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 داري و پيامدهاي آنتداوم بحران جهاني سرمايه

هاي که نشانه بحراني. گذردداري ميچهار سال از آغاز بحران اخير جهان سرمايه

ها چندين بانک غول پيکر و مؤسسه بروز آن ابتدا در بحران وام مسکن و ورشکستگي

با اين وجود ديري . ي آمريکا خود را نشان دادهاي بيمه در اياالت متحدهو شرکت

داري نيز خود را نمايان هاي اين بحران در ديگر نقاط جهان سرمايهنپاييد که نشانه

ي ه کانون اصلي اين بحران رفته رفته به اروپا و کشورهاي حوزهساخت، به طوري ک

هاي تاکنوني و کاهش نرخ رشد اقتصادي در کشورهايي از داده. يورو انتقال يافت

مانند برزيل و چين چنين پيداست که طوفان اين بحران اقتصادي هيچ کدام از 

در آمريکا، . گذاشت را نيز در امان نخواهد" جهان سوم"کشورهاي در حال توسعه و 

اي عمومي به دنبال سرازير شدن هزاران ميليارد دالر از پول ماليات مردم و ثروته

هاي مالي و نجات آنها از ورشکستگي، دوباره جامعه به گلوي بانکها و مؤسسه

روند "اما به رغم اين . هاي مثبت در نمودارهاي بازار بورس آمريکا پديدار شدشاخص

ها در مورد کنترل بحران ورس و با وجود خوشبينيهايي که مؤسسهدر بازار ب" مثبت

دهند، هيچ بهبودي اساسي در وضعيت اقتصادي اين کشور حاصل نشده رواج مي

کاري، تداوم بيکارسازيها و ر بسياري از صنايع، نرخ باالي بيرکود توليد د. است

سقوط دستمزدهاي  بدهکاري سنگين کارگران و حقوقبگيران جزء، انجماد دستمزدها و

داري نتيجه، پايين آمدن قدرت خريد مردم نشان از آن دارد که سرمايهدر واقعي و

اين اوضاع اقتصادي نشان . اين کشور هنوز زير بار اين بحران کمر راست نکرده است

دهد که تالش ايدئولوگهاي بورژوازي براي محدود جلوه دادن بحران اقتصادي مي

بازار بورس به مالي و سنجش کنترل اين بحران با شاخصهاي  داري به بحرانسرمايه
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-گيري ايدئولوژيک است که سعي بر آن است بحران سرمايهشکلي اساسي يک جهت

ود کند و از اين راه داري وانمداري را محدود به عملکرد بخشي از سيستم سرمايه

ر عمومي پنهان داري را از انظازايي و تناقضهاي بنيادي نظام سرمايهماهيت بحران

شود اقتصاد آمريکا با يک رکود حالي جريان دارد که پيشبيني ميها دراين تالش. نمايد

 .طوالني مدت روبرو شود

اکنون که مرکز اصلي بحران به اروپا انتقال يافته است، دولتها و تفسيرگرهاي 

آن  ي اصلياقتصادي بورژوايي در تالش هستند که افکار عمومي را از شناخت ريشه

کنند که گويا دولتهايي مانند به عنوان نمونه، آنها چنين وانمود مي .به بيراهه ببرند

ي اقتصادي خودشان و ي گزارشهاي نادرست از بنيهيونان و ايتاليا و پرتغال با ارائه

رويه از بانکها و عدم کنترل حساب دخل و خرج خود موجبات اين گرفتن وامهاي بي

اما برخالف اين  .ده و اين سبب بروز اين بحرانها گشته استبحران را فراهم آور

هاي بحران مالي جهاني ادعاها، بحران حوزه يورو نيز همانطور که در تحليل ريشه

که از آمريکا آغاز شد و از جانب مارکسيستها توضيح داده شد، ريشه در  2008

ي ي حجم سرمايهداراز آنجايي که در نظام سرمايه. گرايش نزولي نرخ سود دارد

اي که صرف خريد يعني سرمايه(ي متغير وقفه بر حجم سرمايهثابت به طور بي

گيرد، سود حاصله به پيشي مي) شود و مولد ارزش اضافه و سود استنيروي کار مي

در نتيجه، گرايش نزولي نرخ سود از . کندنسبت کل سرمايه گرايش به نزول پيدا مي

شوند اي جز سودجوئي ندارند، بخشي از آنها ناچار ميانگيزهداران آنجايي که سرمايه

واحدهاي توليدي خود را تعطيل و يا آهنگ توليد را کند کنند و بخشي ديگر براي 

ي ديگر و از اي به عرصهجبران کند شدن آهنگ سودآوري خود مدام از عرصه
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رج در توليد را آنها به اين ترتيب هرج و م. بازاري به بازاري ديگر روي بياورند

ي اين هرج و مرج، کاالهاي فروش نرفته در انبارها تلنبار در نتيجه. دهندگسترش مي

گردند و اين روند ادامه خواهد داشت تا دوباره توليد به تعادلي نسبي برسد و مي

گرايش به کاهش . داري از بحراني به بحراني ديگر به حيات خود ادامه دهدسرمايه

داري است و سرانجام سير محتوم اسي وقوع و تداوم بحران سرمايهنرخ سود علت اس

 .کندرا نيز ترسيم مي نابودي آن

هاي آلماني و که بانکبر همين اساس، در مورد بحران کشورهاي حوزه يورو، اين

درصد از بدهيهاي دولت يونان را به آن ببخشند و از  50فرانسوي ناچار هستند 

م بپوشند ناشي از آن است که سود حاصله از وامهاي اخذ ي مورد نظر خود چشبهره

اند ميل به کاهش گذاري شده هاي صنعتي و يا خدماتي سرمايهاي که در رشتهشده

ي مالي حجم اما اين واقعيت که امروزه در سطح جهاني سرمايه. اندرا نشان داده

هاي آلمان و فرانسه کدهد، بانکها و در بحث ما بانها را تشکيل ميعظيمي از سرمايه

ي اند، بيشتر زمينهاي پيدا کردهدر اقتصاد کشورهاي حوزه يورو نقش تعيين کننده

هاي انحرافي در مورد جايگاه سرمايه ي مالي در بحران اخير را فراهم رواج اين تبيين

ي هزاران ميليارد اکنون اين بانکهاي آلمان هستند که به پشتوانه. آورده است

هاي يونان، پرتغال، ايتاليا هاي خود را به دولتي که در اختيار دارند سياستاسرمايه

در مورد يونان و ايتاليا، تدوين و . کنندتر اروپايي ديکته ميايو ديگر کشورهاي حاشيه

هاي رياضت اقتصادي پيش شرط بانکهاي آلمان براي پرداخت تعهد به اجراي برنامه

يي که بانکهاي آلمان براي يونان تعيين کردند نه تنها پيش شرطها. وامهاي بيشتر بود

گوياي اين واقعيت است که اين بانکها در تعيين مناسبات کار و سرمايه در اين 
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کشورها تا چه اندازه دخيل هستند، بلکه بيانگر اين واقعيت است که بانکها براي 

هاي حميل برنامهتضمين پس گرفتن اقساط وامهايشان از دولت يونان راه ديگري جز ت

چون سود بانکها منشاء . رياضت اقتصادي و پايين آوردن هزينه توليد در پيش ندارند

 .ي توليد شده توسط کارگر نداردديگري جز به جيب زدن بخشي از ارزش اضافه

ي رياضت اقتصادي ديکته شده از جانب دولتهاي حوزه يورو به يونان، بر اساس برنامه

و کارمندان بخش دولتي بايد بيشتر کاهش يابد؛ موقعيت شغلي دستمزدهاي کارگران 

هزار نفر از کارگران بخش عمومي به حالت تعليق در آيد؛ دستمزدهاي آنها به  30

درصد تقليل داده شود؛ مذاکرات سه جانبه براي تعيين دستمزدها به تعليق در  60

در ماه مي گيرند قطع  يورو 1000درصد از حقوق بازنشستگاني که باالتر از  20آيد؛ 

 700گردد؛ حقوق بازنشستگي در سطحي عمومي کاهش يابد؛ و پرداخت ميزان حقوق 

 .هزار تن از کامندان دولت مجددا مورد بازبيني قرار گيرد

دهنده يعني کميسيون اروپا، بانک  ي وامدر ادامه همين سياست نهادهاي سه گانه

ي کمکهاي خود به دولت پرتغال اي ارائهالمللي پول برمرکزي اروپا و صندوق بين

ي کارگر و مردم اين کشور تحميل هاي رياضت اقتصادي مشابهي را به طبقهبرنامه

ميليارد يورو کمک دريافت کرده و تا پايان  78پرتغال طي يک سال گذشته . اندکرده

 ميليون يورو بدهي خود در بخش حمل و نقل عمومي را 29سال جاري بايد دست کم 

ي رياضت اقتصادي که به کارگران و مردم پرتغال تحميل مفاد اين جعبه. جبران کند

روز در سال، کم  22روز به  25کوتاه کردن زمان تعطيالت از : شده، عبارت است از

روز، کم کردن پرداخت غرامت بابت  9روز به  13کردن روزهاي تعطيل رسمي از 

درصد از حقوق  50روز، کسر  20اري به روز براي هر سال ک 30اخراج کارگران از 
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سال مزايا، باز گذاشتن دست کارفرمايان در اخراج  2اضافه کاري و پرداخت نکردن 

ي بيکاري تعلق کارگران، کم کردن حقوق بيکاران هم در مورد مدت زماني که بيمه

 .جمعيگيرد و هم در سقف و مقدار پول دريافتي و تضعيف قرارداد دستهمي

هاي رياضت کشور اسپانيا، اين چهارمين اقتصاد بزرگ اروپا در ادامه برنامه پارلمان

ي قانوني داد که به موجب آنها بودجه خدمات آموزشي و اقتصادي به طرحهايي جنبه

ميليارد يورو از  7از اين ميزان . يابدميليارد يورو کاهش مي 9.2بهداشتي به ميزان 

هاي جديد رياضت اقتصادي، بر اساس طرح. شودي بهداشت و درمان کم ميهزينه

ي دارو را درصد از هزينه 50درصد، و افراد شاغل بايد  10افراد بازنشسته بايد 

از طرف ديگر، دولت اسپانيا طرح اصالح قانون کار اين کشور را تصويب . بپردازند

زادي اصالحات مزبور به کارفرمايان اجازه خواهد داد تا در اخراج کارگران آ. کرد

دارهاي بخش هاي بيشتري را در اختيار سرمايهعمل بيشتري داشته باشند، و فرصت

 25کاري در اين کشور به حدود اين در حالي است که نرخ بي. دهدصنعتي قرار مي

 .در صد رسيده است

هايش به حدود يک تريليون ايتاليا سومين اقتصاد بزرگ منطقه يورو، ميزان بدهي

ها در در اين حال، اگر ايتاليا با توجه به حجم بسيار زياد بدهي . است يورو رسيده

معرض ورشکستگي قرار گيرد، کمک چندان زيادي از نهادهاي مالي اروپا ساخته 

ايتاليا فشار  براي همين بود که در آخرين اجالس گروه بيست در فرانسه به. نيست

و براي نخستين  اجرا درآورد ي رياضت اقتصادي را با دقت تمام بهآوردند که برنامه

المللي پول را مأمور کردند که نظارت مستقيمي بر حسن اجراي صندوق بين بار نيز

 .اين برنامه داشته باشد
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هايي در کشورهاي ايتاليا، هاي رياضت اقتصادي که با اندک تعديلماهيت اين برنامه

به بحران اقتصادي به  انگلستان، فرانسه و ديگر کشورهاي اروپا با هدف پايان دادن

هاي اين برنامه. کننداند، به روشني ماهيت واقعي بحران را برمال مياجرا در آمده

ي توليد و افزايش رياضت اقتصادي، مستقيم يا غير مستقيم، در خدمت کاهش هزينه

-هاي کالسيک سرمايهحلداران قرار دارد و در چهارچوب همان راهنرخ سود سرمايه

 .کنندمقابله با گرايش نزولي نرخ سود عمل ميداري براي 
 

 نگاهي به پيامدهاي بحران  

داري آشکار شدن ورشکستگي سياسي و يکي از پيامدهاي بحران جهاني سرمايه

با شکست استراتژيک ريگانيسم و تاچريسم که براي . ايدئولوژيک نئوليبراليسم است

به دستاوردهاي مبارزاتي  سه دهه در رأس جناح راست بورژوازي سکاندار تعرض

ي کارگر بودند، بار ديگر مباحث مربوط به احيا مجدد و ميزان دخالت دولت در طبقه

هاي مختلف بورژوازي تبديل اقتصاد به يکي از مضامين جدال ايدئولوژيک ميان جناح

تأثيرات ويرانگر بحران جاري بر کار و زندگي کارگران و توده هاي . شده است

بارزات گسترده ي طبقه کارگر عليه پيامدهاي اين بحران در برخي از محروم، و م

کشورهاي اروپايي دولت هاي حاکم را تا آستانه سقوط پيش راند و در برخي ديگر 

دنبال داشته و يا تغييرات سياسي  هاي بورژوازي را بهجابجايي قدرت در ميان جناح

پيامد اين بحران اقتصادي، در . تهاي حاکم تحميل کرده اساي را به دولتناخواسته

اي از داري مانند شمال آفريقا و خاورميانه، زنجيرههاي ضعيف نظام سرمايهحلقه

با . هاي سياسي و انقالبي را به دنبال داشته است که هنوز پايان نگرفته استبحران

-ي نفوذ خود، همهاي امپرياليستي بر سر گسترش حوزهاين بحران، رقابت قدرت
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هاي غربي و هاي ميان دولتکه در دخالت نظامي ناتو در ليبي و اکنون در رقابتنچنا

. اي شده استروسيه و چين در مورد سوريه شاهد آن هستيم، وارد مرحله تازه

مداخله نظامي ناتو در ليبي و تدارک چنين مداخله اي در سوريه نشان مي دهد که بر 

هاي امپرياليستي براي گسترش مناطق  متن تشديد بحران اقتصادي و رقابت قدرت

 . نفوذ و تصرف  بازارهاي تازه، ماجراجويي هاي نظامي به امر ناگزيري تبديل شده اند

هاي اروپاي شرقي و بن بست مدل اگر  دو دهه پيش سقوط اتحاد شوروي و دولت

ناحق  داري بههاي سرمايهي تبليغاتي قدرتي زرادخانهداري دولتي به پشتوانهسرمايه

-بن بست و شکست سوسياليسم نام گرفت، اکنون و در دل بحران جاري اين سرمايه

داري است که بيش از هر زمان ديگري بي اعتبار شده است و همه جا سخن از 

ورشکستگي اقتصادي و ايدئولوژيک . بازگشت مارکس و سوسياليسم در ميان است

-تري را براي فعاليتهني مناسبهاي عيني و ذداري، بدون شک، زمينهنظام سرمايه

هاي سوسياليستي فراهم کرده است، اما در جهان واقع  پيشروي جنبش سوسياليستي 

ي گردد که افق و استراتژي سوسياليستي با جنبش اجتماعي طبقهتنها زماني ميسر مي

 .کارگر بياميزد

ي اروپا اديهي اقتصادي، بر اساس آمارهاي رسمي که از طرف دفتر آمار اتحدر زمينه

دهد نرخ بيکاري در انتشار يافته، نشان مي 2012، در فوريه "يوروستات"موسوم به 

سابقه در سيزده سال درصد رسيده است که رقمي بي 10.8ي يورو به کشور حوزه ۱۷

يورو  ميليون نفر فقط در حوزه 17ها نشانگر آن است که بيش از اين داده. اخير است

هزار نفر ۴۸۰ين رقم نسبت به يک سال پيش از آن يک ميليون و بيکار هستند، که ا

 ۵۵۰ميليون و  ۲۴ي اروپا، بنابراين آمارها، در کل اتحاديه. دهدافزايش نشان مي
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ميليون نفر  2هزار نفر بيکار هستند که اين رقم نسبت به يک سال پيش از آن حدود 

ي اروپا نسبت کشور اتحاديه۱۸بنابر آمارها، نرخ بيکاري در . دهدافزايش نشان مي

درصد  23.4در اين ميان، اسپانيا با . به يک سال پيش افزايش پيدا کرده است

درصد،  ۲۱بيشترين تعداد بيکاران در اين اتحاديه را دارد و پس از آن يونان با 

 9.3ايتاليا نيز با نرخ بيکاري . درصد قرار دارند 14.7درصد و ايرلند با  ۱۵پرتغال با 

آمارهاي ارائه . آيدشمار ميدي روبرو است که براي اين کشور يک رکورد بهدرص

شده نشانگر افزايش شکاف ميان شمال و جنوب اروپاست و کمترين ميزان بيکاري 

بيشترين بيکاري مربوط به جوانان . خوردچنان در کشورهاي شمالي به چشم ميهم

ز هر دو جوان اسپانيايي يا که در حال حاضر ا در کشورهاي جنوب است به طوري

 .يوناني يک نفر بيکار است

-هاي کاريابي ثبت نام کردهشود که در ادارهاين آمارها فقط افراد بيکاري را شامل مي

اين آمارها آن بخش نسبتا وسيعي از بيکاران را که در . اند و جوياي کار هستند

کنند و با خود تالش مي هاي کاريهاي آموزشي براي ارتقاي مهارتها و دورهکالس

کارگران مهاجر در . شودگذرانند، شامل نميحقوق ناچيز بيکاري زندگي را مي

هاي اقتصادي ها و ناامنيکشورهاي مختلف اروپا و آمريکا که به دليل تداوم جنگ

ي کارگر هستند که ي آن بخش از طبقهشمارشان رو به افزايش بوده است از زمره

 .اندي کارگر آسيب ديدههاي طبقهين بحران بيشتر از ديگر بخشدر اثر پيامدهاي ا
 

 خيزدي کارگر به مقابله برميطبقه

هاي اروپايي براي انداختن در مقابله با پيامدهاي اين بحران اقتصادي و تالش دولت

ي کارگر در کشورهايي مانند يونان، پرتغال، بار سنگين آن بر دوش مردم، طبقه
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هاي ي يورو با اعتصابنيا، آلمان، فرانسه و برخي ديگر از کشورهاي حوزهايتاليا، اسپا

. ها به مبارزه برخاسته استي خياباني عليه اين سياستعمومي و تظاهرات گسترده

داران بر سر کارگران، در هر جايي، تالش کردند تا در مبارزه با دولت و سرمايه

. اند پيروز شونددست آوردهبارزه بهگيري دستاوردهايي که طي چندين دهه مبازپس

 .ثبات کردن نظم سياسي حاکم پيش رفتندکارگران در يونان، در مبارزات خود، تا بي

ساعته  48هاي سراسري و در يونان، دوره جديد برآيند جنبش کارگري با اعتصاب

افزايش شمار . آغاز شد که در طي يک سال و نيم گذشته بارها تکرار گشته است

در اين اعتصابات عمومي . سابقه بوده استهاي يک روزه، در اين کشور بياباعتص

ها، هاي دولتي، آموزگارها، پزشککارگران بخش خصوصي، کارگران و کارکنان بخش

ها، کارکنان و پزشکان ها، دانشگاهها، مدرسههاي تاکسي و کارمندان بانکرانند

ي عمومي، رکنان بخشي از وسايل نقليهها، کاهاي دولتي، بندرها، وکيلبيمارستان

هاي سراسر کشور، شرکت هاي خبري و داروخانههاي دولتي رسانهکارکنان بخش

 .داشته اند

اي ها اعتصاب و تظاهرات تودهدر پرتغال، طي همين دو سال گذشته، شاهد ده

 ٬،هاافزايش ماليات ٬،هاي دولت براي کاهش دستمزدهاکارگران در اعتراض به طرح

ي کارگر و اقشار محروم جامعه هاي اجتماعي و حمله به سطح معيشت طبقهکاهش 

بزرگترين اعتصاب هاي تاريخ پرتغال، که بعضا سه ميليون نفر در آن شرکت . ايمبوده

ها عالوه بر در اين اعتصاب. اند، در همين دو سال اخير روي داده استداشته

 ٬،هاپزشک ٬،هاي آتش نشانيکارمند ٬،هاراننده ٬،هابخش وسيعي از معلم ٬،کارگران

 . هاي فرهنگي و هنرمندان سينما شرکت کردندکانون
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اي هاي تودهها و اعتصابي اعتراضاسپانيا نيز در پي تشديد بحران اقتصادي صحنه

هاي رياضت اقتصادي دولت و طرح اصالح قانون کار کارگران براي مقابله با برنامه

هاي ارگران معادن زغال سنگ اسپانيا، در اعتراض به طرحاعتصاب هاي ک. بوده است

هاي اسپانيايي در دولت براي کاهش يارانه مربوط به بخش معادن و اعتصاب معلم

هاي آموزشي اين کشور بخشي از اين جنبش اعتصابي بوده اعتراض به کاهش هزينه

 .اند

ي رياضت جراي برنامههاي سراسري اهاي کارگري در ايتاليا نيز با اعتصاباتحاديه

ميليارد يورويي ديکته شده از جانب مراکز مالي اروپا و طرح دولت براي  33اقتصادي 

ها که با تظاهرات خياباني در اين اعتصاب. اصالح قانون کار را به چالش کشيدند

. اندهاي مختلف صنعتي و خدماتي شرکت داشتههمراه بوده است کارگران بخش

هاي ها و راهپيمائيآموزان با اعتصابتاليا، دانشجويان و دانشي معلمان ايجامعه

 .اندها ي رياضت اقتصادي بودهخياباني بخشي از اين جنبش اعتراضي عليه برنامه

در سال جاري، بريتانيا شاهد بزرگترين اعتصاب سراسري در اعتراض به افزايش 

ي طي بيش از سه دههي بازنشستگي و باال بردن سن بازنشستگي، در بهاي بيمه

ي کارگري اتحاديه 30در اين اعتصاب، که از طرف نزديک به . گذشته بوده است

فراخوان داده شده بود، حدود دو ميليون نفر از کارگران و کارکنان بخش دولتي، از 

ها به صورت در فرانسه که اعتصاب. ها شرکت داشتندها و پرستارجمله معلم

اي شکل گرفتند، در جريان بوده هاي رشتهزه و اعتصابهاي عمومي يک رواعتصاب

هاي اقتصادي دولت، هاي کارگري در اعتراض به طرحدر بلژيک نيز اتحاديه. است

 .هاي عمومي به راه انداختنداعتصاب
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 هايي از مبارزات کارگريدرس ها و تجربه

اروپا روشن شده  در جريان اين نبردها، براي بسياري از فعالين و رهبران کارگري در

دارانه براي کنترل بحران موجود شرايط کار و زندگي و هاي سرمايهحلاست که راه

-کارگران اروپا مي. کندهاي بيشتري روبرو ميتأمين معيشت کارگران را با دشوراي

هاي ي اجراي سياستاند نتيجههاي اروپائي باال آوردهاي که دولتدانند بدهي

دار، و سر ي سرمايهي گذشته و در خدمت طبقهي در طي سه دههاقتصادي نئوليبرال

ها پول ماليات هاي حاکم براي نجات بانکدولت. ها بوده استپا نگاه داشتن بانک

ها ريختند و اکنون براي جلوگيري از ورشکستگي دولت با به مردم را به گلوي بانک

ريزي شده و وسيعي را به کار هاي رياضت اقتصادي تعرض برنامهاجرا گذاشتن برنامه

هاي روشن است که اين طرح. اندو زندگي کارگران و مردم محروم جامعه آغاز کرده

تواند المللي پول نه تنها نميديکته شده از جانب مراکز مالي اروپا و صندوق بين

ي يورو را از دام بحران و ورشکستگي نجات دهد بلکه رکود توليد را اقتصادهاي حوزه

 .دنبال خواهد داشتبه

هاي حاکم بر سر ي کارگر اروپا با دولتها و رودرروئي طبقهدر جريان اين اعتصاب

هاي رياضت اقتصادي، بار ديگر ماهيت و خصلت طبقاتي دولت براي اجراي برنامه

. تر آشکار شدي کارگر، در سراسر جهان، به شکلي ملموسهاي وسيعي از طبقهبخش

هاي خياباني کارگران در کشورهاي مختلف اروپا عليه ي و اعتراضهاي ميليوناعتصاب

ها برخوردار هاي رياضت اقتصادي که از پشتيباني اکثريت مردم در اين جامعهطرح

ربطي دمکراسي پارلماني ها، بار ديگر بيها از جانب پارلمانبود، و تصويب اين برنامه

ي جامعه را به همگان سياست و اداره ها در تعيينبه منافع مردم و تأمين دخالت آن
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ها و اميال کارگران و اکثريت قاطع مردم اين ها با خواستضديت پارلمان. نشان داد

ي کهنه شده ها نشان داد که نظام پارلماني نه تنها از نظر تاريخي يک پديدهجامعه

ريت جامعه است، بلکه از نظر سياسي و عملي نيز آشکارا در مقابل خواست و اراده اکث

 .قرار گرفته است

چنين ي کارگر عليه موج جديد تعرض سرمايه، همجنبش اعتصابي و مبارزات طبقه

ي کارگر در هاي بورژوائي مبني بر کاهش وزن طبقهپايگي تئوري ايدئولوگبي

-اعتصاب. تحوالت اجتماعي و از دستور خارج شدن انقالب کارگري را بر مال ساخت

داري و فلج کردن جريان ان در کشورهاي پيشرفته سرمايهاي کارگرهاي توده

شود وزن اجتماعي هايي که ادعا ميهاي توليدي و اجتماعي، در همان کانونفعاليت

ي کارگر چه نقش ي کارگر کمرنگ شده است، بار ديگر نشان داد که طبقهطبقه

شتن و پيشرفت و اي در توليد و ارائه خدمات اجتماعي و سر پا نگاه داتعيين کننده

هاي پي در پي ي انقالبدرست است که در نتيجه. تحول جامعه انساني دارد

داري کاسته شده تکنولوژيک از شمار کارگران صنعتي در کشورهاي پيشرفته سرمايه

است، اما کاهش شمار اين بخش از کارگران به معناي از بين رفتن نقش تعيين 

مرنگ شدن نقش شان در تحوالت اجتماعي ها در توليد صنعتي و کي آنکننده

. شودي کارگر تنها به کارگران صنايع بزرگ محدود نميها، طبقهتر از اينمهم. نيست

هاي مختلف حمل و نقل، کارگران بارانداز در بندرها، کارگران کارگران بخش

-ها، کارگران پست و ديگر کارگراني که در بخش خدمات شهري کار ميشهرداري

اين بخش از کارگران مزدي . ي کارگر هستندناپذيري از طبقهبخش جدائي کنند،

ها و پرستارها و کارمندان جزء، همگي به دليل موقعيت عيني کار و همراه معلم
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اي براي برند در پيوند مبارزاتي گستردههايي که از آن رنج ميحقوقيشان و بيزندگي

ها و مبارزات کارگري وج جديد اعتصابجهت نيست که در مبي. بهبود اوضاع هستند

در کشورهاي اروپايي، معلمان، پرستاران، کارمندان و کارکنان جزء ادارت در سطح 

 .انداي حضور داشتهگسترده

ي کارگر ي طبقهداري و روند رو به رشد مبارزهکه تداوم بحران جهاني سرمايهحاليدر

هاي عيني يرانگر اين بحران زمينههاي رياضت اقتصادي و پيامدهاي وعليه سياست

هاي رايج رفرميستي و راديکاليزه شدن اين جنبش طبقاتي و فرا رفتن آن از چهارچوب

ي کارگر و جنبش عروج دوباره سوسياليسم را فراهم  آورده است، اما طبقه

ها و ملزومات تعرض سوسياليستي به سوسياليستي اين طبقه  هنوز  پيش شرط

داري حاکم و به چالش کشيدن حاکميت سياسي بورژوازي را آماده مناسبات سرمايه

ي کارگر هنوز به يک جنبش سياسي و تحزب يافته براي جنبش طبقه. نکرده است

 .کسب قدرت سياسي تبديل نشده است

-بست سنديکاها و اتحاديهها و بني کارگر در اروپا، محدوديتتحرک اجتماعي طبقه 

رفرميستي را که تحت عنوان چپ و _ هاي بورژوا جريان هاي رفرميستي و احزاب و

دهند در هدايت و به پيروزي سوسياليست و کمونيست به موجوديت خود ادامه مي

ها بنا به ماهيتي که دارند قادر اين اتحاديه. رساندن مبارزات کارگران نشان داد

ي و دمکراسي ي کارگر را از چهارچوب تنگ قوانين بورژوائنيستند مبارزات طبقه

ي سياسي روشني براي از دور خارج کردن ها هيچ برنامهاين. پارلماني فراتر ببرند

هاي حاکم با اتکاء به همين موضع دولت. ها ندارندهاي رياضت اقتصادي دولتبرنامه

ها و  احزاب رفرميست اپوزيسيون است طلبانه و سازشکارانه رهبران اتحاديهشکست
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حرکت  .کنندهاي رياضت اقتصادي خود پافشاري ميهکه بر اجراي برنام

ها و پاسخگويي به نيازهاي اين سوسياليستي تنها با قرار گرفتن بر بستر اين مبارزه

 .تواند به يک نيروي قدرتمند اجتماعي تبديل شودجنبش طبقاتي است که مي

اع کنوني ظرفيت ها و توانايي هاي موجود بديل سوسياليستي براي پاسخگويي به اوض

بست داري را فرا گرفته است، و بندر همين بحراني که سرتاپاي نظام سرمايه

استراتژي اشتغال کامل و بازگشت به دولت رفاه که اتوپياي جريان رفرميست است، 

داري اين نوع راهکارها، به حکم پيشرفت در روند تکامل نظام سرمايه. نهفته است

اما آگاهي به اين واقعيت که بحران موجود . دانبست رسيدههاست که به بنمدت

دارانه چيزي جز تحميل شرايط که پاسخ سرمايهدارانه ندارد، و يا اينپاسخ سرمايه

رغم تمام اهميتي که دارد بخودي خود تغييري ي کارگر نيست، بهبردگي آور به طبقه

ول انقالبي در براي تغيير بنيادي و ايجاد تح. آوردوجود نميدر اوضاع موجود به

ي انساني رسيده نظامي که به پايان امکانات خود براي بهبود زندگي اکثريت جامعه

است، جريان سوسياليستي به ناگزير بايد افق و چه بايد کرد سياسي روشني در پيش 

هاي راديکال اجتماعي قرار دهد و ماتريال ي کارگر و ديگر جنبشپاي جنبش طبقه

 .اي را در يک حزب اجتماعي کمونيستي گرد آوردستراتژيانساني پيشبرد چنين ا

-هاي آن براي از دور خارج کردن برنامهجنبش اعتصابي کارگران اروپا و محدوديت

ي بارزي هاي رياضت اقتصادي ضرورت و حياتي بودن تحزب کمونيستي را به شيوه

هر اندازه هم ي کارگر اين تجربه نشان داد که جنبش مبارزاتي طبقه. برجسته ساخت

-داري را با بحرانهاي سرمايهاي و اجتماعي پيدا کند و قادر باشد که دولتابعاد توده

هاي حاد سياسي مواجه نمايد، در غياب حزب کمونيستي که به بخش جدائي ناپذيري 
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تواند به يک ي کارگر تبديل شده باشد، اين بحران سياسي نمياز موجوديت طبقه

