما کارگرانی که قبال اجبارا بازنشسته شده بودند به سر کار بازگردانده 
.   نشدند  

اعتصاب اخیر کارگران راه آهن مکزیک گویای این حقیقت است که 
مبارزه کارگران بر علیه طرح خانمان سوز خصوصی سازیها ادامه 

این حرکت مهم و عظیم می تواند درس و تجاربی بس ارزشمند  . دارد
برای طبقه کارگر جهانی و بخصوص طبقه کارگر ایران که دولت 
سرمایه جمهوری اسالمی طی توافقات اخیر با اربابان امپریالیستی خود 

طرح و برنامه  خصوصی سازیها را در دستور کارش گذاشته است     
                                         :                                   منبع   
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استثمار نیروی کار و تولید ارزش اضافه در قبال آن بوده 

 90در این سالها تورم افسار گسیخته سابق که در دهه . است 

قیمت کاتها را سالیانه دوبرابر می کرد کاهش و میزان 

در محافل سرمایه . بیکاری نیز بر این مبنا کاهش یافت 

داری جهانی از ترکیه به عنوان نمونه ای از آهنگ سریع 

رشد یاد می شد و در میان کشورهای در حال توسعه نقل 

محافل آنها والگوی موفقی برای صندوق بین الملل پول در 

سرمایه داری ترکیه . میان آن کشورها محسوب می شد 

درمیان کشورهای منطقه نیز دارای اعتبار ومدلی برای غلبه 

بر موانع رشد سرمایه بود و ثبات سیاسی حزب و دولت 

رجب طیب اردوغان بر . حاکم در آن انگشت نما شده بود 

خود می بالید که هژمونی سیاسی حزبش را در اجرای 

سیاست های بانک جهانی و رشد اقتصاد سرمایه داری در 

اوج این بالیدن ها که با بحران . ترکیه به دیگران معرفی کند 

سیاسی در کشورهای عربی همراه بود خود در عین حال 

نقطه آغاز شمارش معکوس برای اعتبار اردوغان و حزبش 

بود که با کند شدن رشد سرمایه داری در ترکیه و بروز 

بحران  اقتصادی و افزایش تورم و بیکاری خود را نشان 

در چند سال اخیر رخ رشد اقتصادی  طبق آمار .  داد 

صندوق بین المللی پول با دو و نیم درصد نسبت به قبل 

.  کاهش یافت و نرخ بیکاری به بیش از ده درصد رسید

کاهش ورود سرمایه و سرمایه گذاری در ترکیه  و افزایش 

بدهی بانک های ترکیه تورم را در جامعه افزایش داد 

بحران اقتصاد سرمایه داری .  وارزش لیرترکی کاهش یافت

درکشور در حال توسعه ترکیه نیز نشان داد که  اجرای 

را بر " دموکراتیزاسیون" نئولیبرالیسم دموکراسی نیم بند 

نمی تابد و سرمایه جز از طریق دیکتاتوری قادر به افزایش 

اختیارات اردوغان در . ارزش افزوده بر سرمایه نیست 

ت ییر قانون اساسی و نیز تحمل ناپذیری احزاب دیگر در 

مجلس هم ردیف با عدالت و توسعه  و اکنون دامن زدن به 

جنگ در تکیه به ناتو قرار است امنیت سرمایه را در ترکیه 

   .فراهم کند                                                              

در ( عدالت و توسعه)در شرایطی که  حزب حاکم ترکیه 

درصد ناتوان از  41ژوئیه با رای  7انتخابات  پارلمانی 

تشکیل دولت گردید ،احتمال تشکیل دولت ائتالفی نیز منتفی 

اگر چه عوامل . و اردوغان از انتخابات مجدد خبر داد

متعددی را می توان درمیزان شمارش معکوس سیاسی برای 

حزب عدالت و توسعه  برهبری رجب طیب اردوغان بر 

شمرد ولی مهمترین دلیل آن را می بایست ازشرایط 

اقتصادی استنتاج کرد که طی سال های اخیر ترکیه در آن 

افول دررشد سرمایه داری انعکاس خود . قرار گرفته است 

را در سیاست های حزب حاکم به اشکال مختلف و نیز 

میزان آراء بطور بارزی خود را در پارلمان ترکیه نشان 

بحران اقتصادی  با هژمونی حزب عدالت و . داده است 

توسعه نشان از بحرانی سیاسی و تنش های اجتماعی در 

مسیر این تنش های در کدام جهت پیش می . ترکیه  دارد 

رود بستگی به توازن قوای نیروهای اجتماعی در ترکیه 

.دارد                                                                      

با فراهم شدن زمینه های توسعه سیاسی و اقتصادی در 

مدل اسالمی ) حزب عدالت و توسعه  2002ترکیه از سال 

به قدرت رسید و با ( اجرای قوانین اقتصادی نئولیبرالیسم

تکیه بر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جهت 

کاهش تورم سر سام آوروقت و ایجاد شرایط سرمایه گذاری 

حدود یک دهه تولید ناخالص آن کشوررا افزایش داد که  

میزان رشد آن طبق آمار چیزی حدود چهار و نیم درصد در 

آهنگ رشد اقتصادی در ترکیه که با ورود . سال بوده است 

 سرمایه و سرمایه گذاری و سود آوری بوده است ناشی از 

حزب عدالت و توسعه ترکیه ـ شمارش معکوس    
( 2015از میان خبرها ـ آگوست “ ) شروین رها”  
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در لانادن  ۱۱۱۱ساال  .مارکس و انگلس را پیروی می کرد

در لندن است  که فردریک انگلس  او  ۱۱۱۱سال است  که 

ی ماارکاس،   را به همکاری و ویرایش کاتااب ساوم سارماایاه

بخش چهارم  مجلد کتاب کاه در فاارسای .  شود فراخوانده می

شناخته شاده، و باه ارزش اضاافای »  جلد چهارم»به اشتباه، 

 ۱۱۹۱کائوتسکی در سال .  کند پرداخته است را ویرایش می

به همراه اگوست ببل و ادوارد برنشتایان، بارنااماه ارفاورت 

این .  کند را تنظیم می(  SPD)حزب سوسیال دموکرات آلمان 

برنامه در همان روزها باه شادت ماورد ناقاد اناگالاس قارار 

و نقد انگلس هایاداگااه در نشاریاه حازب باه چااپ . گیرد می

مااناد و پاس چایارگای  رساد و چانادیان ساال پاناهاان مای نمی

رویزیونیسم بر حزب سوسیالیست کاارگاران آلاماان، ماجاال 

 .یابد نشر می

ببل از رهاباران آگوست کارل کائوتسکی ، در آغاز در کنار 

کمونیسم، نقش تئوریسین حزب سوسیالیست کارگران آلاماان 

ی اعالم قانون ضد سوسیالایاساتای  با برهه. را به دست گرفت

بیسمارش، نخست وزیر آهنین پروس و  سارکاوباگار کاماون 

پاریس و جنبش کارگری در آلمان، کائوتساکای در ساوئایاس 

نشریاه عصار جادیاد ارگاان حازب ساوسایاال دماکارات را 

شاد کاه اعیااء  نوشت و مخفیانه به داخال فارساتااده مای می

ماخاالافایان  .پارداخاتاناد حزب در آلمان مخفیانه به پخش آن می

ناام  « پاپ سوسیاال دماوکاراسای» کائوتسکی از او با عنوان 

باه دور  از اشاتابااه گفتند که به ادعای خود، می بردند و می

ای گسترده و اساتاوار  وی در این برهه دارای اتوریته  .است

در این برهه سازمانایاابای سانادیاکااهاای کاارگاری از  .است

سوی حزب با افزون بر دو میلیون عضو و درآماد سااالناه 

میلیون مارش برای حزب و نقش کائوتسکای  11ای برابر با 

در ایان  .ساازد در این روند، جاایاگااه وی را بارجساتاه مای

های جاانابای  ای از  نهادها و تشکل ی گسترده رویکرد، شبکه

ای از مزد بگیران و حقوق   بخش گسترده  و همزمان موازی،

اتااحااادیاا  زنااان از جااماالااه بااه .  شااود بااگاایااران را باارپااا ماای

های ماطاالاعااتای، دانشاگااه  ، کتاب خانه و گروهسوسیالیست

هااای جااوانااان، سااازمااان هااای تاافااریااحاای و  خاالااقاای، حاارکاات

هاا   های  هاوای  آزاد،  ناهاادهاای  نشار،  روزنااماه حرکت

 ۱۱۹۹حزب سوسیالیسات در ساال .  توان اشاره برد ووومی

روزنامه نگار دائامای را در  ۶۱۱روزنامه اش،   ۹۱برای 

در این روناد اسات کاه حازب ساوسایاالایاسات .  استخدام دارد

کارگران به  یک حزب باورکاراتایاک جااناب دار باه ساوی 

رهاابااران .  شااود داری، جااهاات داده ماای سااازش بااا ساارمااایااه

 فدراسیون های سندیکایی،  سندیکاها و  اتحادیه های محلّی،  

(October 16, 1854 – October 17, 1938) 

در پراگ پایتخت کنونی  ۱۱۱۶، سال ][کارل کائوتسکی

پدرش . های میانی برآمد ای در میان تیه از خانواده  چک،

  Minna)و مادرش مینا ( طراح صحنه)یوهان کائوتسکی 

وی از همان روزهای کودکی با . است( زیگر و نویسندهبا

. ش .  خانواده از پراگ به وین، پایتخت اتریش جابجا شد

در رشته، فلسفه و اقتصاد در  ۱۱۷۶کائوتسکی در سال 

عیو حزب ۱۱۷۱دانشگاه وین به آموزش پرداخت و سال 

  ۱۱۱۱او در سال . شد  (SPO)سوسیال دموکرات اتریش 

به گروهی از سوسیالیست آلمانی در زوری  پیوست که  از 

زیر . ، برخوردار بود][ پشتوانه مالی کارل هوشبرگ 

ممنوعیت فعالیت سوسیالیستی، با برقراری قوانین ضد 

های  سوسیالیستی توسط دولت بیسمارش، کائوتسکی نوشته

زیر . کند را به آلمان وارد می( ۱۱۷۱)ممنوعه سوسیالیستی 

تاثیر ادوارد برنشتاین، و همراهی کارل هورش برگ، به 

در گریز از پی  ۱۱۱۱آورد و در سال  سوسیایسم  روی می

رود وسپس در  گردهای بورژوازی آلمان به سوئیس می

 .کند انگلستان با مارکس و انگلس دیدار می

«][ دی نویه زایت»ی   ،  ماهنامه۱۱۱۳کائوتسکی در سال 

دهد، که  می  در اشتوتگارت را  سازمان"( عصر جدید)"

به سردبیری وی به   ۱۹۱۷تا سپتامبر  ۱۱۹۱ازسال 

او که در آغاز دوست . صورت هفتگی منتشر می شود

  

کارل کائوتسکی و  

 سوسیال دمکراسی
 “عباس منصوران” 

 

 



 

  
 

 .همگی عیو حزب هستند

گاان آناان در  کارگران، مدیران، مدیران تجارتای و ناماایاناده

اکاثاریات گاردانانادگاان، باه ویاژه .  استخدام دائم حزب هستناد

اعیا  رهبری و دفاتر مرکزی،  بسیااری از مسائاولایان در 

 ۱۳هاای ماحالای، از  جامالاه دبایاران  استانها، حتا در دولت

سازمان محلّی، همگی ، در استخدام و حاقاوق باگایار دائامای 

هاا هاماگای  بارگازیادگاان شاهارداری ۶۱۱۱حزب هستاناد و 

ی هاماگای باا  حارفاه .آیاناد بگیران حزب باه شاماار مای حقوق

ناماایانادگاان .  دریافت حقوق کار و فاعاالایات در حازب اسات

 ۶۶۹، ( رایشاتااگ) گاان پاارلاماان  نمایاناده ۱۱۹حزب، یعنی 

نایاز در شاماار ایان (  تناد تااش)  های ماحالای  نمایندۀ مجلس

 . کارمندان هستند

 ][:به نوشته روت فیشر

سوسیال دموکرات های آلمان قاادر شادناد ناوعای ساازماان » 

هام  نهایت بیشتر از یک تجمع کم و بایاش باه ایجاد کنند که بی

ی افرادی باشد که در یک برهه و برای اهدافی گاذرا  پیوسته

 .آیند گرد می

این سازمان از حزبی که از منافع کاارگاران دفااع مای کاناد 

حزب سوسیال دموکرات آلمان تابادیال باه .  بسیار فراتر است

 .چیزی بیشتر از یک ماشیان سایااسای .یک شیوۀ زندگی شد

حزب به کارگر آلمانی، در دنیایی که متعلق به خودش است، 

 .شخصیت و موقعیت می دهد

تا آناجاا کاه  .ی کارگر نفوذ می کند حزب در عادات روزمّره

ای از ادغاام او در ایان  نظرات، واکنش ها و رفتارش نتیجه

 . «جمع است

شد که زندگی و فعالیت حزبی را باا کاار و زنادگای  ادعا می

روزمره در هم آمیخته ، اما در کردار و سراناجاام ساوسایاال 

. دموکراسی آلمان بوروکراتیسم را از همین شیاوه پارورانایاد

رزا  لوکزامبورگ در این برهه نیز چنیان مای پاناداشات کاه 

ایان شاایااوه سااراسااری و عاامااومای، باارخااالف سااانااتاارالاایااساام 

حزب سوسیال دموکرات آلاماان »: دمکراتیک حزب بلشویک

سازمان های طبقۀ کارگر وصل نیست بلکه خودش جنبش   به

 . «طبقۀ کارگر است

اگر به درستی ادوراد برنشتین را پدر رویزیونیسم بنامیم، باه 

. راستی کارل کائوتساکای، پادر ساوسایاال دماکاراسای اسات

یاافات باقااء مانااساباات  اندیشه سوسیال دماکاراسای، بساان ره

سرمایه داری را باید از دیدگاه و تائاوری هاای کاائاوتساکای 

 . گرفت  پی

یافت جنگ توسعه طلبانه جهانی نخسات  با ره ۱۹۱۶در سال 

 از سوی بورژوازی آلمان و متفقین  خویش در اروپا، زمانی 

که نمایندگان حزب سوسیالیست کارگران در پارلمان آلاماان 

برای اعتبارات جنگی رای دادند، کاائاوتساکای کاه در ایان 

برهه نماینده نیاسات، اماا در جالاساات آناهاا حیاور دارد، 

ها برای پرهیز از جنگ را  پیشنهاد آن بخش از سوسیالیست

رد کرد  و در عمل به سیاست جنگ ارتجاعی سرمایه رای 

ای شانااخاتاه شاده و دارای  او به این گونه بسان چاهاره.  داد

ای در پیشبرد نقشه جناگ طالابااناه  اتوریته، نقش تعیین کننده

کائوتسکی ادعا کرد که آلمان باایساتای در .  آلمان بازی کرد

برابر تهدید روسیه تزاری در یاک جاناگ دفااعای شارکات 

این برنامه جناگای، بارای سارماایاه داران آلاماان یاک .  کند

ی سایااسات اقاتاصاادی در دساتاور  ضرورت بود و دناباالاه

، حادود ده مااه ۱۹۱۱ماه ژوئن سال .  بورژوازی آلمان بود

پس از جنگ ، زمانی که آن ماهایات ویاراناگار و هاولاناک 

گان آشکار شده بود او با ادوارد بارنشاتاایان  جنگ برای همه

کاه از   SPDو هوگو هاسه علیاه آن دساتاه از  رهاباران 

ای صادرکارد و   جنگ جانبداری می کردند  درخواست نامه

کاائاوتساکای در .  اهداف جنگی دولت آلمان را محکاوم کارد

کند و همراه حزب مستقال  را رها می  SPDاو  ۱۹۱۷سال 

، که سوسیالیست هاا کاه ( USPD)سوسیال دموکرات آلمان 

پس از انقالب نوامبار . مخالف جنگ بودند، تالش می ورزد

در آلمان، کائوتسکی به عنوان معاون وزیار اماور خاارجاه 

-SPDدر وزارت امور خارجه در دولت اناقاالبای ماوقات 

USPD   شاارکاات کاارد و در یااابااش اساانااادی کااه  اهااداف

امپراتوری آلمان در جنگ را گواهی  می دهند تاال ش مای 

 .کند

در روسایاه و ناقاد وی از  ۱۹۱۷پس از انقالب اکتبر سال 

جایگاه کاائاوتساکای   سوی لنین، و شکست انترناسوینال دوم،

لنین در نوشتاری  وی  را  به  سختی باه .  کاهش یافته است

پشات » یاا «  مارتاد» گیرد و کائاوتساکای را   نقدی گزنده می

از  ۱۹۲۱کاائاوتساکای در ساال .  نامد  می«  نموده به اصول

در ایان کشاور  یگرجستان دیدار کرد و یکساال باعاد کاتاابا

نگاشت و هنوز هم سوسیال دموکرات مستقال از بالاشاویسام 

، USPDهمین سال است که با  انشعااب .  روسیه دفاع کرد

در سان .  گردد باز می SPDماند و دوباره به  او با اقلیت می

است که باا خااناواده اش باه ویان  ۱۹۲۶سالگی، سال  ۷۱

در .  مااناد آنجا بااقای مای در ۱۹۳۱شود، و تا سال  جابجا می

ی هیتلریسم، نخاسات  زمان برپایی جنگ جهانی دوم و سلطه

اسلواکی و از آناجاا باا هاواپایاماا باه آمساتاردام پانااه  به چک

 .گذرد در هلند در می ۱۹۳۱برد و در همان سال  می

 با  پذیرش جهان بینی  4141تا  4615از سال  SPDحزب 
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کمونیستی تا چرخش به سوی نااسایاوناال ساوسایاالایاسام  وتاا  