داران و تسخير البي گذر کند و به زير کشيدن حاکميت سرمايهبحران و موقعيت انق

 .ي کارگر قرار دهدقدرت سياسي را در دستور کار طبقه
 

 جنبش اشغال وال استريت

گوشه اي از بازتاب اجتماعي بحران اقتصادي جهاني " جنبش اشغال وال استريت"

يي که از آن رنج هااين جنبش با وجود کم و کاستي و محدوديت. داري استسرمايه

از . کندبرد، اعتراض بخشي از محرومان جامعه عليه مصائب اين نظام را بيان ميمي

ها و اند که خواستاي را پيشاروي خود قرار دادهجايي که فعالين اين خيزش آيينهآن

اي را فراهم مطالبات محرومان جامعه را در گوشه و کنار دنيا به نمايش بگذارد، زمينه

پذير اند که بر بستر آن همبستگي و سراسري شدن چنان خيزشي را امکانساخته

ي هاي اعتراضي طي چند دههاين جنبش در مقايسه با ديگر جنبش. ساخته است

اخير، در آمريکا که براي بهبود وضعيت اجتماعي کارگران، زنان و مهاجرين در 

ها حتي اين جنبش. ه استداري را به چالش کشيدجريان بوده، آشکارتر نظام سرمايه

دادند، نئوليبراليسم، هاي اقتصادي و اجتماعي را مورد اعتراض قرار ميعدالتيوقتي بي

داري عامل اصلي اين نابرابري ها يا گلوباليزه شدن را به عنوان اشکالي از سرمايه

 جنبش"اگرچه بخشي از فعالين . داري راکردند و نه کليت مناسبات سرمايهمعرفي مي

اند و کليت ي مالي کردهنقد خود را به شکلي اساسي متوجه عملکرد سرمايه" اشغال

هايي که اين کشند، اما با وجود محدوديتداري را به چالش نميسيستم سرمايه

اين . کندداري معرفي ميبرد خود را يک حرکت ضد سرمايهجنبش از آن رنج مي

هايي که انجام داده ي تهاجمي و روشنگريجنبش با وجود نوپائي خود به اعتبار روحيه



���������ÀÊk�ÏgÉc��������������������������������������Ì¹@ÌkÊk�ÎÊlGl¿�  4                                                    1391�
 

 
20 

 

و انعکاس وسيعي که در سطح مطبوعات داشته، نقش زيادي در آگاه کردن مردم و 

العمل خشن عکس. هاي اجتماعي ايفا کرده استعدالتيي بيويژه جوانان به ريشهبه

داري در مقابل اين جنبش، اين درس و هاي سرمايهپليس آمريکا و ديگر دولت

تر عمل کنند و به يک يافتهربه را هم براي فعالين آن در برداشت که بايد سازمانتج

جنبش "اما پراکندگي و نبود انسجام در رهبري  .شکل از مبارزه خود را محدود نسازند

مند براي به پيروزي يافته و نقشهو عدم تمايل به کار سازمان" اشغال وال استريت

اط فعال با جنبش کارگري در مراکز صنعتي و خدماتي رساندن اين جنبش و نبود ارتب

در ميان فعالين و رهبران اين . آيدهاي اين جنبش به شمار ميکماکان از نقطه ضعف

، برداشت و نگرشي چيره شده که نقش و "دمکراسي مشارکتي"جنبش تحت عنوان 

ه گرفته اهميت سازمان و تحزب کمونيستي براي تداوم و پيروزي اين جنبش را ناديد

. اي، صنفي و غيرسياسي سوق دهدرا به سمت يک جنبش اتحاديهخواهد آن و مي

، رهبران عملي آن پالتفرم و  "جنبش اشغال"داري ماهيت ضدسرمايه باوجود

داري و به قدرت رسيدن کارگران و عليه نظام سرمايه استراتژي روشني براي مبارزه

 . اندندادهدر مقابل خود قرار ستمديدگان جامعه 

، قابل پيش بيني بود "جنبش اشغال وال استريت"گيري از همان روزهاي آغازين شکل

که اگر اين جنبش نتواند به مراکز توليد صنعتي و مراکز کارگري گسترش يابد و 

فعالين آن نتوانند چه بايد کرد سوسياليستي روشني را پيشاروي آن قرار دهند، اين 

 .خود را تداوم بخشدتواند پيشروي جنبش نمي
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 هاي تحوالت خاورميانه و شمال آفريقاها و تجربهبندي از درسجمع

گذرد تا کنون که در حال له ميي چهاردهم کومهطي دو سالي که از برگزاري کنگره

ي شمال آفريقا و خاورميانه دستخوش تحوالت برگزاري کنگره پانزدهم هستيم، منطقه

هاي بحران سياسي اين منطقه را بايد از يک طرف ريشه .سياسي مهمي گرديده است

تفاوتي سياسي مردم و از طرف ديگر در شرايط ي طوالني بيدر خاتمه يافتن دوره

جستجو کرد که اکثريت ساکنين اين منطقه را در خود فرو سخت و فالکتبار اقتصادي

سرپناهي، و بي مسکنيسطح اندک درآمد، دستمزدهاي پايين کارگران، بي. برده است

-تر شدن شکافافقي جوانان، سطح نازل خدمات اجتماعي، عميقبيکاري گسترده، بي

هاي طبقاتي و فساد مالي سران و کارگزارن حکومتي دست به دست هم دادند و جان 

گاه که يک بيداري سياسي عمومي نيز ها به لب رساندند و آنمردم را در اين جامعه

مردم کارگر و زحمتکش در . اين دوره را به همراه آوردشکل گرفت، تحوالت مهم 

ترين سطح داري نيز از نازلاين کشورها که تحت شرايط غير بحراني توليد سرمايه

شدند، در شرايط تشديد ترين شيوه استثمار ميمعيشت برخوردار بودند و به وحشيانه

-چندان قرار ميها مورد تعرض دوداري زندگي و معيشت آنبحران جهاني سرمايه

داري هم تنها با اتکاء هاي حاکم در اين کشورها که در اوج رونق سرمايهرژيم. گرفت

به سرکوب و ديکتاتوري عريان سودآوري سرمايه را تأمين کرده بودند، اين بار با 

يورش وسيع به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان و تحميل ابعاد جديد فقر و 

ها را به ا به استخوان رساندند و اکثريت مردم  اين جامعهها ، کارد رفالکت بر آن

براي نمونه، در کشوري مانند مصر بيش از . مصاف بر سر مرگ و زندگي کشاندند

چهل درصد مردم آن زير خط فقر به سر مي برند و بيست ميليون نفر از جمعيت آن 
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ترتيب ديگر براي  اينگذرانند، بهدر روز زندگي را مي با درآمد کمتر از دو دالر

اين چنين است . ماندنشيني باقي نميکارگران و خيل عظيم تهيدستان جايي براي عقب

داري هاي ضعيف نظام سرمايهکه پيامد تشديد بحران اقتصادي جهاني در حلقه

. آوردهاي عظيم انقالبي را فراهم ميها و خيزشور شدن خشم تودهموجبات شعله

د اين حرکت بزرگ اجتماعي در محتواي واقعي خود دهبررسي عيني نشان مي

هاي مردم در اين کشورها حاکميت که تودهجاييداري است، اما از آنضدسرمايه

روزي خود مي دانند، به شکل طبيعي و در گام ديکتاتورهاي فاسد را عامل سيه

 .نخست به زير کشيدن اين ديکتاتورها را در دستور مبارزه خود قرار دادند

روزي آغازين در کشور تونس، براي مردم کشورهاي ديگر منطقه، سرمشقي شد تا پي

دنبال آن در فاصله زماني کوتاهي امواج مبارزات انقالبي نيروي خود را باور کنند و به

-اما اين مبارزات در شرايطي اوج گرفت که مردم به. سراسر منطقه را فراگرفت

. شرو و هماهنگ کننده مبارزات خود بودندپاخاسته فاقد رهبري راديکال و ستاد پي

ها حاکميت ديکتاتوري در اين کشورها، مجالي براي فعاليت احزاب سياسي سال

بررسي عيني و از . هاي مدني پيشرو و مترقي باقي نگذاشته بودسوسياليست و سازمان

-دهد که اعتصابنزديک رويدادهاي دو سال گذشته در مصر و حتي تونس نشان مي

زير کشيدن ديکتاتورها از قدرت انکاري در بههاي کارگري نقش غيرقابلاعتراض ها و

نبودن . هاي رسمي سعي در کمرنگ جلوه دادن آن دارنداند، نقشي که رسانهداشته

ها و سنديکاهاي راديکال و منسجم احزاب کمونيست و کارگري، نبودن اتحاديه

پر شمار خود در صحنه نتواند  ي کارگر باوجود حضورکارگري سبب شد که طبقه
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مهر خود را بر تحوالت سياسي بعدي در اين کشورها بکوبد و متناسب با وزن سياسي 

 .هاي قدرت سياسي را ازآن خود بکندخود اهرم

هاي ناسيوناليسم عرب که بعد از جنگ جهاني دوم توانسته بود رهبري جنبش

در قدرت بود، نشان داد که قادر هايي که اعتراضي مردم را به دست بگيرد، طي سال

گونه تحولي در جهت بهبود زندگي کارگران و مردم زحمتکش نيست و به ايجاد هيچ

اين . ي قدرت بماندتنها با تشديد سرکوب و استبداد سياسي توانسته بود بر اريکه

هاي گرايي عربي در مقابل غرب و آمريکا و سپس سياستجريان که با اتکاء به ملي

تدريج خود را با مصالح اقتصادي و سياسي پرستانه اسرائيل قد علم کرده بود، بهنژاد 

 .آمريکا در منطقه هماهنگ کرده بود

هاي سياسي در حاشيه قدرت به هاي منفرد غيرمذهبي که به مثابه چهرهليبرال

هاي چپ، هايي با گرايشدادند، احزاب و گروهزندگي سياسي انگلي خود ادامه مي

در اين . ها در متن برآمد انقالبي اين دوره وارد صحنه شدنداسالمي؛ همه ايناحزاب 

هاي سياسي اسالمي اپوزيسيون در مقايسه با نيروهاي چپ و ميان، احزاب و گروه

هاي گذشته اگر چه کم و ها در دههآن. راديکال از موقعيت متفاوتي برخوردار بودند

ند، اما همواره نسبت به فعاليت هاي آنها تا ها بودبيش در موقعيت اپوزيسيون رژيم

نمازها، از اين احزاب از طريق شبکه مساجد و پيش. شدحدود زيادي اغماض مي

دادند و هاي مذهبي، تشکيالت و نفوذ خود را گسترش ميطريق برگزاري آيين

-ي نفوذ سياسي خود تبديل مياي براي توسعهباورهاي مذهبي مردم را به وسيله

ها در اين دوره، آن. علني خود را داشتندهاي علني و نيمهنشريات و کتاب. کردند

دست آورند و در يک سيستم انتخابات پارلماني امکان يافتند که انسجام بيشتري به
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ها بود، توانستند در چند کشور به قدرت که الگوي مناسبي براي به قدرت رسيدن آن

-ير مذهبي و کارگران معترض به استثمار و بياين در حالي بود که، جوانان غ. برسند

 .هاي انقالبي در اين کشورها بودندي اصلي حرکتحقوقي خود، نيروي محرکه

-ي ليبرال اسالمي در اين کشورها بنا به داليل عيني مياما به قدرت رسيدن شاخه

-جريان حل اين جريان اسالمي، نه آلترناتيوچراکه نه راه. ي گذار باشدتواند يک دوره

بندي به حفظ مناسبات اقتصادي کدام به دليل پايهاي ليبرال طرفدار غرب، هيچ

گويي به مطالبات اقتصادي ي مادي براي حل بحران و پاسخموجود از امکان و پايه

ها که براي تحقق آن به انقالب روي هاي زحمتکش اين جامعهکارگران و توده

هاي غربي نيز به دليل تداوم کا و ديگر دولتدولت آمري. آوردند، برخوردار نيستند

هاي مالي خود را به اين کشورها بحران اقتصادي جهاني در موقعيتي نيستند که کمک

ي داري حاکم و مصادرهيافته به مناسبات سرمايهتنها با تعرض سازمان. سرازير کنند

هاي تحقق خواستي توان هزينهزنند، ميداران به جيب ميسودهاي کالني که سرمايه

-ها را فراهم آورد، امري که جرياني تأمين آسايش و رفاه آنمردم محروم و هزينه

ها در اين جريان. هاي اسالمي بنا به ماهيت طبقاتي خود قادر به انجام آن نيستند

عين حال از لحاظ تأمين آزادي هاي فردي و حقوق دموکراتيک نيز بنا به ماهيت 

ها ، قادر به انجام رفرم در زندگي اجتماعي و سياسي اين جامعهاي که دارندارتجاعي

هاي سياسي اين دوره بر ي کارگر بتواند در گرماگرم کشاکشچه طبقهچنان. نيستند

هاي طبقاتي خود متشکل ضعف تاريخي خود غلبه کند و در حزب سياسي و سازمان

 .سيدي کارگر نيز فرا خواهد رشود، سرانجام نوبت تاريخي طبقه
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سازي است که اکنون هاي مهم و سرنوشتاما رويدادهاي دو سال اخير حاوي تجربه

چون هاي وسيعي از مردم همنه فقط براي نيروهاي پيشرو جامعه، بلکه براي توده

هاي کارگر و زحمتکش در کشوري مانند شوند و براي تودهحقايقي روشن درک مي

له براي ريد از فرصت برگزاري کنگره کومهبگذا.  ايران نيز بسيار آموزنده هستند

 .ها استفاده کنيممرور اين تجربه

هاي ديکتاتور و سرکوبگر در خاورميانه، ترديدي نيست که تحت حاکميت رژيم اول،

هاي حاکمه شمال آفريقا و ايران، هر گونه تحول بنيادي از کانال به زير کشيدن هيئت

از همين رو طبيعي است اگر . گذرده قدرت ميديکتاتور و فاسد اين کشورها از اريک

ي ي کارگر و نيروهاي پيشرو و سوسياليست در اين کشورها فعاالنه در پروسهطبقه

اما مبارزه براي سرنگوني يک رژيم . هاي حاکم شرکت داشته باشندسرنگوني دولت

توده  بنابراين، براي. ي طبقاتي نيز هستديکتاتور و فاسد در عين حال يک مبارزه

ها، مبارزه براي سرنگوني يک رژيم، در همان حال، کارگران و نيروي رهبري کننده آن

هاي قدرت سياسي بايد به تضعيف موقعيت سياسي بورژوازي نيز منجر شود و پايه

در جريان مبارزه براي سرنگوني يک رژيم، قدم به . ي کارگر را نيز بنا نهدآتي طبقه

هايش ها و خواستهي کارگر و در جهت تحقق آرماننفع طبقهقدم بايستي توازن قوا به 

ي کارگر در عمل به ابزار تسويه حساب و در غير اين صورت، طبقه. بهبود پيدا کند

هاي مختلف بورژوازي اپوزيسيون و حاکم تبديل خواهد جايي قدرت بين جناحجابه

صحبت شد، سرنگوني  هاي تاريخي که از آنکه با توجه به کمبودها و ضعفاين. شد

ي کارگر منجر نشده است، گيري طبقههاي ديکتاتوري در اين کشورها به قدرترژيم

که اين طبقه و اما اين. براي اين دوره معين امري قابل درک و قابل انتظار بود
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رغم حضور پر شمار خود، از موقعيت سياسي بهتري پيشروانش نتوانسته باشند به

که نتوانسته باشند از درون اين ي از قدرت برخوردار گردند، اينبراي دستيابي به بخش

دهد که پيشروان اين تر بيرون بيايند، نشان مييافتهمبارزه براي سرنگوني، سازمان

ي کارگر را به اند تجربيات تاريخي طبقهطبقه در متن اين بحران سياسي نتوانسته

هاي موجود هدفي درخود گوني رژيمي کارگر، سرنبراي طبقه. درستي به کار بگيرند

ي تحقق آن اين طبقه از لحاظ آگاهي و اي است که بايد در پروسهنيست، بلکه مرحله

سازمان نيرومندتر شود تا بتواند از اين مرحله گذر کند و بدون وقفه به سمت کسب 

اما سرنگوني خواهي . قدرت و به سوي بنا نهادن جامعه سوسياليستي گام بردارد

روانه، کارگران را به چنين هدفي نزديک نخواهد کرد و کارگران آگاه در پروسه الهدنب

 .سرنگوني، بايد استراتژي مستقل خود را دنبال کنند

روشن است که رهايي از چنگال مناسبات ظالمانه کنوني، از چنگال ديکتاتورهاي  دوم،

هاي اما تاکتيک. حاکم، بدون جانبازي و نهراسيدن از قرباني دادن ممکن نيست

. کننده را فراهم خواهد آوردهاي قيامشدن تودهي خستهمبارزاتي پرتلفات، زمينه

کننده را تضعيف خواهد کرد و ي توده قيامتلفات سنگين و مداوم به تدريج روحيه

اش، آن را تشديد بخش بودن سياست سرکوبگرانهي نتيجهزمان دشمن با مشاهدههم

ي تهاجم هنگامي که در اثر يک ارزيابي نادرست در نتيجهنابه تظاهرات. خواهد کرد

غلبه خون بر "تواند مصداق شعار نامربوط  شود، تنها ميدشمن به خون کشيده مي

کننده را خسته کند يا مرعوب سازد و به کوشد توده قياماگر دشمن مي. باشد" شمشير

-ي انقالب نيز تاکتيکي در جبههها را به خانه هايشان بفرستد، چرا نبايستتدريج آن

. سازد، در پيش گرفته شودهايي که دشمن را خسته و زمين گير و منفعل مي
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. سازدهاي فروريزي نيروهاي سرکوبگر را از درون فراهم ميهائي که زمينهتاکتيک

که مردم نتوانند در مسير پيروزي، قدم به اين. بحث تنها بر سر ميزان تلفات نيست

دست آورند، صفوف خود را منسجم کنند و روز آوردهاي ملموسي هم بهقدم، دست

 .تدريج خسته خواهند شدروز توازن قوا را به نفع خود بهبود ببخشند، بهبه

هاي مبارز متنوع در کردن تودههاي دشمن براي خسته کردن و از ميدان بهروش

تظاهراتي که مدام . ده شودهاي متنوعي آزموي انقالب نيز بايستي راهاست و در جبهه

تواند تا روزي صدها هزار نفر در ميداني که نميشود، تجمع شبانهبه خون کشيده مي

-کننده تبديل ميتدريج به نقطه ضعف توده قياممدت زمان نامحدودي ادامه يابد، به

ي پيروزي، انعطاف در براي کم کردن هزينه. کندبرداري ميشود و دشمن از آن بهره

شده در هاي کارگري سياسي، سراسري و هماهنگاعتصاب. ها ضروري استکتيکتا

تواند به روش معمول اقشار اجتماعي ديگري نيز که هاي برآمد انقالبي ميدوره

کار بيفتند کمر هر ها با هم اگر بههمه اين. خواهان برکناري رژيم هستند، تبديل شود

گريز خياباني تنها يکي از اشکال ابراز  تظاهرات و جنگ و. رژيمي را خواهند شکست

تواند انجام شود و آيد که در زمان و مکان مناسب ميقدرت توده اي، به شمار مي

سرانجام به قيام مسلحانه براي تصرف مراکز قدرت دشمن در روزهاي معيني منجر 

ي موجوديت اين مبارزه را به سرنوشت يک تاکتيک سياسي اما نبايد همه. شود

 .گره زد مشخص

فردي از جناح حاکم قبلي در کشوري مانند مصر توانست اين همه " احمد شفيق"چرا 

رأي مردم مصر را در دور اول انتخابات و حتي در دور دوم به خود اختصاص دهد؟ 

اي را براي حفظ قدرت نظاميان هاي پيچيدهزيرا شوراي نظامي حاکم در مصر روش
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کنون اين بوده است تا به مردم مصر نشان دهند ها تاهدف آن. در پيش گرفته بود

ها را توانند الگويي بهتر از قدرت نظاميها نميها بدون نتيجه است و آنکه انقالب آن

گراها نيز به قدرت نظاميان تمکين نکنند، در اين اگر اسالم. انتظار داشته باشند

. اعتبار بسازندبي کنند که آن ها را نيز در ميان مردمها تالش ميصورت نظامي

اي را تنها با تجمع در ميدان تحرير مصر که بعد از مدتي هاي پيچيدهچنين سياست

 .توان خنثي نمودبدون شک مردم را خسته کرده بود، نمي

ي مردمي که به اي تودهدهد که طي چه پروسهي سوريه، به روشني، نشان مينمونه

. تلفات به تدريج از صحنه کنار گذاشته شد هاي پرميدان آمده بود با اتخاذ تاکتيک

هاي مبارزاتي مختلف، چه بايد کردها و چه نبايد کردها، و انعطاف در اتخاذ تاکتيک

هايي هستند که منظور خيز برداشتن بلندتر به جلو، آن تجربهموقع بهعقب نشيني به

 . ه رقم بزنندي مردم سوريتوانستند سرنوشت متفاوتي را براي مبارزات عادالنهمي

تواند مکانيزم مشارکت واقعي مردم اين واقعيت که نظام انتخاباتي پارلماني نمي سوم،

ي مصر و تونس و جاهاي ديگر، در تعيين سرنوشت خويش باشد، به خوبي در تجربه

هاي قيام در جوانان پرشوري که در روزها و ماه. در همين دوره، قابل مشاهده است

کردند، از طريق هاي حاکم سينه سپر مييتي و مزدوران رژيممقابل نيروهاي امن

دادند، باوجود دموکراسي هاي وسيع مردم را به هم پيوند ميهاي اجتماعي تودهشبکه

-دوفاکتويي که بوجود آمده بود، در سيستم انتخابات پارلماني نتوانستند جايگاهي به

هاي پي در پي مصر با اعتصابي کارگراني که در صنايع مختلف توده. دست بياورند

خود کمر رژيم را شکستند، در اين سيستم انتخاباتي نتوانستند نمايندگان خود را در 

اگر نمايندگان کارگران و جوانان انقالبي در سطح . هرم قدرت سياسي جاي بدهند
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کارگاه و محل کار و زيست خود سرشناس بودند، اين موقعيت براي انتخاب شدنشان 

تجار و بازرگاناني که در موقعيت اپوزيسيون با . ي پارلمان کافي نبودنماينده عنوانبه

ي متوسط، اسم و رسمي ويژه در ميان طبقهکارگيري ثروت و امکانات خود، بهبه

اي که از سوي احزاب خود پشتيباني هاي جمعهکسب کرده بودند، پيش نمازها و امام

کافي براي معرفي و شناساندن خود به مردم شدند، و کساني که امکانات تبليغي مي

در اختيار داشتند، همه توانستند آراي مردم را براي وارد شدن در پارلمان و يا با 

اما آيا اين . شرکت کردن در رقابت انتخاباتي بر سر رياست جمهوري جمع کنند

اين موقعيت به همين نحو در اختيار کارگران و جوانان انقالبي و زنان پيشرو در 

گيرد، جامعه قرار داشت؟ تنها در يک نظام شورايي که هرم قدرت از پائين شکل مي

هايي در اختيار افراد توانايي که در محل کار و زيست خود معتبر و چنين فرصت

اين نظام . اند قرار خواهد داشتها را آزمودهخوشنام و قابل اعتماد هستند و مردم آن

هاي توانائي که در عمق جامعه با لي بالندگي انسانواقعا دموکراتيک، موجبات عم

هاي باالتر اين هرم اند را به پلهتوجه به شرايط مادي زندگي خود ناشناخته مانده

ي مصر و کشورهاي ديگر ديديم که در مکانيسم انتخابات در تجربه. سازدفراهم مي

مشارکت در انتخابات  پارلماني جوانان انقالبي و کارگران پيشرو نتوانستند از طريق

 .براي خود کسب کنند) هادر ميان جايگاه(جايگاهي 

نقش مقاومت و قيام مسلحانه در مقابل دشمن تا دندان مسلح را در تسهيل  چهارم،

تواند از اما چنين ابزاري و چنين تاکتيکي تنها مي. توان انکار کردامر پيروزي نمي

کار بردن آن را تشخيص خواهد کان بهاي که زمان و مطريق سياست رهبري کننده

کار خواهد کرد و آن را آگاهانه و سازمان يافته به ها اتکاءداد، به نيروي مستقل توده
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وظيفه کند و ي مردم مبارز را بيتوده اگر توسل به اسلحه. خواهد گرفت، اتخاذ شود

چه م سازد، چنانهاي خارجي را فراهي دخالت قدرتدر انتظار نگه دارد، و اگر زمينه

تواند خود به انحراف انقالب از مسير در نمونه هاي ليبي و سوريه شاهد آن بوديم، مي

 . خود و در نهايت به شکست آن منجر شود

هاي اصيل برخاسته از مبارزات انقالبي در خاورميانه و شمال آفريقا حرکت پنجم،

کارگر و زحمتکش در اين  هاي مردم تهيدست وها و محروميتشرايط اجتماعي و رنج

ها هاي امپرياليستي را در اين کشورها که سالها منافع قدرتاين مبارزه. کشورها بود

شدند و در اين مند مياز نيروي کار ارزان، از بازار کاالهاي آن، و از مواد خام آن بهره

خطر ي خود بر جهان برپا کرده بودند، به هايي براي تحميل سلطهکشورها پايگاه

هاي حاکم از هاي امپرياليستي در ابتدا کوشيدند با دفاع از دولتدولت. انداخت

ي حکومت سقوط آن ها جلوگيري کنند، اما وقتي مشاهده کردند که ادامه

نشيني دل و مستبد ديگر ممکن نيست، به خاکريز ديگري عقبديکتاتورهاي سنگ

کننده قلمداد کردند و کوشيدند  کردند و رياکارانه خود را مدافع حقوق مردم قيام

متحدين جديدي براي خود در صفوف اپوزيسيون پيدا کنند و منافع آتي خود را از 

هاي اروپايي و آمريکا صالح خود را در دولت. ها تأمين کنندگيري آنطريق قدرت

هاي مردمي در اين کشورها قرار نگيرند تا، جنبش بينند که در ظاهر رودرروياين مي

با چنين روش و . اي براي خود کسب کننداين ترتيب، در ميان افکار عمومي وجههبه 

-هاي آشکار و پنهان به ايفاي نقش ميهاي غربي به شيوهسياستي است که دولت

کنند، افراد و نيروها را شناسايي و پردازند و در روند تغييرات و تحوالت دستکاري مي

البته، همين جا بايد تأکيد . يابندها مييان آني خود را در ممتحدين موجود و آماده
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کرد که اين سخن بدان معنا نيست که روند تحوالت در همين وضعيت کنوني نيز 

ولي در هر حال، اين دولت ها خواهند . ها را برآورده خواهد ساختتمامي اميال آن

قا را از سر کوشيد با حداقل زيان، بحران سياسي اين دوره در خاورميانه و شمال آفري

هاي امپرياليستي به چيزي جز در اين واقعيت ترديدي نيست که دولت. بگذرانند

انديشند و باز وجود آمده است، نميمنافع خود در شرايط جديدي که در اين منطقه به

هاي کارگر و زحمتکش در اين کشورها ها با منافع تودهواقعيت اين است که منافع آن

تواند بسيار پيش از آنکه هاي مردم بر اين واقعيت ميهي تودهآگا. خواني نداردهم

هاي ها با ابزارهايي که در اختيار دارند زمينه مادي و اقبال عمومي براي دخالتآن

و غيره " هاي پيشگيرانهدخالت"و يا " هاي بشر دوستانهدخالت"خود را تحت عنوان 

وجود چنين آگاهي و . اه کنندها کوتها را از اين دخالتفراهم سازند، دست آن

چه هاي امپرياليستي موجب خواهد شد که اگر چنانشناختي از ماهيت واقعي دخالت

هاي مردم به امري واقع تبديل گرديد، در اين رغم ميل تودهها بهاين گونه دخالت

گري را به حداقل رساند و سرانجام به آن پايان هاي ناشي از اين دخالتصورت زيان

 .داد
 

 اوضاع در کشور سوريه

هاي خونين در سوريه، ميان نيروهاي دولتي و نيروهاي مسلح مخالفين رژيم درگيري

چنان در در شهرهاي بزرگ سوريه و از جمله در دمشق، پايتخت اين کشور، هم

اند در هائي از ارتش که هنوز به رژيم بشار اسد وفادار ماندهبخش. جريان است

ماه  16شدگان رويدهاي زنند و آمار کشتهکشتار مردم مي نهايت بيرحمي دست به

 . گذشته در سوريه به حدود بيست هزار نفر رسيده است
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چون جنبشي عادالنه و آغاز شد هم" بشار اسد"حرکتي که در کشور سوريه عليه رژيم 

هاي آغاز خود در جهت اين جنبش، در نخستين ماه. بود اجتماعي عليه وضع موجود

-در اين جنبش، توده. هاي بزرگي برداشتهاي رژيم حاکم در سوريه گامايهتضعيف پ

هاي مردم فارغ از هر گونه تفاوت ملي و مذهبي، متحدانه عليه رژيمي هار و 

اي توجه و پشتيباني افکار عمومي مترقي مبارزات توده. سرکوبگر به پا خاسته بودند

هاي نخستين اي در ماهو منطقههاي جهاني قدرت. خود جلب کرد سويبهجهان را 

دانستند اوضاع سياسي سوريه سرانجام به کدام سو جايي که نمياين مبارزات، از آن

پس . خواهد رفت نسبت به حرکت مردم سياست سکوت و انتظار پيشه کرده بودند

از آنکه نيروهاي موجود و آماده مورد نظر خود را در درون حرکت مردم شناسائي 

به اين . کار شدندکنترل و تغيير مسير مبارزات انقالبي مردم دست به کردند، براي

ترتيب، سوريه به ميدان تاخت و تاز و دخالت کشورهاي اروپايي، آمريکا، ترکيه و 

ها با دامن زدن به اين دولت. هاي خليج تبديل شدعربستان و حتي شيخ نشين

ي دخالت نظامي، افق پيشاروي سازهاي راست و ارتجاعي، با تالش براي زمينهگرايش

هاي چين و روسيه در سياست دولت. ها را تاريک کردندجنبش حق طلبانه توده

انفعالي دو سال اخير خود در قبال رويدادهاي خاورميانه و شمال آفريقا تجديد نظر 

جمهوري اسالمي از همان . پردازنداند و به پشتيباني مؤثرتري از رژيم سوريه ميکرده

-مبارزات مردم سوريه، به پشتيباني از رژيم سوريه پرداخت و جداي از کمکآغاز 

هاي تسليحاتي و تدارکاتي، واحدهايي از نيروهاي سپاه پاسداران را نيز براي سرکوب 

سير رويدادها به گونه اي است که امروز . مردم معترض به اين کشور اعزام نمود

هاي به انحراف کشاندن پيشرو زمينهبينيم در نبود يک آلترناتيو راديکال و مي
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امروز اگرچه سرنگوني رژيم بعث، آرزوي . ها فراهم گرديدطلبانه تودهمبارزات حق

قلبي اکثريت قاطع مردم اين کشور است، قدرتي که براي جانشيني اين رژيم در حال 

ها و آرزوهاي مردم اين کشور براي شکل گيري است به هيچ وجه نماينده خواست

 .   رداري از يک زندگي آزاد و آسوده در صلح و آرامش نيستبرخو
 

 اوضاع در کشور عراق

که ارتش آمريکا از عراق خارج شد و دستگاه عريض و طويل اداري براي پس از آن

گزين آن گرديد، کماکان ناامني و کشتار در اين کشور تداوم تأمين منافع آمريکا جاي

هاي شيعه و سني بر سر قدرت به گرايش هاي رقيب منتسبکشمکش جناح. يافت

انتخابات پارلماني . در عمل اين کشور را به مناطق نفوذ جدا از هم تبديل کرده است

هاي رأي هم نتوانست در اين کشور امنيت برقرار سازد و تنها نشان داد که و صندوق

در تالش طوري که اکنون بار ديگر به. اي بين دو طرف وجود داردچه تعادل شکننده

به اين . گزين مراجعه به آراي مردم سازندرا جاي" توافق از باال"هستند تا اصل 

چنان غرق ي کشمکش احزاب بورژوائي و مرتجع همترتيب، کشور عراق در نتيجه

ويژه طي اي و مذهبي که بهکينه و دشمني هاي فرقه. ترور و کشتار و جنايت است

-رتش آمريکا دامن زده شد، همبستگي مردم همهاي پس از اشغال عراق توسط اسال

هاي وسيعي از مردم را ناچار کرده سرنوشت را بسيار تضعيف کرده است و بخش

است که حتي براي تأمين  امنيت خود هم که شده به دور احزاب شيعه و سني جمع 

 .شوند

هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي کشور عراق، در همان حال به ميدان زورآزمائي

هاي ترکيه، ايران و در اين ميان، نقش دولت. هاي منطقه تبديل شده استدولت
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دولت آمريکا نيز که منافع درازمدت خود را . تر استعربستان سعودي برجسته

اي هاي منطقهکوشد در تقسيم کار و تقسيم منافع بين اين قدرتکند، ميتعقيب مي

وجود ها بهدر اين زمينه در ميان آن نقش ميانجي ايفاء کند و تعادل مطلوب خود را

 . بياورد

سازي در حال ايجاد توازن قواي جديدي  دولت آمريکا از کانال مذاکرات بر سر غني

است که از جمهوري اسالمي موجود شير بدون يال و کوپالي ساخته شود تا قادر 

چ نقطه نباشد در سيستم امنيتي مورد نظر  کشورهاي غربي نه در عراق و نه در هي

ها اجازه نخواهند داد که جمهوري اسالمي خالء ناشي از آن. ديگري، اخالل ايجاد کند

عهده گرفتن نشيني نيروهاي آمريکا از عراق را پر کند و يا در واقع توانايي بهعقب

 . چنين نقشي را داشته باشد

 در اين ميان، کردستان عراق، آن بخشي که تحت حاکميت حکومت محلي است، از

حوزه عمل حکومت محلي در اين مناطق اساسا به . موقعيت متفاوتي برخوردار است

دليل ضعف دولت مرکزي از لحاظ عملي  فراتر از آن چيزي است که در قانون 

مناطق کردنشين جداي از حکومت محلي کردستان، . اساسي کشور عراق آمده است

و افق پيوستن اين مناطق به کماکان تحت کنترل دولت و نيروهاي مرکزي قرار دارند 

حکومت محلي کردستان . ي تحت کنترل حکومت محلي کردستان تيره استمنطقه

هاي ترکيه و ايران هاي سياسي، اقتصادي و امنيتي دولتدر عين حال به ميدان رقابت

ويژه در ها در مجموع دولت ترکيه توانسته است بهدر اين رقابت. تبديل شده است

دي دست باالتري پيدا کند و از لحاظ نظامي و امنيتي نيز حضور خود را ي اقتصازمينه

در اين زمينه، الزم است يادآوري کرد که گرچه دولت ترکيه . گسترش داده است
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شود، در همان حال دولت چنان متحد استراتژيک آمريکا در منطقه محسوب ميهم

ايي هم براي جمهوري کوشد که در نظام اقتصادي و  امنيتي منطقه جآمريکا مي

عنوان وجه چه امکان سازش با اين رژيم فراهم آمد، آنرا بهاسالمي رزرو کند، تا چنان

هماهنگي بين جمهوري اسالمي و دولت نوري . المصالحه به رژيم ايران پيشکش نمايد

مالکي و دولت آمريکا در دعواهاي دروني گروه هاي متخاصم در عراق بازتاب گوشه 

به اين ترتيب، کردستان عراق به . ت دولت آمريکا در اين زمينه استاي از سياس

نقطه تالقي منافع ايران ومتحدانش، از يک طرف و ترکيه و متحدهاي آن از طرف 

هاي ترکيه با حکومت محلي از نظر اقتصادي حجم مراوده. ديگر تبديل شده است

راق داراي ذخاير عظيم کردستان ع. کردستان چند برابر حجم مراودات با ايران است

از همين رو، در ارتباط با ميزان صدور نفت خام در دوره کنوني و . نفت و گاز است

ي نزديک، حکومت محلي کردستان به متحد اصلي ظرفيت افزايش آن در آينده

ي نفت از کردستان به بندر سيحان ي خط لولهپروژه. دولت ترکيه تبديل شده است

 ۲۰۱٣اندازي شده است و قرار است که تا تابستان ل جاري راههاي ساترکيه در ميانه

 .برداري برسدبه بهره

اکنون مطابق توافقي که با دولت ترکيه به طور رسمي امضاء شده است، حدود سه هم

ها، شامل هليکوپتر و نيروي ترين سالحهزار و پانصد سرباز ارتش ترکيه با مدرن

اين نيرو در ارتباط با . انددستان عراق مستقر شدهتانک و غيره در نقاط معيني در کر

جنگ داخلي در کردستان بين اتحاديه ميهني کردستان و پارت دمکرات کردستان، 

. بودند هنوز در اين منطقه مستقر است در سالهاي دهه نود به کردستان عراق آمده

ي اقتصادي، دهي گستراما رژيم ايران نيز بعد از ترکيه به سهم خود داراي يک شبکه
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هاي محتمل شمار کثيري از عوامل اطالعاتي و جاسوسي است و امکانات عملي دخالت

 . منظور مختل کردن امنيت اين منطقه را فراهم کرده استآينده به

اگر چه شرايط زيستي و امنيتي در کردستان در مقايسه با بقيه نقاط عراق بطور نسبي 

هاي طبقاتي، سطح نازل خدمات اجتماعي، افتر شدن شکبهتر است، وجود و عميق

ها موجب گسترش نارضايتي از فساد مالي و بوروکراسي وسيع دست و پاگير، همه اين

ها اگرچه حدود يک سال پيش، سبب شد که اين نارضايتي. حکومت محلي شده است

دليل حرکت مردمي وسيعي در استان سليمانيه شکل بگيرد، اما اين حرکت نيز به

چنين به دليل کنترل يت رهبري و ناروشن بودن شعارها و مطالبات آن و همماه

پليسي شديدتري که در مناطق شمالي کردستان برقرار بود، نتوانست به سراسر 

 . تدريج فروکش کردکردستان گسترش يابد و به

 سازمانهاي مدني موجود تحت نفوذ احزاب حاکم و نيروهاي راست اپوزيسيون

اگر چه نيروهاي چپ و . هاي مستقل کارگري بوجود نيامده اندشکلت. قراردارند

راديکال در کردستان عراق همچنان پراکنده هستند، اما در عين حال تالشهاي مثبت 

هاي مختلف، براي فايق آمدن بر اين وضعيت نامطلوب اي در عرصهو اميدوار کننده

 .  در جريان است
 

 اوضاع سياسي ايران

هاي از هم گسيختگي آن و تأثير داري ايران و نشانهتصادي سرمايهتعميق بحران اق

ي کارگر و قشرهاي زحمتکش پيامدهاي اين بحران بر کار و زندگي و معيشت طبقه

هاي اقتصادي ي تحريمگسترش دامنه. گيردخود ميجامعه هر روز ابعاد تازه تري به

شيمي تأثير گذاشته است، بلکه نه تنها بر کاهش توليد در صنايع نفت و گاز و پترو
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هاي تعطيلي و هاي ديگر توليد را نيز با رکود روبرو کرده و زمينهبسياري از رشته

-پروژه. ها را فراهم آورده استورشکستگي، و يا پايين آمدن ظرفيت توليدي کارخانه

گذرد و در ها که بيش از يک سال و نيم از اجراي آن ميي هدفمندسازي يارانه

المللي پول به اجرا درآمد، برخالف اق با دستور العمل هاي نئوليبرالي صندوق بينانطب

ها و مجريان آن نه تنها به بهبود روند توليد و اوضاع اقتصادي تصور و ادعاي طراح

هاي سر راه عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني را هموار نکرد، نيانجاميد و مانع

ي هاي انرژي در نتيجهباال رفتن قيمت حامل. تر نمودبلکه اوضاع اقتصادي را وخيم

ي توليد تأثير گذاشته و سير صعودي اجراي اين سياست، مستقيما بر افزايش هزينه

قيمت کاالها، شتاب گرفتن روند تعطيلي هزاران واحد توليدي کوچک و بزرگ و 

-تداوم تحريم از سوي ديگر، تشديد و. دنبال داشته استها را بهگسترش بيکارسازي

-ي اروپا ابعاد تازهشدن تحريم خريد نفت از جانب اتحاديههاي اقتصادي که با اجرائي

ها و افزايش حجم نقدينگي و کاهش ارزش اجراي حذف يارانه خود گرفته است،اي به

ريال، افزايش سرسام آور قيمت مايحتاج مورد نياز مردم را به يک امر روزانه تبديل 

 .کرده است

اکنون . ي خيل بيکارها را به دنبال داشته استاع وخيم اقتصادي، افزايش روزانهاوض

ميليون نفر  8به اعتراف کميسيون اجتماعي مجلس رژيم، جمعيت بيکارها در ايران به 

رسيده است که البته منابع پژوهشي مستقل آمار بيکارها را بيشتر از اين ميزان اعالم 

ها در اين. سال قرار دارند 35ن خيل عظيم بيکارها زير درصد اي 70بيش از . اندکرده

ي ي ماهانهحالي است که بر اساس گزارش کارگزاران خود رژيم حداقل هزينه

با اين هزينه . هزار تومان است 360خانوارهاي ساکن تهران رقمي برابر يک ميليون و 
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 390لغي حدود داري ايران مبسنگين، تأمين زندگي و در شرايطي که رژيم سرمايه

هاي وسيعي از عنوان حداقل دستمزد تعيين کرده است، بخشهزار تومان را به

از سوي ديگر، هجوم . کارگران شاغل نيز قادر به تأمين زندگي و معيشت خود نيستند

هاي پيمانكاري، رواج  قراردادهاي موقت، كارهاي بدون قرارداد، افسارگسيخته شركت

هاي اجتماعي نقش آفرين، پايين بودن استانداردهاي بيمهعدم برخورداري از سيستم 

هاي كار و اعمال تبعيض مضاعف عليه كارگران زن و ايمني و بهداشت در محيط

 .ي کارگر را از هر سو تحت فشار قرار داده استكارگران مهاجر افغانستاني،  طبقه

ش ايران را در هاي کارگري و مردم زحمتکاين اوضاع دشوار اقتصادي که خانواده

فشارد، برخوردار نبودن از هر گونه آزادي بيان، حق اعتصاب و تشکل، چنگال خود مي

ي فعالين هاي مستقل کارگري و بگير و ببند هر روزهشده تشكلريزيسرکوب برنامه

ي زنان و جوانان و پايمال کردن ها، اعمال سياست آپارتايد جنسي و تحقير هر روزهآن

ترين حقوق مهاجرين افغانستاني ها، و تهاجم هر روزه به ابتدائيحقوق آن ابتدائي ترين

ها و ي ايران را به طرف رشد و گسترش اعتراضناپذيري جامعهطور اجتناببه

 .دهدهاي شهري سوق ميهاي کارگري و خيزشاعتصاب

لي الملو تهديدات جنگي، انزواي بين هاي اقتصاديدر چنين شرايطي، تشديد تحريم

اي و کابوس گسترش مبارزات کارگري و برپائي رژيم، تضعيف موقعيت منطقه

رفت رژيم جمهوري اسالمي از اين بحران اي، هر نوع افقي براي برونهاي تودهخيزش

افقي و درماندگي رژيم در کنترل بحران اقتصادي بر متن بي. را تيره و تار ساخته است

هاي درون حاکميت ادامه دارد و ع جناحو سياسي کنوني است که کشمکش و نزا

ديگر به يک هاي کالن يکها و اختالسافشاگري باندهاي حکومتي در مورد دزدي
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افقي جناح غالب رژيم در حال حاضر، بي. امر عادي و روزمره تبديل شده است

هاي داري ايران که گسترش تحريمجمهوري اسالمي براي حل بحران سرمايه

و ابعاد آن افزوده است، تيرگي دورنماي تبديل شدن به يک اقتصادي بر شدت 

اي بر متن تحوالتي که در خاورميانه و شمال آفريقا روي داد، قدرت برتر منطقه

داري غرب بر هاي سرمايهتضعيف و دشوار شدن موقعيت رژيم در منازعه با قدرت

بست در مردم و بن اي، ناتواني در مرعوب کردن و به زانو در آوردنسر برنامه هسته

هاي تشديد و تداوم ها، زمينهايجاد بهبودي هرچند جزئي در زندگي و معيشت آن

اگر دولت کودتاي احمدي نژاد . ها و بحران حکومتي را فراهم آورده استنزاع جناح

ي قدرت نتوانست به يک قدرت بالمنازع طلبان حکومتي از دايرهبا راندن اصالح

ها را تحت ي جناحميت جمهوري اسالمي تبديل شود و همهسياسي در دستگاه حاک

هاي واقعي پاسخ بدهد رهبري خود بگيرد، به اين دليل بود که نتوانست به اين معضل

داري ايران از بحران و تضمين بقاي جمهوري رفت سرمايهو از اين راه افق برون

ي در دوره. متي بگشايدهاي حکودارهاي ايران و  همه جناحاسالمي را به روي سرمايه

گذشته، رقابت بر سر تصرف پست هاي کليدي در وزارت خارجه، وزارت اطالعات و 

هاي دولت در مجلس و افشاگري باندهاي حکومتي از کارشکني بر سر تصويب طرح

هاي جدال و کشمکش بين باندهاي ديگر، از عرصههاي کالن يکها و اختالسدزدي

اند و در اي حلقه زدهاز روحانيت که به دور خامنه آن بخش. حکومتي بوده است

تالش هستند تا سنگر مجلس را براي حفظ موقعيت خود در قدرت از دست ندهند، 

هاي با دولت احمدي نژاد که به نيروي سپاه پاسداران تکيه زده است، در عرصه

يسمي براي عنوان مکانمجلس نهم به" انتخابات. "دهندمختلف به رقابت خود ادامه مي
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هاي درون حاکميت تا حدودي آرايش باندهاي قدرت تثبيت تعادل قواي جديد جناح

-جبهه متحد اصول"تشکيل " انتخابات"در جريان تدارک اين . را تغيير داده است

ي ي علميهي مدرسين حوزهجامعه" و " ي روحانيت مبارزجامعه"مرکب از " (گرايان

گرايي و پر رنگ کردن نقش روحانيت جريان اصول تالشي بود براي متحد کردن") قم

ي جبهه"ها با اعالم موجوديت محافظه کار متکي به بازار در حاکميت، که اين تالش

به ابتکار مصباح يزدي پدر معنوي اين جريان با شکست " پايداري انقالب اسالمي

گرايان را به ي متحد اصولکه هر گونه اتحاد با جبهه" ي پايداريجبهه. " مواجه شد

اي و ورود معناي راه دادن منتقدين ولي فقيه به مجلس و تضعيف موقعيت خامنه

هاي  دانستند، با تجديد سازمان جريانمجدد رفسنجاني به سطوح باالي قدرت مي

 .اللهي شکاف در صف اصول گرايان را تثبيت کردندفاالنژيست حزب

اسداران مدام به منابع قدرت خود افزوده ها، سپاه پبر متن تغيير آرايش و جدال جناح

هاي عريض و طويل امنيتي و اطالعاتي را در حال که دستگاهاين نيرو در همان. است

هاي کالن و سازماندهي مانورهاي نظامي پي در پي کنترل دارد، با اختصاص بودجه

گذاري در بنيه نظامي خود را تقويت کرده و با چنگ انداختن به منابع مالي و سرمايه

در . ي تجاري و عمراني به يک غول اقتصادي تبديل شده استهاي گستردهپروژه

ي سد بختياري که از آن ي عظيم عمراني مانند پروژههاي اخير، دو پروژههمين ماه

سازي و انتقال آب خزر شود و پروژه شيرينعنوان بلندترين سد بتني جهان ياد ميبه

. ميليارد دالر به سپاه پاسداران واگذار شده است 4ارزش به مناطق مرکزي ايران با 

با توجه به موقعيتي که سپاه پاسداران در ساختار حاکميت جمهوري اسالمي دارد، 

اند که در ها و سران مختلف رژيم اين واقعيت را به رسميت شناختهي جناحهمه
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ست که در موقع غياب يک حزب سياسي قدرتمند، اين حزب پادگاني سپاه پاسداران ا

شود و در ساختار هاي سياسي براي نجات نظام وارد عمل ميحاد شدن بحران

ها به نحوي با اين چنين است که  هر کدام از جناح. زندحاکميت حرف آخر را مي

هاي خود سپاه است با احمدي نژاد که از مهره. انداين نيروي مافوق بيعت کرده

هاي سپاه زي، منابع ثروت جامعه را به قرارگاهساگشاده دستي تحت عنوان خصوصي

هاي ميليارد دالري براي تجهيز بيشتر اين مجلس بودجه. کندپاسداران واگذار مي

هاي خود ها در سخنرانياللهيي حزبمصباح يزدي سر قافله. دهدنيرو اختصاص مي

و در انتخابات  خوانده" ترين نهاد شکل گرفته در انقالب اسالميمقدس"بارها سپاه را 

اخير مجلس هم در اقدامي نمادين در حوزه انتخابي محل سکونت فرماندهان سپاه 

-به اشکال مختلف مواضعش را با سياست" ولي فقيه. "ريزدرأي خود را به صندوق مي

هاي که توافقي رسمي بين جناحدر چنين شرايطي، بدون آن. دهدهاي سپاه انطباق مي

-طور دوفاکتو جنگ و دعواي جناحد شده باشد، در عمل و بهمختلف درون رژيم منعق

در واقع، اين سپاه پاسداران است که براي . روداي پيش ميطور مديريت شدهها به

هاي بي جاي ولي فقيه، کارشکني تحصن خانگي رئيس جمهور، در اعتراض به دخالت

ي پايداري هههاي مجلس عليه دولت، شير و تير کشيدن هاي جبو مخالفت خواني

هر چند هر کدام از . کندگرايي باند مشائي و غيره خط قرمزها را تعيين ميعليه ايراني

ها و چه ها و سران مختلف رژيم براي نجات رژيم جمهوري اسالمي استراتژيجناح

ي خود را در سر دارند، اما در تحليل نهايي براي نجات اين بايد کردهاي جداگانه

 . دانندگاه اصلي خود مياران را تکيهرژيم، سپاه پاسد
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عليرغم تداوم بحران حکومتي در نظام جمهوري اسالمي و مراکز قدرت متعددي که 

در آن وجود دارد و مستقل از درجه نفوذ و موقعيت اجتماعي آن در ميان بخش هاي 

مختلف بورژوازي ايران، اين رژيم با اتکاء به ماشين سرکوب سيادت طبقه سرمايه 

هاي درون شناخت ماهيت واقعي جنگ و دعواي جناح. ر ايران را تأمين کرده استدا

حاکميت و نقشي که نيروي سپاه پاسداران در مهار بحران حکومتي بر عهده دارد، 

خود چيزي عايد کارگران و  خوديها بهدهد که از اين جدال و کشمکشنشان مي

خواه ايران به همان درجه دم آزاديکارگران و مر. مردم ستمديده ايران نخواهد شد

ها و مطالبات خود را از توانند خواستکه متشکل شوند و آگاهانه به ميدان بيايند مي

 .زير دست و پاي جناح هاي حکومتي بيرون بکشند

ي جمهوري داري ايران و تضمين آيندههاي حاکم در حل بحران سرمايهافقي جناحبي

بر زمينه تداوم همين بحران حکومتي . وم بخشيده استاسالمي به بحران حکومتي تدا

هاي مختلف و درماندگي رژيم در پاسخگويي به اوضاع کنوني است که تالش بخش

از نظر . اي پيدا کرده استاپوزيسيون بورژوائي ايران براي آلترناتيوسازي تحرک تازه

-داري ايران را بهي وضعيت کنوني فروپاشي اقتصادي سرمايهطبقه سرمايه دار، ادامه

 .هاي عيني انقالب اجتماعي را تشديد خواهد کرددنبال خواهد داشت و زمينه

هاي مختلف اپوزيسيون بورژوايي ايران کدام از بخشاما واقعيت اين است که هيچ

-ي اقتصادي، هيچدر عرصه. حلي عملي براي پايان دادن به اين بحران را ندارندراه

ي هاي رشد و توسعهتوانند زمينهدارانه از نظر عملي نميمايههاي سرحلکدام از راه

از . حال رفاه و آسايش نسبي را براي عموم مردم فراهم آورنداقتصاد و در همان

-ي جمهوريسلطنت طلبان گرفته، تا ليبراليسم بورژوائي طرفدار غرب که در جبهه
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شان حلها راهي اينره، همهطلبان حکومتي و غياند، تا اصالحخواهان الئيک جمع شده

براي خاتمه دادن به اين بحران اقتصادي در بهترين حالت رفع موانع سياسي بر سر 

هاي اقتصادي داري ايران در بازار جهاني و اجراي برنامهراه ادغام بيشتر سرمايه

داري اين نوع نسخه پيچيدن ها براي حل بحران اقتصادي سرمايه. نئوليبرالي است

هاي اقتصادي نئوليبراليستي در سطح در حالي است که پيامد اجراي سياست ايران

گذشته از . داري بوده استي بحران جهاني سرمايهجهان عامل اصلي شکل دهنده

داري ادامه دارد، ادغام اقتصاد ايران در که بحران جهاني سرمايهها، با توجه به ايناين

ي خارجي و عناي سرازير شدن سرمايهخودي خود به مبازار جهاني نه فقط به

تکنولوژي مدرن و پيشرفته به ايران نيست، بلکه در اين شرايط بحراني، اولويت 

اگر در مورد . داري جهاني صدور سرمايه و تکنولوژي به ايران نخواهد بودسرمايه

 ي اروپا دست به دست همالمللي پول و اتحاديهيونان و پرتغال و ايتاليا صندوق بين

ي دهند تا اقتصاد اين کشورها را از بحران نجات دهند، به اين دليل است که آيندهمي

چون طور نيست و ايران از همدر مورد ايران، اين. بيننداروپاي متحد را در خطر مي

به فرض . المللي برخوردار نيستاي و در مناسبات بينموقعيتي در توازن قواي منطقه

طور کامل، در بازار جهاني ادغام شود، تازه اين بار با ان، بهداري ايرکه سرمايهآن

توجه به جايگاهي که ايران در تقسيم کار جهاني دارد، تنها با اتکاء به تشديد استثمار 

ها، ارزان تمام کردن نيروي کار کارگران ي کارگر ايران، افزايش بيکارسازيطبقه

تواند در بازار جهاني ي کارگر ميطبقهايران و تحميل فقر و فالکت هر چه بيشتر به 

 .به رقابت بپردازد و اين يعني بربريتي هر چه بيشتر
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هاي سر راه ادغام بيشتر دارانه، هر اندازه نيز که بتواند مانعهاي مختلف سرمايهحلراه

را با نيازهاي اجراي کامل داري ايران در بازار جهاني را برطرف کند و آنسرمايه

تري از مصر و تونس را توانند مدل موفقنئوليبرالي منطبق نمايد، باز نميهاي سياست

دنبال اي را بههاي انقالبي و تودهارائه دهند که عواقب ويرانگر آن امواج خيزش

 .داشت

حل اقتصادي براي پايان دادن به بحران اما اگر اپوزيسيون بورژوايي ايران هيچ راه

هاي مردم ايران را ندارد، کاري و فالکت اقتصادي تودهداري ايران و فقر و بيسرمايه

ها نيز نه تنها در راستاي هاي اثباتي آنکارهاي سياسي، چه بايد کردها و برنامهراه

ي مردم ايران نيست، بلکه در تقابل خواهانهها و مطالبات آزاديپاسخگويي به خواست

 .کامل با آن قرار دارد

ها خودشان با تحريم انتخابات مجلس شود، اينمربوط مي تا جايي که به اصالح طلبان

-بست چه بايد کرد و استراتژي سياسي خودشان را اعالم کردهنهم از سر ناچاري، بن

هاي انتخاباتي و مانور دادن در چهار چوب ها قرار بود از طريق مکانيسمچون آن. اند

ها را ظ جمهوري اسالمي آنها براي حفتالش آن. قانون اساسي رژيم را اصالح کنند

 .دهداي قرار ميآشکارا در مقابل هر جنبش توده

هاي ديگر اپوزيسيون بورژوايي ايران از ليبراليسم بورژوايي طرفدار غرب گرفته بخش

طلبان و احزاب ناسيوناليست در کردستان بيش از هر زمان ديگر به دخالت تا سلطنت

ها به اين. انداي اميد بستهگيري جنبش تودهجهاي غربي در شرايط اوآمريکا و قدرت

اي با همکاري آمريکا و ديگر اند که در شرايط پيشروي جنبش تودهاين اميد بسته

هاي غربي، با اعمال فشارهاي کنترل شده و تغيير از باال و با حفظ ارتش و ديگر قدرت
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انقالب را بگيرند و نهادهاي سرکوبگر  و کنترل اوضاع با اتکاء به اين نهادها جلو 

از . هايش عقيم بگذارندي مردم ايران را از رسيدن به خواستخواهانهجنبش آزادي

هاي غربي هم اکنون، روشن است جرياني که خود را با نيازها و منافع آمريکا و قدرت

 .گيرداي قرار ميدهد، در مقابل انقالب تودهانطباق مي

که عبارت است از برقراري يک سيستم پارلماني ها نيز ساختار سياسي مورد نظر آن

ي انقالب مصر و تونس طور که در تجربهاصطالح انتخابات آزاد همانمتکي به به

ي مردم و براي تأمين دخالت خواهانهديديم، نه تنها در راستاي منافع جنبش آزادي

در . دارد ي جامعه نيست، بلکه در تقابل کامل با آن قرارمردم در سياست و اداره

مصر و تونس، انتخابات آزادي که با توافق سران ارتش، حزب اخوان المسلمين و 

هاي امپرياليستي برگزار ليبرال طرفدار غرب و با پشتيباني رسانه‐-هاي بورژواجريان

هاي مردم نبود، بلکه گرديد، اقدامي در راستاي پيشروي انقالب و براي تحقق خواست

هاي ارتجاعي و عليه شده براي تقسيم قدرت در ميان بلوک ريزياي برنامهپروژه

اصطالح آزاد در ايران نيز در زير چتر برگزاري انتخابات به. تداوم انقالب بود

ي مردمي نخواهد خواهانهنيروهاي ارتش و امنيتي رويدادي در ادامه جنبش آزادي

تعميق مبارزات مردم  شده براي جلوگيري از روند ريزياي برنامهبود، بلکه پروژه

گويد که برپائي ساختارهاي سياسي ها به ما ميها و دادههمه اين تجربه. خواهد بود

-مورد نظر اپوزيسيون بورژوايي ايران پاسخگوي مطالبات مردم ايران و جنبش آزادي

 .ها نيستي آنخواهانه

قدرت از باال به هايي از اپوزيسيون بورژوائي ايران براي نقل و انتقال اگر چه بخش

اند، اما نه دولت هاي امپرياليستي غرب اميد بستهدخالت دولت آمريکا و ديگر قدرت
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اي براي هاي غربي در شرايط کنوني نه قصد و نه پروژهآمريکا و نه ديگر دولت