کنون به حزب اتحادیه های کاارگاری بارای مایااناجای گاری 

هاای ضاد  میان کار و سرمایه در آمد و به پایاشابارد سایااسات

شااعاار آزادی، عاادالات و .  انساانای سارمااایاه کاوشاایاده اسات

کاار  همبستگی اجتمااعای بارپاایاه ساوسایاال دماکاراسای، راه

اقتصاد سارماایاه داری . ای سرمایه برای ماندگاری بود برهه

جااماعاه بااز و «  دولات رفااه» دولتی  و سوسیالیسم بازار و 

حقوق مدنی و سیاسی ووو در خدمت تداوم مناسبات طبقااتای 

پیشبرد مناسبات بر پایه سیاست کایاناز .  وظیفه مند بوده است

و نوکینزی مدتاهاست با سلطه نولیبرالیاسام دیاگار بار چایاده 

هاااای ناااو،  هاااا، چاااپ شاااده اسااات و ساااوسااایاااال دماااکااارات

های همه و همه ابازار  های پیشین، سوسیالیست اروکمونیست

سرمایه مالی، کارگزاران باازار آزاد اقاتاصااد ناولایابارالای، 

یعنی تبدیل جهان به بازاری برای چاپااول آزاد از هار ناوع 

 .ای بازدارنده

ش سوسیالیتاسای و ببرخاست فاشیسم در آلمان با سرکوب جن

سرکوب جنبش کارگران  با همدستی سوسیال دماکاراسای و 

هاا  فرماندهی جناح راست آن در ردیف نوسکه ها و اربارت

ها انقالبی همانند ببل و لیبکنشت  سوسیالیست.  امکان پذیر شد

از پارلمان بورژوایی در نقد جاناگ و رای دادن بار عالایاه 

ثمر بود و  این یک تالش بی.  اعتبارات جنگی تالش ورزیدند

نشان داد که این تریاباون هارگاز  باردیگر برای چندمین بار، 

هاای ماهام و اسااسای  تواند راهی در بازدارندگی تصمیام نمی

هاست که مای تاوان باا  ساناگار   در خیابان . بورژوازی بیابد

ایستاد نه در دژهای قانونگازاری، اجارایای   دربرابر سرمایه

کمونیستها دیر دریافتند و دیاتار از حازب .  و حقوقی سرمایه

اتااحااادیااه  ۱۹۱۴   اول ماااه مااه.  اصااالح طاالااب جاادا شاادنااد

ها فاصله گرفته اما هنوز جدا نشاده، اساتاخاوان  اسپارتاکیست

. ها را تحربه کردند در زخم مانده، تالش فراخوانی به خیابان

سخنرانی کارل لبیکنخت  در محکومیت  و  افشاگری عالایاه 

جنگ امپریالیستی در برابر ده هزار نفر، ناخاساتایان تاجارباه 

آغاز یک نبرد خیابانی بود و هجوم ارتش بارای دساتاگایاری 

این برآمد، نه یک ماجراجویی قهرمانااناه .  وی بی نتحیه ماند

که یک تجربه ارزشمند کارگران بود  کاه باایاد از  فردی، بل

 .آن درس گرفت،

 : بعداً نوشت  روزا لوکزامبورگ 

اجازه بدهید این را فراموش نكنیم ، زیرا کاه تااریا  دنایاا  "  

هاای وات ، بادون رفاتاار  بدون شاكاوه روح ، بادون ارزش

 ".][شریف ساخته نمی شود

جنگ جهانی بحران در سوسیال دمکراسی را شدت بخاشایاد 

و  به انفجار بین الملل اول کاارگاران کاه ایاناک  در ناباود 

مارکس و انگلس، افارادی هامااناناد کاائاوتساکای هاا را در 

هاای  در آساتااناۀ جاناگ، اعاتاراض . رهبری دارد اناجاامایاد

بسایااری .  سراسری در اروپا اما نه پرتوان و مسلح برپا شاد

در «  ماوسایالایاناى» از رهبران سوسیال دمکاراسای هامااناناد 

به    اکنون  پیشتر مخالف جنگ،  – در فرانسه«  هرو» ایتالیا، 

فاشیسم را سازمان .  اردوگاه  ناسیونالیسم خشن پیوسته بودند

این روند یاک . دادند و در آلمان  بستر نازیسم را گسترانیدند

شبه زاده نشد، باا گارایاش باه راسات و پایادایاش ساوسایاال 

دمکراسی رفرمیست، سیاست زدایای کاارگاران آغااز شاده 

و برنامه گوتا و  ۱۱۴۱این اندیشه در تسالیسم سالهای . بود

 .سپس ارفورت ریشه داشت و جوانه گرفت

. اتحادیه هاى کاارگاری، هادف ناهاایای را خاط زده باودناد

تئوریسین حزب ساوسایاالسات  . سوسیالیسم دیگر در افق نبود

جنبش همه چیز و هادف "  کارگران آلمان، ادوارد برنشتاین

هاا و حازب نشاانایاده باود  را بر تارش  اتاحاادیاه"  هی  چیز

ها اسب ترووای بورژوازی بودند کاه باه ایان گاوناه  اتحادیه

الامالال کاارگاران باا  بایان.  حزب را  از درون تسخیر کاردناد

حازب ساوسایاالایاسات، پاایاگااه کاارگاری .  جنگ ازهم پاشید

. هااا  باانااا نااهاااد بااورژوازی را  باار  سااکااوهااای  اتااحااادیااه

شادناد و حازب   هاپایه مادی حزب سوسیال دمکرات اتحادیه

دژ اناقاالبای کاارگاران، در .  س د پایگاه سیاسی بورژوازی

  .آلمان در هم شکست

 لوئیز کائوتسکی

( ][ 1944دساامابار  ۱ 1864 ,اوت  ۱۱)لوئیز کائوتسکی 

، همسر کارل کائوتساکای، و   USPDسوسیالیست و عیو 

( . Rosa Luxemburg) رفیق وفادار روزا لوکزامبورگ 

. باود USPDوی عیاو شاورای شاهار بارلایان از ساوی 

در .  های رزا از زندان بارای لاوئایاز اسات   ّبسیاری از نامه

با آغاز جنگ جهانی نخست، از آنجا کاه  یاک  ۱۹۳۱سال 

به ناچار .  سوسیالیست انقالبی بود، زیر پی گرد قرار گرفت

از  وین به پراگ پایتخت چک و سپس به هلاناد فاراری شاد 

پس از مرگ همسر، مخفی گاه زندگی  وی  ۱۹۳۱در سال 

گشاتااپاو وی را باه هاماراه .  در آمستردام هالاناد کشاف شاد

( Westerbork) پسرش، بندیک به اردوگااه وساتارباورش 

در اردوگاه وستربورش اسایار  ۱۹۶۶لوئیز تا سال .  فرستاد

)از بااه ارودگاااه ماارگ آشااویااتااس  ۱۹۶۶سااال .   اساات

Auschwitz  ) فرستاده شد و در آنجا در پی رنج و شکنجاه

 بندیکت .  سال  اسارت با  ایست  قلبی در  گذشت ۷پس از 
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لاوئایاز تاا .  فرساتااد(  Westerbork)به اردوگاه وستربورش     

 ۱۹۶۶سال .   در اردوگاه وستربورش اسیر است ۱۹۶۶سال 

فرستااده شاد و (  Auschwitz) از به ارودگاه مرگ آشویتس 

سال اسارت باا ایسات  ۷در آنجا در پی رنج و شکنجه پس از 

هاا  بندیکت کائوتسکی  در اردوگااه فااشایاسات.  قلبی در گذشت

باه دسات ناازی هاای در ارودگااه سر انجام  زندانی بود و  

این سرانجام غمبار،  به ویژه نام و .  مرگ آشوویتس کشته شد

سات  نقش وی در تئوری پاردازی باه ساود سارماایاه، مارگای

 .دوگانه آلوده به خیانتی تاریخی

لوئیز کائوتسکی به همراه همسر خویش، کارل و جاماعای از 

در تفلیس پایتخت  .رهبران حزب سوسیال دمکرات گرجستان

 .(1920)گرجستان

لوئیز به همراه رزا لوکزامبورگ و کاالرا زتاکایان و دیاگار 

گاالیاش " یاا زنان کمونیست در بنیانگزاری سازمان برابری  

مایاالدی در آلاماان و  ۱۱۹۱در ساال    Gleichheit"هایت

در ایان بارهاه، زنااان .  ای بارداشات  هاای ارزناده اتاریاش گاام

سوسیالیست اتریشی  به سازمانیابی زناان و 

خویش پارداخاتاناد و ۱۱۹۲های   درخواست

را  در  ژانویه  ساال  "  مجله زنان کارگر"

نقش النور  مارکس،  در  ایان  .  نشر دادند

لاوئایاز . " سازمانیابی بسایاار ارزناده اسات

کاه "  کارل کائوتساکای" همسر "  کائوتسکی

دراین برهه در کنار انگالاس  و در خااناه 

باه هاماراه الاناور   وی در لندن سکنا دارد،

مارکس که در بیشتار کاارهاای ناوشاتااری 

همراه فاردریاش اناگالاس و   لوئیز به.  انگلس همکاری دارند،

النور رد پشتیبانای ماالای و ناظاری و ناگاارش ماجالاه زناان 

دخاتار دیاگار ) لاورا تفاارگ .  ای دارناد کارگر، نقش آفریننده

 .کند از پاریس نیز در این تالش همراهی می (مارکس

در نامه ای کاه از  ساوی لاوئایاز باه اناگالاس ناوشاتاه شاده  

الاناور و لاورا را در ساازماانادهای و   توان، هدف  وی، می

کارزار و استفاده از کمکهای دریافتی بارای ساازماانادهای و 

، نقد نظرات فمینیسم باورژوایای و " روزنامه اتریش" پیوند با 

با همای را   روشنگری و ضرورت گسستن از این دیدگاه همه

این سه زن کمونیست، پیوند با طبقه کارگر و پایاوناد .  دریافت

رهایی زنان با رهایی طبقاه کاارگار بادون در ناظار گارفاتان 

جنسیت در گرو پیوند این رهایی با سرنگونی کال مانااساباات 

 .دانند  داری و برقراری سوسیالیسم می سرمایه

تمارکاز دیادگااه کاماونایاساتای ایان ماباارزیان رهاایای انساان، 

روشنگری بین  دو  دیدگاه  بورژوایی  و  کارگری  پیراماون 

 . آنان آشکار  میسازند. های زنان است ها و خیزش خواست

دشمنی فمنیستهای بورژوا نسبت باه قاوانایان پشاتایاباان " که  

این دیدگااه باه .  ، یک کینه و  نهاد طبقاتی است" زنان کارگر

هاای  هاا و اعاتاراض  ّموجود در خاواسات"  اختالف طبقاتی" 

باید به این پرسش، .  گردد زنان پیرامون حقوق زنان، باز می

و این پرسش  "؟.. کدامین زنان؟ کدامین حقوق " پاس  داد که 

زیارا باا .  ها هناوز بای پااسا  مااناده اسات  ّاز سوی فمینیست

. شود گویی است که ماهیت پنهان دیدگاه آنان، برمال می پاس 

نوشتارهای النور مارکس به روزناماه اتاریاش زیار عاناوان 

ی درخشانی از پرداختان  نمونه"   چگونه باید سازمان یابیم؟" 

 .به رهایی و برابری زنان از دیدگاه کمونیسم است

 []Karl Johann Kautsky 

 ][Karl Höchberg (1853–1885)  او ناااااشاااار و

د کاه باه حازب . ی ساوسایاالایاسات رفارمایاسات باو ا نویساناده

Party ' Socialist Workers)سوسیالیست کارگران آلمان 

)SAPD( of Germany  ) ۷۱تااا  ۱۱۷۷پاایااوساات و از 

در پای .  سردبیری نشریه به پیش حزب را باه دوش داشات

برقراری قانون ضد ساوسایاالایاساتای بایاساماارش باه هاماراه 

برنشتین و کارل کائوتساکای باه ساوئایاس 

فراری شد و در آنجا هر دو را به ماناشای 

ی در گاساالا ۳۲در سان .   خود بارگازیاد

  نتیجه بیماری ریوی در تبعیدگاه خاویاش،

 .سوئیس در گذشت
 []Die Neue Zeite 

] [Ruth Fischer]] 

در اتریش زاده  ۱۱۹۱روت فیشر، سال 

او دختر    استاد  دانشگاه تیپزیک و سپس وین و از . شد

بینانگزاران حزب کمونیست اتریش و از فعالین باتی حزب 

از رهبران حزب  ۱۹۲۷تا  ۱۹۲۳سوسیالیست و سپس از 

ضد کمونیست  ۶۱های  روت در سال. کمونیست آلمان بود

هانس  شد و در دادگاه های مک کارتی علیه برادران خود ،

و گرهارت گواهی داد که آنان کمونیست بوده و از اعیا 

از  ۱۹۶۷همین سبب اخراج آنها در سال . کمینترن هستند

روت پس از سالها زندگی در آمریکا در سن .  آمریکا شد

مدارش به دست آمده نشان . سالگی در پاریس در گذشت ۴۱

ها به جاسوسی  داد که وی درخدمت آمریکا علیه کمونیست

وی نویسنده کتاب استالین و کمونیسم . گماشته شده بود

]. آلمانی است لوکزامبورگ، بحران سوسیال [  

برگرفته شده  .۱۹۱۴ ژانویه " جزوه جونیوس" دمكراسى

از سخنرانیهای روزا لوکزامبورگ ، مطبوعات راه یاب 

.[[  ۳۹۱ص   ۱۹۷۱ ]]   Luise Kautsky  
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 بگذارجهان بداند 

 چه ستم ها می رود ،

 برپیکروجان ِمن ؟

 

 زنی سوری ام من،

!مادرم من   

.پرستوی مهاجرم   

 گذرنامه ام را 

.چنگ ِآب ربُوده است   

 ازنفرت به جنگ 

.گریخته ام من   

 به روی این ساحل ِامداد ،

 به دفتِرنشان ها 

!دریا : نام مرا بنویس   

 نام ِسرزمینِ  میالدم را ،

!فانوس ِخاموش : بنویس   

 

 سرزمین ِتازه ام را

.درزبان ِمشترک ِاینجا می سازم   

به من الفبای عشق به رهایی را    

!بیاموز،بیاموز   

 بگذاربنای خانه ام را 

.اینجا ازنو بسازم   

!ای انسان ! ایدوست   

.گستره ی جهان میزبان من است   

 آمده ام من 

 نانم را ،

 ازسفره ی باِزآشتی 

.برگیرم   

 این قدح ِآب 

!نوش ِجانم باد   

 

.بیست وسوم سپتامبر،دوهزاروپانزده   

.فرانکفورت    

 

 

 

 

 

 

 