ي رژيم اسالمي دولت آمريکا، اگر هم خواهان ادامه. سرنگوني جمهوري اسالمي دارند

تا آماده شدن بديلي که بتواند در شرايط بحران انقالبي کنترل اوضاع  در ايران نباشد،

هاي انقالبي مصون داري ايران را از تعرض خيزشرا در دست بگيرد و نظام سرمايه

 دولت آمريکا، ماندگاري رژيم جمهوري اسالمي را بر واگذار. بدارد به زمان نياز دارد

در حال حاضر، . دهدترجيح مي" علومسرنوشتي نام"ي ايران به دست کردن آينده

دولت آمريکا و متحدين غربي آن موضع رسمي خود را از تشديد اين فشارها و برپا 

کردن جار و جنجال تبليغاتي، وادار کردن رژيم جمهوري اسالمي به امضاء ضميمه 

المللي انرژي اتمي، و غير نظامي کردن سياست آژانس بين" ان پي تي"الحاقي معاهده 

در شرايط کنوني، نشست و برخاست مأموران درجه . انداي رژيم اعالم کردهستهه

ي آمريکا با سران برخي از احزاب و نيروهاي اپوزيسيون چندم وزارت خارجه

فقط در " ها پروژه هاي آلترناتيوسازي آن"بورژوايي ايران و چراغ سبز نشان دادن به 

فشار سياسي و ديپلماتيک به  چهار چوب سياست وزارت خارجه آمريکا براي

اي رژيم اسالمي قابل هاي هستهجمهوري اسالمي در راستاي غيرنظامي کردن پروژه

 .توضيح است

اي ايران نمايي در مورد توان نظامي و هستهدولت آمريکا از تشديد فشار و بزرگ

م آمريکا که براي استقرار نظ. کندتري را تعقيب ميتر و اساسياهداف درازمدت

-امپرياليستي مورد نظر خودش در منطقه خاورميانه پيوسته در تالش بوده سرکشي

اي، در بلوک روسيه و سوريه بندي منطقههاي رژيم جمهوري اسالمي که در بلوک

شدت ضعيف شده اي رژيم بهقرار گرفته است را مهار کند، اکنون که موقعيت منطقه
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گرفته است، زمان را براي تشديد فشارها و ي سقوط قرار و رژيم بشار اسد در آستانه

از طرف ديگر، آمريکا با خروج نيروهايش از . داندپيشبرد اين سياست مناسب مي

نشيني، جمهوري اسالمي براي عراق نگران آن است که از خالء ناشي از اين عقب

-اش استفاده کند و منافع آمريکا و متحدين آن در حوزهتقويت موقعيت تضعيف شده

ها، دولت آمريکا به دليل افول قدرت جداي از اين. خليج را با مخاطره روبرو سازد ي

اي معادل هاي يک رکود طوالني مدت با کسري بودجهاقتصادي و پيدا شدن نشانه

هاي بيشتري به گسترش مناطق نفود ميليارد دالر اشتياق و انگيزه 500يک تريليون و 

 . خود دارد

ي در کشورهاي منطقه که نظم امپرياليستي منطقه را نيز به بعد از تحوالت انقالب

چالش کشيدند، آمريکا تا حدودي توانسته با ياري متحدين غربي و با اتکاء به نفوذي 

دستي جريان بورژوائي طرفدار غرب و که بر ارتش اين کشورها داشته و با هم

با دخالت مستقيم ناتو  هاي ارتجاع اسالمي و در مواردي هم که الزم ديده باشدجريان

هاي رژيم اسالمي پايان دادن به سرکشي. بحران انقالبي در اين کشورها را مهار نمايد

 .اي مورد نظر آمريکا استدر راستاي نظم منطقه

در مقابل سياست امپرياليستي دولت آمريکا براي تداوم حضور و تحکيم و گسترش 

ي چندين ايران هم که خود را در حلقهداري نفوذ خود در اين منطقه، رژيم سرمايه

بيند، تبديل شدن به يک هاي نظامي آمريکا ميهاي ناتو و پايگاهقدرت اتمي، پايگاه

اي و تضمين بقاي خود را از مسير تبديل شدن به يک قدرت اتمي قدرت برتر منطقه

 يهاي منطقهخواهد در منازعه بر سر بحرانجمهوري اسالمي مي. کندتعقيب مي

رسميت خاورميانه به عنوان يک طرف معامله برايش حساب باز شود و سهمش به
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اي جمهوري اسالمي، در دراز مدت بدل شدن به يک قدرت برتر منطقه. شناخته شود

هاي داري ايران و تأمين هژموني بر بخشرا کليد اصلي حل بحران اقتصادي سرمايه

مز دستيابي به اين اهداف را در تبديل اين رژيم، ر. داندمختلف بورژوازي ايران مي

 . بيندشدن به يک قدرت اتمي مي

-اگر چه حمله. اما تالش رژيم براي دستيابي به اين اهداف خط قرمز هايي نيز دارد

اي و يا مراکز نظامي رژيم محتمل هاي محدود نظامي و بمباران تأسيسات هسته

بنا به . دانندبراي بقاء خود نميها را خطري است، اما سران رژيم اين نوع عمليات

بنابراين، . داليل عيني خطر برپائي يک جنگ تمام عيار عليه ايران نيز منتفي است

 5+ 1چه باعث نرمش رژيم جمهوري اسالمي در جريان مذاکرات اتمي با گروه آن

گرديده نه ترس و واهمه از خطر لشکرکشي نظامي و يا ترس از سقوط ناگهاني در 

-ي کارگر و محرومان جامعه بهفشارهاي آمريکا، بلکه نگراني از طغيان طبقهي نتيجه

ي اقتصادي، تشديد بيکاري و گراني روزافزون و نيز فقر و فالکتي خاطر اوضاع آشفته

هاي اقتصادي هم کارد را به استخوان اين نيروي است که قبل از تشديد تحريم

اي استراتژي بقاي هاي هستهرنامهاگر چه پافشاري بر ب. اجتماعي رسانيده بود

دهد، اما در عين حال اگر اين رژيم تشخيص دهد که جمهوري اسالمي را تشکيل مي

اي تداوم پافشاري بر اين استراتژي، ادامه حياتش را به در توازن قواي جديد منطقه

 اندازد، آماده است تا جام زهر ديگري را بنوشد و از پافشاري بر تداوممخاطره مي

 .برنامه هاي اتمي  دست بردارد

دارانه و چه روشن است، ماهيت طبقاتي و سياست دو طرف اين منازعه، سرمايهآن

. هاي مردم قرار داردي کارگر و تودهارتجاعي است و در ضديت آشکار با منافع طبقه
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، _و حتي در سطح محدودي _ هاي اقتصادي و يا جنگ گر تداوم تحريمپيامد ويران

براي مقابله با اين . دهدور مستقيم کارگران و مردم ايران را تحت فشار قرار ميطبه

ها، راهي جز افشاي ماهيت طبقاتي و ارتجاعي اين منازعات، بر مال کردن نگراني

داري غرب و هاي سرمايههاي دولت آمريکا و ديگر دولتماهيت امپرياليستي سياست

 .سالمي  وجود نداردتشديد مبارزه براي سرنگوني جمهوري ا

-ها و بيدر برابر اين اوضاع و فقر و فالکت اقتصادي، در برابر جنايات و سرکوبگري

ي کارگر و مردم هاي سياسي و اجتماعي که رژيم جمهوري اسالمي به طبقهحقوقي

هاي مختلف ي ايران تحميل کرده است، در برابر آلترناتيوسازي بخشستمديده

هاي هاي اقتصادي و تهديدات قدرتدر برابر تحريماپوزيسيون بورژوائي، 

امپرياليستي، سوسياليسم تنها آلترناتيوي است که مي تواند با پايان دادن به بيکاري و 

به کار گرفتن خالقيت توده هاي آزاد و حاکم بر سرنوشت خود بارآوري توليد و رشد 

ل کند، رفاه و اقتصادي را ممکن و تضمين کند، مشکل مسکن را براي هميشه ح

هاي سياسي را تأمين نمايد، و افقي رهائي ترين آزاديآسايش اجتماعي و گسترده

سوسياليسم، در نخستين گام خود، ماشين دولتي . بخش را بر روي جامعه بگشايد

و به حيات انگلي  هاي سرکوب آن درهم مي شکندي ارگانبورژوايي را همراه با کليه

. دهدهاي تبليغ جهل و خرافه پايان ميي دستگاهيهها و کلي آنو پر هزينه

سوسياليسم از طريق پايان دادن به اختالس ها، دزدي ها و ريخت و پاشهاي تجملي 

طبقه حاکم کنوني و نمايندگان سياسي آن مقادير زيادي از وسايل توليد و محصوالت 

ر ابزار توليد را سوسياليسم، مالکيت خصوصي ب. را براي استفاده عموم آزاد مي سازد

کند و با اجتماعي کردن مالکيت بر وسائل توليد، کار را از يک اجبار براي ملغي مي
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نمايد كه صرفا بر اساس درک مزد و امرار معاش، به امري داوطلبانه تبديل مي

سوسياليسم، علم و تکنولوژي را . گيردوظيفه و پاسخگويي به نياز اجتماعي  انجام مي

کند و در نتيجه داري به بند کشيده شده است آزاد ميقابت سرمايهکه در چنگال ر

سوسياليسم، رفع . آن، بازده كار با سرعتى غير قابل تصور افزايش خواهد يافت

کند و نيازهاي مردم، تأمين زندگي مرفه و شايسته انسان را به هدف توليد تبديل مي

ي نيازهاي بوه توليد، و کليهي خدمات و محصوالت مورد نياز بشر در مقياس انهمه

هاي چنين سوسياليسم به خطر بحرانهم. کندها را تأمين ميمادي و معنوي انسان

در جامعه سوسياليستي مبارزه براي بقاي . دهدويرانگر اقتصادي براي هميشه پايان مي

در چنين . فردي خاتمه مي يابد و انسان ها به شرايط واقعا انساني قدم مي گذارند

ها نظير ستمکشي زن و ستمگري ملي ها و تبعيضاي، اشکال استثمار، نابرابريامعهج

شوند و تنگ نظري ملي و نژادي جاي خود را به همبستگي انساني خواهد برچيده مي

 .  داد

عنوان يک آلترناتيو آماده و در دسترس جهت پايان اما مطرح شدن سوسياليسم به

داري ها و مصائب نظام سرمايهصادي و نيز تمامي ستمدادن به اين بحران ويرانگر اقت

دشواري بديل سوسياليستي براي تحقق . ي کارگر استدر گرو به قدرت رسيدن طبقه

ي کارگر و به ميدان آوردن يابي طبقههايي است که سر راه سازماناين امر در مانع

ميان بري  هيچ راه. جنبش کارگري به مثابه يک جنبش سياسي قرار گرفته است

هاي ي کارگر براي نيل به اين هدف ضروري است و بايد در تشكلوجود ندارد، طبقه

ي نخست فعالين، کارگران و در درجه. اي، طبقاتي و سياسي خودش متشکل شودتوده

ي خودشان پيشروان و رهبران جنبش کارگري بايد در يک حزب کمونيست شايسته
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هاي صنفي و طبقاتي  کارگران نقش ئي تشكلترديدي نيست که برپا. متشکل شوند

داري و رژيم ي کارگر در مبارزه عليه سرمايهعظيمي در تغيير توازن قوا به نفع طبقه

ي کارگر بدون متشکل شدن در حزب سياسي حال طبقهاما با اين. آن خواهد داشت

سياسي هاي پيشرو اجتماعي، رهبري کمونيستي خود قادر به همراه کردن ديگر جنبش

 .جامعه و تسخير قدرت سياسي نخواهد شد

فعالين و پيشروان کمونيست جنبش کارگري، با مد نظر قرار دادن جايگاه تاريخي و 

ي کارگر در تحوالت آينده دارد بايد رسالت خود براي اي که طبقهکنندهنقش تعيين

سياسي را بر ي مبارزه ي کارگر و سوق دادن اين طبقه به جلو صحنهيابي طبقهتشکل

 . متن دخالت فعال در مبارزات جاري کارگران پيش ببرند

-ها ميمبارزات جاري کارگران، در ابعاد و اشکال گوناگون خود، مانع سرخوردگي آن

ها و اعتراض. داردي کارگر زنده نگاه ميشود و اميد به تغيير را در دل طبقه

ي کارگر ايران مرعوب قهدهد که طبي کارگران نشان ميهاي روزمرهاعتصاب

ي فعالين و پيشروان کارگري هاي خونين و تعقيب و بگير و ببند هر روزهسرکوبگري

اي کنندهحال که ابزار تعيينهاي کارگري در همانها و اعتصاباعتراض. است نشده

ها و مطالبات فوري جنبش کارگري، راه را براي ايفاي نقش ست براي تحقق خواست

مبارزات . کنداي آينده هموار ميهاي تودهرگر در هدايت و رهبري اعتراضي کاطبقه

جاري کارگران نقش تعيين کننده اي در زنده نگاه داشتن و تقويت فضاي مبارزاتي و 

-ي مبارزات کارگران آن روزنهوقفهتداوم بي. باز کردن فضاي سياسي در جامعه دارد

ي سياه زند و اميد به عبور از دورهمي جويي را دامني مبارزهاي است که روحيه

حال مبارزات جاري کارگري در همان. داردحاکميت جمهوري اسالمي را زنده نگاه مي
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اي و طبقاتي کارگران تشکل توده.  ي کارگر استيابي طبقهبستر مناسبي براي سازمان

ستند که هايي ههاي کارگري آن مکانيسمها و اعتصابمحصول مبارزه است، اعتراض

 .برندها به اهميت و ضرورت متشکل شدن پي ميکارگران از طريق آن

اما مبارزات جاري کارگران، با وجود تمام اهميتي که دارند، فقط با دخالت آگاهانه و 

تواند در راستاي اهداف مند پيشروان کمونيست جنبش کارگري است که مينقشه

گيري بديل سوسياليستي به عنوان شکلي کارگر قرار گيرد و به تر طبقهدرازمدت

مند و مسئوالنه در تنها با دخالت نقشه. يک آلترناتيو عملي و در دسترس ياري رساند

توان اعتماد هاي کارگري و سوسياليستي است که مياين روند و پافشاري بر سياست

ي شکلي عيني در رهبربخش وسيعي از فعالين و رهبران کارگري را جلب نمود و به

 . هاي پيشرو اجتماعي قرار گرفتسياسي جنبش کارگري و ديگر جنبش

در راستاي پرداختن به همين وظايف محوري و استراتژيک است که تالش براي 

شکلي عيني در قطب نيروهاي هاي تمام نيروهايي که بهنهادينه کردن همکاري

د چپ و سوسياليستي و چپ جامعه قرار دارند شکل دادن به يک قطب نيرومن

شکل دادن به يک قطب . کندسوسياليستي در جامعه جايگاه واقعي خود را پيدا مي

نيرومند سوسياليستي که شاخص پيشروي آن تقويت روح همکاري در ميان فعالين 

تري را هاي اجتماعي است، توازن قواي مناسبراديکال جنبش کارگري و ديگر جنبش

 .آوردهم ميبراي پيگيري استراتژي سوسياليستي فرا
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 اوضاع سياسي کردستان

1 

 ي کارگر و جنبش کارگري طبقه

کارسازي، در نابساماني اقتصادي، ورشکستگي و تعطيلي مراکز کار و توليد، اخراج و بي

در اين منطقه، به دليل نازل بودن سطح . ابعاد وسيع در کردستان نيز جريان دارد

هاي محيط کار، ي سانحه، درماني و بيمههاي بيکاري خدمات اجتماعي از قبيل بيمه

ي کارگر فشار بيشتري را در طبقه... ي باالي آموزش و بهداشت و درمان و هزينه

هاي گوناگون کارگران شاغل در صنايع و رشته. کندزندگي روزانه خود تحمل مي

تر کاران براي قبول شرايط سختي وجود خيل عظيم بيتوليد و خدمات، در نتيجه

ار با دستمزدهاي پايين تر از حداقل تعيين شده، پيوسته  تحت فشار شديد ک

اين وضعيت، در کنار تورم شديد و گراني سرسام آور که به . کارفرمايان قرار دارند

پيامد . سابقه شدت گرفته، زندگي را بر اين طبقه بسي دشوارتر کرده استشکلي بي

-دي بر زندگي، کار و معيشت کارگران پروژهبار اقتصاها و اوضاع فالکتحقوقياين بي

آوري به ي سال را از طريق رويکنند و بقيهاي و فصلي که چند ماه از سال کار مي

تر کرده کنند، دهشتناکفروشي و غيره امرار معاش ميهاي کاذب، از قبيل دستشغل

 .است

ي کارگران با زههاي فعال مبارها همواره از کانونپزخانهدر دهه هاي اخير، کوره

ها و مطالبات مبارزاتي که اغلب در جريان آن، کارگران خواسته. کارفرماها بوده است

هاي ساختماني، تعطيلي کردند، اما رکود نسبي فعاليتخود را به کارفرمايان تحميل مي

ها موجب ساخته، و همه اينهاي عمراني، گسترش توليد قطعات پيشبسياري از پروژه



���������ÀÊk�ÏgÉc��������������������������������������Ì¹@ÌkÊk�ÎÊlGl¿�  4                                                    1391�
 

 
54 

 

ها شده و رکود چشمگير کار و مبارزه در پزخانهمار وسيعي از کارگران کورهبيکاري ش

 .دنبال داشته استاين عرصه را به

کارگران کشاورزي را غالبا رنجبراني تشکيل ميدهند که فاقد زمين هستند و يا 

دهقانان فقيري هستند که کار بر روي تکه زمين محدودشان کفاف تأمين زندگي آنها 

اين بخش از طبقه کارگر کردستان شامل زنان و مردان کارگر و نوجواناني . را نميدهد

هايشان از تحصيل بازمانده اند، از جمله محروم ترين و که به دليل فقر خانواده

 .استثمارشده ترين بخش طبقه کارگر در کردستان هستند

ده بخش ديگري از کارگران کردستان در کارگاههاي صنعتي محدودي با بيش از 

. کارگر و کارگاههاي کوچک بسيار وسيعي با کمتر از ده کارگر به کار مشغول هستند

رژيم هم خارج هستند و در حاليکه " قانون کار"کارگاههاي کوچک از شمول 

دستمزدشان رقمي در حدود حداقل اعالم شده و حتي  پائين تر هم هست، شرايط 

ي اقتصادي ايران طي دو سال بحران و آشفتگ. کارشان نيز سخت و طاقت فرساست

 . اخير موجب تعطيل شدن شمار وسيعي از اين مراکز کارگري شده است

هاي توليدي است که هزاران کارگر در کردستان، صنعت قاليبافي يکي ديگر از رشته 

غيربهداشتي و ناامن بودن . کار هستنددر شرايطي دشوار و ناامن در آن مشغول به

کار گرفتن نيروي کار کودکان پائين، کنتراتي بودن کار و بهمحيط کار، دستمزدهاي 

ها، و ناظر نبودن هيچ خصوص دختران زير سن کار، و خانوادگي بودن اين کارگاهبه

. هاي کار در اين رشته استاي بر مناسبات کارگر و کارفرما از ويژگيقانون و ضابطه

ارگران قاليباف و تحميل در چنين شرايطي دست کارفرمايان در استثمار شديد ک

 .ها باز استشرايط دشوار کار بر آن
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ي ديگر هر ساله، بخش وسيعي از کارگران کردستان براي پيدا کردن کار، روانه

هاي ي جغرافيائي اين مهاجرتهاي اخير، دامنهدر سال. شهرهاي ايران مي شوند

کردستان عراق به کاري گسترش يافته و عالوه بر شهرهاي جنوبي و مرکزي ايران، 

 .يکي از مرکزهاي اشتغال کارگران مهاجر از کردستان ايران تبديل شده است

دهند، اغلب در يافتن کار تشکيل ميها را جوانان جويايکارگران مهاجر که بيشتر آن

هائي روبرو هستند و  در کردستان عراق جداي از مشکل اقامت و کار، با دشواري

 . ق صنفي نيز برخوردار نيستندگونه حقورواديد از هيچ

ها جوانان و کارگران بيکاري آن. مرزي هستند" کولبران"بخش ديگري از کارگران 

هستند که از سر ناچاري و به علت باال بودن نرخ بيکاري در اين منطقه به اين کار 

براي مثال تنها در سال . اندخطرناک و بازي با جان براي امرار معاش روي آورده

تن از  70باخته اند که نفر از اين کارگران جان 75ه، بر  اساس يک گزارش گذشت

نفر نيز بر اثر انفجار مين و  5ي تيراندازي مأموران مرزي رژيم بوده و آنان در نتيجه

در مناطق " کولبران"کشتار . اندسقوط بهمن و سرماي شديد جان خود را از دست داده

گيرد که صاحبان اين شتار، در شرايطي صورت مياين ک. چنان ادامه داردمرزي هم

وسايل و کاالها در پشت ميز کار خود نشسته و با روابطي که با مقامات دولتي و 

اما کولبران . کندها را تهديد نميمأموران محلي دارند کوچکترين خطري بازرگاني آن

رزي هم روبرو گيري مأموران ممرزي عالوه بر رودرويي با خطر مرگ با اخاذي و باج

 . هستند

ها اي ندارند، و هرروز و هر ماه به تعداد آنکاران که در هفت آسمان ستارهوضع بي

کار، در کارگران بي  .گرددچه که گفته شد وخامت بارتر ميشود، از آنافزوده  مي
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هاي اجتماعي قرار ندارند، بيشتر، از سرناچاري، به حاليکه تحت پوشش بيمه

ها به دليل گراني آن.  آورندگردي روي ميها و يا دورهکنار خياباندستفرشي در 

ي شهرها که از حداقل خدمات شهري هم مسکن در سطح چشمگيري در حاشيه

ي مأموران شهرداري هم پيدا حال هرازگاهي سر و کلهبا اين. محرومند، ساکن هستند

ها مانع کسب و ن اموال آنريزند و با به غارت بردها را بهم ميشود و بساط آنمي

 . گردندکار بخور و نميرشان مي

آورتر است، آن وضعيت زنان کارگر، اعم از شاغل و بيکار، بسيار دشوار و عذاب

بخشي که شانسي دارند و دستشان به کاري بند است، کمترين مزد و مزايا را نسبت 

ها بسيار گسترده آن کاري در ميانکنند و ميزان بيبه مردان همکارشان دريافت مي

 . است

يکي از پيامدهاي اين شرايط دشوار و غير انساني که رژيم جمهوري اسالمي به 

هاي اجتماعي در ي فقر و ديگر آسيبکارگران تحميل کرده است، گسترش دامنه

-هاي کارگري از جمله، اعتياد به مواد مخدر، تن فروشي، گسترش پديدهميان خانواده

هاي کارگري در چنگال خيابان و گرفتار آمدن کودکان خانوادهي کودکان کار و 

باندهاي مافيايي، فروش و توزيع مواد مخدر و تجارت سکس است که در کردستان 

 . سابقه و چشمگيري يافته استهم در مقايسه با گذشته رشد بي

ن بار و به منظور پايان دادن به آن، کارگران و فعاليدر مقابل اين اوضاع فالکت

ها و مشکالتي که دولت و کارفرماها جنبش کارگري ساکت ننشسته و عليرغم مانع

کنند، به اين اجحاف و زورگويي دولت و سرمايه دارن در غارت ها ايجاد ميبراي آن

و چپاول نيروي کارشان، و در دفاع از حيثيت انساني شان واکنش نشان داده و دست 
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رغم تنوع و گستردگي آن و با وجود ي کارگران بههمبارز. اندبه مبارزه و اعتراض زده

ها و که مطالبات کارگران در ايران مشترک و سراسري است، هنوز با مانعاين

 .  گيرندچنان پراکنده و ناهماهنگ صورت ميمشکالتي روبرو است و هم

 ترين مانعي که در راه گسترش مبارزات کارگران قرار دارد، وجودمهمترين و اساسي

. ي حاکم بر ايران استيک رژيم مستبد و يک ديکتاتوري اسالمي لجام گسيخته

تظاهرات و تجمع ممنوع است، . تحت حاکميت اين رژِيم، اعتصاب غير قانوني است

آيد شمار ميتالش براي ايجاد سازمان و تشکيالت کارگري اقدام عليه امنيت ملي به

گيرند، به اجتماعات حت پيگرد قرار ميو به همين دليل رهبران و فعالين کارگري ت

-ها را فردي و جمعي بازداشت و زنداني ميشود و آنها مسلحانه يورش برده ميآن

 . کنند

ي گذشته متناسب با ها، کارگران در کردستان طي سه دههباوجود اين دشواري

هاي کارگري زده و سازمانيابي کارگران از شرايط موجود دست به ايجاد تشکل

که امروز بخشي از کارگران طوريبه. هاي گوناگوني عبور کرده استها و دورهرحلهم

-ها و دستآوردهاي ارزندهرغم پيشرفتاما به. در کردستان کم و بيش متشکل هستند

ها و دست آمده ، کارگران در کردستان هنوز از وجود سازماناي که در اين زمينه به

شکلي علني و در سطحي گسترده فعاليت داشته بهاي که هاي کارگري و تودهتشكل

کوچک با  عالوه بر اين، پراکندگي کارگران در هزاران کارگاه. باشند، فاصله دارند

ديگر ندارند، به اي هم با هماز نظر توليدي رابطه" شاغليني کمتر از ده کارگر که غالبا

گران در سطح وسيع تبديل يابي کاري خود و در عمل به مانعي بر سر راه سازماننوبه

 . شده است
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ي کارگر در کردستان در مقايسه با ساير نقاط ايران، از ها، طبقهاما با همه اين

گرايش راديکال جنبش کارگري، . تري برخوردار استموقعيت مبارزاتي مساعد

اي از گرايش غالب در ميان کارگران کردستان است و  طيف بسيار وسيع و گسترده

هاي کارگري در مراکز صنعتي شهرها، هاي صنفي، کميتهو محافل، انجمنها شبکه

اين طيف از فعالين کارگري . گيردنواحي مختلف و روستاهاي کردستان  را در بر مي

اند، و در دل مبارزات کارگري و با فداکاري و جسارت از منافع کارگران دفاع کرده

 ‐-د عيني اين طيف از فعالين راديکال وجو. اندکشمکش طبقاتي پرورده و آبديده شده

ها و تري براي پيگيري خواستسوسياليست، جنبش کارگري را در موقعيت مناسب

 . مطالباتش قرار داده است

عنوان بخشي از فعالين جنبش حال بهفعالين و پيشروان کارگري در کردستان در همان

و نهادهاي مستقل ها کارگري در سطح سراسري در پيوند و همبستگي با تشكل

گويي به مسائل و مشکالتي که سر راه جنبش کارگري ايران قرار کارگري براي پاسخ

اين . اندهاي زيادي کسب کردهها و تجربهاند و در اين مسير درسگرفته تالش کرده

هاي مختلف هاي مشترک روح همدردي و همبستگي طبقاتي در بين بخشتالش

در شرايط کنوني و در دل اختناق حاکم و . ت کرده استجنبش کارگري ايران را تقوي

ي فعالين کارگري، حضور اين هاي جمهوري اسالمي و بگير و ببند هر روزهسرکوبگري

ها در تحليل و ارزيابي فعالين و پيشروان در صفوف مبارزات کارگران و کارداني آن

د به تغيير و بهبود موقع اميهاي درست و بهتوازن قواي طبقاتي، و اتخاذ تاکتيک

 .اوضاع را در دل کارگران زنده نگاه داشته است
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نظر به حضور عيني نسلي از فعالين و پيشروان سوسياليست در جنبش کارگري که در 

جريان مبارزات کارگران براي دستيابي به مطالباتشان، و در جريان تالش براي ايجاد 

ر و نفوذ زيادي در ميان کارگران اند ، و از اعتباهاي کارگري پرورده شدهتشكل

 برخوردارند؛

اند ها و مبارزات کارگري که طي آن کارگران در يافتهنظر به رشد نسبي اعتراض

هاي کارگري هرگونه پيشروي در جهت دستيابي به مطالباتشان بدون ايجاد تشكل

 پذير نيست؛امکان

ست و اين واقعيت ي تحزب يافته اي کردستان يک جامعهکه جامعهنظر به اين

ويژه بر فضاي سياسي کردستان و توازن قواي بين مردم و رژيم تأثيرات معيني به

 جمهوري اسالمي برجاي گذاشته است؛

عنوان يک جريان کمونيستي و اجتماعي، و بخشي از واقعيت له بهکه  کومهنظر به اين

اتي کارگران و اي در خودآگاهي طبقي جامعه کردستان، نقش برجستهتحزب يافته

 ها در مبارزه براي مطالباتشان دارد؛نفس آناعتماد به

چه ي روند تاکنوني آندر چنين شرايطي و با تکيه بر چنين منابع و امکاناتي، در ادامه

 :تواند پيشروي جنبش کارگري در کردستان را تضمين نمايد عبارتند ازکه مي

 . يجمع بندي و درس گرفتن از مبارزات تاکنون_ 

 . ي طبقاتيگسترش و بالندگي دانش مبارزه_ 

-حضور  دائمي و هر لحظه رهبران و پيشروان و فعالين کارگري در مبارزات روزانه_ 

 .ي کارگران و تالش براي ايجاد پيوند و سراسري کردن اين مبارزات
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هاي موجود و فعالين و پيشروان جنبش کارگري، ضمن تقويت انسجام تشكل_ 

عنوان دستاوردهاي تاکنوني جنبش کارگري، الزم است با ها بهذ آنگسترش نفو

-چنين با شناخت دقيق از مانعهاي عيني و ذهني در کردستان و همشناخت اين زمينه

شده،  ريزيمند و برنامهشکلي نقشهيابي کارگران وجود دارد بههايي که سر راه تشکل

اي و طبقاتي هاي تودهيجاد تشكلمستقل از دخالت دولت و کارفرمايان، براي ا

 . هاي کار و زندگي کارگران گام بردارندکارگران در محيط

ي تشکيل سنديکاي کارگران خباز و نقش مؤثر آن در مبارزات اين بخش از تجربه_ 

دهد ايجاد سنديکاي کارگراني که در واحدها و کارگاه هاي کوچک، کارگران نشان مي

هاي آب و برق، کارگران هاي ساختماني، ادارهکارگاه نظير قاليبافي، فلزکاري،

نکته . کنند، امري ممکن استهاي توليدي و خدماتي کار ميشهرداري و ديگر رشته

هايي دخالت دادن شمار هر چه بيشتري از مهم، در جريان ايجاد چنين تشكل

ها در ن آني جمعي کارگران و دخالت دادها به ارادهکارگران، متکي کردن اين تشكل

فعالين و رهبران کارگري در کردستان الزم است براي . ها ستگيريروند تصميم

هايي نقشه و برنامه داشته باشند و چنين يادگارهايي را در تاريخ ايجاد چنين تشكل

 .جنبش کارگري از خود برجاي بگذارند

اني، فصلي و ها از جمله ايجاد سنديکاي کارگران ساختمايجاد تشکل در اين رشته_ 

ها سنديکاي خبازان، خياط: هاي صنفي موجود از جملهيي، و مرتبط کردن تشکلپروژه

فدراسيون کارگران خباز و يا (يي هاي منطقهها به تشکلو تبديل کردن آن...  و 

ي فعالين و هاي اين دورهتواند يکي از اولويتمي) فدراسيون کارگران خياط و غيره 

 . ارگري باشدپيشروان جنبش ک
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 و مبارزات زنان موقعيت اجتماعي