 فانوس خانه ام اینجا

 به زیِربادبان ِهمین کشتی

.روشن است   

 ما مسافراِن آواره ی دریایی ،

 ما مهاجران ِجنگ ِدمشق 

.ازمرزهای ممنو  آبی می گذریم   

 با دخترم حدیث ،هشت ماهه

.خفته درآغوشم می گذرم   

 پشت سر مگر

 آه چه دارم من ؟

 جزانبوه ِبمب ،

.جزاندوه ِمرگ   

!دنیا دیگر سرزمین من است   

 اگرم خانه 

 پشت سرهمه خراب 

 می روم من 

.با تپشِ موج ها اینک   

 بگذارجهان 

 تشنه گردد

.ازعطش ِدادخواهی من   
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می” “ مجید خر   



 

   

 چقدر صدا با خودم دارم 

 چقدر صورت 

 !که می آیند و می روند و این همه پا 

 اندازه ی پا ها هیچ یادم نیست 

 .چرا  اما    رنگ کفش ها

  

 صورتی؛          کتانی سفید  سیاه قهوه ای

 . . . آه 

 حاال یادم می آید،

 را   چینی سفید ؛ سفیدآبی  های   دانلوپ آن 

 بسکه ـ    که گاهی کمیاب می شدند
  . به فروش می رفتند در ایام نوروز

  

 ؟  کاپشن های ماشی رنگ امریکایی را یادت هست

   می دانی که فرق نمی کرد، زنانه ـ مردانه نداشت

و شاید گااهای هام فاکار مای  همه مان می پوشیدیم

      : کردیم

 !که جیب هاشان این همه جا دار است چه خوب 

  

 !این را نوشته بود او "خنده دار است امروز  " 

و من هیچ واکنشی از این گفته ی او اگار ناداشاتاه 

 باشم، 

 کار درستی کرده ام یا نه؟   نمی دانم 

خاناده دار اسات  "  اما فکر می کنم این جمله ی او

بی آن که بخواهم از او رنجیده باشم؛ مای  " امروز 

 .تواند آزاردهنده ومشمئز کننده باشد 

 

آدم هایی که آن کاپشن ها را می پوشیدند، ُخب االن 

چاه  خیلی هاشان نیستند، خیلی هاشان را می دانایام

 ! شدند

 هنوز هم کابوس های من اند؛

رفتار هاشان هنوز می تواند تاناهاایای درازم را پار 

 . . .کند 

وقتی یکهو درحین خواندن کتاب بر صفحاه ظااهار  

 می شوند

 و من توالی کلمات را از دست می دهم؛ 

 مکث های طوالنی می کنم، تکه تکه می خوانم،  

و گاهی نیز شده است که وقتی باه چشامای خایاره  

 شده ام

و چشام        تمام صفحاه رافاقاط چشام دیاده ام، چشام 

 !هیچ  و

 

 کفش ها و پاها و راه ها که رفته و نارفته گم شدند

 اندازه ها که حاال باید تغییر کرده باشند 

و راه ها که باید هریک احتماالً به جایی خاتام شاده 

 باشند 

چارا هاناوز بارایام پاایاانای  نامای دانام    کاه    و مان

 !نیست 
  

 کتاب ها ش ر من بودند

 صاحبان کفش ها ش ر شما 

 من کتاب ها را خواندم و چال کردم

 شما صاحبان کفش ها را نشناختید و کشتید

 

 من می دانم کتاب ها را کجا چال کردم

 کفش ها را کجا چال کردید؟ شما بگویید

  

کفش ها و پا ها و راه ها ، رفته و نا رفته هنوز هم 

 هستند

 : که  و من هنوزهم براین باورم 

 !مقصد هست اگر چه راه نباشد

  

 اما دریغ؛

وانهاده ام  تا میان سایه هاای    سایه ی عزیزی    » 

 *  «دیگر گم شود 

  

 شهریا دادور 

کتاب ها را می دانم ، کفش ها را کجا چال ]  ازکتاب 

 کردید ؟

 مارسل پروست* 
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 “   شهریار دادور”



 

   

ناخاسات مای .  مردم از آرزویی به آرزوی دیگر می روند "  

و و قاتای .  خواهند خویشتن را از حملۀ دیگران مصون دارند

 . " چااانااایااان شاااد باااه دیاااگاااران حااامااالاااه مااای کاااناااناااد

 

این گفتۀ ماکیاولی آیا ازتعریف از صیانت نفس بار مای آیاد    

یا این که خصلت نمای ذات آدمی است؟ اگر چه این گفتاه در 

هر دو مورد صدق می کند، اما آیا نباید ماکیاولی را ازمایاان 

ماکیاولی نه فیلاساوف اسات کاه از    همین حرف ها بشناسیم؟

دساتاگااه ناظاری انساجاام یاافاتاه ای بارخاوردار بااشاد و ناه 

تاریخدان است که از طریق نظریه اش برتاریا ، باه فالاسافاۀ 

 اما آیا او مورخ هم هست؟  .تاری  او برسیم

تناقیات فکری ماکیاولی هرچه باشد، از او متفکری را می  

شناسیم که شاید به جز چندتایی درجاهاان تافاکار هاماداو او، 

کسان زیادی یافت نشوند که ما را تا به ایان حاد، هام شایافاتاۀ 

خود کرده باشند و هم باا ناگااهای بادبایانااناه از ساوی ماا باه 

 . قیاوت در آیند

درتاری  تفکر و در فلسفۀ سیاسی نام ماکیاولی رعاب اناگایار 

نام او با صفات بی اخالقی، بی وجدانی، کلبی صافاتای .  است

وشرارت مترادف است، اما درعین حال صراحت، صداقت، 

واقع بینی و آزادی خواهی نیز در وجه دیگری از او، او را 

مااکایااولای از    . به اندیشمنادی قاابال تاعاماق تابادیال مای کاناد

رنسااناس از درون قارن هاای .  بر مای آیاد"  رنسانس    "دل

 . همه چیز درهم ریخته است .میانه زاده می شود 

شالوده های چندین صد سالۀ تفکر درحال فرو ریخاتان اناد و 

کالاایااسااا آن ابااهاات    . اماپااراتااوری روم شااقااه شااقااه شااده اساات

 آگوستین و   .وجبروت وشوکت پیشین را از دست داده است

تومااس قادیاس و دوناس اساکاوتاس باا فارانسایاس بایاکان و 

دیگران، پیشترها هاماداون ماوریااناه اساکالات را از درون 

 . پااوسااانااده انااد                             

تنها مانده است تا توفانی از راه برسد، تا هماه چایاز را فارو 

 .بریزد

قادرت و "     رنسانس که آغاز می شود، دولت به مثاباۀ ناهااد

از راه مای "  هااباز "     . به زیر زره بین می رود"  حاکمیت 

نظریه پردازی می کند و ماکیااولای ُخارده "  ژان بُدن ."  رسد

" " ماورخ "  ، " سیااساتامادار "  بین، دقیق و زیرش، درمقام 

" و یکی از نخستین نظریه پاردازان "  نظریه پرداز سیاست 

 . به صحنه می آید" دولت و سیاست مدرن 

را ازجسات و "  گفاتاارهاا "  را می نویسد و "  شهریار "  او  

 به تحریر در می آورد" لیوی " جوی در تاری  ده جلدی 

ماکیاولی چگونگی اخالق و صفات مردم را در برابر دولات 

روان کااوی "  ها و قدرت ها به ارزیابی می نشیند، به نوعی 

روی می آورد و از دل مشابهات تاریخی در پی نتیجاه ای "  

پند و اندرز می دهد و گاه، چنان با هوش راه را .  واحد است

نشان می دهد که خشکی صدای چکمه ها وساردی لاباۀ تایاز 

او از یاکاساو  ! شمشیر قدرت، پشت آدمی زاده را می لرزاند

را از تی  شهریاار اماان  " توده ها ی مردم"  ابای آن ندارد تا 

" نباشد، و از سوی دیگر شهریار را فارا مای خاواناد تاا از 

ی "  ساازناده "  و در عایان حاال "  قدرت تیزال و ویرانگر 

                        !  آگااااه گااارداناااد"  تاااودۀ ابااالاااه "   هاااماااان

 

چااپالاوس و  " او با نخوت تمام توده های مردم را مشاتای     

اخاالق پسات، حاقاارت و چااکار "  می داند و بر "  ُکرنشگر 

" و به استمرار شانه هایشان،    خرده می گیرد که گاه"  منشی

بوده است و گاهی نیاز هامایان ذهانایات "  پلکان ابلهان قدرت 

پرنخوت، صداقت کامل خویش را در همنوایی با قدرت تاوده 

 . در برابر قدرت شهریار به ستایش نشسته است 

مانیاولی و شاخاصایات او، ماوضاوع روانشانااسای عاناصار 

روشنفکر هم هست گاهی، زیرا با توجه به نقاش دوگااناه ای 

 که او داشت ، یعنی هم در کنار قدرت و هم در  فاصله ای با 
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آن، تکلیفی را درپیش پای جهان مدرن گذاشاتاه اسات کاه باه 

گونه ای شاید، این تعبیر را تداعی کناد کاه آیاا اتاخااذ چانایان 

   موضعی راه رفتن بر لبه تی  نیست؟

اما اگر آنده را که او درسراسر شهریار و گفاتاارهاا ناوشاتاه  

بادانایام، آن "  ماکایااولای"  است، درپیوستگی اندیشه ای به نام 

 گاه  شاید  ماکیاولی  را  از  صفات  منتسب  به   او  مبرا 

او علیرغم این که نگاهش به قدرت نگاهی سودجویااناه    . کنیم

نخوت او در اسقالل ذهنیت پردازیش و تاوجاه شاید باشد، اما 

اش به موقعیت تاریخی ای که برای خود قاائال اسات، او را 

 . است"رودر روی قدرت "می توانیم روشنفکری بدانیم که

آنده ماکیاولی را از تمام فیلسوفان و نظریه پردازان پیاش از 

خود متمایز می کند این است که تا پیش از او هایا  یاک از 

فیلسوفان اعم از کلیسائیان و یا نوافالتونی ها و حاتای فالاسافاۀ 

اسالمی و مادرسایاان، عاالقاه ای باه ذهانایات پاردازی هاای 

فیلسوفان جهان باستان در حوزه سیاسی شان نشان نمی دادناد 

و جملگی تقریبأ در عوالم جهان متافیزیکی آن هاا در ماورد 

این ماکیاولی بود کاه  . هستی شناسی الهی شان سیر می کردند

به زمین نگاه کرد و رج پااهاا را .  نگاهش را برزمین دوخت

او بار  . جست و جو می کارد و مای دیاد"  قدرت "  در زمین 

مبنای همین نگاه بود که هم توده را می دید و هام پاادشااهاان 

هم قدرت را مای دیاد کاه بار مای آیاد وهام افاول آن را .  را

 . درغروب بتان شان 

عینیت گرایی مااکایااولای آن چاناان باود کاه در تاحالایال ایان 

عرصه، یعنی عرصه نبرد قدرت، رجحان را باه هایاداکاس 

خاویاش دسات " ماوضاوعایات "  نمی داد، ماگار آناکاه او بار

ماکیاولی فیلسوف سیاسات نایاسات، او باه آن ماعاناا کاه  . یابد

بُدن و جان تش هساتاناد ناباود، اماا او مای    هابز، آکویناس،

چه چیزی حاکاومات را قاوی مای کاناد؟ چاه : "  خواهد بداند

در ایان جاا :  او می گویاد " چیزی آزادی را میسر می سازد؟ 

پرسشی به میان می آید که آیا شهریار بهتر است دل ها را باه 

که باید : پاس  این است دست آورد، یا در آن ها رعب افکند ؟

اماا چاون هار دو رادر .  به یک کرشمه هر دو کاار را کارد

عین حال نمی توان انجام داد، اگر قرار باشد که مایاان آن دو 

یکی را انتخاب کند، امن تر آن است که رعب را بار ماحابات 

 . " برتر شمارد

اگر چه ماکیاولی خود را دلمش ول تاری  می دارد، اما او از 

 آنجا که تاری   را به مثابۀ  یک  فرایند و  یک ت ییر دائم  که 

ازبرآمد استثنائاات ] پیوسته و غیر محسوس در جریان است 

نمی بیند، چنان می اندیشد که تجارب تاریخی قابال [  بگذریم 

این نگااه اگار چاه  . بازگشت و در عین حال مشاهده پذیر اند

چاه "  در شیوه تاری  نگاری عبرت آموزانه به کاار مای آیاد

عامه را بر این باور است که تاری  مشق تکرار لحظه هاای 

اما در این نگاه ت ایایار باه ماثااباه فارایاناد، " در گذشته است 

 . برگذشتن و پدیدآورندگی دیده نمی شود

چه در مورد ماکیاولی گفتنی است شایدباه روحایاۀ ناویسانادۀ 

مطلب در مورد او بستگی داشته باشد، اما واقعیت این اسات 

که ماکیاولی سنتی را در فلسفۀ سیاسی از خاود جاا گاذاشات 

بارای    . که بی توجه به آن نمی توان ذات قدرت را شانااخات

" ماکیاولی قدرت در همۀ وجوهش به منزلۀ اهارم پایاشابارد 

بود مهم ترین انگیزۀ حیاات "  قدرت "  که همانا خود "  هدف 

ایان "  مااکایااولای قادرت را یاک    . طبیعی و اجتماعی است

                           .                      ماای دیااد"  هااماااناای 

باا .  او راهگشای شناخت این هیوتی همۀ جهان مدرن اسات

به تعریاف "  ساختار "  ماکیاولی است که دولت به مثابه یک 

ناگااه ناقااد .  در می آید، با هماۀ انیامااماات و حاواشای اش

. او هر قدرتی را ستایش نمی کناد.  ماکیاولی عقب گرا نیست

از .  از کلیسا بایازار اسات.  او از اشراف فئودال بدش می آید

از تاودۀ جاباون و تارس .  شهریار بزدل و ترسو می پرهیزد

خورده که جربزۀ برنمود خود را ندارد گریازان اسات و از 

برای ماکیاولی قادرت باه ماثااباۀ  . آن ها به پستی یاد می کند

. قابل ساتاایاش اسات"  آزادی او "  و "  ذات انسان "  برنمایی 

ماکیاولی تجسم واقعی تاعاریاف از مانااساباات جاهاان مادرن 

باه ماثااباۀ کارناش، تاباعایات "  اخاالق "  با ماکیااولای    . است

پذیری، فاروتانای بایاجاا، وحاقاارت دربارابارقادرت در امار 

   .سیاست جایی ندارد

آن چه ماکیاولی می طلباد آزادی انساان درشاکال دولات و  

حکومتی است که توده های مردم در بارآماد شاکاوهاماناداناه 

او قادرت ماردم را    . خود از قدرت به نماایاش مای گاذارناد

 . سرچشمه خالقیت و آفرینندگی می داند

ماکیاولی برمالکنندۀ ذات کریه قدرت است، اما او آن قدرتی 

گایارم .  را می ستاید که از درونش آزادی انساان ساربارآورد

در وجه منفی اش بشانااسایام، اماا "  ماکیاولیسم " که او را با 

ماگار قادرت وجااه ماثاباتاای هام دارد؟ تاا در ساتاایاش ازآن 

 !ماکیاولی را نکوهش کنیم
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از مدرسه دولتی دیهیم پرونده ام را زده بودناد زیار با الام و  

اخراج شده بودم و قییه طوری انعکااس پایادا کارده باود و 

آوازه اش تا ناحیه هم پیدیده بود طوری کاه آناهاا هام دیاگار 

حاضر نبودند در مدرسه دولاتای بامان جاا بادهاناد، و باهااناه 

میاوردند که چاون آخار ساال اسات و نازدیاک اماتاحااناات، 

و زن عمو طاهره خستگی ناپاذیار، !  مدارس دولتی جا ندارند

دست از تالش بر نمیداشت و هاماداناان چاادر بسار از ایان 

مدرسه به آن مدرسه پرسه میزد تالش میکرد و باه غایار از 

او پنداری برای دیگر اعیای فامیل ماهام ناباودم و اهامایات 

نداشتم و برایشان فرق نمیکرد که چه خواهم شد و چاه آیاناده 

ای انتظارم را میکشد، و درسات کاه ماادرم ظااهاراً ناالاه و 

نفرینم میکرد، ولی از ته دل راضی هم بود که مدرسه ناروم 

! و تمام وقت کار کنم و چند قرون درآمد بیشتری داشته باشام

ضمن اینکه به اوس اص ر اعتماد داشت و مایادونسات زیار 

دست او خوب تربیت میشم، الاباتاه ایان ناظار و گافاتاه هاای 

خودش بود، زن عمو طاهره دختر زا بود و تو چند سالی کاه 

زن عمو ابوالفیل شده بود، چند شکم زائیده بود تا شاید خادا 

بهش یه پسر، قند عسل بده که نداده بود، و بهامایان دلایال هام 

محبوبیت زیادی در خانواده پر جمعیت ما نداشت البته هاناوز 

که آخرش هم نفهامایادم کاه چاه "  بُگم جان" ؟! هم نمیدانم چرا

ولای چاه در عازا و چاه در !  نسبتی فاامایالای باا ماا داشات

عروسی دعوت شده و نشده، خالصه همه جا نخود هر آشای 

و تو خانواده حیور داشت و حرفش هام بارای هاماه !  میشد

 !حجت بود، و همه هم احترامش را داشتند

یکی از کشفیات پیرزن، بگ م جان، پاناداری  زماانای کاه  زن 

عمو طاهره پا به ماه میشاده و حاامالاه باوده، هاناگاام خانادیادن 

و اینو باگام جاان فاهامایاده  باوده و !!!  دهانش کمی کج میشده 

را هم تو جریان گذاشته و  دلایال ....  همون موقع عمه ربابه و 

و فتوا هم صادر ! دختر زا بودن زن عمو طاهره هم همین بوده

تازه دلایال مساتاناد !  کرده بوده که این نشان دختر زا بودن است

چرا زن عمو طاهره وقتیکه میخواستاه باخانادد یاا :  هم میاورده

صورتشو در چاادرش ماخافای مایاکارده و یاا دو تاا دساتااشاو 

 !!!میگرفته جلوی صورتش 

و همین فاجعه بزرگ و درد بی عالج، و نزد زن عمو طااهاره 

مهربان من یک عیب بزرگ محسوب میشده وبهمین دلیل مادر 

من بین جاریها که بزرگه یعنی زن عمو حسن که اجاقاش کاور 

بوده و بده دار نمیشد، و جاری کوچیکه یعنی زن عمو طاهاره 

 !هم دختر زا بوده

و بهمین دلیل  مادرم از نظر محبوبیت، میان فامیل از شانس و 

اقبال بیشتر و بهتری نسبت به جاریهایش برخاوردار شاده باود  

راستش بعدها شنیدم کاه هار وقات کاه بارای دخاتارای فاامایال 

خواستگار میومده و بلاه بارون و ایاناطاور چایازا باوده، باقایاه 

یکاری میکردند که دو زن عموی من یعنی زن عمو طاهاره و 

زن عمو صدیقه نباشند و آنها را صدا نمیزدند، و یاا اگار تاازه 

عروسی حامله میشده و  بار دار، میگافاتاناد شاگاون ناداره زن 

 نازا و یا دختر زا در چنین مواقعی حیور داشته باشد، 

زن عمو طاهره همه اینها را خاوب مایافاهامایاد ولای باه روی  

 خودش نمی آورده،

ولی زن عمو صدیقه خیلی رنج میبرد و گاهاً هم عکس العمال  

نشان میداد، زن عمو طاهره از طرف دیگه چاون خاودش هام 

پسر دوست داشت، و خدا بهش نمیداده، دلیلی شده بود که بامان 

عالقه و توجه ویژه ای داشته باشه تعریف مایاکاناد او قابال از 

اینکه زن عموی من بشه، باابااش تاو خاوناه یاه سارهاناگ کاه 

اون !  هیدوقت نفهمیدیم که یارو سرهنگ  کی بوده و چی باوده 

بات ماتهای تهرون باغبانی میکرده، و همین دلیل کافی بود تاا 

را خوب بدونه ....  زن عمو ارزش و اهمیت مدرسه و درس و 

و همیشه هام ماثاالاهااش دور مایازد روی جانااب سارهاناگ و 

 خانواده اش و مقایسه میکرد و هشدار میداد که درس بخونم تا 
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وقتی بزرگ شدم ، مثه آقام و یاا عاماوهاام بادباخات نشاوم و  

خونه جناب سرهناگ !!!  خوشبخت شوم مثل جناب سرهنگ 

که بوده اند دو سه کالسی هم درس خونده و نایاماداه ساوادی 

داشت و تعریف مایاکارد کاه یاکاباار سارهاناگ ازش جادول 

ضرب پرسیده باوده و زن عاماو هاماه را خاوب و درسات 

جواب میده و سرهنگ ضمن گفتن باریاکاال باه او، یاه ماداد 

رنگی هم بهش جایزه میده، و بااور کانایاد ایان ماوضاوع را 

بیشتر از ده هزار دفعه برایمان تعریف کرده باود و مایاکارد 

زن عمو چون کمی خوندن و نوشتن بلد بود، هر وقات بارای 

اهالی محله نامه ای میومد او را صدا میاکاردناد تاا بارایشاان 

بخواند و جوابش را هم بنویسد، منجمله سکیناه خاانام پایاازی 

یاکای از هاماساایاه هااماون کاه (  شوهرش پیاز فروش باود ) 

پساارش از اعااجاام شاایاار اونااجااایاای کااه دوران خاادمااتااش را 

میگذراند، نامه میداد، میومد و زن عماو باراش مایاخاوناد، و 

جوابش را هم از قول مادرش خطاب به پسر مینوشت، نااماه 

های آقام را هم زن عمو میخاوناد و باعادش در جاواب نااماه 

مادرم میگفت و اونم هر چی که مادرم میگفت را مایاناوشات، 

از بخت بد من و در دوران اخراجم از مدرسه نامه ای هم از 

آقام اومده بود، یادمه شب بود و در هوای بهاری اردیباهاشات 

در حیاط همه زیر نور چراغ گرسوز نشسته بودیم، وقاتایاکاه 

آقام مایااورد ماادرم مایافارساتااد ساراغ نامه ای را پستدی از 

عموها و عمه ها و خبر رسیدن نامه را میداد و هاماان شاب 

همه و هر کسی قابلمه غذای خودش را میاورد و هاماه دور 

هم جمع میشدند، عموها و سه تا از عمه هایم و ایل و طاایافاه 

اشان، یاعانای باداه هاا و احایاانااً اگار داماادی داشاتاناد و یاا 

عروسی، آنها را هم خبر میکردند و ب ییر از فاامایال درجاه 

یک و دو که برای جویا شدن نااماه حااضار مایاشادناد، اوس 

اص ر هم میومد و پاای ثاابات شاباهاای نااماه خاوانای و کاالً 

اینطور مواقع بود، آنشب هم زن عمو پااکات را بااز کارد و 

بلند بلند و گاهاً هم با تپق ، شروع بخواندن کرد ، البتاه پادرم 

هم که سواد نداشت و مطمائانااً او هام در اوناجاا ، در دیاار 

غربت ، کسی را پیدا کرده بود که در نوشاتان و یاا خاوانادن 

نامه های رد و بدل شده میارزا ناویساش شاده بااشاد، ضامان 

اینکه ملودی و ریتم نامه های آنزمان هم همه یاکاجاور باود، 

سالم و دعا و دیگر ماللی نیست بجز دوری شما و به ریز و 

درشت و دور و نزدیک فامیل و آشنایان و همه را با ذکر نام 

  و وای اگر اسم یکی از قلم میافتاد، که چه. سالم میرسوندند
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مثل همین نامه که در لیست کردنهای !! آشوبی به پا میشد 

افرادی که باید بهشان سالم رسونده میشد شری شد و قشقرقی 

زن عمو رسیده بود به وسطهای ! به پا شد که نگو و نپرس

نامه و همه سراپا گوش بودند که یکهو عمو حسن جوش آورد 

و شروع کرد به دری وری گفتن به آقام و اطرافیان، با غیظ 

رو کرد به زن عمو حسن و با همان حالت گفت صدیق پاشو 

کون ! جمع کن بریم، و زیر لبی غر میزد، مرتیکه هیدی نفهم

بردارییهاش مال ما است و چاپلوسی ها وخوشرقصی هاش 

یادمه آنشب که داشتند میومدند  ...............مال دیگرونه، 

خونه ما سر راه از سر کوچه از سید کبابی برای شام چند 

سی  کباب کوبیده خریده بودند، و با وجود اینکه هنوز 

روغنهای کباب گوشه سفره راه افتاده بود بوی کباب کوبیده 

با بوی سبزی ریحان قاطی شده بود، و به مشام میخورد، 

عمو حسن کوفتمان کرد و با عصبانیت سفره را جمع کردند 

گذاشتند توی زنبیل وبا نثار کردن کلی فحش به آقام از در 

حیاط زدند بیرون و رفتند و هیدکدام از حاضرین هم 

زورشان نرسید که از رفتنشان جلوگیری کنند و حتی 

هیدکس علت ناراحتی و عصبانیت عمو حسن را در مرحله 

اول نفهمید ولی اوس اص ر که همراه آنها تا توی کوچه رفته 

بود برگشت و علت عصبانیت عمو حسن را برای بقیه گفت 

گویا در آن نامه کذایی آقام اسم عمو ابوالفیل که بعد از 

خودش برادر سوم بود را قبل از عمو حسن که برادر اول و 

و همدنین اوس اص ر که هوای ما ! بزرگتر بود آورده بود

را داشت را هم دعا مخصوص کرده بود، و خطاب به برادر 

و این  ! بزرگه، یعنی عمو حسن فقط سالم رسونده بوده

جابجایی اسمها شری شد و باع  دو سه ماه قهرعمو حسن با 

وبهمین دلیل دیگه خونمون نمی آمد!  ما بین خواهر  ! 

برادران تنی ها و ردیف پسرها ، عمو حسن برادر بزرگه 

بشمار میامد و بعد از او آقام ، عمو ابوالفیل سومی میشد و 

در ردیف خواهر برادران تنی حساب میکردیم عمو حسن بعد 

از عمه رباب دومی میشد و آقام پنجمی و عمو ابوالفیل 

ششمی بود ، البه بین اونهایی که زنده و در حیات بودند و در 

این لیست و ردیف مرده ها و نا تنی ها را محاسبه نکردم بعد 

از این ماجرا و قهر کردن عمو حسن و رفتنش، همه دور هم 

نشستند و بی بی که همیشه کنار سماور چهار زانو می 

نشست یه سینی چایی ریخت و حول داد وسط و اوساص ر 

هم سیگاری روشن و لعنتی به شیطان فرستاد وهمه  از زن  



 

نااماه عمو خواستند که ادامه بدهد و نامه را باخاواناد اداماه     

چیز خاصی نداشت و بیشتر سالم و دعا رسانادن باه قاوم و 

خویشان و آشنایان بود و یخورده هم توضیح در مورد اینکاه 

بالخره آقام کاری پیدا کرده اسات مشا اول شاده،،  باعاد از 

خواندن نامه سفره پهن شد و هر کسی شام خودش را کشایاد 

و گذاشت تو سفره و ضمن خوردن شام همه در مورد آقام و 

سفرش نظاری مایادادناد و سافار او را ، یاکای بافاال نایاک 

شام را کاه خاوردیام  .............. میگرفت و یکی برعکس و

و سفره جمع شد بی بی یک سینی دیگه چایی ریاخات و نایام 

ساعتی هم گفتگوها ادامه داشت و میهمانان یکی یکی رفاتاناد 

و در آخر ما ماندیم و خانواده عمو ابوالفیل ماادرم از مان 

خواست یک ورق از وسط دفترم بکنم و بدهم باه زن عاماو 

طاهره برای جواب دادن و زن عمو طاهره رو دو پا ، ماثال 

همیشه روی کاغذ زانو زد و شروع کرد باه ناوشاتان ماادرم 

میگفت و او می نوشت و گاهاً هم بین مادرم و بی بی و زن 

عمو بحثی هم شکل میگرفت که مثالً راه دوری اینو باگاو و 

اینو نگو ، نوشتن نامه داشات باه آخار مایارسایاد کاه ماادرم 

شروع کرد به گفتن داستان اخراج مان از مادرساه ، کاه باا 

مخالفت زن عمو و بی بی مواجه شد و آنها معتقد باودناد راه 

دوری برای آقام فکر و خیاال درسات مایاشاه و زنادگای در 

غربت برایش سختر خواهد شد ، ولی مادرم اصارار داشات 

که بگوید و فکر میکرد که اگه نگوید فردا روز کاه آقاام بار 

میگرده نمیتواند جواب گو باشد و خالصاه ایاناطاور حارفاهاا 

خالصه بعد از رد و بدل شادن صاحاباتاهاایای بایان ساه نافار 

حاضر ، قرار بر این شد که مختصراً و در چند جمله کاوتااه 

بنویسند که مجبوراً ترش تحصیل کرده ام و به پیشنهااد اوس 

اص ر کارم تمام وقات شاده اسات و دارم جاوشاکااری یااد 

میگیرم نامه تمام شد ، و آنرا چهارتا در یاک پااکات هاوایای 

جا دادند که صبح بروند و پسات کاناناد و آنشاب هام باخایار 

 گذشت

اردیبهشت بود و اماتاحااناات !  سرگردان بودم و بالتکلیف ، 

ثل  سوم نزدیک و من مدرسه ای نداشتم و هی  جا ثبت نامم 

و بهمین علت تمام وقت در آهنگاری اوس اصا ار  نمیکردند

کار میکردم و تنها کسی کاه در ایاناماورد حارص و جاوش 

میخورد و هر روز چادر سر میکرد و پاشنه درب ناحیاه را 

از جا کنده بود زن عمو طاهره بود و ب ایایار از او پاناداری 

 هیدکس  بفکر  نبود،  مدرسه  ملی  خاتمی  سیصد  تومان 

خواسته بود تا ثبت نامم کند و میخواستند شهریاه یاکاساال را 

 ! بگیرند، فقط برای چند روز که مااناده باود تاا اماتاحااناات

خالصه بهر جون کندنی که بود زن عمو طاهره از ایناجاا و 

آنجا سیصد تومان را جور کرد و اسمم را نوشت و کلای هام 

نصیحت و تهدید و خالصه همه چیز را نثارم کرد که از این 

پس آدم باشم و دیگر شر و شور به پا نکنم مدرسه خاتمی که 

صاحبش یک آخوند بود در ایستگاه ناناوایای خایااباان اربااب 

مهدی کمر کش کوچه شادمانی قرار داشت و خیلی کوچیاک 

بود و فکر نمیکنم از کالس اول تا ششم ابتدایی شیفت صاباح 

که من میرفتم ، به صد و پنجااه نافار مایارسایادیام ، حایااطای 

کوچکی داشت و بخاطر همین هم زنگ تفریح کالسها با هام 

نمیخورد و در ساعات مختلف زده میشد چاون حایااط بارای 

بیشتر ازبیست سی نفر گنجایش نداشت فارق دیاگار مادرساه 

خاتمی با دیهیم اینکه درس قرآن هم داشتیم و ناماره انیابااظ 

دانش آموزان به پایاشارفات آناهاا در درس قارآن رباط پایادا 

میکرد ، بده های اوس اص ر هم اونجاا مایاامادناد و مان باا 

حمید پسر کوچیکاه او هاماکاالس شادم ، و کاالً باداه هاای 

مدرسه خاتمی یه سر و گردن شیکتر از ماناو یاا باداه هاای 

مادرسااه دیااهاایاام بااودنااد ، دسااتاهااایشااان کاابااره بسااتااه ناابااود و 

لباسهایشان تر و تمیزتر بنظر میرسید برای دیاکاتاه و مشاق 

شب دفترچه جداگانه داشتند و خالصه بین من و آنها فااصالاه 

و تفاوت از هر نظر مشخص بود ، و مثل لکه ای سایااه کاه 

و از .  افتاده باشد روی یک پارچه سفید، کامالً ماعالاوم باودم

نظر همکالسیهایم کدر، زیرا که هیدکدام حاضر نبودناد کاه 

با من روی یک نیمکت بنشینند و یا در زناگ تافاریاح بااهاام 

بازی کنند آقا معلم مان هم بین منو آنها فرق میگذاشت و در 

سئوال پرسشهایش وقتی دساتام را باات مایاباردم اصاالً ماناو 

نمیدید و یا مشقهایم را سرسری خط میکشید باا هاماه ایاناهاا، 

مدرسه جدید یک حسن هم داشت و آنکه اوتً صبحی بودم و 

ظهر که تعطیل میشدم یکسره میرفتم در دکان اصا ار آقاا و 

یکسره تا غروب کار میکردم، هفازار هام باه مازدم اضاافاه 

دقیقاه  5کرده بود و دوم اینکه فاصله مدرسه تا در دکان فقط 

راه بود یکروز غروب زن اص ر آقا آهناگار باا یاک باقاداه 

اومد در دکان و اونو داد بمن، لباسهای نیمدار پساراناش باود 

که جمع و جور کرده بود و برام آورده بود و سافاارش کارد 

که از فردا صبح بارای مادرساه از اون لابااساهاا باپاوشام و 

 پنداری فهمیده بود که تو مدرسه بده های دیگه  بخاطر  سر 
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و وضعم باهام بازی نمیکردند، و تحویلم نمیگرفتناد،  ساعایاد  