اگرچه رشد و گسترش مناسبات سرمايه داري طي چهار دهه ي گذشته و نياز به 

نيروي کار ارزان در کردستان نيز مانند هر جاي ديگر ايران  بخشي از زنان را از 

کردستان در  بيرون آورد و روانه بازار کار کرد، اما اين روند در چهار ديواري خانه

مقايسه با مناطق از لحاظ اقتصادي پيشرفته تر ايران، بسيار به کندي پيش رفته 

روي آوري گسترده ي روستائيان زحمتکش به شهرها و افزايش چشمگير . است

جمعيت شهرها که از پيامد رشد مناسبات سرمايه داري است، با ايجاد فرصت هاي 

است و در نتيجه گسترش شهر نشيني بهبود  شغلي براي زنان در شهرها همراه نبوده

بر اساس آمارهاي رسمي . محسوسي در موقعيت زنان در بازار کار ايجاد نکرده است

نرخ بيکاري براي زنان جوان شهر نشين در شهرهاي  1390مرکز آمار ايران در سال 

اين آمارها در  .درصد در نوسان بوده است 77درصد تا  64مناطق کردنشين بين 

لي انتشار مي يابد که براساس تعريف و معيار مرکز آمار ايران، افرادي که به طور حا

شوند، در بندي نميفعال در جستجوي پيدا کردن کار نباشند، جزو جمعيت بيکار طبقه

دار يا زنان غير شاغلي که بنا به هر دليل به دنبال يافتن شغل نتيجه زنان خانه

اين آمارها نشان مي دهد که رژيم . آيندساب نمينيستند، جزو آمار بيکاران به ح

سرمايه داري جمهوري اسالمي با اتکاء به قوانين زن ستيزانه اش تبعيض جنسي و 

راندن زنان به موقعيت جنس دوم را چنان در جامعه ساختاري و نهادينه کرده است 

هنگ جامعه شيوه ي تفکر غالب و فر .که ورود زنان به بازار کار، امر ساده اي نيست

ي حاکمه است، در راستاي بازتوليد نيروي کار ارزان براي سرمايه که فرهنگ طبقه
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داران تنها مرد را نان آور خانه مي داند و بخش وسيعي از زنان را بدون بهره مندي 

از بيمه بيکاري و ديگر تأمين هاي اجتماعي در کنج خانه رها کرده است و اين خود 

 . ن نظام تبعيض جنسي در بازار کار استيکي از عوامل سلطه اي

اگر چه تحت تأثير کارکرد اين محدوديت هاي ساختاري، سهم زنان در بازار کار 

هنوز بسيار محدود است، اما در همين محدوده نيز جداسازي جنسيتي در طبقه بندي 

مشاغلي با دستمزدهاي پايين، فقدان مهارت، کارهاي نيمه . مشاغل نقش ايفا مي کند

زناني که در . وقت و موقت و روزمزدي با مزاياي پايين عمدتا به زنان اختصاص دارد

شهرها و يا روستاهاي کردستان در کارگاههاي قالي بافي به کار اشتغال دارند و يا در 

باغات و کشتزارها به کار فصلي روي آورده اند، دستمزدهاي چند مرتبه زير خط فقر 

ع جمعيت زنان تحصيلکرده و داراي دانش عالي در افزايش سري. دريافت مي کنند

هنوز تحول چشمگيري در اين ساختار سنتي بوجود نياورده  ميان زنان آماده به کار

در اين بازار کار مبتني بر آپارتايد جنسي زنان اولين کساني هستند که تحقير و . است

اخراج قرار اذيت و آزار مي شوند و بيشتر از همتايان مرد خود در معرض خطر 

همين موقعيت دشوار و سهم محدود زنان در بازار کار و عدم استقالل . دارند

ي سنگيني به پاي زنان در مبارزه براي اقتصادي آنان در کردستان نيز مانند وزنه

 .کسب برابري حقوقي با مردان عمل مي کند

نع و محدوديت با اينحال و عليرغم موقعيت دشوار زنان در بازار کار و با وجود موا

هاي زيادي که سر راه ابراز وجود آنها در عرصه هاي مختلف حيات سياسي و 

اجتماعي وجود دارد، زنان همواره يک پاي مبارزه عادالنه مردم کردستان و تالش 

حضور گسترده زنان آزاده و مبارز در . براي احقاق حقوق پايمال شده خود بوده اند
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بر عليه  57هاي مردم  کردستان در سال زات تودهجريان قيام و در صف مقدم مبار

و نقش انکار ناپذير آنها در عرصه هاي مختلف مبارزه عليه رژيم جمهوري  رژيم شاه

 .اسالمي بيانگر همين واقعيت تاريخي است

و حضور توده اي مردم در صحنه مبارزه سياسي، علني  57دوره بحران انقالبي سال 

در کردستان و بويژه فعاليت سازمان ها و نيروهاي چپ شدن فعاليت احزاب سياسي 

و راديکال و در پيشاپيش همه آنها اعالم موجوديت علني کومه له که پرچمدار 

سوسياليسم و آرمانهاي پيشرو اجتماعي بود، افق نويني را به روي مبارزه زنان 

ي عليه زنان در اين دوره در همانحال که يک پاي مبارزه توده ا. کردستان گشود

پايمال شده خود در شهرهاي   تهديدات دولت مرکزي بودند، براي دفاع از حقوق

اين دوره انقالبي و فعاليت . مختلف کردستان اقدام به ايجاد تشکل هاي زنان نمودند

هاي متعاقب کومه له نقش زيادي در خودآگاهي جنسيتي زنان و اعتماد به نفس آنان 

نقش پيشتاز و سنت شکني هاي کومه له . ن ايفا نموددر پافشاري بر حقوق انساني شا

 .نگرش سنتي جامعه نسبت به زنان را تا حدود زيادي تغيير داد

تحت تأثير روند خود آگاهي زنان، شکل گيري يک مقاومت توده اي عليه تهاجم رژيم 

جمهوري اسالمي به کردستان و نقش انکار ناپذيري که زنان در عرصه هاي مختلف 

ومت از خود نشان دادند، رژيم جمهوري اسالمي در موقعيتي قرار گرفت که اين مقا

به رغم ميليتاريزه کردن کردستان و استقرار نهادهاي سرکوبگر، دادگاه هاي اسالمي و  

دستگاههاي عريض و طويل حقنه کردن خرافه و جهل مذهبي، نتواند رنج و آزار و 

موقعيت  بهدهد و آنها را وادار سازد که  تحقير و بي حقوقي زنان را امري عادي جلوه

رژيم جمهوري اسالمى با قانوني کردن و نهادينه کردن .  فرودست خود تمکين کنند
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بي حقوقي زنان و با بکار گرفتن حربه سرکوب خشن عليه زنان، نه فقط نتوانست 

 نيروى عظيم جنبش زنان را به تسليم بکشاند، بلکه به اعتراضات زنان در ابعاد

اجتماعي دامن زد بطوريکه در هيچ دوره اى از تاريخ مبارزه مردم کردستان، مسئله 

 .زن به وسعت امروز در سطح جامعه مطرح نبوده است

با اشغال شهرهاي کردستان توسط نيروهاي سرکوبگر رژيم جمهوري اسالمي و آنگاه 

بش که فعاليت مسلحانه نيروي پيشمرگ به يکي از عرصه هاي مهم تداوم جن

مقاومت و انقالبي مردم کردستان عليه تهاجم رژيم تبديل شد، بخشي از زنان 

جمهوري اسالمي، توانايي و عليه  مسلحانه يصفوف مبارزهکردستان با پيوستن به

پيشبرد  کار  گرفتند و عمال نشان دادند کهاستعدادهاي خود را در اين عرصه نيز به 

زنان در . شرکت و حضور مؤثر و پرتوان آنان است اين عرصه از مبارزه نيز در گرو

و پرشور خود در  ي مسلحانه، با شرکت فعاالنهکردستان جداي از حضور در مبارزه

انقالبي، مبارزه عليه سياست سربازگيري رژيم در کردستان،  هاي مبارزهتمام عرصه

ار ناپذيري در عليه سياست تسليح اجباري، عليه سياست کوچ اجباري و غيره نقش انک

زنان با حضور خود در عرصه هاي مختلف . تداوم جنبش انقالبي کردستان ايفا کردند

که قادر مبارزه ظرفيت ها و قدرت اجتماعي موجود خود را به عنوان نيمي از جامعه 

باشند، از ستمگري طبقاتي، ملي و جنسيتي داشته اي در رهايي است نقش تعيين کننده

 . نشان دادند

نان در کردستان همدوش با زنان ايران، محيط خانواده،  محيط هاي کار، محيط ز

چالش کشيدن درس و مدرسه و همه عرصه هاي حيات اجتماعي را به ميدان به 

قوانين و سياست هاي ارتجاعي و زن ستيز و فرهنگ پوسيده جمهوري اسالمي تبديل 
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براي سازماندهي و برپائي  زنان در کردستان طي چند سال گذشته با تالش. کردند

مارس روز جهاني زن، با صدور قطعنامه و تأکيد بر حقوق  8مراسم و آکسيون هاي 

انساني و جهان شمول زنان، و همچنين با ايفاي نقش در مبارزات کارگران و حضور 

ي دفاع از فعاالنه در مراسم و آکسيون هاي روز جهاني کارگر، فعاليت در عرصه

تالش براي رواج فرهنگ برابري طلبانه، عزم خود را براي ايفاي حقوق کودکان و 

نقش آگاهانه تر در مبارزه جهت دستيابي به خواست هايشان و رهائي از قيد هر گونه 

 .ستم و نابرابري نشان داده اند

ي زنان، موانع ي اخير، بيکاري فزايندهبا اينکه تشديد بحران اقتصادي در دوره

ي ر راه ورود زنان به بازار کار وجود دارد، محروميت از بيمهاي که بر سگسترده

بيکاري، گراني بيش از حد مايحتاج زندگي و فقر و فالکت اقتصادي که اکثريت 

خانواده هاي کارگري و فرودست جامعه را در چنگال خود مي فشارد، زنان هر چه

ن که آمار خودسوزي هاي اجتماعي کرده است، و با وجود ايبيشتري را قرباني آسيب

تن فروشي را به پديده هاي و خودکشي زنان از سر نوميدي، اعتياد به مواد مخدر و 

اجتماعي شناخته شده در کردستان تبديل کرده و اين اوضاع شرايط مبارزات زنان را 

سخت و دشوار ساخته است، اما حضور زنان در صحنه هاي مختلف مبارزه يکي از 

 .جنبش انقالبي مردم کردستان استي واقعيت هاي زنده

هاي اشاره شده و گسترش خواست برابري طلبانه زنان در جامعە و باتوجە بە واقعيت

ي بە چالش کشيده شدن قوانين ارتجاعي جمهوري اسالمي و  سنت هاي پوسيدە

ي عيني براي گسترش مبارزات زنان در جهت کسب برابري واقعي مردساالري، زمينە

در شرايط کنوني و با . پيوند با مبارزات طبقە کارگر بوجود آمده است با مردان در
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توجه به پيشينه اي که مبارزه زنان از آن برخوردار است، پيشروي جنبش زنان در 

براي . ي وسيع زنان کارگر و زحمتکش استکردستان در گرو به ميدان آوردن توده

تنها بر خواستهاي جنسيتي ناشي  به ميدان آوردن اين خيل عظيم زنان ستمديده نبايد

از حاکميت قوانين ارتجاع مذهبي و سنت پوسيده مردساالري تأکيد کرد، بلکه فراتر 

از آن، مي بايد بر مطالبات رفاهي زنان، مطالباتي که تحقق هر کدام از آنها بهبودي 

 .موددر زندگي واقعي و روزنه اي از اميد در زندگي آنها بوجود مي آورد نيز تأکيد ن

فعالين سوسياليست جنبش زنان که در ميان زنان کارگر و زحمتکش در محيط هاي 

کار و زندگي آنها حضور دارند، بايد اين آگاهي را در ميان زنان رواج دهند که بدون 

تأمين استقالل اقتصادي زنان، و بدون آنکه زنان بتوانند براي تأمين زندگي خود روي 

برابري حقوقي با مردان در زمينه حق طالق، حق پاي خود بايستند، هيچ نوع 

 .سرپرستي فرزندان و غيره پايه مادي و ضمانت اجرائي ندارد

بايد تالش کرد آگاهي به اين حقيقت کە منشاء ستمکشي زن، در وجود نظام 

سرمايەداري و بقاي مالکيت خصوصي است عميقا در ميان زنان کارگر و زحمتکش 

يکال جنبش زنان بايد بر اساس آگاهي بر اين واقعيت که فعالين راد. ريشه بدواند

ايجاد هر گونه بهبودي ولو جزئي در شرايط کار و زندگي زنان و موقعيت اجتماعي 

آنان در گرو تعرض به نظام سرمايه داري است، مسير پيشروي خود را تعيين کنند و 

 .متحدين استراتژيک خود را بشناسند

زنان، تحميل آپارتايد جنسي تحت حاکميت جمهوري  ابعاد نابرابري و بي حقوقي

اسالمي و محروم کردن زنان از ابتدايي ترين حقوق انساني و دمکراتيک، و وسعت 

مطالبات و خواستەهاي آنها براي رفع اين تبعيض ها، موجب شده است که احزاب و 
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بات زنان نيروهاي بورژوايي و ناسيوناليست کردستان هم  با طرح گوشە هايي از مطال

 . در زمينه ي برابري حقوقي، در هيئت مدافعان حقوق زنان ظاهر شوند

اما تأکيد احزاب ناسيوناليست در کردستان بر برابري حقوقي زنان با مردان و  

گنجاندن آن در برنامه هاي مطالباتي خود تناقض آشکاري با اهداف برنامه اي و 

آشکار تبليغ برابري حقوقي و برنامه  استراتژيک اين جريانات دارد، و همين تناقض

پردازي براي آن از جانب احزاب ناسيوناليست را به يک تبليغات بي پايه و رياکارانه 

اين نيروها عليرغم هر استراتژي سياسي که براي جابجائي رژيم . تبديل کرده است

جمهوري اسالمي و سهيم شدن در قدرت سياسي داشته باشند،  با توجە بە ماهيت 

يعني اينها نه تنها نمي . طبقاتي شان خواهان حفظ مناسبات سرمايه داري هستند

خواهند خدشه اي به مالکيت خصوصي وارد آيد، بلکه مطابق مدل هاي رايج توسعه 

ي سرمايه داري، راهي جز تشديد استثمار طبقه کارگر براي تضمين سودآوري 

حزاب ناسيوناليست در کردستان بنابراين پايبندي ا. سرمايه در پيش نخواهند داشت

به حفظ نظام سرمايه داري و توسعه آن مطابق الگوهاي رايج، عواقبي جز به روز سياه 

نشاندن اکثريت جامعه و تداوم تشديد فقر و بي حقوقي زنان کردستان به دنبال 

 .ندارد

ي  اما مشکل جريانات ناسيوناليست تنها در تناقض پالتفرم مطالباتي آنها در زمينه

برابري حقوقي زنان با پايبندي شان به حفظ مناسبات ظالمانه سرمايه داري نيست، 

. بلکه استراتژي سياسي آنان نيز جز به بيراهه بردن جنبش زنان حاصلي در بر ندارد

اين احزاب و نيروها در عرصه مبارزه سياسي نيز تالش مي کنند که مبارزه زنان 

ئي زنان در سطح سراسري جدا کنند و به کردستان را از مبارزه و جنبش رها
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-و يا  جابه" تعديل"اين نيروها در حالي که براي . همبستگي اين مبارزات لطمه بزنند

جايي  رژيم جمهوري اسالمي، يک روز دست هم پيماني بسوي اصالح طلبان حکومتي 

به دراز مي کنند و روز ديگر دست در دست اپوزيسيون بورژوايي ايران که پايبندي 

ها را تشکيل مي دهد مي گذارند، از سوي تماميت ارضي ايران بخشي از هويت آن

ديگر در تالش هستند که مبارزه زنان کردستان را  از نيروي همبستگي با جنبش 

 .رهائي زنان در ابعاد سراسري محروم کنند

ايي هفعالين و پيشروان راديکال جنبش رهايي زن در کردستان، در مقابل همه بيراهه

که احزاب ناسيوناليست در پيشاروي جنبش زنان قرار مي دهند بايد بە خيل عظيم 

زنان کارگر نشان دهند کە مبارزه براي پايان دادن به بي حقوقي هاي زنان و بهبود 

. زندگي آنان از مبارزه عليه قيد و بندهاي اسارت آور نظام سرمايه داري جدا نيست

ە تنها رهايي کامل آنها از قيد هرگونە ستم جنسي و بايد نشان داد که سوسياليسم ن

استثمار طبقاتي را تضمين مي کند، بلکە آسان ترين و عملي ترين راە تحقق خواست ها 

 . و مطالبات آنها در شرايط کنوني را نيز نشان مي دهد

ي کارگر بنا به فعالين سوسياليست جنبش زنان با آگاهي به اين واقعيت که طبقه

که در توليد اجتماعي دارد و بنا به ماهيت خواسته هايش پيگير ترين نيروي  موقعيتي

داري است، نبايد يک لحظه از اجتماعي در راه رهائي زنان از ستمگري نظام سرمايه

تالش براي تقويت روح اتحاد و همبستگي جنبش زنان با جنبش کارگري دريغ 

 .ورزند
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3 

 مسئله ملي

داري در ايران، مانند هر جاي ديگر در کردستان نيز به هپيدايش و رشد نظام سرماي

با اين وجود رژيم .  چون يک ملت هويت اجتماعي بخشيده استمردم اين منطقه هم

دهد که اين ملت سرنوشت کند و اجازه نميي اين ملت را انکار ميايران حقوق اوليه

-، هر حرکت آزاديدر اين راستا. سياسي خود را بر اساس اراده خود تعيين کند

-شود مورد يورش سرکوبگرانه قرار مياي که بر عليه اين ستمگري برپا ميخواهانه

انداز پيشرفت در کردستان از نظر رشد صنعتي و اقتصادي، بر اساس يک چشم. گيرد

سطح خدمات . سياست آگاهانه، مورد توجه قرار نگرفته و عقب نگاه داشته شده است

ها پايين است و از اين نظر استانهاي کرد نشين از جمله نهي زمياجتماعي در همه

حق . روندهاي ايران بعد از استان سيستان و بلوچستان به شمار ميفقيرترين منطقه

دخالت بوروکراتيک دولت . شودابتدايي خواندن و نوشتن به زبان مادري انکار مي

. شودوسته اعمال ميي امور مربوط به زندگي مردم کردستان، پيمرکزي در کليه

ي مسئوالن محلي کرد و غير کرد از شکلي مستقيم در تعيين کليهدولت مرکزي به

 .کندباال دخالت مي

-ها و بيها، نابرابرياي در مقابل تبعيضجنبش رفع ستم ملي عکس العملي توده

 هاي همگاني اين ستمگرياما با وجود جنبه. هاي ناشي از وجود اين ستم استحقوقي

ي اقشار و طبقات جامعه کردستان به يکسان ملي، عوارض و بازتاب آن در نزد همه

هايي که داراي داران و صاحبان ثروت در کردستان، بوروکراتامروز سرمايه. نيست

هاي بااليي در ادارات محلي هستند، فشار چنين ستمي را چندان بر زندگي خود مقام
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ي وضعيت موجود جستجو در واقع در ادامهکنند و نفع مادي خود را احساس نمي

هاي مادي براي نفوذ رژيم حاکم و اپوزيسيونبورژوائي در ها به پايهکنند، اينمي

 .اندصفوف جنبش ملي تبديل شده

اما براي کارگر و زحمتکش کرد زماني رفع ستم ملي به معني واقعي تغييري در 

عين حال به معناي زندگي گري در شرايط زندگيش مي باشد، که رفع اين ستم

اي بهتر تر و محيط سياسي بازتري براي خود و افق روشن و آيندهاقتصادي آسوده

همين واقعيت به زمينه اجتماعي گسترش نفوذ نيروي چپ و . براي فرزندانش باشد

اگر بپذيريم که ستم ملي در اين . ي کردستان تبديل شده استراديکال در جامعه

ثريت اعضاي آن جامعه که مردم کارگر و زحمتکش هستند رفع جامعه به نيروي اک

ي انقالبي در کردستان نيز الزم خواهد شد، در اين صورت شعارها و استراتژي مبارزه

له در کومه. هاي ديگر زندگي اجتماعي را در بربگيردي عرصهزمان همهاست که هم

به همين اعتبار جنبش سي و چند سال گذشته پرچمدار چنين استراتژي اي بوده و 

 .خصلت نمايي کرده است" جنبش انقالبي مردم کردستان"عنوان کردستان را به

. اما ناسيوناليسم نيز اين جامعه را تحت تأثير سياست و عملکرد خود قرار داده است

ي کردستان هم ناسيوناليسم ايدئولوژي و اهداف سياسي معيني است که در جامعه

احزاب . داري بوده استگر همزاد پيدايش و رشد نظام سرمايهمانند ساير جوامع دي

هاي سياسي مختلف بر اساس اين ايدئولوژي بنيانگذاري و سياسي و طيفي از برنامه

-بيني، استراتژي سياسي، فرهنگ و سنتاين ايدئولوژي داراي جهان. اندتدوين شده

دهد که يداري نشان متاريخ رشد و گسترش سرمايه. هاي خاص خود است

داري هر ملت به ايجاد بازار ي ناسيوناليسم بر اساس نياز سرمايهايدئولوژي و برنامه
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داخلي و منحصر کردن اين بازار در چهارچوب مرزهاي معين و ضرورت حفظ اين 

ناسيوناليسم، فرهنگ و ادبيات و هنر و . مرزها به نيروي توده اهالي،شکل گرفته است

اي در خدمت تحقق اين هدف اي تسهيل امر بسيج تودههاي خاص خود را برسمبل

با اين وجود، امروز که با رشد خارق العاده و جهاني شدن . وجود آورده استطبقاتي به

هاي ي مرزها بر روي حرکت کاال و سرمايه باز شده است، پايهداري، همهسرمايه

تن است و در واقع به ي از بين رفاقتصادي اين ايدئولوژي در سراسر جهان در آستانه

هاي روز و مقطعي، در روبناي جامعه و در عنوان يک ايدئولوژي در ميدان سياست

بقاياي ستم ملي در گوشه . دهدميدان فرهنگ و ادبيات و هنر به حيات خود ادامه مي

و کنار جهان، هنوز ظرفيت هاي محدودي را براي حضور ناسيوناليسم در عرصه 

 . سياسي حفظ کرده است

شود که جامعه دچار يک ي ما زماني برجسته ميکارکرد ناسيوناليسم در دوره

گونه که در اتحاد شوروي همان. گرددمي) و نه موقعيت انقالبي(موقعيت بحراني 

هاي شوروي منجر و به اي آرام به استقالل جمهوريسابق شاهد آن بوديم که به شيوه

هايي در چنين حالت. گسالوي منجر گرديدي يوتجربه آلود بهاي خشن و خونشيوه

ي يک ابزار در دسترس، اگر بديلي در مقابل خود است که ناسيوناليسم به مثابه

 .شودها تبديل مينداشته باشد، به سنگري براي مقابله و مقاومت در اين جامعه

دار اجتماعي است که از وجود ستم ملي ناسيوناليسم در کردستان يک جريان ريشه

اين جريان انعکاس تاريخي آرزوهاي بورژوازي تازه به دوران رسيده . کندذيه ميتغ

بر . کرد بود که از موقعيتي برابر با بورژوازي غير کرد حاکم در ايران برخوردار نبود

اساس وجود اين جريان اجتماعي بود که احزاب سياسي با ايدئولوژي ناسيوناليستي در 
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داري و مناسبات بي که در چهارچوب نظام سرمايهاحزا. کردستان ايجاد گرديدند

ي ايران خواهان مشارکت در قدرت سياسي محلي و سراسري توليدي حاکم بر جامعه

هايي ي سياسي خود به جلب تودهها براي کسب نفوذ و پيشبرد برنامهآن. ايران بودند

 . بردند، نياز داشتندهاي ملي رنج ميکه از وجود ستمگري و تبعيض

دهند، اما در ي معيني براي مسئله ملي ارائه ميها برنامهگرچه هر کدام از اين حزبا

-واقع، تنها براي کسب بخشي از قدرت محلي و يا سراسري براي حزب خودشان، مي

که حل واقعي اين ستم هاست، بدون آنستم ملي نردبان به قدرت رسيدن آن. کوشند

ي بر عليه مناسبات کار و سرمايه، بر عليه اها هيچ مطالبهآن. ها باشدهدف آن

. داري ندارند و از اين نقطه نظر طرفدار حفظ وضعيت موجود هستندمناسبات سرمايه

ي اقتصادي، سياسي و فرهنگي بورژوازي اما اين وضعيت چيزي جز ادامه سلطه

اين چنين است که اين احزاب را به عنوان احزابي بورژوايي در اپوزيسيون . نيست

 .کنيمخصلت نمايي مي

ي اخير، بيش از پيش، اما اين احزاب به حکم تحوالت اجتماعي و اقتصادي چند دهه

که رفع اند و به جاي آنخود را با گرايش و آرزوهاي پايگاه طبقاتي خود منطبق کرده

ستم ملي را هدف خود قرار داده باشند، تنها به کسب بخشي از قدرت محلي، از هر 

-ي تالش اين گرايش براي نزديکي به ليبرالريشه. دهندشد، رضايت ميطريقي که با

ها براي سازش بر سر هاي طرفدار غرب و اصالح طلبان حکومتي و آمادگي آن

مصالح مردم کردستان در مقابل کسب امتيازات ناچيز را بايد در همين استراتژي 

 .ها جستجو کردعملي آن
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هاي زيادي براي پيدا کردن اليست تالشهاي ناسيونطي دو سال گذشته جريان

نه خود . متحدين سراسري در ميان اپوزيسيون ليبرال طرفدار غرب به عمل آوردند

ها تاکنون به نتيجه اي رسيده است و نه توجه مردم کردستان را به خود اين تالش

. ستهاي ايراني با اين احزاب از باال و تحقير آميز ارفتار ليبرال. جلب کرده است 

-هاي امپرياليستي در امور ايران فرصتي است که ميبراي اين احزاب دخالت قدرت

ها را در قدرت هاي مشارکت آنها عوض کند و زمينهتواند توازن قوا را به نفع آن

چه ها ديگر آرمان نيست، آنحل مسئله کرد براي آن. محلي و سراسري فراهم نمايد

همي از حاکميت محلي در جوار دولت مرکزي ها دنبالش هستند، داشتن سکه آن

ها ها و اتفاقاتي که در باالي حکومتکار از طريق سازشکنند که ايناست و تصور مي

هاي هاي مردم کردستان و يا دخالت قدرتدهد و از طريق تقليل خواستروي مي

باشند، که از طرف مقابلشان هيچ قولي گرفته ها بدون اينآن. پذير استبزرگ امکان

ها در مقطع فعلي بر روي نقش احتمالي آن. زنندبه اين مطالبات چوب حراج مي

هاي هاي ايران در تحوالت سياسي بعد از جمهوري اسالمي و پشتيباني قدرتليبرال

چه از هم اکنون روشن است اين است که اما آن. اندها حساب باز کردهغربي از آن

هاي ايران هيچ ربطي به وناليست کردستان با ليبرالنزديکي و هم پيماني احزاب ناسي

هاي ليبرالي در ايران بر اساس مواضعي جريان. ي مردم کردستان نداردمنافع مبارزه

ي تخفيف ستم ملي را براي اند، دادن هر امتيازي در زمينهکه تاکنون در پيش گرفته

ردستان را براي تعيين ها حق مردم کآن. دانندحفظ تماميت ارضي ايران خطرناک مي

 . شناسندسرنوشت خود به رسميت نمي
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 جريان اسالمي در کردستان

اين جريان . ها و نفوذ محدودي برخوردار استجريان اسالمي در کردستان از توانش

ستمي که رژيم جمهوري . کندپايگاه اجتماعي خود را از وجود ستم مذهبي کسب مي

چون ي اين جريان همپيشينه. کندني اعمال مياسالمي بر عليه طرفداران مذهب س

هاي آغازين روي کار آمدن رژيم اسالمي در ايران بر يک حرکت اپوزيسيون، به ماه

شان با رژيم پيمانيرغم همها را هم بههنگام رژيم ايران وجود آندر آن.  گرددمي

ر کردستان اسالمي، تحمل نکرد و اين جريان هم به بخشي از اپوزيسيون رژيم د

هاي اگرچه طرفداران اين جريان، کم و بيش تحت نظر و تعقيب دستگاه. تبديل شد

-اطالعاتي رژيم هستند، اما جمهوري اسالمي ايران به منظور گسترش افکار و سنت

ها را هاي خرافي و ارتجاعي بر عليه اپوزيسيون غير اسالمي، در همان حال که آن

در . ها باز گذاشته استدامه حيات و فعاليت آنکند ، راه را براي اکنترل مي

هاي کم نفوذ تند رو هاي کوچکي از اسالميتوان از وجود گروهچنين ميکردستان هم

-با گرايش سلفي نام برد که از لحاظ فکري و سياسي و مالي از بيرون ايران تغذيه مي

با حقوق ملي  شانها و ضديتهاي باالي ضد کمونيستي آنشوند و به دليل ظرفيت

 .کندها را تحمل ميخلق کرد رژيم تا حدودي حضور آن
 

4 

 له ارزيابي از موقعيت و جايگاه کومه

له، در جامعه کردستان، به يک جريان نيرومند گرايش سوسياليستي در هيئت کومه

. دهندهاي آن پاسخ مثبت ميمردم کردستان به فراخوان. اجتماعي تبديل شده است

طلبان له براي جلوگيري از گسترش نفوذ اصالحاخير تالش کومه هايطي سال
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خواستند جنبش کردستان را در درون از محتواي هاي ايران که ميحکومتي و ليبرال