پسر اص ر آقا هم البته روی هاماون افاکاار باداگااناه ساعای 

میکرد که به بده های دیگر بفهماند که من کارگرشان هساتام 

و لباسهایای را هام کاه باتان دارم، اولاش ماال اون باوده و 

خالصه و بنوعی شده بود مشکل من از شار و شاور افاتااده 

بودم و احساس غربت میاکاردم و مادرساه جادیاد باهام نامای 

چسبید، ولی مجبور بودم بروم و چااره ای هام ناداشاتام، دو 

هفته ای مانده بود تا امتحانات ثل  سوم که یکروز شنبه معلم 

مان خبر از امتحان قوه داد، و بهمین ماناظاور نایاماکاتاهاا را 

دونفر دونفر و بفاصله از هم نشااناد و تاعادای از شااگاردان 

منجمله مرا هم بین نیمکتها و بعکاس جاهات شااگاردان روی 

نیمکت، روی زمین جاا داد اول اماتاحاان دیاکاتاه گارفات و 

بخشهایی از درسهای مختلف کتاب فارسی را و در اداماه و 

و ما هام ناوشاتایام، ساپاس ناوبات پایان بیست ل ت را خواند  

امتحان حساب شد و چاهاار مسائالاه و چاهاار عامال اصالای 

سئواتت امتحانی مان بود که باید جواب میدادیم اولین نافاری 

بودم که برگه ام را تحویل دادم و از کاالس رفاتام بایارون و 

فردای آنروز سرکالس و بعد از حااضار غاایاب، آقاا ماعالام 

صدایم کرد پای تخته، دو برگه دیکته و حساب را داد دستم و 

در هردو بیست گرفته بودم و بنا به گفته خاودش بایان داناش 

آموزان همکالسی صبحها و حتی بعد از ظهاریاهاا تاناهاا مان 

بودم که در هر دو درس بیست گرفته بودم و بعبارتی شاگارد 

یااا !  اول شااده بااودم، نااماایااداناام هااماایاانااطااوری و باای ماانااظااور

میخواست منو امتحان کرده باشد  شروع کرد جادول ضارب 

پرسیدن و چند سئوال انحرافی مطرح کردن که البته منهم در 

پاسخش روسفید شدم و درست جواب دادم و از آن ببعاد شادم 

دستیار آقای شُکرایی در یاد دادن ریاضی باه باداه هاا و او 

درس را میداد و سپس مرا میخواند پای تخته سیااه و مسائالاه 

طرح میکرد و من حل میکردم و خودش هم تاوضایاح مایاداد 

یکروز از من خواست کاه در ماورد جاماع و ماناهاا کاردن، 

اگار :  ضرب و تقسیم یک مسئله از خودم طارح کانام ناوشاتام

قیمت یک پایاراهان آبای ناوزده تاومان و پاناجازار بااشاد، و 

کارگری که در یک آهنگری کار میکارد فاقاط ساه تاومان و 

پنجزار مزد میگرفت، چند روز باید کار کند تاا باتاواناد پاول 

؟ حاات اگار پایاراهان ارزان ! خرید پیراهن را بدست بایااورد

شود و بشود شانزده تومان پاناجازار و آن کاارگار باا هاماان 

 دستمزد قبلی چند روز باید کار کند تا بتواند پول  پیراهن  را 

تهیه کند؟ که البته من خوب جواب این سئوال را میدانستام و 

پاس  بده ها هیدکدام در مورد من صدق نمیکرد و درسات 

نبود، هر چند که بنا به علم ریاضی اکثراً درست پااسا  داده 

 . بودند، ولی اونا فکر خرجی خونه را نکرده بودند

مدرسه جدید موسوم به دبستان ملی خاتمی، با مدرسه دولتای 

دیهیم تفاوتهای بسیاری داشت و بجز اندازه مدرسه و تاعاداد 

کمتر شاگردان و اینطور چیزا، بارای ماناهام فارق داشات و 

مهمترینش این بود که معلمی داشتیم ، جوان بود و دانشجو و 

در همان مدت کم منو خوب فهمیده بود و درکام مایاکارد، و 

در زمینه های مختلف بخصوص در درس حسااب و ایاناکاه 

اگر کسی جمع و تفریق یاا جادول ضارب را اشاتابااه پااسا  

 . برای گرفتن جواب صحیح  از من سئوال میکرد !میداد،

و یا سه چهار باری هم خودش پشت میاز مای نشاسات و از 

من میخواست که بروم جلو کالس بایساتام و بارای باداه هاا 

دیکته بگم و حتی چند باری هم صندلی و میزش را بمان داد 

تا پشت آن بنشینم و دیکته ها را تصیح کنم، اینکارهای معالام 

بمن یکنوع اتکاء بنفس داده بود و از آن خاود کام بایانای ام 

 .نسبت به دیگر شاگردان کاسته بود

و بین شاگردان  تفاوت فاحاش خاود را !  اما بیرون از کالس

با دیگر همکالسی ها میادیادم و اجاتانااب نااپاذیار باود، آخاه 

دوستان همکالس من از مدرسه یکراست مایارفاتاناد خااناه و 

غذایشان تازه و گرم آماده بود و ضمن اینکه تعدادی از آناهاا 

  .را هم والدینشان می مدند در مدرسه دنبالشان 

هیدوقت هیدکاس ناه باه مادرساه باردم و یاا اوماد !  اما من

دنبالم، و نهارم همیاشاه غاذای مااناده از شاب قابال باود کاه 

میبایست در فاصله بین مدرسه تا کار به دندان میکاشایادم، و 

یا  روزی ده بار هم باید تحمل میکردم حرفهای حامایاد پسار 

اص ر آهنگر را که  به رُخم میکشید که پیراهن و یاا کات و 

شلوار که تنم است،  قبالً مال او بوده، یا من کارگر پادرشاان 

یا تعریف میکردند که جمعه باا پادرشاان رفاتاه باودناد  .هستم

سینما، با پادر ماادرشاان رفاتاه باودناد ماهاماانای، باا پادر و 

مادرشان فالن کار را کرده بودند، پدرم  برام فالن چایاز را 

و همین حرفهاا و در عاالام  ........... خرید، پدرمان، پدرم ،

بدگی، شنیدنش مثل چنگی بود که به قالابام کشایاده مایاشاد و 

اذیتم میکرد و گاهی وقتها بقدری افسرده و ناراحاتام مایاکارد 

که دیگر دلم نمیخواست بمدرسه برم و با آنها روبرو شاوم و 

 بشنوم، و هر چند که  پدر من  هرگز  فرهنگ  .اینحرفها را 
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 ! باورم نمیشد  که بده ها میخواهند منهم باهاشون بازی کنم 

بالفاصله جواب مثبت دادم و پریدم وسط که البته با مخالافات 

هم بده های تیم خودی و هم تیم مقابل مواجه شادم، آناهاا باه 

بهانه های مختلف باو یاژه کافاشاهاایام کاه نامایادونام اتن چاه 

که نیم پوتایان و    "بُت" مینامندش ، ولی آنزمان بهش میگفتیم

بیشتر زمستانی  و باا وجاود ایاناکاه فصال باهاار باود ولای 

همدنان آنها را مجبور بودم پا کنم، و در آنروز و فارصاتای 

  .که پیش آمده بود بتهای من داشتند مانع میشدند

خالصه به این شرط که دروازبان باشم قبول کردند که مناهام 

. باشم و رفتم جلوی دروازه ایستادم و بازی از سرگرفته شد 

به وجد اومده بودم و در پوست خاودم نامای گاناجایادم، و باا 

حرکت توپ و هر ضربه گزارش هم میدادم و آنزمان نااظام 

گنجاپور و حمید برمکی از معروفین فوتبال ایاران باودناد و 

من نام حمید را برمکی صدا میکردم و نام کسی که ماناو باه 

بازی دعوت کرده بود و اسم او هم حمید بود را جاسمایاان و 

خودم هم شده بودم محمد بیاتی دروازباان تایام مالای  و تایام 

 !  مقابل هم شده بود تیم هند

؟ برای اینکه در دو جمعه قبل از آنروز تایام مالای ! چرا هند 

از تایام مالای ایاران شاکاسات  0 هند آمده بود ایران و سه بر

  .خورده بود

حات حمید برمکی، توپ و ُمایاباره بارای حامایاد جااسامایاان، 

جاسمیان یکی را جا میذاره و از جناح چپ توپ و مایافارساه 

برای حمید برمکی، حمید برمکی توپ ش برخورد میکنه به 

 ............... دفاع هند و

و همینطور که توپ اینطرف و آنطرف میرفت منهام بشاکال 

  بهمنش گزارش میدادم و این عمل از روی خوشحالی ام بود

حمید پسر اوس اص ٍر، که  گفتم هم تیمی ما بود، بایاخاود و  

جهت و  دائماً بهم دستور میداد که چیاکاار باکانام و چایاکاار 

ببخشید زمین اتافااقای مایاافاتااد  ! نکنم و هر جای دیگر حیاط

بسمت من میامد غرغرم میکرد و بنوعی تقصیر من بود ، تا 

یه تاوپ اوماد طارفام و ماناکاه قاواعاد و قااناون گال : اینکه

کوچیک را درست نمیدانستم و فکر میکردم که محمود بیاتی 

توپ را با دست گرفاتام کاه !    دروازبان تیم ملی ایران هستم

و با ایاناکاار مان هاوار هام !   گل نشود ، خب این پنالتی بود

تیمی هایم بلند شد ،و هار ساه باه اعاتاراض هاجاوم آوردناد 

بسمت من، منهم تا اونا بهم برسند توپ را شوت کاردم و از 

 بخت  بدم  رفت  افتاد  تو حیاط  همسایه ، و  این  کارم  هم 

اینکارهایی که آنها میگفاتاناد را ناداشات و هایاداوقات بارایام 

اسباب بازی نخریده بود ولی با این وجود حسرتش را خایالای 

باگاذریام کاه باعادهاا و در . میکشیدم و نبودنش دلتنگم میکارد

بزرگی امان من و حمید دو دوست صمایامای و نازدیاک هام 

شده بودیام ولای در آن ساالاهاای باداگای و آنادوران باا هام 

همکالس بودن ، ساوهاانای شاده باود روی اعصااب مان و 

  .بیشترش هم از روی حسادت بود

حمید با وجود اینکه معلم خصوصی و سر خونه هام داشات، 

یادم نمیاید که هیدوقت نمره دیکته اش بیشتر از ده شده باشاد 

و منکه هیدکدام از اینها را نداشتم همیاشاه دیاکاتاه ام مایاشاد 

 .بیست، ضمن اینکه خط خوبی هم داشتم 

بعیی روزها و قبل از خوردن زناگ، باداه هاا در حایااط 

کوچک مدرسه گل کوچیک بازی میکردند و اکثاراً هام فاقاط 

تماشاگر بودم، چون بازیم نمیدادناد، و بایاشاتار ماواقاع کاناار 

  دیوار می ایستادم و  تماشاگر بازی کردنشان بودم،

اواخر اردیبهشت بود و یکروز صبح دو ساعت اول، کاالس 

ما را گفتند کاه تاو حایااط باماونایام، زیارا کاه کاالس ماا را  

 .  میخواستند در اختیار کالس ششمی ها بگذارند برای امتحان

همیشه و در هر فرصتی که برای بده ها پیش مایااماد بسااط  

گل کوچیک بپا میشد و آنروز هم طبق معماول باداه هاا یاار 

گیری و چهار تیم چهار نفره درست کردند بارای باازی، کاه 

برنده بجا بازی کنند، بادیان تارتایاب کاه هار تایامای کاه گال 

میخورد باید بیرون میرفت و تیم دیگری  بجایش وارد مایاشاد 

و با تیم برنده بازی میکرد، روی پله ها نشسته بودم و تمااشاا 

میکردم  ، خیلی دوست داشتم که بازی کنم زیرا که هیدوقت 

ناه !  پیش نیامده بود که با بده های همکالسی ام  باازی کانام

فقط فوتبال، بلکه زیاد این امکان برایم بوجود نیامده باود کاه 

با بده های هم سن و سال خودم بازی کرده باشم، و هامایاشاه 

سروکارم یا با کارگرهای آهنگری اوس اص ار باود و شاب 

هم وقتی که دست از کار میکشیدیم دیار وقات باود و دیاگار 

بده ای تو کوچه نبود که باهاش بازی کنم، و از طرف دیگر 

بقدری هم خسته و کوفته میرسیدم خونه که از فرط خساتاگای 

نمی فهمیدم شام چی میخورم و چطور مشقهایم را مینویسم و 

 .    اکثر اوقات هم روی کتاب و دفتر مشق م خوابم میبرد

غرق تماشای فوتبال بازی کردن بده هاا باودم کاه یاکای از 

آنها صدایم کرد و چون یکی شان دیگر نمیخواست بازی کناد 

 .و تو زده بود از من میخواست به تیمشان بپیوندم 
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کتک و فحش خورده بودم و تازه کاتاک اصالای هام تاو راه 

بود، یعنی اص ر آهنگار،  اوساا کاارم کاه فارساتااده باودناد 

دنبالش گوشه حیاط مدرسه و کنار توالت چمبک زده باودم ، 

و هق هق گریه میکردم ، که سایه یکی را جلوم دیدم، خاودم 

را جمع و جور کردم وسرم را گرفتم میون بازوانم و منتظار 

ضربات مشت و لگد طرف شدم،صدای معلم را شانایادم کاه 

پنداری تنها او بود که این  بیعدالتی و ظلمی که بار مان روا 

شده است را درش کرده بود، دستی بسرم کشید و باا صادای 

 ؟!مهربانه اش  سئوال کرد که چی شده 

نگاهش کردم و ب یم دوباره تارکایاد و زدم زیار گاریاه ،  

دستم را گرفت و از زمین بلندم کرد  ! نمیتوانستم حرف بزنم

و بردم دم شایار آب و شایار را بااز کارد و گافات دسات و 

صورتم را بشورم و  خواست که آروم باشم ، آبی باه سار و 

صورتم زدم ولی همدنان گریه امانم نمیداد ، و او باا لاحانای 

مالیم و مهربان میگفت نترس پسرم ، طاوری نشاده ، پایاش 

 ........... .میاد

بخدا خودش افتااد زمایان ، مان کااریاش ناکاردم !  آقا اجازه 

  بخدا،

  .بخدا تقصیر ما نبود ! آقا اجازه

؟ آگاه اوس اصا ار ! آقا اگه اوس اص ر از کار بیکارم کناه

  ؟! بیرونم کنه

آخه من نون آور خاوناه  ! سفره ! آقا جونم نیست ! آقا اجازه

 .ام 

 ؟  ! اگر اوس اص ر بیرونم کنه ! آقا اجازه

اشک را تو چشمان معلم جوانم دیدم و پنداری فقط او بود که 

! درد منو میفهمید، شاید خودش بدگی هااش ماثال مان باوده

  .شاید خودش هم مثل من بیکس است

بعدها فهمیدم که او شهرستانی بود و دانشگاه درس  ! نمیدونم

میخونده و برای کمک خرج تحصایال صاباحاهاا تاو مادرساه 

  درس میداده

  اگر مادرمون بفهمه پدرمو در میاره! آقا اجازه

و اینکه یاکای را پایادا کارده باودم تاا  ! آقا اجازه ! آقا اجازه

 بتوانم همه دردهایم را برایش بگم ، با همون زبان بدگانه ام  

قبل از اینکه اص ر آقا برسه، آقا معلاماون رفات و کاتااب و 

دفترم را آورد و گفت که برم خونه و هناگاام اومادن اصا ار 

آقا اونجا نباشم و از در حیاط فرستادم بیرون مدرسه خاتامای 

  دو تا درب داشت که یک در کوچک که تو کوچه  شادمانی 

بخصوص حمایاد پسار اوس !  میاعف آنها را عصبانی کرد

اص ر را و پنداری لقاب دادن حامایاد بارماکای کاه آنادوران 

ستاره مشهور فوتبال ایران بود او را راضی نکرده بود،  که 

اومد سینه به سینه منو شروع کرد به فحشهای باد و رکایاک 

دادن ،   ما ازم پار شاده باود از هاوار و صادای باداه هاا  

بخصوص حمید ، و یجورایی دست و پامو گم کارده باودم و  

؟ و اورا کاه  ! بطوری که نفهمیدم چیکار کرده ام و چی شده

دائماً بر سینه ام میکوفت را هُلش دادم ،  کاه ولاو شاد روی 

زمین ونمیدونم و نفهمیدم سرش بکجا خاورد کاه خاون ازش 

و پنداری از بخت بد من سرش خورده بود به لاباه  ! راه افتاد

بده ها دفتر را خبر کاردناد  ،!! شیر آب خوری  گوشه حیاط

و با یک چشم بهم زدن خاتمی وخالصه همه هراسان ریختند 

تو حیاط ، از مدیر مدرسه و چند تا معالام و باداه هاا هام باا 

دیدن آنها همه و همزمان شروع کردن به تعریاف کاردن کاه 

چگونه من حمید را کتک زده ام و همه تقصیرها هام از مان 

  !بود و روی من سوار شد

خیلی ترسیده بودم و حسابی خودمو باخته بودم و زباانام باناد 

اومده بود و نمیتوانستم حرف بزنم و از خودم دفاع کانام ، و 

 . از ترس گریه ام گرفته بود

یه خانم معلم داشتیم که مال کالس سومی ها بود، کلای باد و  

بیراه بارم کرد و مکرر و با حالاتای خاواص باه آقاا خااتامای 

 ! مدیر و صاحب مدرسه تأکید میکرد که

مگر نگفتم این مدرسه برای خودش اسام و رسامای داره و  

جای اینگونه بده های تت و بی پدر مادر نیاسات، اگار ایان 

 بده ّشر و تخم حروم نبود که مدرسه دیهیم بیرونش نمیاکارد

......... 