دموکراتيک و انقالبي خود خالي کنند، به ثمر نشست و مبارزات مردم کردستان از 

لني روز جهاني کارگر و روز هاي عبرگزاري مراسم. ها برکنار ماندي نفوذ آندايره

له در چهارچوب اين سنت سياسي در هاي روز کومهجهاني زن و روز کودک و مراسم

ي اخير در کردستان تحوالت مهم اجتماعي و سياسي سه دهه. کردستان قرار دارند

بديل حضور ندارد و نشان داد که ناسيوناليسم کرد ديگر مانند گذشته در ميداني بي

. ي اجتماعي خود را در اين جامعه محکم کرده استسوسياليست ريشه جريان چپ و

-ي اخير مبارزات کارگران، زنان، دانشجويان و دانش آموزان، اعتصابطي سه دهه

هاي پيشرو اعتراضي، در واقع مهر اين جريان را برخود داشته هاي عمومي و حرکت

هند گرايش سوسياليستي در دها فاکتورهايي عيني هستند که نشان ميهمه اين. است

هاي بعدي برخوردار ي کردستان از زمينه و امکان اميدبخشي براي پيشرويجامعه

 . است

ي چهل شمسي و پيدايش و رشد اين جريان، در واقع ريشه در تحوالت اجتماعي دهه

داري و سرباز کردن فرجام يافتن تحول جامعه کردستان از فئوداليسم به سرمايه

اين جريان، حضور سياسي خود را در . يد طبقاتي در اين جامعه داردتضادهاي جد

در آن دوره . ، نشان داد1357ي انقالبي سال گير، نخستين بار، در دورهمقياسي توده

له در سرتاسر کردستان ها کومههاي چپ مبارز در کردستان و در رأس آنسازمان

هاي اين جريان، و سياستحضور وسيع مردم حول شعارها . به سرعت رشد کردند

ي کارگر در پافشاري بر منافع طبقه. را به همگان نشان دادميزان نفوذ اجتماعي آن

هاي مردم کردستان در مقابل ي کردستان، مبارزه پيگيرانه براي تخقق خواستجامعه
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دولت مرکزي، مقاومت مسلحانه در برابر هجوم رژيم اسالمي، در پيش گرفتن 

ها ي ايني اخير، همهدهه هاي حساس سهشا و واقع بينانه در برهههاي راهگسياست

تر چون يک جريان کمونيستي در جامعه کردستان محکمله را همپايگاه اجتماعي کومه

 .کرد

انديش و گاه يک جريان جزمعنوان بخشي از حزب کمونيست ايران هيچله، بهکومه 

ي زنده و پويا همواره کوشيده است دهچون يک پدياين جريان هم. دگم نبوده است

هاي مختلف له در عرصهحضور فعاالنه کومه. ي خود باشدگوي نيازهاي زمانهپاسخ

ها، برنامه و مبارزات اجتماعي در عين حال سير تکامل نظري و شفافيت ديدگاه

 .کندله را در کردستان ترسيم مياستراتژي کومه
 

5 

 مردم در کردستان له براي حاکميتي کومهبرنامه

ي تواند برنامهداري است که ميله آن نهاد صالحيتي کومهجايي که کنگرهاز آن

-له را تغيير دهد و يا اصالح کند، در اين بخش از گزارش سياسي بار ديگر بهکومه

 . شوداختصار درباره جايگاه اين برنامه نکاتي بيان مي

مند است که مهر يک سند برنامه" کردستان له براي حاکميت مردم دري کومهبرنامه"

له اي تاکنوني کومهشرايط کنوني جامعه ما را بر خود دارد و در تکامل اسناد برنامه

ي سياسي و نظري جاافتاده در تاريخ مباني اين برنامه يک پيشينه. پديد آمده است

و  هاکمون پاريس، انقالب کارگري در روسيه، جنبش(جنبش کمونيستي جهان 

ي دارد و به تجربه) مبارزات انقالبي در يک صد سال گذشته در نقاط مختلف جهان

ي اي در سه دههله و حزب کمونيست ايران در سازماندهي جنبش تودهغني کومه
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ها ي مستقيم خود آنچنين به پراتيک انقالبي مردم کردستان و تجربهگذشته و هم

 .متکي است

-هاي انقالبي عليه رژيممصر و تونس در جريان خيزشي عيني مبارزات مردم تجربه

ها از دخالت در داري و ديکتاتوري حاکم و روند به حاشيه راندن آنهاي سرمايه

هاي ميليوني کارگران و ها و اعتراضچنين اعتصابسرنوشت سياسي جامعه، و هم

تصويب  هاي رياضت اقتصادي وهاي مردم در کشورهاي مختلف اروپا عليه طرحتوده

ربطي دمکراسي پارلماني به منافع مردم و ها، بار ديگر بيها از جانب پارلماناين برنامه

. ها در اداره و تعيين سرنوشت سياسي جامعه را به همگان نشان دادتأمين دخالت آن

هاي پي در ي کارگراني که در صنايع مختلف مصر با اعتصابدر مصر و تونس، توده

هاي قيام در را شکستند، و جوانان پرشوري که در روزها و ماهپي خود کمر رژيم 

کردند، باوجود هاي حاکم سينه سپر ميمقابل نيروهاي امنيتي و مزدوران رژيم

ي بحران انقالبي است، نتوانستند از دموکراسي دوفاکتويي که خصلت نماي دوره

ت سياسي کسب هاي انتخابات پارلماني هيچ جايگاهي در هرم قدرطريق مکانيسم

کند که فعالين سوسياليست و درس گرفتن از اين تجارب مبارزاتي ايجاب مي. کنند

هاي اجتماعي با قاطعيت و اعتماد بنفس از راديکال جنبش کارگري و ديگر جنبش

 .يک نظام شورائي براي تأمين حاکميت مردم در کردستان دفاع کنند

درت بين احزاب سياسي و از باالي سر اين برنامه طرحي براي توافق بر سر تقسيم ق

هدف اين برنامه اين است که حاکميت را به صاحبان واقعي آن يعني . مردم نيست

ي مستقيم به آراء مردم در يک مکانيزم آن نيز مراجعه. هاي مردم بازگرداندتوده

در ديدگاه ناظر بر برنامه، نقش احزاب سياسي در شکل دادن به . نظام شورايي است
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کميت سياسي در کردستان ناديده گرفته نشده است، يا احزاب سياسي در قبال حا

عکس بحث بر سر اند ، بهوظيفه نشدهي کردستان بيحاکميت سياسي در جامعه

توانند با احزاب سياسي مي. هاي دخالت احزاب در امر حاکميت استمکانيسم

ق نمايندگان منتخب گسترش نفوذ خود در ميان طبقات مختلف اجتماعي و از طري

هاي اداري، مالي، قانوني و کليه دستگاه. مردم، وارد سيستم و نظام شورايي بشوند

طور کامل از احزاب مستقل خواهند بود و احزاب تنها از طريق قضايي و انتظامي، به

چه به هاي خود را طرح کنند تا چنانتوانند سياستنمايندگان منتخب در شوراها مي

 .ه شد، به اجرا درآيدکرسي نشاند

تواند چون تشکل و نهادي که ميعنوان حرکتي از پايين و شورا همحرکت شورايي به

ي مبارزات تواند رهبري کنندهعنوان ارگاني که ميمدافع منافع کارگران باشد، به

تواند مدعي چون مکانيسمي که ميهاي انقالبي باشد و همهاي مردم در دورهتوده

هاي مردم باشد، از چنان ظرفيت و و اعمال حاکميت مستقيم توده قدرت سياسي

ي عملي ي بحران انقالبي و در پروسهاي برخوردار است که در دورهپتانسيل بالقوه

 .اي تبديل شودسرنگوني جمهوري اسالمي به يک جنبش توده

در شرايطي که شور و شوق انقالبي اکثريت جامعه را فرا گرفته باشد، تشکيل 

ها و شهرها با هر گرايش سياسي که داشته باشند، از جانب شوراهاي مردم در محل

در چنين شرايطي، احزاب ناسيوناليست در . شوندرسميت شناخته ميله بهکومه

هاي بوروکراتيک سيستم پارلماني از ابزار شرط کردستان با توجه به ملزومات و پيش

عت براي اعمال حاکميت خود و سازماندهي سرمانند، اما بهحاکميت خود محروم مي

در پيش گرفتن سياست و تاکتيک درست و مسئوالنه در قبال . آن تالش خواهند کرد
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احزاب و يا هر شکل ديگر حکومتي، در آن دوره، از ملزومات پيشروي جريان 

اما اتخاذ سياست و . سوسياليستي و به پيروزي رساندن جنبش کردستان است

آن شرايط در گرو ارزيابي دقيق از توازن قواي واقعي در جامعه  تاکتيک درست در

در شرايط فعلي هرگونه تعيين سياست و تاکتيک مشخص براي شرايطي که . است

ريزي براي آن وقوع نپيوسته و توازن قوايي که هنور ناشناخته است، برنامههنوز به

و استراتژي سوسياليستي دهد سياست و تاکتيک معيني را تا سطح استراتژي ارتقا مي

 . راندرا در عمل به حاشيه مي

-ها، نهادها و شخصيتکاري احزاب، گروهاين برنامه، در عين حال پالتفرمي براي هم

منظور له آماده است بهبر اساس اين برنامه کومه. باشدهاي اجتماعي پيشرو نيز مي

اين برنامه در جهت تسهيل امر پيروزي مردم و براي تحقق هر بخش از مطالبات 

کاري هاي قدرت سياسي، با اين نيروها هميابي مردم کارگر و زحمتکش به اهرمدست

 .کند
 

 مبارزه مسلحانه

در شرايطي که رژيم جمهوري اسالمي براي سرکوب ابتدايي ترين حقوق و آزاديهاي 

ا بر مردم، به لشکر کشي و سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام، متوسل ميشود و راه ر

هرگونه مبارزه مدني و مسالمت آميز اين مردم سد کرده است، اين حق طبيعي مردم 

کردستان است که براي بدست آوردن حقوق خود پايمال شده خود و براي دفاع از 

 .خود و از حرمت انساني خود دست به اسلحه ببرند

کردستان نيروي پيشمرگ کومه له در پاسخ به چنين حقي و بر اساس آمادگي مردم 

سال گذشته در متن يک جنبش   33اين نيرو طي . براي پاسخ چنين نيازي بوجود آمد
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انقالبي توده اي پرورش يافته و حضور مؤثر خود را بعنوان يکي از عرصه هاي جنبش 

نيروي پيشمرگ کومه له از ميزان آمادگي و . انقالبي مردم کردستان نشان داده است

و گرفته و حضور و فعاليتش بعنوان نيروي مسلح و پشتيباني مردم کردستان نير

و در عين حال آگاهي بخش و سازمانده براي مردم کردستان ضروري و مفيد  رزمنده

 . بوده است

اگر چه امروز بر طبق سياست معيني انجام عملياتهاي مسلحانه در دستور کار نيروي 

و منجر گرديدند، به قوت له نيست،اما ضرورتهايي که به ايجاد اين نيرپيشمرگ کومه

له کماکان بر حفظ بازوي مسلح خود و بر استحکام سياسي خود باقي هستند و کومه

آن تأکيد مي کند و در صورت لزوم بر طبق ارزيابي مشخص از شرايط آنرا توسعه 

 . خواهد داد
 

 له در مورد همکاري احزاب سياسي در کردستانسياست کومه

 :مقدمه

گذرد مقاومت ه از حاکميت رژيم جمهوري اسالمي در ايران ميطي سي و سه سالي ک

مردم کردستان در برابر تهاجم نظامي اين رژيم و مبارزه براي تأمين حقوق و 

در طول اين مدت . هاي زيادي را طي کرده استآزاديهاي اوليه خود، فراز و نشيب

ن در مقابل متحدانه عمل کردن احزاب و نيروهاي سياسي اپوزيسيون در کردستا

له با کومه. رژيم جمهوري اسالمي همواره يک خواست مردم کردستان بوده است

درک اين نياز اجتماعي در مقاطع مختلف کوشيده است که به آن پاسخ مثبت بدهد 

در سالهاي . و در مقابل موانع موجود بر سر راه تأمين  آن ايستادگي کرده است

و اتحاد عمل نيروهاي سياسي فعال در  نخست پس از سقوط رژيم شاه، هماهنگي
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. تا حدودي تأمين شد" هيئت نمايندگي خلق کرد"کردستان در چهارچوب نهادي بنام 

اين نهاد عليرغم دستآوردهاي مثبتي که طي مدت کوتاه عمر خود بدست آورد، از 

نياز و خواست مردم کردستان در اين زمينه همچنان به قوت خود باقي . هم پاشيد

 . است

له بنا به مسئوليتي که در قبال جنبش انقالبي مردم کردستان بر عهده دارد و در کومه

منظور هموار نمودن راه رفع  طلبانه مردم کردستان، بهگويي به خواست وحدتپاسخ

هاي ناشي از مبارزه بر عليه اين کاهش ابعاد مصيبت ستم ملي بر مردم کردستان،

هاي رژيم جمهوري اسالمي در ميان احزاب گريئهستمگري، محدود کردن امکان توط

هاي سياسي فعال در کردستان ، تأمين همکاري نيروهاي سياسي کردستان در و جريان

هاي اجتماعي با برابر رژيم جمهوري اسالمي،گسترش همکاري ميان فعالين جنبش

اساس  هاي گوناگون در مبارزه با رژيم جمهوري اسالمي، سياست معيني را برگرايش

 :دهدخطوط  زير در دستور کار خود قرار مي

-حقوقيهاي سلطنتي و اسالمي عالوه بر بيجامعه کردستان تحت حاکميت رژيم) 1

هاي سياسي و اجتماعي، که عموم مردم ايران با آن دست به گريبان هستند در عين 

هاي مردم کردستان نه تنها بر اساس سياست. برندگري ملي رنج ميحال از ستم

عنوان شهروند درجه دوم در ها بهطور رسمي و در قوانين اين رژيمعملي، بلکه حتي به

هر گونه مقاومت و اعتراضي عليه تبعيض و . شوندي ايران محسوب ميجامعه

نابرابري و مطالبه حق تعيين سرنوشت، تحت لواي دفاع از تماميت ارضي ايران به 

هاي مرکزي چه از نيسم و عظمت طلبي دولتشوو. شودشيوه سرکوب مي شديدترين

اي براي اعمال نوع ناسيوناليسم رژيم پادشاهي و چه از نوع اسالمي آن، همواره وسيله
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اين گرايش غير . شديد ترين ديکتاتوري و سرکوب بر عليه مردم کردستان بوده است

 . شوديغ ميانساني حتي از جانب اپوزيسيون بورژوائي رژيم نيز تقويت و براي آن تبل

اگر چه  اقشار و . اي طبقاتي استي کردستان در عين حال جامعهاما جامعه)  2

برند، اما درجات مختلف از وجود ستم ملي رنج ميطبقات مختلف در اين جامعه به

ي کارگر در کردستان از طبقه. در همان حال منافع اجتماعي و اقتصادي متفاوتي دارند

کشمکش هاي طبقاتي، سياسي و اجتماعي وارد شده است و چند دهه پيش به ميدان 

اين تحول اجتماعي زمينه  و امکان . امروز جايگاه و موقعيت انکارناپذيري يافته است

ي در عين حال جامعه. رشد جريان سوسياليستي در اين جامعه را بوجود آورده است 

تري براي حضور و دليل اعمال ستم ملي از جانب دولت مرکزي، به بسکردستان به

هاي عيني، احزاب بر متن اين زمينه. گسترش گرايش ناسيوناليستي تبديل شده است

. اندوجود آمدهسياسي متفاوت،به هاي سياسي مختلف با اهداف و استراتژيو سازمان

تداوم مبارزه سياسي بر عليه دولت مرکزي که همواره از پشتيباني اکثريت قاطع 

دار بوده است، کردستان را به يک جامعه به درجه زيادي مردم کردستان برخور

 . تحزب يافته تبديل نموده است

دولت مرکزي همواره ابزارهاي مختلفي را براي سرکوب و به انحراف کشاندن )  3

 :از جمله. طور همزمان به کار گرفته استمقاومت و مبارزه مردم کردستان به

خشونت و قهر عريان، بازداشت، شکنجه،  سرکوب مستقيم، توسط لشکرکشي، اعمال ‐-

 زندان و اعدام؛

 . ها و اختالفات احزاب سياسي در کردستانبرداري از شکافبهره ‐-
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ها و مطالبات مردم کردستان و محدود کردن اين از محتوا خالي کردن خواست ‐-

ها در چهارچوب تنگ مطالبات محدود فرهنگي با اتکاء به گرايشات خواست

 ه در جامعه کردستان؛سازشکاران

ي ي انتظار در ميان مردم کردستان با ياري گرفتن از حربهدامن زدن به روحيه_ 

 .هاي سياسيجانبه با برخي از احزاب و جريانمذاکرات يک

همکاري و اتحاد عمل نيروهاي سياسي فعال در کردستان بايستي در خدمت خنثي 

 .کردن اين سياستها باشد

-جائي که به احزاب سياسي کردستان بر ميبه اين ضرورت تا آناما پاسخ دادن ) 4

گردد، با موانع و مشکالتي چند مواجه است که بايستي براي رفع و يا تخفيف آنها 

 :تالش کرد

هاي متفاوتي در پاسخ به ستمگري ملي در اول، اگر چه احزاب سياسي برنامه

ورد، به خودي خود مانعي در راه کردستان دارند و متفاوت بودن برنامه آنها در اين م

ها براي همکاري بر عليه جمهوري اسالمي ايجاد نميکند، اما راههاي متفاوتي که آن

، شکل گرفتن همکاري و )استراتژي(اند رسيدن براي تحقق برنامه خود در پيش گرفته

 .هماهنگي عملي را با موانعي جدي روبرو خواهد کرد 

احزاب سياسي فعال در کردستان هر يک . انان سراسريپيمدوم، تمايز در انتخاب هم

پيمانانشان را در کوشند تا در انطباق با استراتژي سياسي و پايگاه طبقاتي خود هممي

گاه انتخابها آنچنان ناهمگون است که کار هماهنگي . سطح سراسري انتخاب کنند

هم . مي سازد احزاب سياسي در کردستان را به شدت دشوار و گاهي حتي غير ممکن
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طلبان حکومتي  و يا شوونيستهاي ايراني که دشمنان حق تعيين پيماني با اصالح

 .سرنوشت مردم کرد هستند، از آنجمله است

در حاليکه . هاي امپرياليستيسوم،  در پيش گرفتن سياست اتکاء به دخالت قدرت

امروز جهان شاهد اين واقعيت است که چگونه پيامد ويرانگر دخالت اين قدرتهاي 

خارجي در کشورهاي عراق و افغانستان و ليبي و امروز در سوريه، خيزش انقالبي 

 .مردم را عقيم گذاشته و به بيراهه برده است

ها در درون احزاب سياسي در چند سال اخير و بروز ها و جدائيچهارم، انشعاب

ها ناشي از اختالفات سياسي است ها ؛ بخشي از اين جدائيدر ميان آن" بحران اعتماد"

بخشي ديگر نه . شودکه تعميق آنها در يک مسير طبيعي سرانجام به جدائي منجر مي

و حتي تاکتيکي مهم و متمايز، بلکه ناشي از  ي وجود اختالفات سياسيدر نتيجه

اي، و در هر دو حالت يک چنين پيشينه. هاي درون تشکيالتي هستندکشمکش

رويدادهائي که در مقطع جدائي ها بوقوع پيوسته اند خود به مانعي بر سر راه 

 .اندهماهنگي و کار مشترک تبديل شده

ي ايران، ز شرايط سياسي امروز جامعهپنجم، ارزيابي و تحليل متفاوت و گاه متضاد ا

هاي متفاوت، که به مانعي بر سر راه منطقه و جهان و بنابر اين پافشاري بر اولويت

 .اتحاد عملها تبديل ميشود

آميز دولت مرکزي نسبت هاي تبعيضهاي سياسي و اجتماعي، سياستحقوقيبي) 5 

-ها از ابتدائيمحروميت آن به مردم کردستان در موارد مختلف، بي افقي جوانان و

ترين حقوق انساني، تبعيض و ستم بر زنان و آثار زيانبار آن بر کل جامعه، سياست 

ها همگي طيف وسيعي از اقشار مختلف مردم کردستان را گسترش مواد مخدر، اين
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کاري عملي فعالين مبارزات علني در جهت هم. در برابر دولت مرکزي قرار داده است

ي مردم کردستان عليه رژيم جمهوري اسالمي در داخل کشور جنبه رزهپيشبرد مبا

ما در همه جا، خواهيم . دهدکاري ما را تشکيل ميمهمي از سياست هماهنگي و هم

کوشيد با در پيش گرفتن يک سياست متحد کننده، در خدمت قدرتمند نمودن چنين 

و اعتراض معيني را اي بر عليه جمهوري اسالمي، امر پيروزي هر حرکت مبارزه

پيشنهادات سازنده در زمينه کاراتر کردن اين سياست مورد توجه قرار  . تسهيل کنيم

هائي  قرار خواهد گرفت و حداکثر انعطاف ممکن نشان داده ميشود تا چنين اتحاد عمل

 . تأمين گردند

شکل گيري يک همکاري و هماهنگي جمعي مؤثر در گرو تالش براي تأمين ) 6

 : زير استشرايط 

، ايجاد فضاي ديالوگ و گفتگو؛ فراهم نمودن زمينه جهت برگزاري ديدارهاي اول

دوجانبه به منظور تبادل نظر و رسيدن به درک مشترک در مورد همکاري و 

تالش براي برگزاري نشست عمومي در صورت تأمين شرايط سياسي و . هماهنگي

 عملي آن؛

هاي فعال در کردستان به ه؛ همگي سازمان، اجتناب از روياروئي هاي مسلحان دوم

هاي از اسلحه در اختالفات سياسي و در کشمکشروشني به سياست عدم استفاده 

آميز را بطور رسمي داخلي متعهد شوند و اصل پيشبرد مبارزه سياسي مسالمت

در مقابل جامعه کردستان  بپذيرند و پايبندي بدون چون و چراي خود را به اين امر

 نمايند؛  اعالم
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، احترام به حقوق و آزاديهاي دموکراتيک؛ احزاب و نيروهاي سياسي پايبندي سوم

خود را به اصل آزادي بدون قيد و شرط سياسي در کردستان بعنوان يکي از ارکان 

 آميز سياسي اعالم کنند؛مبارزه مسالمت

کزي در ، اجتناب از هرگونه ارتباط گرفتني با رژيم؛ مذاکره با حکومت مرچهارم

هاي مردم کردستان، امري منحصر به هيچ حزب و يا ارتباط با حقوق و خواست

. الزم است هرگونه ارتباط جداگانه با دولت مرکزي تحريم شود. سازماني نيست

چه در شرايط خاص و معيني مذاکره و گفتگو با دولت ضرورت پيدا کرد، اصل چنان

ه به رسميت شناخته شود و در صورت توافق همگاني در مورد قبول و يا رد مذاکر

 .انجام چنين مذاکره اي، مکانيسم و روش کلي پيشبرد آن مورد توافق عمومي باشد 

، برسميت شناختن اصل حاکميت مردم؛ حاکميت در کردستان امر مردم است پنجم

ي مستقيم مردم، حاکميت را در و احزاب سياسي مجاز نيستند مستقل از رأي و اراده

 .ي مابين خود تقسيم کنندهيچ سطح

، همکاري نيروهاي سياسي در هر سطحي که انجام بگيرد الزم است در راستاي ششم

و در جهت بوده منافع عمومي کارگران و مردم ستمديده در سطح ايران و منطقه 

 .ها عليه جمهوري اسالمي، انجام بگيرد تقويت مبارزات جمعي و مستقيم آن

همکاري به منظور هموار نمودن راه همکاري و هماهنگي چند مورد معين جهت ) 7

 :وسيع تر

خواه و هاي کارگري، مردم آزاديجلب پشتيباني مادي و معنوي احزاب و سازمان_ 

در اين رابطه، . هاي بشردوست در سراسر جهان از مردم کردستانها و سازمانگروه
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اهنگ و يکدست ظاهر توانند در اينگونه مجامع همنيروهاي سياسي کردستان مي

 .شوند

هاي جمهوري هاي اطالعاتي و امنيتي بمنظور خنثي کردن توطئههمکاري در زمينه_  

ها هم در خود مفيد هستند اين همکاري. اسالمي بر عليه احزاب سياسي در کردستان

 .و هم کار برداشتن قدم هاي بعدي را در جهت ايجاد هماهنگي آسانتر خواهند کرد

-هاي رسانه اي و کمکي فني و تکنيکي در خدمت کاراتر نمودن دستگاههاهمکاري_

 .هاي گوناگون ديگررساني و ايجاد تسهيالت در زمينه

در ارتباط با ) ي مشترک و يا عمل مشترکاز طريق بيانيه(اتخاذ موضع مشترک 

را رويدادهاي سياسي مهم و فراخوان الزم در مواردي که ضرورت سياسي مهمي آن

 .کندب ميايجا

 شمسي 1391مرداد ماه 

 ٭٭٭
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 درباره اهميت 

 تحزب يابي کمونيستي کارگران
يصالح مازوج  
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1 

که  يا ينيت عيل موقعياست که طبقه کارگر به دل يسم علمياليک اصل سوسين يا

 ير مناسبات موجود را دگرگون ميدارد سرانجام و به ناگز يه داريد سرمايوه توليدرش

شدن  يد، گسترش خصلت اجتماعي، تکامل توليه دارينظام سرما يخيتار تکامل. کند

ونها انسان با يليد که ميه دار بر وسائل توليسرما يمعدود يت خصوصيد و مالکيتول

م جامعه به طبقات را مدتهاست به ين نظام و تقسيا يخيکنند، مجوز تار يآن کار م

طبقه  ياسيت سيد، حاکميلل تويبر وسا يت خصوصياکنون مالک. سر رسانده است

ه دار ياز جانب طبقه سرما يو فرهنگ يد فکريه منابع توليه دار و انحصار کليسرما

اگر . ل شده استيتبد يجامعه انسان يدر جلو رشد و شکوفائ يآشکارا به مانع

و به  يتوده ا يکاريآن، ب يدر بحران جهان يه دارينظام سرما ياقتصاد يورشکستگ

 ي، اخالقياسيس يدهد، ورشکستگ ياردها انسان خود را نشان ميليماه نشاندن يروز س

 يبرا ينيع ينه هاين  زميبنابرا. ستيده نيپوش يز بر کسين نظام نيک ايدئولوژيو ا

ش از هر يوضع موجود از جانب طبقه کارگر ب يو دگرگون يخين عمل تاريانجام ا

تحول  ينيع ينه هاين زمياما تنها با فراهم شدن ا  .فراهم شده است يگريزمان د

نقش  يه داريسرما يهر چند تناقضات و تضادها. وندديپ يبه وقوع نم ياجتماع

خود از  يذات ير فشار تضادهايخود ز ين نظام  بخوديدا کرده است، اما ايپ يرانگريو

ر بار تناقضات يز يه داريد که سرماين اميتوانند با ا يکارگران نم. ديآ يپا در نم

ه ياز آنجا که طبقه سرما. دادها باشنديد، نظاره گر منفعل روند رويآ ير مخود از پا د

ات خود ادامه دهد، مبارزه يتواند به ح يدار تنها با اتکاء به استثمار طبقه کارگر م
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ن يان ايدر جر. ر استيشان اجتناب ناپذ يط کار و زندگيبهبود شرا يکارگران برا

 ين تحول به آگاهيکه ا يکنند، اما تا زمان يدا ميمبارزه است که کارگران تحول پ

کارگران منجر نشود طبقه کارگر  يابيکارگران و به تحزب  يابي، به تشکل يطبقات

 .آماده کند ياسير قدرت سيو تسخ يانقالب کارگر ييبرپا يتواند خود را برا ينم

ه مختلف مبارز يخودش در عرصه ها يدفاع از منافع خاص طبقات يبرا  طبقه کارگر

دان جدال ها و کشمکش يحضور مستقل در م يو برا يو اجتماع  ياسي، سياقتصاد

خودش  يستيکمون ياسيبه حزب س يانقالب کارگر يسازمانده يو برا  يطبقات يها

ک ي يانقالب يستيدر حزب کمون يابياز  طبقه کارگر به سازمانين نيبنابرا  .از داردين

جامعه  ياديبن يها يژگيو و يت طبقاتيهست بلکه بر ماين يکيو تاکت ياز مقطعين

 يطبقه کارگر برا يابيو تشکل  يحزب از ضرورت آگاه. استوار است يه داريسرما

. شود يجه ميسم نتياليبه سوس يخياز به جهش تاريو از ن يانقالب اجتماع يسازمانده

را در دست دارد و همزمان با آن  يه دار قدرت اقتصادياز آنجا که طبقه سرما

سرکوبگرش  يز داراست و با اتکاء به دولت و نهادهايرا ن يد معنويرل وسائل تولکنت

ده است، و به يم بخشيادت خود را بر جامعه و طبقه کارگر حفظ و آنرا تحکيس

و افکار و فرهنگ خود را به  يدئولوژيار دارد ايکه در اخت يپشتوانه منابع ماد

ه دار يه است؛ از آنجا که طبقه سرمال کرديو افکار حاکم بر جامعه تبد يدئولوژيا

، يونيزيمختلف تلو ير االنتشار، با اتکاء به شبکه هايحاکم با اتکاء به دهها روزنامه کث

 يسا، با اتکاء به بنگاه هايستم آموزش و پرورش، با اتکاء به مسجد و کليبه پشتوانه س

دازد و افکار مردم پر يم ير افکار عموميگر به تخديله ديک وسيو هزار و  يلم سازيف

 يستيکند؛ طبقه کارگر بدون حزب کمون يم يشان مهندسيوار خانه هايرا در چهار د
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طبقه کارگر تنها با اتکاء به . زدين اوضاع برخيتواند به مقابله با ا يخودش نم يو انقالب

 يدئولوژيادت اياز س يتواند به جنگ عوارض ناش ياست که م يستيتحزب کمون

 . ديعمل نما يک طبقه اجتماعيو به مثابه برود  يبورژواز
 

2 

کارگران بر آن  يستيکمون يابيکه ضرورت تحزب  يگريد ياساس ياز فاکتورها يکي

چنان   يه داريران دولت سرماياگر چه در ا. دولت است يت طبقاتياستوار است ماه

 يها يدمکراس ين استانداردهاين ترييده شده که با پايدر هم تن يبا استبداد مذهب

ن شکل خود، يافته تريدر تکامل  يه داريست، اما دولت سرمايسه نيقابل مقا يپارلمان

ه و منافع يادت سرماين سياست در خدمت تأم يز ابزارين يپارلمان يدمکراس يعني

با دستگاه   يه داريدولت سرما.  کند ين ميه دار را تأميطبقه سرما يعموم

س و ي، با پليرالعده و دائميمجهز و کث يل، با ارتش هايض و طويعر يبوروکراس

بر دوش جامعه  ين تريره روز به روز به بار سنگيگسترده و غ يتيامن يدستگاه ها

ت يبه رسم. بلعد يرا م ياز درآمد اجتماع يقابل مالحظه ا يل شده و بخش هايتبد

ن شده که خود ييتع يودهايانتخابات در پر يو برگزار يهمگان يشناختن حق رأ

ه دارانه دولت يو سرما يت طبقاتيدر ماه يرييچ تغيبوده ه يل مبارزات کارگرمحصو

شتر قدرت در يو تمرکز هر چه ب يه داريبا روند انکشاف سرما. اورده استيبوجود ن

در شکل  يبورژوائ يکه رسانه ها يو نقش يتيچند مل يدست بانک ها و شرکت ها

گر به يش از هر زمان ديو پارلمانشان بدا کرده اند، دولت ها يپ يدادن به افکار عموم

بانک . ل شده انديتبد يه داريبزرگ سرما يمات بانک ها  و قدرتهايتصم يابزار اجرا
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را به  ياضت اقتصادير يق دولت ها برنامه هايجهان از طر يمال يها و نهاد ها