هر کی یه چیزی میگفت و همه جمع شده بودند دور حمایاد و 

گهگاهی هم میامدند بطرف منو درشتی بارم میکردند و منهام 

 .از ترس کز کرده بودم کنج دیوار

یکی دیگه از معلمها هم که یه ماشین فاولاکاس قاوربااغاه ای 

داشت ماشین شو روشن کرد کوچه را دور زده باود و آماده 

و حمید را بمقاصاد  ( درب سمت حیاط) بود دم درب گاراژی

درمانگاه قاسم آباد بردند و یکای را هام فارساتاادناد باه اوس 

 .اص ر خبر بدهد

خیلی بیداره و غریب و بیکس شده بودم و از بده ها گارفاتاه 

تا معلمین و خالصه همه میومدند و یه چیزی بارم میکاردناد،  

 و در همون چند دقیقه به  اندازه یک دنیا هم از  آقای  خاتمی 
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همسری را گفت تا به امروز و البته با ادبیاتی که مخصوص  

خودش بود مرتیکه هنوز شاشاش کاف ناکارده ، هاوای زن 

بهش گفتم حسین سر تو بنداز کارتو باکان ، !  گرفتن گرفتش 

گاوش  ! خودم سر فرصت برات یه زن خاوب پایادا مایاکانام

  نکرد ، که نکرد

به تیر غیب دچار بشن که این وصله ناجور رو گذاشاتان رو 

 .......... دامن ما

خالصه کنم ، شکستن سر حمید پسر اوس اص ر برای عماو 

حسن شد دوره کتابی که درس اولش از ازدواج آقام با مادرم 

بود و درس دومش جدا شدن کاری  آقاام از عاماو و باقاول 

خااودش یااه چااراغ را دوچااراغ کااردن و خااالااصااه باالاانااد 

پروازیهای مادرم که باع  سفر آقام شده بود و در نهایت بی 

 ............ پدری من و

و به صفحه صفحه اش فحش میداد و نفریان مایاکارد بااعا  

عمو حسن و زنش یکنوع کینه و حسادت نسبات  .بانی اش را

و همه به این علت بود کاه ماادرم ساه !  به خانواده ما داشتند

شکم زائیده بود و زن عمو صدیقه نازا باود و اجااقاش کاور 

دستم را محکم گرفته بود تو دستش و کشاان کشاان مایاباردم 

بسمت دکان اص ر آهنگر و هر چند قدم هم بار مایاگاشات و 

  .مشت و لگدی هم نثارم میکرد

رسیدیم در دکان واز دیدن اص ر آقا تعجاب کاردم زیارا کاه 

حدس میزدم اتن باید یا در مدرسه باشد و یاا در درمااناگااه 

ولی او در دکان بود و بمحض دیدن مان و عاماو  ! قاسم آباد

حسن بسمت مان آمد، بیشتر از همه از خونساردیاش تاعاجاب 

  کردم،

کاجاا باودی :   چاق سالمتی با عموم کرد و سپس رو باه مان

 ؟! ؟ چرا از مدرسه در رفتی! پسر

 ؟! حاج اص ر چی شده :: عمو حسن

هایادای بااباا ، باازی کارده اناد، تاو باازی  :: اص ر آهنگر

!  دعواشون شده، اوس حسن خودتو ناراحت ناکان، باداه اناد

تاازه طاوری  :: طوری نشاده، عاماو حسان ! پیش میاد دیگه

؟ ! نشده و اینهمه بده رو کتک زده اید ، مگه بده یاتایام باود

از هیکلت و سن و سالت و اسم و رسمت خجالات ناکاشایادی 

 ؟! مرد

نمیدونم چه کینه و کادورت قابالای بایان عاماو حسان و اوس 

 اص ر وجود  داشت  که من  بدبخت  این وسط  داشتم  بهانه 

باز میشد و ورود و خروج مدرسه هم از همان آنجاا  باود و 

یک درب بزرگ آهنی یا بعبارت آنروزها گاراژی در حیااط 

  .داشت که معموتً بسته بود

از یکطرف دلم نمیخواست برم و میخاواساتام کاه اصا ار آقاا 

و همونجاا  ! بیاید و هر بالیی که قراره بر سرم بیاورد، بیاره

قائله ختم شود و موضوع بگوش مادرم نارساه، و از طارف 

، بااتخاره ! دیگر فکر میکردم که نمیشه کاه ماادرم نافاهاماد 

اخراج من از مدرسه و کارم را متوجه خواهد شد و الاباتاه و 

غافل از اینکه یکی را هم فرستاده بودند پای ماادرم، زدم از 

مدرسه بیرون و آنموقع روز نمیدونستم که کجا باید برم و باه 

چه کسی میتونم پناه ببرم ، و دائماً هم دلشوره داشاتام کاه تاو 

دفتر مدرسه چه میگذرد و دلشورگی ام بیشتر میشد ، وقتیکه 

باد جاایای گایار !  چهره خون آلود حمید جلوی نظرم مایااماد، 

افتاده بودم و راه به هی  جا نداشتم، و عقلم هم نامایارسایاد کاه 

 ! بتونه بمن کمک کند و بگوید که چیکار کنم بهتر است

بعد از یکی دو ساعت پرسه زدن بای هادف در کاوچاه پاس 

کوچه ها، زد بسرم که بروم سرکار عمو حسن، هر چناد کاه 

او باهمون قهر کرده بود و یکهفته ای بود کاه خاباری از ماا 

نداشت و نمیگرفت، ولی تنها کسی باود کاه مایاتاونساتام بارم 

پیشش آخرش تصمیمم را عملی کردم و راهی خیاباان بااناک 

شدم آنجایی که عمو حسن کار میاکارد ، او هام باناا باود ،و 

میدونستم    خونه یکی از اقوام داره  یه اطااق مایاساازه ، و 

 سر کارشو بلد بودم،   

تو فکر اینکه کار درستی میکنم یا نه متوجه مسیر راه نشادم 

عمو حسن روی چاوب بسات !  و خودم را دم کار عموم دیدم 

بود داشت دیوار چینی میکرد و تا اومدم باخاودم بایاام او هام 

منو از باتی چوب بست دید و وقاتای ماتاوجاه چاهاره کاتاک 

خورده و درهم من در آنموقع و ساعت روز افتاد ، هاراساان  

از روی تخته اومد پائین و با نگرانی میپرسید که چای شاده، 

و دائماً هم تکرار میکرد که چی شده بطوری که بامان اصاالً 

فرصت حرف زدن نمیداد  و فکر میکرد ممکناه اتافااق بادی 

  .برای یکی از اعیای خانواده افتاده باشد

باتخره بزبان اومدم و با هر جون کندنی که بود و البته بنفع  

خودم ماجرا را برایش تعریف کردم، عمو حسن یکی زد تاو 

سرم و رو کرد به یکی از کارگرهایش و با حالتی عصاباانای 

شروع کرد هر چه بد و بیراه که در دنیا وجود داشت را نثار 

 آقام کرد و از روزی که مادرم را انتخاب کرده بوده بعنوان 
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میرفته میدان ژاله خونه یکی از فاامایالاهاا کاه وضاع خاوبای  

  ..... داشتند، و رختی می شسته و نظافتی میکرده و

وقتی اومد خونه منو دید تعجب کرد و پرسید ، مگه سارکاار 

؟ و به دروغ بهاش جاواب دادم کاه کاار ناداشاتایام و ! نبودم

  اص ر آقا زود تعطیل مان کرد

 نون گرفتی ؟

  ؟! برم بگیرم ! نه

نه نمیخواد ، پلو آوردم ، تاا داغ کانام بارو در خاوناه عاماو 

ابوالفیل بگو زن عمو طاهره عموت نیسات ، باداه هااشاو 

گویا عمو ابوالفیل کاه راناناده باود   برداره شام بیایند اینجا،

شبکار بود و آنشب نمی آمده خونه فاصله خونه ما باا خاوناه 

عمو ابوالفیل فقط چند تا خونه بود و دیگه تو نرفتم و از دم 

درب پی ام مادرم را به زن عاماو دادم و او هام قاباول کارد 

گفت که اتن میادش از این اتفاق خوشحال بودم ، زیرا وقتی 

عمو حسن که معروف بود به هوچی گری و هر چایاز سااده 

ای را سختش میکرد و شلوغ بازی در مایااورد ، فاقاط زن 

 .عمو طاهره حریفش میشد و در ضمن تنها مدافع منهم بود 

خدا خدا میکردم که وقتی عمو حسن میاد، زن عاماو طااهاره 

پیش ما باشد، و از طرف دیگر و با توجه به ایاناکاه باعاد از 

اخراجم از مدرسه دیهیم، این زن عاماو طااهاره باود کاه باه 

هزار در زده بود تا آن موقع سال در مدرسه خاتمی اسمم را 

 ! نوشته بود، اگر بفهمد از مدرسه جدید هام اخاراج شاده ام

  ؟! چه خواهد گفت و چه خواهد کرد

راستش عمو حسن آنقدر شلوغش کرده بود و ذهنام را بارده 

بود بجاهای بیخود که همه اش فکر میکاردم از مادرساه هام 

  .اخراجم کرده اند

زن عمو طاهر با دوتا دخترش اوماد و از در کاه اوماد تاو 

هار ساه ) زن داداش:   حیاط با شوخای رو باه ماادرم گافات

جاری رو حساب شوهرانشاان هامادیاگار را چانایان خاطااب 

ماایااکاارد و باارادر شااوهاار هااا را هاام بااا پاایااشااونااد داش نااام 

؟ که مادرم پا  ! ، بگو ببینم چی شده! پلو خورانه (میبردند  

در  . و پدی باهاش کرد که من نفهمیدم و او هام سااکات شاد

تمام مدت من جسمم در حیاط یا سر سفاره و خاالاصاه آناجاا 

بود البته همراه با یک وحشت درونی و اینکه این خوشی هاا 

زود گذر خواهد شد و اتنه که با آمدن عمو حسن جهنم منهام 

 آغاز خواهد شد و یک لحظه هم از این فکر  بیرون  نمیرفتم 

  میشدم تا آنها دق و دلی اشان را سر هم خالی کنند

 ( از کوره در رفت و بسمت من هجوم آورد) :: اوس اص ر

؟ اصالً تو کجا بودی که من تو را کاتاک ! من ترا کتک زدم

؟ صااد دفااعااه بااهاات نااگاافااتاام باادااه ناابااایااد دروغ ! زده باااشاام

  ..........؟! بگه

من اصالً به عمو حسان حارف اصا ار آقاا را نازده باودم ، 

اصالً عمو حسن فرصت حرف زدن بامان ناداده باود ، چاه 

برسه به اینکه من گفتاه بااشام اصا ار آقاا ماناو زده، عاماوم 

  .و ول کن هم نبود !! اینحرفها را از خودش میزد

خالصه یکی این بگو و یکی آن بگو، طوری کاه صادایشاان 

بات رفت و من همه اش فکر میکردم اتن میپرند بهم و کتک 

کاریشان میشود، ب یر از کارگرهای دکان، کسبه اطراف هام 

با یک چشم بهم زدن ریخته باودناد تاو دکاان و خاالاصاه باا 

هزار جور تهدید کردن و خط و نشان کشیدن برای همادیاگار 

عموم دست منو کشیاد و از ما اازه !  و با وساطت حاضرین 

رفتیم بیرون خدائی اص ر آقا بد نگفت و این عمو حسان باود 

که به او گیر داده بود و این گفته اص ر آقا را بهانه کرده بود 

که وقتی عمو بزرگ هست او چیکاره است که میاخاواد ماناو 

در راه که میرفتیم عموم گفت دیگر تزم نایاسات کاه  آدم کند

برم در دکان اص ار آهاناگار و از فاردا بارم سارکاار پایاش 

خودش و شب هم خودش میاد پیش مادرم و باهااش صاحابات 

میکنه، و تأکید کرد که یکسره برم خونه تا شاب خاودش هام 

  .بیاد

خیلی دلم میخواست بفهمم چه بسر حامایاد پسار اوس اصا ار 

اومده ، ولی جرأت نداشتم بارگاردم آهاناگاری یاا مادرساه و 

بپرسم و جویای حال او شوم، بعدها فهمیدم که سرش بر اثار 

اصابت به شیر آب شکساتاه ولای چایاز ماهامای ناباوده و در 

مدرسه با وساطت معلممان و شکیبایی اص ر آقا قائله خاتاماه 

رفاتان و !   پیدا کرده بوده و در اینجا و از روی نادانام کااری

پناه بردنم به عمو حسن کارها را صاد چانادان خاراب کارده  

باه هامایان  !بود و این انتخاب غلط سرنوشتم را ت یایار داد  

 ! سادگی

رفتم خونه و مادرم نبود و دو سه ساعتی گذشت و دم دماای 

غروب اومد که البته بعدها شرح خواهم داد که ماادرم بادون 

اینکه من بفهمم و بدور از چشم فامیل و البته فاقاط زن عاماو 

 گهگاهی !  طاهره زن عمو ابوالفیل  و  بی بی  میدونستند 
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مهری جان بده تربیت میخواد، نمیشه کاه  : زن عمو صدیقه 

فقط پس انداخت و ول  کرد  تاو خایااباون  تاا باالی  جاون  

 .مردم بشه

اون بابای بیخیالش ، که ول کرده رفته ، تو هام  : عمو حسن

که معلوم نیست از صبح چادرت را سرت مایاکانای و کادوم 

  ؟!جهنم دره ای میری ،

که متوجه شده حرفها هماه باوی طاعاناه ) ) : زن عمو طاهره

داره و در اصل بزرگترها دارند به خرده حسابهای شخصای 

اوه ه ه ه ،  داش حسان (  اشان  میرسند میاد وسط و گفات 

؟ چرا درست و حساابای !؟  شلوغش کردی  ! ،چه خبر شده 

 ؟! نمیگی چی شده

تاو ایاناا  ! د  نذار باگام(  رو به زن عمو طاهره : ) عمو حسن 

لوس و ننور بارشون آوردی ، هماه چای  ! رو خراب کردی

 . زیر سر توئه

داش حسن ، اوتً مگاه چای شاده،  ماگاه  :: زن عمو طاهره

 .........؟ اول تو بگو چه جرمی کرده ! بده ام چیکار کرده

معلوم نیست با چای زده  ! د  بگو چیکار نکرده :: عمو حسن

پساره دم !   تو سر پسر اوس اص ر، شانس آوردیم که نمرد 

مرگ بوده، معلوم نیست باچی،  طاوری زده تاو سارش کاه 

داشته می مارده ، مان تماذهاب اماروز از کاار و زنادگای 

افتادم، از صبح دنبال کار این لناده هاور باودم، هازار جاور 

 مجیز اص ر آهنگار و گافاتام کاه ماباادا باره شاکاایات کاناه

............ 

عمو حسن همینطور داشت آسمون و ریسمون بهم می باافات 

و هر چی هم که میگفت دروغ میاگافات و حاات چارا ، مان 

  ! نمیدونم

 

 .و تمام وجودم مملو از ترس و دلهره بود

سفره انداختیم و جایتاان خاالای  پالاو باا خاورشات باادماجاان 

خوردیم و داشتیم سفره را جمع میکردیم که عمو حسن در را 

باز کرد و همراه زن عمو صدیقه و یاک پااکات مایاوه وارد 

شدند ، که ورودشان هم تعجب مادرم و هم زن عماو طااهاره 

آندو فکر کاردناد کاه عاماو حسان بازرگای .  را بهمراه داشت

و بعد از چااق  !! کرده است و برای آشتی کنان پیش قدم شده

سالمتی عموم رفت و روی تختی که نشیمن گاهماان باود در 

تابستان و در حیاط خونه،  تکیه زد و مادرم باالفااصالاه یاک 

چایی ریخت و گذاشت جلویش ، قندی انداخت در دهان و بی 

مهری خانم میدونی اماروز  : مقدمه رو به مادرم کرد و گفت

  ؟! ؟ برات گفته ! باز پسرت دسته گل به آب داده

نگاههای زن عمو طاهره و مادرم بمن دوخاتاه شاد و ماناهام 

  .خودمو جمع و جور کردم و دهانم قفل شده بود

؟ و بالفاصله ! مادرم با تعجب پرسید باز چی شده داش حسن

خدا نیست و نااباودت کاناه ، بااز چاه  : رو بمن کرد و گفت

 ؟! آتیشی سوزوندی

عمو حسن دنبال حرف مادرم را گرفت و ادامه داد ، آقاا را 

امروز هم از مادرساه دوبااره بایاروناش کاردناد و هام اوس 

اص ر جوابش کارد، آخاه زن ایان چاه جاور باداه تاربایات 

  ؟! کردنه

زن عمو طاهره که دختر کوچیکش پاوران رو پااش خاواب 

بود ، شوکه شده بود و هیدی نمیگفت و فقط بمن خایاره شاده 

  .بود

) ؟! ذلیل مرده ، چرا تل شدی و خفه خون گارفاتای : مادرم

  داش حسن د  بگو چی شده ( رو به عمو حسن

آقا تو مدرسه گاردن کالافاتای کارده و زده پسار  : عمو حسن

اوس اص ر آهنگر را آش و تش کرده ، پسره هاماه روز و 

بیهوش توتخت بیمارستان بوده، زن داداش خدا به هماه اماان 

  .رحم کرده ، وات باید خیرات بدیم که پسره نمرده

  ؟! چی میگی داش حسن ! ای خدا مرگم بده : مادرم

فقط بلدید بده پس بیاندازید و ول کنایاد باه اماان  : عمو حسن

 ... خدا ، نمیگید بده تربیت میخواد ، باید بات سرش بود

  .صدیق جان خوشا به سعادت که بده نداری و راحتی : مادر
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برای رفاه گروه خارجی انجام شد، احداث یک جااده بایاسات 

ناجاف   –کیلومتری توسط وزارت راه از راه اصلی اصفهان 

نفری از عشاایار  655آباد تا محل فیلمبرداری بود، یک ایل 

بختیاری نیز بعنوان سیاهی لشکر به محل گسیل داده شادناد، 

و یک گروه از وزارت فرهنگ و هانار کاه در مایاان آناهاا 

هوشنگ شفتی، هژیار داریاوش، باهارام ری پاور، ماازیاار 

پاارتااو و هااوشاانااگ بااهااارلااو ناایااز حیااور داشااتاانااد، باامااحاال 

فیلمبرداری رفتاناد و هاماه ایاناهاا باه دهازیاناه دولات ایاران 

 .صورت انجام شد

اما در تب و تاب ساخته شدن یک فیلم هالیوودی در ایاران، 

هم استنتاج شد که ایران در طاول "  گل شیطان" این نکته از 

قصه بعنوان گذرگاه حمال قااچااق ماواد ماخادر خااورمایااناه 

حاس ساوءظان دولاتاماردان در ماورد ایاران و .  معرفی شد

نشااریااه ای نااوشاات .  ایااراناایااان بااار دیااگاار باارانااگاایااخااتااه شااد

یکی دو تن از نمایندگان مجلس اعاتاراض کارده اناد، ""..... 

ممکن است تهیه این فیلم لطمه هایی به حایاثایات ایاران وارد 

سازد، زیرا ایران بعنوان یکی از کشورهایی که قاچاق مواد 

ستاره سینماا .... " ) مخدر در آن رواج دارد ، معرفی میشود 

همه آن حوادثی که در فایالاماهاای (.    4311سال  111شماره 

جنایی این دوران به بازی گرفته شدناد، نشاانای از واقاعایات 

داشت، آمار و ارقام ارائه شده در همان نشاریاه مارباوط باه 

قاچاق مواد مخدر و قاچاقدیاان، ناگاراغانای آن دو ناماایاناده 

 4311مجلس را توجیه میکرد، فقط در هفت مااه اول ساال 

کیلو تریاش و هاروئایان در ایاران کشاف و  5538بیش از 

نفر بجرم حامال و  4655قاچاقدی دستگیر شده بودند،  458

نفار در شاهارساتااناهاا  1485معامله مواد مخدر در تهران و 

 1111تحت تعقیب قانونی قرار داشتند، و در سراسر ایاران 

. نفر به اتهاام حامال ماواد ماخادر در زنادان بسار مایاباردناد

 .فیلمهای جنایی سینمای ایران به زبان روز حرف زده بودند

. مقوله قاچاق مواد مخدر یکی از معیالت آشنای ایران باود

نیروهای انتظامی نمی توانستند جلوی قاچاق مواد ماخادر را 

بگیرند، که کم و بیش تاماام مارزهاای کشاور، جاز مارز باا 

 شوروی را عمالً در بر میگرفت، در استان  خراسان  مسیر 

احساس و عدم اطمیناان و " درون مایه اصلی فیلمهای جنایی 

به صورت غریبی با احساس جااری در جااماعاه و "  امنیت 

احساس عدم اطمیناان و امانایات . دولتهای ایران پیوند خورد 

همان قدر در مایاان ماردم جااری باود کاه در دولاتاماردان، 

سیاست پیشگانی که زیر زره بین بودناد و هار روز اماکاان 

تعویض آنها بدلیل اعتراض مردم و یا دستاورات شااه وجاود 

  داشت

نگاه سرشار از سوءظن به خویش در جاریاان سااخاتاه شادن 

توسط ترناس یااناگ باروز  4311در سال " گل شیطان"فیلم 

این فیلم باا سارماایاه ساازماان مالال ماتاحاد از طاریاق .  کرد 

صندوق تعاون آن در مورد نقش باندهای قاچاق مواد ماخادر 

در تخریب سالمت جوامع ساخته شد و ستاره هاای ماعاروف 

سینما در آن بازی کردند، داستان حکایت تالش چاناد ماأماور 

سازمان ملل در کشف و خنثی کاردن فاعاالایاتاهاای یاک بااناد 

حادود سای .  بزرگ قاچاق مواد مخدر از شرق به غرب باود

دقیقه از این فیلم در ایران میگذشت و عمر شریف هام ناقاش 

در وهالاه .  نماینده ایران در ساازماان مالال را باعاهاده داشات

ریتا هایاورث "  و "  یول برینر"نخست، آمدن بازیگرانی مثل 

به ایران سر و صادای فاراوانای ایاجااد "  تریور هوارد" و " 

کرد و خورش تبلی اتی شد برای دروازه هاای تامادن بازرگ 

شاه، اشرف و غالمرضا ، خواهر و برادر شاه، سر صاحاناه 

فیلمبرداری در استان اصفهان حاضر شدند و بار کاماک بای 

( 5)دههً چهل بخش -مروری بر تاریخ سینما ایران و جهان  
“داود رحیمی”  
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فرنگی ها، شعبه های بااناکاهاای اروپاایای و اماریاکاایای باا  

تسهیالت فراوان برای نقل و انتقال ارز، بوتیکها و مزوناهاا، 

کاباره ها و دانسینگ ها و رستورانهایی با اطعمه و اشاراباه 

خارجی، در دو طرف خیابان پهلوی بات، کالسهای رقص و 

باله و پیانو و گیتار و ماجاالت نشاریاات ریاز و درشات باا 

تااباالاایاا ااات جاادیاادتااریاان لااباااسااهااا و مااحااصااوتت آرایشاای، 

ت ییرمعماری خانه های مسکونی، و دگرگونی باافات شاهار، 

حتی نام خیابانها و ماراکاز شاهاری هام عاوض شاد، مایادان 

 .....کندی، خیابان آیزنهاور، بلوار الیزابت اول و دوم و 

ولی این تمدن نمایی و ارتباط با غارب نامای باایسات بااعا  

کمرنگ شدن مذهب و دین اسالم میشد و شعار و ماراسام و 

سوگواریهای اسالمی همدنان پابرجا باقیامااناد و سایاناماا در 

 . حفظ آن نقش بسیار مهمی را ایفا میکرد

 –با این احوال محبوبترین شخصیت نمونه ای سیناماا ایاران 

از این خصایص آگااهااناه فااصالاه گارفات و  –لمپن / جاهل 

لمپن در دهه / ادعا کرد قرابتی با آن ندارد ، شخصیت جاهل 

سی وارد سینمای ایران شده بود ولی در دهه چهل باه پادیاده 

لمپن لازومااً یاک لاوطای باا /بی مانندی بدل شد ، این جاهل 

سنت لوطی گری متعلق باه ایاران )  مفاهیم تاریخی اش نبود 

قبل از اسالم بود که پس از آمدن اسالم به ایاران باا پایاروان 

فتوت پیوند خورد ، و از قرن دوم هجری به عایااران رسایاد 

و شاید تاا (  که خصیصه جوانمردی را با حیله گری آمیختند 

لوماپان ) از لمپن " کارل مارکس "حد بسیاری یادآور تعریف 

Lumpan   ) در مورد بخشی تهیدستان شهری باود کاه آناان

 . را تفاله های طبقات دیگر میخواند

لمپن سینمای ایران هم میخواست در کشاکش مناسبات ناویان 

با تعابیر خودش وفادار بماند و   –اجتماعی ایران به سنت ها 

که البته و .  به مدرنیسم بازهم با تعابیر خودش دهن کجی کند

بنظر من با توجه به حفظ و حتی شرایط ماذهابای ماردم ایان 

 . لمپنها آگاهانه به سینمای ایران تزریق شده بود

شعبان جعفری معروف به شعاباان بای ما  کاه در کاودتاای 

نقش قاابال اشااره ای را باازی  4335بیست و هشت مرداد 

کرده بود و نمونه ای ترین جاهل تاری  معاصر ایران است، 

در چهارم آبان هر سال به مناسبت تاولاد شااه بسااط ورزش 

باستانی اش را پاهان مایاکارد و ناماایاش ویاژه ای را باراه 

 . میانداخت

قاچاق از اف انستان میگذشت و رفت و آماد دائامای افا ااناهاا 

عمالً کنترل ژاندارمها را ماحادود مایاکارد، قااچااقادایاان در 

استان خوزستان با تشکیالت قوی، کارمندان گمرش و برخی 

. از ماقااماات عاالایارتاباه اساتاان را در اناقایااد خاود داشاتاناد

راهزنیهای دائمی استان سیستان و بلوچستان و عادم امانایات 

در آن، این منطقه را به پایگاه دائمی قااچااقادایاان بادل کارده 

 . بود

در مورد مبارزه مأموران پالایاس  4314فیلمهایی که در سال 

و ژاندارمری با قاچاقدیان ساختاه و اکاران مایاشاد، الاگاوی 

: مثل فایالام!  تکراری چند دهه بعد از سینمای ایران را ساخت

قاچاقدیان آخرین گذرگاه ساخته خسرو پرویزی، طالی سفید 

ساخته جمشید شیبانی، که پر از تملق باود و باه ریشاه یاابای 

نپرداختند و هدف قدرت مأموران شاهنشاهی بود کاه باه رخ 

کشیده شوند و همیشه این ماأماوران باودناد کاه بارناده باازی 

میشدند، مگر فیلم سوداگران مرگ باه کاارگاردانای و باازی 

ناصر ملک مطیعی، که این فیلم ساعای کارد باا ناگااه وقاایاع 

نگارانه ای زندگی پر مخاطره قاچاقدیان را با دل مشا اولای 

 . آنان برای بقاء در آمیزد

 

 

 :جاهل ها و لمپن ها

دهه چهل را باا سارعات سارساام آور  مصارفای شادن بایااد 

میاوریم ، با آن چیازهاایای کاه داشاتایام و آن چایازهاایای کاه 

نخست "  علی امینی " میخواستیم بدانها بیفزائیم ، مهم نبود که 

، در ابااتاادای دهااه یااکاای از 4315وزیاار ناااپااایاادار سااال 

سخنرانیهایش دولت را ورشکسته خواند، یا سال باعاد ایاران 

میالایاون دتر، از  555از بانک بین المللی عمران و توسعه 

 41میلیون دتر، و از اماریاکاا  15صندوق بین المللی پول 

دهه چهل دهه وسوسه انگیز پاوسات .  میلیون دتر وام گرفت

انداختن ظاهری بود و داغ کردن تنور تجدد، در هاماان ساال 

آغازین این دهه باند جدید فرودگاه مهرآبااد تاهاران بامارحالاه 

بهره برداری رسید و عملیات ساختمان هتل هیلتون تهران باا 

سرعت جلو رفت، به تدریج شنااخات تاهاران قادیام و یاافاتان 

محله های قدیمی دشوار میشد و باعاباارتای فااصالاه طاباقااتای 

 بیشتر، ساختمانهای بلند، کنگره ها، و سمینارها  با حیور 
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 ناصر ملک مطیعی



 