 .کنند يل ميمحروم تحم يکارگران و توده ها

 يت طبقاتيماه يه داريسرما يبحران جهان تجربه کارکرد دولت ها بر متن گسترش

و اعتراضات  يونيلياعتصابات م .دولت مافوق مردم را به همگان نشان داده است

ه قانون باال بردن سن  يعل 2010سپتامبر و اکتبر  يکارگران  فرانسه در ماهها يابانيخ

مقابل،  کردند، و در يبانيدر صد مردم فرانسه از آن پشت 70ش از يکه ب يبازنشستگ

 يپارلمان يدمکراس يربط يگر بيفرانسه بار د ين قانون از جانب مجلس مليب ايتصو

است، اداره و سرنوشت جامعه را به همگان نشان ين سيين دخالت مردم در تعيبه تأم

اعتصاب  دههار ي،  دو سال اخيکين يونان در هميکارگران و مردم زحمتکش . داد

ن يدر هم. دولت بر پا کردند ياضت اقتصادير يمه هاه برنايرا عل يو توده ا يکارگر

است جعبه يدر اعتراض به س يابانيمدت هر هفته ما شاهد اعتراضات و تظاهرات خ

ن يدر صد مردم با ا 80ش از يها ب يبر اساس نظر سنج.  ميپس انداز بود يها

 يادولت مخالف بودند و اعتراض و مخالفت با برنامه ه ياضت اقتصادير ياستهايس

اعتصابات و تظاهرات و شورش . برخوردار بود يت اجتماعياز مقبول ياضت اقتصادير

جامعه دولت حاکم را  يها ينييآن بود که طبقه کارگر و پا يبه معنا يدر پ يپ يها

انه کارگران و يقا و خاورميشمال آفر يدر کشورها. دنديد يت با منافع خود ميدر ضد

دان مبارزه آمدند اما از جانب يبه م ينان و آزاد ن جوامع با خواستيمردم محروم ا

سرکوبگر  يروهايورش سبعانه نيحاکم با آتش و گلوله پاسخ گرفتند و با  يدولت ها

م گذاشتن مبارزات عادالنه کارگران و يعق يبرا. دنديمواجه شدند و در خون خود غلت
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منطقه با  يتجاعار يو دولت ها يستياليامپر ين کشورها، دولت هايده ايمردم ستمد

 . شدند يکيدست به  يارتجاع محل يروهاين

 ير و تجارب مبارزات کارگران در گوشه و کنار جهان و آمادگين تجارب اخيهمه ا

در  يحت يه مردم و سرکوب اعتراضات توده ايعکس العمل عل يدولت ها برا

ه يسرمات دولت يگذاشته باشد، که ماه يباق يديد تردينبا يپارلمان يها يدمکراس

از  يو پارلمان به عنوان بخش يه داريدولت سرما. نکرده است يرييچ تغيه يدار

ت يه هستند و هر گاه که حاکميادت سرمايس يچون و چرا يدستگاه دولت حافظ ب

 . کنند يغ نميه مردم و طبقه کارگر دريعل يتيچ جنايه به مخاطره افتد از هيسرما

 يدر مقابل اعتراضات توده ا يکه به گونه ا ييدر آنجا ها يه داريسرما يدولت ها

ن هستند تا در توازن يدهند، در کم يمردم م ينند و تن به خواستهاينش يبه عقب م

 يکه دولت ها يتا زمان. رنديمبارزات مردم را باز پس بگ يگر دستاوردهايد يقوا

.  دقرار دار يريدر خطر بازپس گ يپا برجا هستند هر گونه دستاورد يه داريسرما

دهد قدرت  يآن است که نشان م ينيدولت و عملکرد و نقش ع يت واقعين ماهيهم

. توان از آن گرفت يدن دولت نمير کشيه دار را بدون به زيطبقه سرما ياقتصاد

 يدن آن همراه با نهاد پارلمانير کشيبه ز يدولت و مبارزه برا يشه اين نقد ريبنابرا

 يدر مبارزه طبقه کارگر برا يتياه چنان با اهمگيچگاه به اندازه امروز از جاياش ه

ه با اتکاء به ينظام سرما. برخوردار نبوده است يه دارياز چنگال نظام سرما يرهائ

ارها يليبه م يرا به طرز دردناک يسابقه ا يب يره روزينهاد دولت است که فقر و ت

 .ل کرده استيانسان تحم
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نسل جوان  يرا برا يستيکمون يبايساده است که تحزب  يت طبقاتين واقعيهم 

کارگران در  يابيچون سازمان. سازد يم يضرور يشروان جنبش کارگرين و پيفعال

ن يدرهم شکستن ماش يمبارزه برا يش شرط هاياز پ  يست انقالبيک حزب کموني

 يزير يه و پيدن نظام سرماير کشي، به زياسير قدرت سي، تسخيبورژواز يدولت

آن اصل " : ديگو يتز سوم مارکس در مورد فوئرباخ که م. تاس يستيالياقتصاد سوس

داند و در  يتشان ميکه انسان ها را محصول اوضاع و احوال و ترب يستياليماتر

ن نکته ير داد، اييد اوضاع و احوال را تغير انسان ها باييتغ يجه معتقد است براينت

که اوضاع و احوال را  ن خود انسان ها هستنديسپارد که همانا ا يم يرا به فراموش

ک آگاهانه يگاه پراتيجا ي؛ به روشن". ...د متعلم باشديدهند و معلم، خود با ير مييتغ

 يابيتحزب . دهد يجامعه را نشان م يخيطبقه کارگر در تحول تار يو انقالب

 يکارگران و نماد عزم طبقه کارگر برا يطبقات يطبقه کارگر اوج آگاه يستيکمون

اش است که  يق حزب طبقاتيطبقه کارگر از طر. است يب اجتماعانقال يسازمانده

آن  يشرويهر مقطع از پ يازهاين کند، به نييانقالب را تع يشروير پيتواند مس يم

 .ن کنديآن را تضم يروزيش سرانجام پيب هايرغم فراز و نشيپاسخ دهد و عل

 يجنبش مبارزات نشان داد که... ونان و يطبقه کارگر در فرانسه و  يتحرک اجتماع 

دا کند و قادر شود که دولت يپ يو اجتماع يطبقه کارگر هر اندازه هم ابعاد توده ا

اب حزب يد، اما در غيمواجه نما ياسيحاد س يرا با بحرانها يه داريسرما يها

ل شده باشد يت طبقه کارگر تبدياز موجود يريناپذ يکه به بخش جدائ يستيکمون

ر يد و به زيجامعه بگشا يرا به رو يافق انقالب اجتماع تواند ينم ياسين بحران سيا

را در دستور کار طبقه کارگر قرار  ياسير قدرت سيه و تسخيت سرمايدن حاکميکش
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در سطح جهان با بحران روبرو  يه داريکه نظام سرما يخين مرحله تاريدر ا. دهد

شمال  يهمانطور که در کشورها يو انقالب ياسيس يبحران ها يرياست، شکل گ

ش يز قابل پين نظام نياز ا يگريد يم، در حلقه هايانه شاهد آن بوديقا و خاورميآفر

 يجامعه نم يرا به رو يخود افق انقالب اجتماع ين بحران ها بخوديهستند، اما ا ينيب

طبقه کارگر  يکه مظهر مبارزه جوئ يک حزب انقالبياب مداخله يند و در غيگشا

 .مردم را به شکست بکشاند يزش توده هايتواند خ يحاکم م يباشد، طبقه ارتجاع

 يستيکاها و احزاب رفرمياز عهده سند يانقالب ياست  که ارائه راه حل ها يهيبد

طبقه کارگر در تونس و  .ديآ يل شده اند بر نميتبد يموجود که به زائده بورژواز

و  يحران انقالبمصر اگر چه با اعتصابات و مبارزات متهورانه خود جامعه را به طرف ب

و عدم وجود حزب  يل عدم وجود صف مستقل طبقاتيسوق داد اما به دل ياسيس

 يو انقالب ياسين تالطمات و بحران سين طبقه را در دل ايخودش که بتواند ا يطبقات

رد، يقرار بگ يم انقالبيعظ ين جنبش هايا يکند نتوانست در رهبر يو رهبر يندگينما

ر يکتاتورها را به زيتوانست د يرگر اگرچه جنبش توده اطبقه کا ياب رهبريو در غ

 .مانده است  يخود باق يه به جايسرما يکتاتوريبکشد اما نظام د

 يها يکارسازيد استثمار طبقه کارگر، بير از  تشديه دار غيز طبقه سرمايران نيدر ا

فالکت ل  فقر و ير خط فقر و تحميچند مرتبه ز يکردن دستمزدها يگسترده تر، قانون

 يچ افقيو اقشار محروم جامعه ه يکارگر يشتر به خانواده هايباز هم ب يره روزيو ت

 يه داريم سرمايرژ ياست هايس. شا رو ندارديپ يکنون يحل بحران اقتصاد يبرا

ل خود به بلوک ها يو تحم يک قدرت منطقه ايل شدن به يتبد يحاکم برا

بعد از  يکيران يا يتوسعه اقتصاد يبرا يجاد روزنه ايق اين طريو از ا يستياليامپر
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 يافق يران تنها بيه دار اياما مشکل طبقه سرما. با شکست مواجه شده است يگريد

از جانب  ياسالم يم جمهوريت رژيحاکم يعنيآن  ياسيست بلکه نظام سين ياقتصاد

ن يم بدون اتکاء به ماشين رژير سؤال رفته است و ايران به زيم مردم ايت عظياکثر

مردم در قامت . ات خود ندارديبقا و ادامه ح يبرا يچ دورنمائيشتار و سرکوب هک

نند که يب يرا م ييواليل سرکوبش هيض و طويعر يو ارگانها و نهادها يم اسالميرژ

مردم را به مخاطره  يو اقتصاد يت جانيبلعد و امن ين جامعه را ميا يثروت ها

دانند و تمام  يگانه ميرو را با خودشان بين نيمردم با تمام وجودشان ا. انداخته است

نند که با حربه سرکوب يب يم ياز قدرت مافوق يت ها را ناشيها و محروم يبدبخت

 .ل کرده استين جامعه تحميت ايخود را به اکثر

ه ادامه وضع موجود يکه  نشانه  انفجار خشم مردم عل 88در سال  يزش توده ايخ

ز نشان داد که ين تجربه نيجامعه گشود، اما هم يورا به ر ياسيبود، پرونده قدرت س

 ياسيکه در حزب س ياب حضور طبقه کارگريدر غ ياسيس ين نوع بحران هايا

د و يو ق يکتاتوريد ياز نظام ها يتواند افق رهائ يافته باشد نميخودش سازمان 

اب طبقه ين جنبش در غيا. ديجامعه بگشا يرا به رو يه دارينظام سرما يبندها

متناسب با  يک هاياست ها و تاکتيو س يستياليسوس يافته با استراتژيرگر سازمانکا

ن يهار و خون يو سرکوب ها يش جنگيموجود بود، که در مقابل آرا يتوازن قوا

 .فروکش کرد

دگرگون  يو آغاز انقالب برا ياسالم يم جمهوريرژ يز سرنگونيران نين  در ايبنابرا

مردم در گرو آن  ين تحقق خواستهايو تضم يه دارياقتصاد سرما يکردن ساختارها

طبقه کارگر تنها در . رديقرار بگ ياعتراضات توده ا ياست که طبقه کارگر در رهبر
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رد که در گام اول يخواهانه مردم قرار بگيمبارزات آزاد يتواند در رهبر يم يصورت

که  يبست متشکل شده باشند، حزين آن در حزب کمونيشروان و فعاليرهبران، پ

و  يندگينما يو طبقات ياسيمختلف مبارزه س يبتواند طبقه کارگر را در عرصه ها

به  يران، برايا ياسيحضور قدرتمند در صحنه س يطبقه کارگر برا. کند يرهبر

ران جهت به يا ييون بورژوايسيمختلف اپوز يبخش ها يشکست کشاندن تالشها

جهت  يستياليامپر يقدرتها يشه هاکردن نق يخنث يراهه بردن مبارزات مردم، برايب

 .از دارديخودش ن ياسيم گذاشتن مبارزات مردم به حزب سيعق

خواهد جامعه را  يکه م ييرويطبقه کارگر اگر بخواهد در موضع صاحب جامعه و ن

که مد نظر دارد را گسترش دهد و  يانقالب يگاه  توده ايد پاياداره کند ظاهر شود با

، همچون جنبش زنان، جنبش يشرو اجتماعيپ يجنبش ها ين راستا به همراهيدر هم

طبقه کارگر بدون حزب . از دارديمردم کردستان ن يان و جنبش انقالبيدانشجو

جنبش کردستان . ش ببرديرا پ ين امر مهم طبقاتيخودش قادر نخواهد بود ا ياسيس

تواند در نقش متحد  ياست که م يستيحزب کمون ياست هايس يفقط تحت رهبر

بدون دخالت  ييجنبش زنان و جنبش دانشجو. ديدان آيک طبقه کارگر به ميتراتژاس

ره يذخ يرويل شدن به نيهمواره در معرض خطر تبد يستيکمون ياسيفعال حزب س

م يک رژيبا  ياسالم يم جمهوريرژ ينيگزيجا يبرا يون بورژوائيسياپوز يروهاين

د يدن به اهداف خود نه فقط بايرس يطبقه کارگر برا. گر قرار دارنديد يه داريسرما

 يروهاين يد نقشه ها و پروژه هايرا از سر راه بردارد، بلکه با ياسالم يم جمهوريرژ

نقل و انتقال قدرت از باال  يبرا يستياليامپر يو دخالت قدرت ها ييون بورژوايسياپوز

 .دينما يز خنثيرا ن يه داريسرما يه هايو حفظ پا
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که  يگريد ينيکه بدان اشاره رفت، فاکتور ع يو طبقات ياسيس يعالوه بر ضرورت ها

ف نسبتا يسازد، وجود ط يو ممکن م يطبقه کارگر را ضرور  يستيکمون يابيتحزب 

ران است که در تشکل يا يست در جنبش کارگرياليشروان سوسين و پياز فعال يعيوس

ان يدر جر يکارگر نيف از فعالين طيا.  کنند يت ميفعال يها، نهادها و محافل مختلف

ن و ين دسته از فعاليا. افته انديدست  يستياليو سوس يطبقات يمبارزه به آگاه

 يکارگران برا يمبارزات جار يت و رهبريکه امروز در هدا يشروان جنبش کارگريپ

طبقه  يابيتشکل  يمبارزه برا يکنند و در رهبر يفا ميدن به مطالباتشان نقش ايرس

 ين دولتيدن ماشي، به درهم کوبياسيهمانحال به قدرت س کارگر قرار دارند، در

طبقه  يشند و رهائياند يم يت خصوصيمالک ي، به حکومت کارگران و به الغاييبورژوا

با  يروشن يمرزبند ين کارگريه از فعالين اليا. دانند يکارگر را امر خود کارگران م

جنبش  ينقطه عطف هادارند و در  يسم در درون جنبش کارگريکاليسم و سنديرفرم

ن يوجود ا. نشان داده اند يز خود را با بخش راست جنبش کارگريز تماين يکارگر

طبقه  يخيکه به نقش تار يست در درون جنبش کارگرين کمونيهسته بزرگ از فعال

 يدانند چگونه هم طبقه ا يآموخته اند و م يکارگر آگاهند، فن مبارزه کردن را بخوب

م طبقه يعظ ياز دستاوردها يکيبرسانند،  يطح از دانش طبقاتن سيخود را به ا يها

 يران است و ميجنبش طبقه کارگر ا يخيده نشانه تکامل تارين پديا. کارگر است

بر  يمبن ين کارگريان فعاليمتفاوت در م يبرداشت ها و استنتاج ها يتواند به برخ

نه ين در زميک لنياتشه و پريمارکس و اند يشه هايان انديم" يدوگانگ"و " تناقض"

به  يه دارين باور بود که سرماياگر مارکس بر ا. ان دهديطبقه کارگر پا يابيتحزب 
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ن يه استوار است و ايان کار و سرماينکه بر استثمار طبقه کارگر و بر تضاد ميسبب ا

ن مبارزه طبقه کارگر متحول يزد و در روند ايانگ يتضاد مبارزه طبقه کارگر را بر م

ر به يکارفرما، آن را ناگز يکردن فشارها يخنث يو ضرورت مبارزه براشود  يم

سازد در واقع  يجامعه م يدگرگون يخود برا يو آگاه شدن به منافع طبقات يابيسازمان

 يا آن کشور سخن مين يط مشخص در ايمستقل از شرا يخيک روند تاريداشت از 

تکامل طبقه  يند خود بخودم روين بدان معنا نبود که مارکس خود را تسليا. گفت

. داد يطبقه کارگر کم بها م يابيسازمان يکارگر کرده بود و به نقش عمل آگاهانه برا

چگاه از ينشان داده است، مارکس ه يو يو مبارزات ياسيس يخ زندگيهمانطور که تار

ست ها بمنظور دخالت آگاهانه در يکارگران و کمون يسازمانده يت و تالش براياهم

 يحرفه ا يجاد سازمانين بر ايا اگر لني. معاصر خود غافل نماند يانقالبتحوالت 

ن خاطر بود يکرد به ا يد ميست تأکيو کمون يمرکب از کارگران و روشنفکران انقالب

که بخش  يک حزب توده ايجاد يا يم تزاريرژ ياسيکرد تحت اختناق س يکه فکر م

ون ين سازمان انقالبيلن يبرا. استر ممکن يرد غيمختلف طبقه کارگر را در بر گ يها

 يکيالکتيروش د. نداشت يچ مفهوميوند و ارتباط با طبقه کارگر هيبدون پ يحرفه ا

ک يجاد ين را برآن داشته بود که بر ايکه لن يا يکند، آن الزامات عمل يحکم م

روشن . مشخص جدا کرد يخيتار ينه هايد از زميد کند را نبايتأک يسازمان حرفه ا

 ينه هايمختلف و با توجه به زم يطبقه کارگر در کشورها يابيه روند تحزب است ک

همانطور که تکامل . گذرد يم يمتفاوت يرهايموجود از مس يو الزامات عمل يخيتار

شروان ين و پياز فعال يف  گسترده ايران و وجود طيدر ا يجنبش کارگر يخيتار

تواند  يم يو طبقات ياسيس يهن مسئله را که آگاين طبقه، ايست در درون ايکمون
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رون يتواند از ب ينکه فقط ميا ايکارگران باشد و  ياقتصاد يجه مبارزات خودبخودينت

ن يره روابط بيو خارج از دا يخارج از مبارزه اقتصاد يعنيان کارگران برده شود يبه م

 .ت خارج کرده استيکارگر و کار فرما را از موضوع

 يشرويکه خود محصول پ ين جنبش کارگريز فعالف اين طيهم يافتگياما تحزب ن

 يجنبش کارگر يها يدگيچياز پ يکيبه  يط کنونيهستند، در شرا يجنبش کارگر

شان در تشکل ها،  يرغم گستردگيعل ين کارگريف از فعالين طيا. ل شده استيتبد

 يت هايفعال يو ماقبل حزب يوه محفليجمع ها و محافل مختلف پراکنده هستند، به ش

موجود آنها در  يت هايل و ظرفياز پتانس ين پراکندگيبرند و هم يش ميد را پخو

جاد ي، ايجوان جنبش کارگر ي، پرورش کادرهايستياليج سوسيغ و تروينه تبليزم

 ي، تالش هماهنگ برايدخالت در مبارزات جار يبه هم مرتبط برا يشبکه ها

نمونه جنبش  يبرا. تکاسته اس يريزان چشمگيبه م... کارگران و  يابيسازمان

ن حال يست و در عير نيمروج و سازمانده فق يران به لحاظ داشتن کادرهايا يکارگر

سم ياليسم و سوسيفراگرفتن مارکس يکه برا يستند کارگران جوان و پرشوريکم ن

ن ين مروجيره،  به ايو غ يت علني، آموختن فنون مبارزه و اصول ناظر بر فعاليعلم

ت ها را مطابق نقشه و در ين ظرفيکه ا يحزب يک سازماندهياب يغ از دارند، اما درين

، هدر دادن يخرده کار. رود يهدر م ين انرژياز ا ياديرد بخش زيخود بکار گ يجا

و ماقبل  يوه محفليت به شيم فعالياز عوارض مستق ي، دوباره و چند باره کاريانرژ

 .است يحزب

ران يا يجنبش کارگر يشرويدر پ يريپذکه نقش انکارنا ين کارگرين بخش از فعاليا

ت يتوانند تمام ظرف ياست که م يستيک حزب کمونيدر  يابيدارند فقط با تشکل 
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کارگران به کار  يو سراسر يک جنبش توده ايبراه انداختن  يخود را برا يها

ق ياست که قادر خواهند شد از طر يستيبا متشکل شدن در حزب کمون.  اندازند

 يل هايها و تحل يابيان کارگران و در پرتو ارزينه و نقشه مند در مت آگاهگرايفعال

طبقه کارگر را در مقابل طبقه  يکپارچگي يط مبارزه طبقاتياز شرا ياسيروشن س

 .ن کننديه دار و دولتشان تأميسرما

ک حزب مشخص جلب کارگران به حزب،  کار هر يان ما بعنوان يجر ياگر چه برا 

د يبا يکارگران در ابعاد توده ا يابيست که تحزب ين يديا تردن است، اميروزه و روت

ن يف از فعالين طيبا هم يالتيو تشک ياسي، سيوند معنويم پياز کانال گسترش و تحک

ق تر و دامنه دارتر شود تحزب يوند ها عمين پيهر چه ا. ش روديپ يو رهبران کارگر

ن روند يز در هميران نيا ستيکند و حزب کمون يدا مين پيشتر تعيکارگران ب يابي

 يتش منطبق مياش با مضمون فعال يالتيکند و بافت تشک يدا مير و تکامل پييتغ

نه انجام گرفته ين زميکه در ا ييشرفت هايرغم پين است که علياما مسئله ا. شود

قابل مشاهده است، و در  يحزب در جنبش کارگر ياستهاينکه بازتاب سياست، با ا

 يم يکه خود را با حزب تداع ييو چهره ها ين کارگريتند فعالسيکم ن يبعد سراسر

ان طبقه يست در ميف کارگران کمونيران و طيست ايکنند، اما هنوز حزب کمون

نه  يشيحزب به پشتوانه  پ. دهند  يل ميت جدا از هم را تشکيکارگر دو واقع

ردار است و با ران از آن برخويا يست هايان کمونيکه در م يدرخشان و اعتبار فراوان

ان طبقه کارگر و زحمتکشان کردستان دارد، در يکه در م يرومندين يه اجتماعيپا

بدون شک موانع . قرار دارد" يدو قطب" ن يان دادن به ايپا يبرا يت مناسبيموقع
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ن موانع را يد اينه قرار دارد که باين زميما در ا يسر راه تالشها يمختلف ينيو ع يذهن

 .آنها قدم برداشت رفع يشناخت و برا

ران که همچنان يحاکم بر ا يسيط پليو شرا ياسين بحث از عامل اختناق سياگر در ا

ان کارگران يست در ميچپ و کمون ياسيگسترش نفوذ احزاب س ياز موانع اصل يکي

در درون جنبش چپ و  يدر پ يامد انشعابات پيرات پيد و تأثيآ يبه حساب م

ف از کارگران دامن زده است ين طيان اياعتماد در مران که به بحران يا يستيکمون

شروان ين و پيفعال يابيگر برسر راه تحزب يد يعوامل ذهن يم، برخيريفاکتور بگ

درک نادرست از رابطه  ين عوامل ذهنياز ا يکي. کند يم ينيسنگ يجنبش کارگر

 ير و بدنبال گسترش فضايک دهه اخي يط. است يت حزبيو کار و فعال يکار علن

 يکه در مناسبات مردم و جنبش ها يديجد يدر جامعه و توازن قوا ياعتراض

و  ين جنبش کارگرياز فعال يعيف نسبتا وسيش آمده بود طيم پيبا رژ ياجتماع

ن دوره کار يدر ا. آوردند يرو يبه کار علن يين جنبش زنان و دانشجوين فعاليهمچن

ل يتبد يست جنبش کارگرياليسن سويکار فعال ين عرصه هاياز مهمتر يکيبه  يعلن

دن به مطالباتشان، تشکل يرس يشد که هدف خود را گسترش مبارزات کارگران برا

ن يهم يدر راستا. ن جنبش قرار داده بودنديزه کردن ايکاليکارگران و راد يابي

 يرا در بر م ين کارگرياز فعال يفيکه هر کدام ط ين تشکل کارگريت ها چنديفعال

شکر هفت تپه پا به صحنه جنبش ين يکايرکت واحد و سندش يکايگرفت، سند

و  يکارگر ياعتصابات و ده ها تجمع اعتراض يگذاشتند که در سازمانده يکارگر

ن يبدون شک ا. فا کردندياول ماه مه نقش ا يعلن يون هايمراسم و اکس يبرگزار

که  يو کمبود يرغم هر نارسائيعل يست جنبش کارگريالين سوسيدوره از کار فعال
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 يريه تشکل پذيو روح يطبقات يدر رشد آگاه يريداشته باشد نقش انکارناپذ

 يجنبش کارگر يشرويو پ يشروان جوان کارگرياز پ يکارگران، پرورده کردن نسل

ر يانات چپ غياز جر يبرخ ياما ظاهرا سبک کار و روش ها. فا کرده استيران ايا

 يت ها نداشته اند و تالش آنها براين فعاليدر ا يکه ابدا نقش قابل توجه يکارگر

ش به تحزب يگرا يت ها باعث شده که نوعين فعالياز ا يو حزب يسازمان يبهره بردار

اگر  يعني. رديقوت بگ ين جنبش کارگرياز فعال يعيف نسبتا وسيان طيدر م يزيگر

کارگران  يو طبقات يتوده ا يتشکل ها يبرپائ يو تالش برا يبه کار علن يآور يرو

زه شدن يکاليتواند موجبات گسترش و راد يم يستياليش سوسير گرايژه تحت تأثيبو

و  يگاه و رابطه کار علنيرا فراهم آورد، اما عدم درک درست از جا يجنبش کارگر

و تکامل  يشرويدر سر راه پ يافته عمال به مانعيت تحزب يز از فعاليو گر  يحزب

 يو تالش برا يست که کار علنينالزم به گفتن . ل شده استيتبد يجنبش کارگر

با  يچ تقابليکارگران نه تنها ه يابيا هر درجه از سازمانيو  يتوده ا يجاد تشکل هايا

. هستند يو تکامل جنبش کارگر يشرويندارد بلکه هر دو از ملزومات پ يت حزبيفعال

ن يفعال يآور ين باور بوده است که رويران همواره بر ايست ايحزب کمون

کارگران در همانحال به  يابيسازمان يو تالش آنان برا يت به کار علنسياليسوس

ست در همانحال که يحزب کمون. رسانده است ياريحزب  ياسيس يشبرد استراتژيپ

ان يک جريمسئوالنه به  يک هاياست ها و تاکتيکرده با سبک کار درست و س يسع

ل شود اما ين عرصه تبدين ايکارگران و فعال يعلن يان تشکل هايقابل اعتماد در م

 .ديل نمايتبد يت حزبين تشکل ها را به پوشش فعالين باور نبوده که ايچگاه بر ايه
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دامن زده  ين کارگريان فعاليدر م يزيه تحزب گريگر که به روحيد يک عامل ذهني

ن يفعال يت و ادامه کاريامن يت حزبياست که معتقد است، فعال ياست نگرش

ز اساسا ين نگرش نيا. اندازد يحاکم را به مخاطره م يسيط پليتحت شرا يکارگر

ان کارگران يدر م يستير کمونياز روش ها و سبک کار غ ير عوارض ناشيتحت تأث

ط و روابط يکه به همان درجه که کارگران را از مح يسبک کار. شکل گرفته است

اما . ندک ير تر ميس ضربه پذيسازد، آنان را در مقابل حمالت پل يجدا م ياجتماع

ف يو با تجربه و ط يميقد ين کارگرياز فعال يبزرگ يران با هسته يا يجنبش کارگر

ر يک دهه اخيکه در  ين جوان و پرشور و آگاه جنبش کارگرياز فعال يعينسبتا وس

 ينيدارند، به لحاظ ع يآشنائ يستيو کمون يت کارگريپرورده شده و به چم و خم فعال

ن نوع سبک کار و ير اين دوره عبور کند و تحت تأثيا قرار دارد که از يتيدر موقع

هم طبقه  يرهائ يکه برا يستيکارگران کمون. زان نشوديگر يت حزبيروش ها از فعال

شرو را يکارگران پ يابيت تحزب ياهم يه دارير استثمار نظام سرمايشان از زيها يا

 يدارند شانه خالکه بر دوش  ير بار رسالتين از زيش از ايد بيدرک کرده اند نبا

 يکه قرار است حزب را در خدمت سازمانده يست حزبيک کارگر فعال کموني. کنند

تش در يو موفق يت، ادامه کاريقرار دهد، امن ياسيکسب قدرت س يطبقه کارگر برا

ن يخود را حفظ کند و هم يعاد يو روابط اجتماع يعيگاه طبيگرو آن است که جا

. ت خود قرار دهديد و حزبش با کارگران حوزه فعالوند خويروابط را بستر گسترش پ

و روابط  يت اجتماعيبه موقع يچ لطمه ايد هينبا ين کارگريمنظم فعال يت حزبيفعال

ت ين فعاليم سرکوبگرحاکم به هميکه رژ يطياتفاقا در شرا. آنان وارد آورد يعيطب

ت ين فعاليبخاطر هم ين کارگريکند و فعال يهم رحم نم يجمع ها و محافل کارگر
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 يتقبل کرده اند، کارگر فعال حزب ينيسنگ ينه هايش برده اند هزيکه تاکنون پ ييها