 
را پاناج ساال  4331"  تت جوانمرد " مجید محسنی در فیلم 

/مرداد بر روی صحنه برد و نقاش تت  56پس از کودتای 

جاهل دریادلی دوست داشتنی را در سینمای ایاران جاا /  لمپن

 . انداخت

الگوی او طی سالهای بعد باه تابای بادل 

شد و سینمای ایران را پی خود کشایاد و 

پس از او کمتر ستاره مردی در سینماای 

 . ایران بود که نقش لمپن را بازی نکرده باشد

محسنی تت جوانمرد بعنوان مردی که وظیفه حفاظ خااناه و 

مال و مراقبت از دختر جوانی را باعاهاده داشات ، باا ایاماان   

بود و خدا و پی مبر سرش میشاد ، رویاای ماردمای باود کاه 

برای حفظ مال و ناموس خود پی قهرمانی می گشتند و او را 

 .در تت جوانمرد یافتند

پس از آن تت منشی روی پرده سینما، جوانمردی را هم در 

خاالاصاه قصاه ارائاه شاده در .  ذهن تماشاگر متبادر ساخات

تبلی ات مطبوعاتی تت جوانمرد بر ویژگی های غیار ماادی 

قهرمان فیالام بار خاالف .... ""...  قهرمان اثر پای می فشرد 

اغلب جوانان امروزی که برای بدست آوردن پول و ثاروت 

بیش از اندازه تالش مایاکاناناد، ماردی اسات کاه باه ماادیاات 

توجهی ندارد و حتی ثروت به ارث رسیاده پادرش را بادون 

 "".توجه راکد میگذارد 

او نماینده مردمی شد که تحصیل نکرده باودناد، سارماایاه ای 

برای تجارت نداشتناد، و از ناو کایاساه گای دوران ساهامای 

یک کنار مانده اقتصادی و اجاتامااعای کاه .  عایدشان نمی شد

گاه و بی گاه به بهانه ای مرفه این را مساخاره مایاکارد و باه 

لمپن سینمای ایاران /  جاهل . متمولین و دولتمردان نیش میزد

آنتی تز ارزش های شهری بود که فقر را فییلت میشمرد و 

او و همراهانش همیاشاه .  از تعلقشبه طبقه پائین گالیه نمیکرد

در حال پرسه زدن در کوچه ها و خیابانها بودند، و تصاادفااً 

با حادثه ای روبرو میشدند و یگانه چیزی که برایشاان مااناده 

بود، یعنی قدرت جسمی اشان را ابراز میکردند، نجات زنای 

از چنگ اوباشان شهری و تجاوز جنسای قصاه بسایااری از 

 . آثار این ژانر را شکل میداد

لماپان دوسات داشاتانای باه ولاگاردهاا، /  زیر مجموعه جاهل 

قاچاقدی ها، باجگیرها، دتلها، قداره بانادهاا، قاماارباازهاا و 

. دزدانی تسری یافت وکه زاده مناسبات جامعه شهری باودناد

 . و فرزند زندگی مصیبت بار تهیدستان شهری بشمار میرفت

آنده که لمپن  پرولتاریا نبود، اما از بازار کار آشافاتاه ایاران 

مارد بایاکاار شاهاری، کاه احاتاماات دیاروز در .  خبر مایاداد

روستای دوری زندگی میکرد، برای بقا در شهر بزرگ فقط 

به مردانگی اش یا سلسله مراتب خانوادگی، از پادر و پسار 

اتاوپایاای .  گرفته تا مادر و دختر می بالید تا شاید آرام بگایارد

گم شده او را طی لحظاتی که احساساتی میشد، شاعاار مایاداد 

یا زیر آواز میزد، مجسم میکردیم که به قصاه پاریاان تاعالاق 

 . دارد

باه  4331دشمن ماردم در ساال " عباس مصدق که در فیلم 

هیبت جاهل دوست داشتنی در آمد، در تثبیت ترکیاب ناماوناه 

ای جاهل سینمایی نقش عمده ای باازی مایاکارد، ولاو آناکاه 

هرگز به حد ستاره ها نرسید، او را معماوتً باعاناوان حاامای 

آدمهای بی سرپرست، یک فرشته نجات آسمانی، شناختیم که 

زوج  4314سیامک یااسامای در ساال " ورپریده " در فیلم 

 . جوانی را از آزار تاجر متمولی نجات داد

در فیلم مرد میدان از سااخاتاه هاای ساردار سااکار در ساال 

و در .  جوان سرگردانی را به راه راست هدایت کارد 4315

فیلام ماادر فاداکاار باکاارگاردانای 

 4315ابراهایام بااقاری در ساال 

زنی را از بدنامی رهایی بخاشایاد 

و در فیلم جاهل محله  و یاا شابای 

در تلاه زار هار دو از سااخاتاه 

زن بی پنااه دیاگاری را  4313های سردار ساکر و در سال 

دو فیلمی کاه حسایان مادنای بار .  از چنگ اوباشان نجات داد

مبنای شخصیت جاهل یکه بزن و رش گوی عابااس مصادق 

جمعبندی دهن کجی مردان سنتی در بارابار جاواناان .  ساخت

 تجددگرا بود و بعبارتی حفظ و تبلی  دین مبین اسالم 

 4313عباس مصدق در فیلم جاهل ها و ژیگاولاهاا در ساال 

" وست ساید" در برابر جوانانی که ادای شخصیتهای داستان 

را در میاوردند ایستادند تا درس ادبی به  4185رابرت وایز 

لاماپان و /  آنها بدهند، مایه جدایی، افتراق و دشامانای جااهال 

ژیاگاولااوی غاارب زده سانات مااناادگاار سایانااماای ایاران را 

 . میساخت

بدل شدن ناصر ملک مطیعی از جوان ماتاجادد شاهاری دهاه 

، و " گارداب" ، " افساوناگار" ، "  ولاگارد " سی در فیلماهاای 

به جاهل دوسات داشاتانای دهاه چاهال "  هفده روز به اعدام " 

نمایشگر دیدگاه و ذائقه تماشاگر و ناگارش سایاناماای ایاران 

 بود، 
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هیبت ملک مطیعی با کت و شلوار شیک هفده روز به اعادام  

یا مهندس امروزی فیلم افسونگر فراموش شد و کسای بارای 

تماشای او در قالب جوان ماتم زده فیلم ولگرد و متم باه قاتال 

مالاک ماطایاعای در .  فیلم هفده روز به اعدام تمایل نشان ناداد

از ساخته های اسماعیل کوشاان در ساال "  کاله مخملی" فیلم 

، کاله مخملی به سر گذاشت، کت تیره بلند و پایاراهان 4314

. سفیدی به تن کرد و برای همیشه یک جاهل تماام عایاار شاد

جوان متجدد دیروز، مرد جاهل روز بشمار میرفت و الگوی 

 . مناسبی برای همتایان سینمایی اش میساخت

بازی او در دو نقش مرد روستایی و جاهل کاله ماخامالای در 

این فیلم مایه کمرنگی بود و از بدل شدن کشاورزان به لماپان 

با معارفاتاهاا "  او به نقش جاهل مهربان در فیلم . های شهری 

همدون فرشته نجاتی زن  4315ساخته حسین مدنی در سال 

ماردهاا "  و دختر فقیری را زیر بال و پرش گرفت و در فیلم 

در قاالاب  4315از ساخته های خودش در سال "  و جاده ها 

یک راننده کامیون، زن سرگردانی را پناه داد و کالایاشاه اش 

 . را تحکیم بخشید

 4313اسامااعایال کاوشاان در ساال "  ابرام در پاریس " فیلم 

جمعبندی فیلمهای جاهلی ملک مطیعی در اقتدا به سنت ها و 

سافار او در هایابات جااهال کااله .  زدودن عالئق غربی باود

مخملی به فرانسه برای برگرداندن برادر غرب زده اش باود 

 که قصد ازدواج با دختری فرانسوی را داشت، 

 

او .  و به دلباختگی خاود او باه دخاتار پااریسای مای اناجااماد

سرانجام متوجه میشد رفتار و کردار دختر با سنتهایی کاه او 

بدان اعتقاد دارد م ایر اسات، و بارادرش را باه ایاران بار 

فایالام .  میگرداند و با دختر ایرانی پای سفره عاقاد مای نشااناد

همدون کالس درسی تمااشااگاران را از تاهاران باه فارناگ 

میبرد و بر میگرداند تا او را توجیاه کاناد هایا  چایاز  باجاز 

در تصویر تبلی ااتای فایالام کاه .  پیوندبا گذشته پایدار نمی ماند

جمله طنز آمیزی فیلم مشترش ایران و فارانساه در آن خاود 

نمایی میکرد، ملک مطیعی با مایویی بر تن و کااله ماخامالای 

بر سر به زنی که مایو چسبانی به تن داشت مینگریسات، در 

 . کنار این تصویر این جمله هم جلب نظر میکرد

 داستان فیلم عالوه بر آنکه رنگ و روح  ایرانی  دارد  و "" 

قهرمان آن یک ایرانی خالص است ، دارای زمیاناه فارناگای 

است و در آن از زیبایی ها و مناظر پاریس بخوبای اساتافااده 

 "". شده 

ایرانی خالص در تعاریف سینمای ایران جاهل لمپنی بود کاه 

ضمناً خدا و پی مبر هم سرش میشد، هر چناد کاه ارتابااط باا 

غرب را هم رد نمیکرد، نکته مستتر در فارساتاادن بارادرش 

به فرنگ برای تحصیل یا عالقه اش به دختار پااریسای، اماا 

در نهایت همه چیز را در بازگشت به سنت ها و سافاره عاقاد 

 . خالصه میکرد

توصیف رابطه مرد ایرانی و زن فرنگی ، فارهاناگ غارب 

در فیلم عروس فرنگی نصرت هللا وحدت که در هماان ساال 

وحدت نیز عاناوان مارد .  ساخته شد نیز وجود داشت  4313

( پوری بنایی) نمونه ایرانی پس از مراوده اش با زن فرنگی 

ایان اشااره .  تماشاگر را نصیحت کرد به سنتها پایدار بمااناد 

تأکید باه راباطاه باا غارب در ایان دوران باا باحا  قااناون 

کاپیتوتسیون هم مصادف بود که حسنعلی ماناصاور ناخاسات 

وزیر ، قانون آنرا به مجلس برد ، روندی که باا ساوء قصاد 

 .به جان منصور در برابر مجلس و کشته شدن او دنبال شد 

لمپن سینمای ایران ، فرزند تقالی سیاسی مردم اقشاار / جاهل

پائین جامعه بود که در مناسبات اقتصادی ایران دهاه سای و 

. چهل شکست خورده بودند و جایی برای خویش نمی یافتناد 

میلیون تومان در ساال  655ایران دائماً با کسر بودجه ، مثالً 

روبرو بود و افزایش مالیات بر در آمادهاا نایاز آنارا  4314

ترمیم نمیکرد، بنای این ژانر همدون اسطوره پهلوانی قصاه 

های قدیم ایرانی، که لمپن قهرمان تلویحاً ریشاه خاود را باه 

آنها نسبت میداد، بنایش را بار تیااد فاردگارایای بای حاد و 

حصر و شرایط ناگزیر محیاط ، آزادی بایاان و ماحادودیات 

کالم، و تقالی فرد و قدرت جمع میگاذاشات ، ادعاای لاماپان 

قهرمان در با زورگوها، ثروتمندان، و غاربازده هاا زائایاده 

نیازهای مردمی بود که در بارابار راناده  شادن  ماقااومات 

فایالاماهاای .  میدادند و نمی خواستند در جامعه محو شاونادنشان

ایران بندرت در شخصیت لمپن تفحص کردند و زیر پاوسات 

ظاهری اش را در نوردیدناد، طای لاحاظااتای او را شایافاتاه 

آنده که در عشق او باه زنای .  پذیرفته شدن در اجتماع میدیم

از طبقه بات برجسته میشد، لمپن سایاناماایای در بسایااری از 

نمونه ها مترادف با مرد سینمای آکشن بود، کسی کاه راه و 

 رسم استفاده از مشتهایش را میدانست، و هاماداون پاهالاوناان 

قدیم با دست خال، حریفانش را که اسالاحاه سارد و گارم در 

 او هیدگاه  از کسی  کمک . اختیار داشتند را م لوب میکرد
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گرفته تا تثبیت قدرت خود، آناهاا درون پایالاه ای کاه از دل  

فرهنگ خارجی برخاسته بود و به خایاال پاردازی در بااب 

 . رفاه و قدرت برآمده از سنت میپرداختند

سرنوشت نافرجام جنوب شهر برای دستیابی به این نکته کاه 

چرا سینمای ایران در برخورد با این قشر از جامعاه باخایاال 

پردازی قناعت کرد، فرخ غفاری یکی از معدود فیلماساازان 

بار  4331تحصیل کرده فرانسه، جنوب شاهار را در ساال 

پرده برد ، همان سالی که مجید محسنی تفیق تت جاوانامارد 

را جشن گرفته بود ، ولی نمایش عمومی فیلم به دلیال وجاود 

صحنه هایی از مناطق فقیر نشایان تاهاران لا او شاد و فایالام 

گرفتار سانسور شد و از اینجا بود کاه جاناگ سایاناماا شاکال 

 . گرفت

نوشته جالل مقدم از خاوش بایانای "  جنوب شهر"در فیلمنامه 

ها و شعارهاای ماتاداول نشاانای ناباود، و قصاه حاول زنای 

جریان داشت که نمی دانست دوستش یاک (  فخری خوروش)

روسپی است و پایش سرانجام به کافه ها باز شد، رقابات دو 

بارای بادسات آوردن زن، (  همایون و ابراهیم باقری) جاهل 

 نمایش زندگی لمپن های شهری هم بود،

  

شخصیت ااصلی فیلم جنوب شهر جایی در فیلم در پااسا  باه 

یکی از اطرافیانش، بدون پرده پوشی ضعفهایش را عاریاان 

ساخت و از قاهارماان سااتری ایان ژانار فااصالاه گارفات، 

مردم عادت کردند ماها رو، یا به قول خودشون جااهال ""... 

ها و تت ها رو، آدمهایی فارض کاناناد کاه هایا  غصاه ای 

نداریم ، ما هم غم داریم ، غصه داریم و ماثال هاماه خاالیاق 

 "".هستیم ، 

او بر خالف قهرمان تت جاوانامارد یاکاه بازن ناباود و در 

بااراباار دیااگااران بااه زانااو در 

. ماایااامااد، و کااتااک ماایااخااورد

واکنش برخی از تامااشااگاران 

نسااباات بااه ضااعااف قااهاارمااان 

جنوب شهر گارایاش آناهاا باه 

قهرمان پروری از نو سینمای 

ایران را نشان میداد زیرا که از شخصیت جاهل فیلم جاناوب 

این بخاش .  شهر راضی نبودند و با الگوهایشان فاصله داشت

، یعنی نقش کافه در سیناماای ایاران و هامادانایان تاداخال و 

استفاده سینماگران پیشرو از کااله ماخامالای هاا بارای نشاان 

دادن پشت پرده جامعه به اصطالح ماتامادن و پایاشارفاتاه آن 

 . زمان را در شماره آینده تقدیمتان میکنم

هاماان .  نمی خاواسات و نایاازی باه حاماایات قااناون ناداشات

شخصیتی بود که با سیاست فردی اش، سایااسات جاماعای را 

مردود میدانست و این همان خواست دولت بود که میخواست 

پیش برود، و همواره در همه فیلمها سعی میکرد به تماشاگار 

و ایانادو را در !  تفهیم کند که مرد کیست و مردانگی چیسات

لوطی بودن، گذشت و با خدا بودن تعریف میکرد، امتنااع او 

از پذیرش دیدگاه سایرین، جایاگااه پادرسااتراناه ای بارایاش 

مهیا ساخت تا از آن بات به همه چیز بنگرد و حکماش را لاه 

و علیه هر کس صادر کند، لمپن سایاناماای ایاران ناماایشاگار 

سلسله مراتب وارونه سیاسی کشور از شاه به پائین، تاا خاود 

او هم در جایگاه خود ساخته اش با چند نوچه و لاوده .  او بود

همشه همراهش همدون شاهی فرماان مایاراناد و یااغایاان و 

 .گردنکشان را م لوب میکرد

کافه های سینمای ایران با این تلقی پاا گارفاتاناد و باه حایاات 

تعبیر ایرانای خاود "  کافه" واژه فرانسوی .  خویش ادامه دادند

با صندلی هاای چاوبای، مایازهاای کاوچاک در .  را یافته بود

فیایی کوچک و دکورهای ارزان قیمت کاه ماعاماوتً روی 

صحنه ای در بارابار مایازهاایاش زنای آواز مایاخاواناد و یاا 

 . میرقصد

محلی برای استراحت ،  –مقایسه این کافه با قهوه خانه سنتی 

در قاهاوه خااناه زنای .  بی ثمر باود –مالقات یا وقت گذرانی 

حیور نمی یافت و از الکل نشانی نبود، اما کافاه هاا را باه 

مدد زن معموتً با جاماه ای بادن ناماا، و اساتافااده از الاکال 

بنا بر این هار چاناد کاافاه سایاناماای .  بصورت مفرط شناختیم

ایران جایگاه مرد سنتی قلمداد میشد، ولی بدلیل ماهایات ضاد 

لماپان سایاناماای / سنتی اش تناقیی عمیق در شخصیت جاهل

کافه سینمای ایران حریم خصوصی . ایران را آشکار میکرد 

 .لمپن این سینما بود/جاهل

جایی که همه با گویش او و واژه هاای عاامایااناه اش حارف 

میزدند، و  به  او  همدون سلطانی، در  قالب  همان  سلسالاه 

مراتب اقتدار میکردند، قانون بر کافه سیاناماای ایاران حااکام 

لمپن میتوانست به مدد توانایی جسامای اش در / نبود و جاهل 

همه آن زد و خوردهای کافه ای با شکستن میز و صندلایاهاا، 

خودی نشان دهد و اقانااع شاود و تامااشااگار مشاتااق را هام 

راضی کند، کافه دنیای ماحاصاور و خصاوصای آناهاا باود، 

قلمرویی که متجددها، غرب زده ها و تازه به دوران رسایاده 

همه کافه ها را یک شکل و یک جور .  ها راهی بدان نداشتند

با معماری ثابت بیاد میاوریم، استعاره ای بر دلمش ولی هاای 

 درونی این قشر کنار  مانده، از  نوع  ت ذیه و  نگاه  به  زن 

 

  فخری خوروش

 

56صفحه   