تواند  يز آموخته است با کار با برنامه و نقشه مند بهتر ميس را نيکه فن مبارزه با پل

دن يبا نظم بخش  يت حزبيفعال. خود و همرزمانش را حفظ کند يت و ادمه کاريامن

ها، با تمرکز اطالعات در  يو دوباره کار ياز خرده کار يريجلوگت ها، با يبه فعال

 . ن خواهد کردين را بهتر تضميفعال يس ادامه کاريپل يمورد روش ها

شروان جنبش ين و پيت دادن کار و نقش فعالينجا ابدا بحث بر سر کم اهميدر ا

و شکنجه و ها با تقبل زندان  ين رفقا تا هم اکنون هم با فداکاريست، اين يکارگر

جنبش  يشرويدر پ ير قابل انکاريکه پرداخت کرده اند نقش غ ينيسنگ ينه هايهز

. ست که از مبارزه با نظام حاکم کوتاه نخواهند آمدين يديفا کرده اند و ترديا يکارگر

که در آن قرار  يديدوره جد ياسيرود که مختصات س ين رفقا انتظار مياما از ا

ت يستم و موقعيتمام سده  ب يخين فقط تجارب تاريا. ندبشناس يگرفته اند را بخوب

کم يست و يل سده بيدر اوا يدر مقابل تعرض هار بورژواز يجنبش کارگر يدفاع

و  يط مبارزه طبقاتيزند بلکه شرا ياد ميرا فر يستياز به تحزب کمونيست که نين

 يش کارگردر جنب يفيک تحول کيجاد ين است که ايانگر ايران هم بيا ياسياوضاع س

 . است يشروان کارگرين و پيفعال يابيدر گرو تحزب 

آن  يامدهاير پيو تأث ياقتصاد يم هايران، گسترش تحريا يه داريسرما ق بحرانيتعم

ن بحران و يم در کنترل ايرژ يکارگران و زحمتکشان جامعه و ناتوان يبر کار و زندگ

و گسترش  يان حکومتد بحريمردم، تشد ين خواستهايتر يبه ابتدائ ييپاسخگو

ل کرده يتبد يريرا به امر اجتناب ناپذ يتوده ا يزش هايو خ ياعتراضات کارگر

. دهد يسوق م يو انقالب ياسيک بحران سين اوضاع جامعه را به طرف يا. است
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طبقه کارگر  يافته يبه نقش آگاهانه و سازمان يو انقالب ياسين بحران سيسرنوشت ا

را  يد تالش کنند که جنبش کارگريبا يشروان کارگريپن و يفعال. گره خورده است

ن دوره از آنان يا يازهاين. ن دوره آماده کننديسرنوشت ساز در ا يها ييارويرو يبرا

بپردازند  ييت هايدست بردارند و به فعال يو بخود مشغول يطلبد که از خرده کار يم

 . ندک يخدمت م يکه به ابراز وجود طبقه کارگر در ابعاد اجتماع

از  يکيالزم است توجه کنند که اگر وجود محافل همواره  ين و رهبران کارگريفعال

بوده است اما محدود شدن به  يسوخت و ساز درون جنبش کارگر يسم هايمکان

ک يا جمع شدن حول يمحدود،  يا در جمع هاي، و يوه محفليت به شيادامه فعال

ن دوره ياز اين ياشد اما پاسخگوکه داشته ب يو ارزش يتيرغم هر اهميه، علينشر

ن يا يازهاين. ندارد ين دوره خوانائيا يازهايبا ن يت محفليفعال. ستين نيمع ياسيس

 .طلبد يست مين کمونيت را از همه فعاليت حزبيتقو يو طبقات ياسيدوره از مبارزه س

 ياست هايجلب کارگران به اهداف و س يران اگر چه تالش برايست ايحزب کمون

را از  يکارگران در ابعاد توده ا يابيداند، اما تحزب  ين خود ميا امر روتحزب ر

ن و يف گسترده فعاليبا ط  يالتيو تشک ياسي، سيوند معنويم پيکانال گسترش و تحک

مختلف در جنبش  يالبته وجود احزاب و سازمان ها. کند يب مي، تعقيرهبران کارگر

ن يکنند ا يم ينده طبقه کارگر معرفيران که رسما خود را نمايا يستيچپ و کمون

 يستياز احزاب هستند که اگرچه خود را کمون يبرخ. ده تر ساخته استيچيروند را پ

 يطبقه کارگر را از استراتژ يک واقعيدانند اما هم در نظر و هم در پرات يم يو کارگر

کردن منافع  يندگياست ها و عملکردشان به نمايخود حذف کرده اند، س ياسيس

ره به يذخ يرويده است و در تالشند که طبقه کارگر را به نيانجام يده بورژوازخر
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ر يدا تحت تأثيهستند که هنوز شد ييروهاين. ل کننديدن حزب شان تبديقدرت رس

ان دادن يقرار دارند و پا 57اول بعد از انقالب  يران در سالهايحاکم بر چپ ا يفضا

 يرگران را در وحدت احزاب و سازمانهاکا يابيچپ و تحزب  يروهاين يبه پراکندگ

 ييها يدگيچيو پ ين پراکندگيبا همه ا. دانند يران ميچپ ا ياسيموجود در نقشه س

که طبقه کارگر  يران دارد، هر تحول و برآمد توده ايا يستيکه جنبش چپ و کمون

ما . کند ير و تحول مييران را دچار تغيچپ ا يش کنونيرد آرايدر محور آن قرار بگ

بر بستر مبارزه و  يستيک حزب کمونيط هم تنها يم که در آن شرايستين توهم نيدر ا

ران يت کارگران ايجمع. ت خود ادامه خواهد داديفعل و انفعاالت طبقه کارگر به فعال

ران را يت اياز جمع% 60شان حدود يون نفر است و همراه خانواده هايليم 20بالغ بر 

با  يمختلف يروهاياست که احزاب و ن ينيش بيدهند ، کامال قابل پ يل ميتشک

ات يبه ح يبر بستر جنبش کارگر  ش متفاوتيکماب يد کردهاياست ها و چه بايس

 يکه محورها ياسيس ياستراتژ يبر سر مبان يبطور قطع هم جهت. خود ادامه دهند

به  يعمل يبنديد قرار گرفته است و پايات حزب مورد تأکيآن بارها در ادب ياصل

مختلف را  يما با احزاب و سازمانها يکيا نزديو  يزان دوريم يستيکار کمون سبک

 .کند ين مييتع

مت از يو با نقطه عز يستيان کمونيک جرينکه به عنوان يتر، نظر به ا يدر سطح عموم

طبقه کارگر و  يابيخود را کار آگاهگرانه، سازمان يفه محوريمنافع کل طبقه کارگر وظ

فست يمان يريم، در پرتو جهت گيدان يم ياسيس يدان جدال هايآوردن کارگران به م

گر يدر برابر د  يست ها حزب جداگانه ايکمون: " کند يد ميست که تأکيکمون

جدا و مجزا از منافع کل طبقه  يآنان منافع. دهند يل نمياحزاب طبقه کارگر تشک
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که بخواهند از کنند  يشنهاد نميرا پ يانه ايآنان اصول فرقه گرا. کارگر ندارند

ست ها از يکمون. کنند يزيق آن جنبش طبقه کارگر را شکل دهند و قالب ريطر

 ياول، در مبارزات مل: شوند يز مين لحاظ متماير احزاب طبقه کارگر فقط به ايسا

 يت گوشزد ميگوناگون منافع کل طبقه کارگر را مستقل از مل يکارگران کشورها

احل گوناگون تکامل که مبارزه طبقه کارگر دوم، در مر. کشند يش ميکنند و پ

 ينده منافع کل جنبش ميد از آن بگذرد، همواره و همه جا نمايبا يه بورژوازيعل

واقع امر خود را خدمت و دفاع  يايکه در دن ييروهايمناسبات خود با همه ن ؛"باشند

 .ميينما يم مياز منافع طبقه کارگر قرار داده اند تنظ

 

 2012اکتبر 

 ٭٭٭
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 يخواهيو آزاد يسرخ از درخت آزد ياد رزا لوگزامبورگ، گُلبرگيبه 
 

 دهيچک

ش کرانمند است، يهاکه افق يفروغ يبت جبر و ارادهيچون غهم – يآزاد

رساند، يبودن م يکه در سکوت خود را به غوغا يادهيچون فراغت پدهم

چون درخت تابد، هميرا برنم يچ مرزيکه ه ييبه منظور رها يچون کُنِشمه

 يبرا يافتيچون رهرسند، هميگران به آرامش ميبانش ديکه در سا يسرو

ت يمانند شفافدارد و، هميکه انسان را در حبس نگه م ييباز کردن بندها

ن نوع از ت آياهم ‐-سازد يرا بر خود هموار نم يچ زنگاريکه ه يانهييآ

بر اساسِ . و افتخار است يش استوار بر سربلنديهايژگياست که و يستنيز

است که هم با  يلِ من از آزاديد تأويآيم يچه که در پ، آنيافتين رهيچن

و  ياجتماع يام و هم با خوانشل کردهيآن را تحل يستيک چيتئور يکرديرو

آن  يهاام که ضرورتهآن را برشمرد ييچرا يهايژگياز و ياآراسته ياسيس

 ياسي، سياقتصاد يهانهيزمشيکه پ ييجاازآن. سازديرا بر همگان آشکار م

ن به بوم و برِ يک سرزميگر و از يد ييايار به جغرافيک دياز  يو اجتماع

 يرهيآن را، در دا يهاام روشمتفاوت است بر آن  نبوده يگرين ديسرزم

ک روش است و يخود  ياگرچه آزادبسته، به بحث بگذارم،  يايک جغرافي

-خود برخوردار است، بلکه آن توانش يژهيو يشناساز روش يخواهيآزاد

کشاند؛ يبه رخ م يک امر ضروريام که آن را همانند را برجسته ساخته ييها

شمندان ين انديترام که هم برجستهبرداشته ييهاکردها و مفهوميپرده از رو



���������ÀÊk�ÏgÉc��������������������������������������Ì¹@ÌkÊk�ÎÊlGl¿�  4                                                    1391�
 

 
111 

 

، يک گنجشک زنداني يدر سطح آوا ين آن، حتوراده و هم کُنِشين پديا

از  ي، رسانده است؛ جداييرايبه نام يعني، يخواهان را، به ماندگاريآزاد يعني

ها آن يبرا يام که بودن و نبودن آزادنشسته يشمندانيها، به گفتگو با اندنيا

خود را وقف  يزندگ يبرخوردار بوده است که تمام ياژهيت وياز چنان اهم

ک، هم يتئور يکرديگرفتنِ روشين، با در پيبنابرا. اندبه آن کرده يابيدست

پردازان آن و هم هين نظريتربرجسته يهيآن با مراجعه به نظر يابعاد نظر

وران آن به ن کُنِشيتربرجسته يورآن با مراجعه به کُنِش يکيابعاد پرات

 يها و بسترها چه نقشنهيزمشيها، پکه خاستگاهنيا. بحث گذاشته شده است

ن وجود، با يست؛ با اين مقاله نيکنند، مورد بحث ايم يرا در بروز آن باز

از آن روبرو خواهد شد  ييده، خوانشگرِ متن با فرازهايکه ارائه گرد يکرديرو

 يايرا با دن ياو فراهم خواهد ساخت تا تعامل مناسب ين امکان را برايو ا

را همانند  يخواه باشد و آزادياگر آزادرد يش بگيخود در پ يرامونيپ

ست و در نبودنش يبربتابد، که با بودنش سرافراز خواهد ز يک زندگيالکتيد

ارش را از قبل از او گرفته يبسپارد که اخت يناچار خواهد شد خود را به جبر

ک ين متن با يا يم اگرچه خوانندهياز لطف نباشد بگو يد خاليشا. است

 يانيام، با ببر آن بوده يهر از گاه ينه روبرو خواهد شد ولشناساکرد روشيرو

ببرم که در نبود آن بر آن هستند  ييهارا به ارمغان آن يآزاد ييواي، شيادب

را با خود به  يمِ برگ برگ آن نامِ آزاديانند که نسيرا بکارند و برو يدرخت

ک ياز  يادهيله گزن مقايد ناگفته بماند که اين، نبايچنهم. همراه داشته باشد
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که در آن صورت  ييهانشيدوارم حذف و گزياست؛ ام يمتن نسبتاً طوالن

 . نکرده باشد يختگيگسآن را دستخوش از هم يگانگيگرفته، انسجام و 

از  يدگاه برخياز د يک و، آزاديالکتي، مبارزه، ديخواهي، آزاديآزاد: هاترم

 پردازان آنهينظر
 

 مقدمه

که  يدر نظر گرفته بشود خواه تعامل يک ترم در علوم اجتماعيچون ، خواه هميآزاد

است که انسان هم به  ينينو يکردهايآورد، از جمله رويرا به ارمغان م ييآوردهاره

د با يدن آن است، بلکه بايازمند برتابي، نه تنها نياجتماع يو هم به شکل يفرد يشکل

کرد در انطباق دادن ين رويافت ايو در درک يرابطه. باز به استقبال آن برود يآغوش

را نسبت به خود و  يهر کس يها، سطحِ انتظارات و توقعيخود با مناسبات اجتماع

که تا به امروز خود را به  ييهاجامعه يخ تماميتار. کندين مييتع يرامونيپ يايدن

در  است که يو اجتماع ي، اقتصادياسيس ياند آکنده از مناسباترسانده يماندگار

رون و يخود، هم با ب يتعامل خاص خود را هم با خود و برا ياها هر جامعهآن يراستا

توان يشود و ميده مياز تعامل د يداشته است که در کوران آن نوع يرونيب يايدن

منکوب شده و  يا آزادياد شده، ي يهادر هر کدام از جامعه. دينام يآن را آزاد

اند که از آن سر برون دوخته ييهاخود را به افق يهادهيدر حسرت آن د ياريبس

داست يناگفته پ. انداز لذت آن سرمست گشته ياريده و بسيرس ييدايا به پياورد، و يب

-يچنان اندک هستند که نما آنيده باشند يکرد دوم را برگزيکه رو ييهاآن جامعه

ها، ، در آنياهم شدن آزادا دانش ما از فريها را نام برد و، از آن يکي يتوان به درست

د گفت رخسار ين، بايبنابرا. افت آن را نداردينارس است که توان در يابه اندازه
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د ياحساس کردن آن با يپنهان گشته که برا يياه ابرهايس يهير سايتاکنون ز يآزاد

 .ها گذر کردياهياز تراکم س

کند با آن يار ميرا اخت يکه آزاد يکرديش گرفتن رويتعاملِ دولت به منظور در پ   

-دولت. ندارد يخوانآن است، هم يضرور يهايژگياز و يکه آزاد ياجتماع يمناسبات

کنند که يل ميرا بر جامعه تحم ييهاتيبرآورده شدن منافعِ خود محدود يها بر مبنا

در  يکمتر يهر چه آزاد: سانديت ميشتر به محدوديرا هر چه ب يآزاد يگستره

در  يافت آزاديگردند؛ هر چه درک و دريگرتر مها سرکوب، دولتان باشديجر

تر بسته يگردند؛ هر چه مناسبات اجتماعيها مقتدرتر مباشد، دولت ينترييسطح پا

دن يها در غارت بازتر است؛ و، هرچه ضرورت برتابدولت يورباشد، توان کُنِش

از  ين نوعيچن يفضا. استشتر يباشد، احتمالِ اختناق ب ينترييدر سطح پا يآزاد

-ها در برشمردن آنها و معلولعلت يرهيچنان گسترده است که زنجها آنيورکُنِش

 يهادولت يدارياست که پا ين نکته کافيا يادآورين، يبنابرا. رسديان نميها به پا

آن  يدارياست چرا که در پد يدن آزاديتنها در سرکوب کردن و برنتاب يکنون

مانورِ  يرهيابد که داييرشد م يچنان سطح، به آنيا، از هر جنبهتوانشِ جامعه

است که  يافتين رهيبر اساسِ چن. رسانديم يشتريت هر چه بيها را به محدوددولت

پرچم و شعار  ين خواستيگردد؛ چنيمطرح م ياسيس يدر شعارها يخواست آزاد

ها ، و آن نشستيابانيخ يها، تظاهراتيکارگر يها، رژهيعموم يهااعتصاب يتمام

داشتن . آورديمدرن را به لرزه درم يهاابانياست که طول و عرض خ يي) تحصن(

شتن باشد يخو يا ارادهيعمل کردن بر اساس خواست  يآن گستره يکه بر مبنا يحق

 يهات در ضلعيفين کيد و اينام يت آزاديفيتوان آن را کياست که م يتيآن وضع
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باز را به موقع  يهاخواهان افقينج عزلت نخواهد نشست اگر آزادبه ک ياهيچ زاويه

 .بشناسند
 

 در حسرت ما يا غربتيم يپارادا: ييرها

ن يارائه داده شود و چن ياز آزاد ييابتدا يريکار، قرار باشد تصو ين ابتداياگر، از هم

ها چالاهيباشد که با تحمل س يخواهانياز آن آزاد يستيهمراه با برشمردن ل يامر

 يد که، بر پايايان بيسخن به م ينيا از آن مبارزيروزگار خود را به سر رساندند و 

از  يا ناميه کردند، و يدا کردن آن هديتحقق پ يخود را برا يهادار، نفس يچوبه

 يچنان لوحآبادها زنده به گور شدند، آنها در لعنتبرده شود که شباهنگام ييهاآن

باستان  ياياش از دنا و دامنهيا تا آن سر دنين سر دنيمانش از اکنيالزم است که رنگ

 يکه سرها يکماننيد؛ رنگيمدرن خواهد رس‐-پسامدرن‐-به اصطالح پست يايتا دن

ز، بدانند يها نبرد تا، آنيندگان ميپاره پاره شده را به ارمغان آ يهانهيده و سيبر

که بر خود  ييهااند و چه رنجنداده ها کهچه خون يبه آزاد يابيدست يگذشتگان برا

 يتنها در صورت يخواهيو آزاد يآزاد ي، حجم و چگالرِ دامنهيتصو. اندهموار نساخته

خود  يرا سر لوح زندگ يخواهيم و آزاديم، آزاده بمانير است که آزاده باشيپذامکان

بسته، در  يهابود که رزا لوگزامبورگ، پشت در يکردين رويچن يبر مبنا. ميقرار بده

، سرما، ييتنهابودن خود را، با عنوان  يزندان ي، تجربه1917زندان، در دسامبر 

 :ف کرديندگان توصيآ ين برايچننيا د،يسکوت و ام

. امدهيسنگ آرم يبه سخت يک بر بستريک سلول تاريجا در نيمن، ا

قدر که حس صداست؛ آنيسا بيشه مثل صحن کليساختمان زندان چون هم
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شب در مقابل زندان  يکه تمام يچراغ. يان صحن، دفن شدهيدر هم يکنيم

 .تابانديبستر من م يرا بر رو يياز روشنا يروشن است، از پنجره پرتو

خشک  يعبور قطار را از دوردست و سرفه يخفه يزمان به زمان، صدا

و را ن ايسنگ يچکمه يهاکه ضربهشنوم؛ چنانيم ين حواليزندانبان را از هم

دهد تا رخوت خود را از دست و پا يم يزندانبان گاه چاالک به خود تکان. هم

شوند، چنان ياو فشرده م ير پايها که زگيخشک ر يصدا. دور کند

ب ين شيرا به ا يهست يهايهودگيها و بيزاريب يا همهيدانه است که گوينوم

 . کنديل ميآور و مرطوب تحممالل

، ييحس تنها. امدهيده در شمد ظلمت، دراز کشيچي، پيجا در خاموشنيمن، ا

ن همه، دل من با يبا ا. با من است يزمستان يو سرما يکنواختيدر بند بودن، 

ر تابش يز ييگو. تپديم ير قابل وصف از سرخوشياندازه و غيب يآهنگضرب

 .گذرميپر گل م يچمنزار يد از گسترهيدرخشان خورش

 يقدرت يرا دارم که دارا يحال کس. زنميد ملبخن يدر ظلمت، به زندگ

عوض  يو شاد ييکويرا با ن يشر و سوگوار يتواند تماميد است و ميجاو

را  ين سرخوشيا يزهيم تا انگيجوياما در ذهن خود هر چند که م. کند

د حل يبه گمان من، کل. توانم به خودم بخندميتنها م. ابميينم يزيابم، چيدر

ن ياست که ا ين ذات زندگيهم. است يذات زندگ يگن معما به ساديا

دهد؛ اگر ما به يبا جلوه ميف و زيد، لطير سفيق شب را چون حريظلمت عم

 . ميآن درست نگاه کن
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اط زندان را يح يهاگين زندانبان بر ريچکمه سنگ يهاد، ضربهين ديبا هم

 ياگر کستوان؛ يم. ديشن يزندگ يقيک قطعه گوشنواز از موسيتوان چون يم

 1.گوش شنوا داشته باشد

ا ير و يچ تصوي، را که هيادب ين قطعهيا بهتر است گفته شود ايت، ين روايرزا ا   

 يهايکارزهير يک نقاش که تماميچون شود، هميده نميدر آن د ياضاف يانکته

شان، که در يا. ده استير کشيزد، به تصويآميها ماز رنگ يخود را در حجم يتابلو

خواه بود؛ يآزاد يهاانسان ياز بزرگ يپنج سال بارها به زندان افتاد، نماد ياصلهف

م و انسان را يم آزاده بمانيشه با ما خواهد بود اگر بخواهين نماد هميا يستگيشا

رزم ، همراه با هم1919 يهيکه در پانزدهم ژانويهنگام. ميبدان يآزاد يستهيشا

 يد، با خون خود نام آزاديبه قتل رس يبازان آلمانسر يلهيبکنشت، به وسيگرش ليد

آورد  ييهاد به غربت آنيرا برنتاب يو يهاکه نفس يابانيرا بر آسفالت و سنگفرش خ

اگرچه . ب بمانند و در غربت خود به حبس برسنديخواستند غريش از آن نميکه ب

، ما هنوز پژواک ش خاموش بمانديادهايپرت کردند تا فر ک رودخانهيجسد رزا را به 

که هرگز  يم؛ موجيشنويتابند ميکه سکوت را برنم ييهاش را بر کران آبيادهايفر

 .آرام نخواهد گرفت

توان آن را ير است که ميپذليچنان تأوآن يادب ين قطعهيرها و طرح ايحجم تصو   

به  يک که نمود آن بر بستريتار يسلول. گذاشت يک به واکاويهرمنوت يکرديبا رو

 يرا از او گرفته است، سلول ير کرده و امکان هر گونه حرکتيسنگ رزا را اس يسخت

                                                             
 ددوومم چاپپ ها،ررسانه توسعه وو مطالعاتت ددفتر تهراانن، ،ززااددههيیقاض ااكکبريیعل تدوويین وو ترجمه .يیسيینوگزااررشش ددرر ماندگارر يییيهاتجربه كکريییي، جانن 1

 .2-101. صص. صص ،1378
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-يشب را در خود م ياست که تمام يچراغ يياز روشنا يآن پرتو يکه تنها روزنه

نور و . رسانديبه شکست سکوت م ياست که رزا را از خاموش يکيالکتيرد، آن ديگ

شان به انتظار فردا، در شمد ظلمت، حس يااست که  ياز آن گذار يازهيظلمت آم

او، که  يساختمان زندان، برا. سازديزمستان را بر خود هموار م يو سرما ييتنها

به  يسا را از جار و جنجالِ زندگيصداست، کليسا، بيشه، مثل صحن کليهمانند هم

آن  است که سکوتش نشان از نقش يدگاه، مکانين ديسا، که در ايکل. دور داشته است

ر رسانده ييها را به حرکت و تغن خاطرهيا يدارد، نگارنده يزندگ يدر بازدارندگ

 يعبور قطار از دوردست و سرفه يخفه ين رو، در ادامه، سخن از صداياست؛ از هم

است که  ينه چندان آشکار قطار آن حرکت يدر واقع، صدا. رانديخشک زندانبان م

ق ياست که از طر ينده است، انگار که زندان مکانرسا يتيرزا را به تحمل چنان وضع

است که  يادآور آن مانعيزندانبان  يسرفه يد و صدايخواهد رس يآن به آزاد

ن ياز هم. سازديل ميرممکن تبديغ ينده را به امريو گذر کردن از حال به آ يزندگ

ه رغم ب. کنديم ينيسنگ ين او بر روح و جسم ويسنگ يچکمه يهارو است که ضربه

ت موجود را دگرگون بسازد، يرود وضعيرا که م ي، رزا تپشِ آن حرکتين برداشتيچن

ر تابش درخشان يجاد شود و احساس کند زيدر او ا ير قابل وصفيسبب گشته شورِ غ

زند و يلبخند م يگذرد و در ظلمت به زندگيپر گل م يچمنزار يد از گسترهيخورش

-يم ييدايبه پ يرا را در وينام يگردد که قدرتيبرخوردار م يچنان احساساز آن

برود  يزيآن چ يسازد به جستجويکه او را وادار م يازهين است آن انگيرساند؛ ا

-ير ميپذها را امکاندگاه خود رزا کُنِشيرسانده است و از د يشان را به سرخوشيا

ان ق شب را چونياست که ظلمت عم ين ذات زندگيو، هم. يسازد؛ ذات زندگ
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د ما آن را يد يهيشان، زاويا يدهد؛ اگر، به گفتهيبا جلوه ميف و زيد، لطيسف يريحر

 يبر دوش و يزندگ يان، حجم فشارهاين است که، در پايو چن. افت کنديدرست در

ک گوش يآورد، اگر يبا را به ارمغان ميز ياندهيش آييبايماند که زيم يريچونان حر

 .ابديدربدلنواز را  يشنوا آن قطعه

کرد را در مبارزه ياش، دو روخواهانهيآزاد يرزا لوگزامبورگ، در سرتاسر زندگ   

کارگر و  يطبقه ييبه مبارزه به منظور رها يکرديرو: خود قرار داده بود يشارويپ

دن ي؛ به چالش کشيستيدر نگرشِ مارکس يانحراف يهاشيبه مبارزه با گرا يکرديرو

سِ يپراکس. ديآيشان به شمار ميکرد دوم ايبارزِ رو يهانمونه ن ازيبرنشتا يهاهينظر

نقش . ل ساختيتبد يبرجسته در مبارزات کارگر ياشان را به چهرهيلوگزامبورگ ا

ک سو، و يه از ي، از لهستان گرفته تا آلمان و روسيکارگر يهادر جنبش يو ياسيس

ک يچون د که هميرسان يسطحچنان شان را به آنيگر، ايد ياز سو يو يآثار انتقاد

ش برخوردار يگاه خاص خويلِ مارکس از جايژه هم در مبارزه و هم در تأويو يچهره

رزا که . ديگرديور مشعله يانسان ييهايورکه آغازگاهش با کُنِش يگاهيبگردد؛ جا

به مراتب  يمارکس بود، انسان يهاشهيها و اندبا مفوم يين افتخارش آشنايبزرگتر

شان يا ين در بررسيد که لنيسبب گرد يو يخواهين آزاديا. ار و آزاده بودرستگ

 : نوشت

و چاپ آثار لوگزامبورگ، ما ...  ييپل لو ييبورژوا يکردهايرو... در پاسخ به 

ها، عقاب”: ميکنيبسنده م يروس يميالمثلِ قدک ضربيز به دو مصرع از ين

 يها هرگز به بلندند، اما مرغيآيرمها به پرواز دتر از مرغنييپا يهر از گاه

رِزا لوگزامبورگ با طرحِ استقاللِ لهستان دچار “ .نديآيها به پرواز درنمعقاب
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زم دچار اشتباه شد؛ در يش از منشويهايابيدر ارز 1903اشتباه شد؛ در سال 

، در 1918چه در در مورد آن... ه دچار اشتباه شد؛ يمورد انباشت سرما

، 1919ان همان سال و در آغاز يها را، در پاآن يبعد از آزاد زندان نوشت و

ک عقاب بود و ياصطالح کرد دچار اشتباه شد؛ اما به رغم اشتباهاتش، او 

ها، در سرتاسر جهان ستيکمون. خواهد ماند يک عقاب باقيچون ما هم يبرا

امه و نياز زندگ(...) دارند، بلکه يم ياو را گرام ياد و خاطرهينه تنها 

نده حفاظت يآ يهانسل يهاستيمجموعه آثارش به منظور آموزش کمون

  2.خواهند کرد

، همراه با نقش رزا در جنبش ين، هر از گاهيلن ين نکتهي، ايگريد يهادر متن

ن، رزا، به رغم يلن يها، به گفتهآن يان شده است؛ بر مبنايب يستياليسوس

ست و ين اشتباه چيدگاه لنيکه از دنيا. بود“ يستياليعقابِ جنبشِ سوس”اشتباهاتش،

 ياد شدهي يهايژگيو. ستين مقاله نيرزا چگونه دچار آن شده است، مورد بحث ا

شان، مارکس، را ياست که استاد ا ييهايژگيادآور آن ويباال، در مورد لوگزامبورگ، 

فراموش  آن را يطيچ شراينده تحت هيآ يهان بزرگ، که نسليسيک پراکسيبه 

شه يهم يشان برايا ين است که مارکس و شاگردهايچننينخواهند کرد، ارتقا داد؛ ا

ز جاودانه يآنان ن يخواهانهيآزاد يهايورخواهند ماند و کُنِش يخ انسان جاريدر تار

 .خواهد ماند

                                                             
2 Lenin, Collected Works. Translated and edited by Davidskvirsky and Late George Hanna, 
VOLUME, 33, August 1921–March 1923, PROGRESS PUBLISHERS, Moscow, 1973, 
p.210. www. Marx2mao.com 
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 ياژهيت وياز اهم ييهان خوانشي، بدون شک، در چنيآزاد ييو چرا يستيچ   

ن از آن ينو ييمايتار، س ييهاگردد، چرا که قرار است، با برداشتن پردهيبرخوردار م

گران، با پناه بردن به آن، درد و مشکالت خود را به يکه د ييمايد، سياير دربيبه تصو

ا يشود يک مفهوم به خوانش گذاشته ميچون هم يا آزاديآ. بسپارند يباد فراموش

آن  يک مفهوم به بررسيچون اگر هم شود؟يش گرفته ميکرد در پيک رويهمانند 

 يآزاد: که بر آن آمده است يست به جز لوحين يزيچ يد گفت که آزاديم، بايبرو

م به آن يخواهيچه که ما مم؛ آنيم آن را بربتابيچه که اجازه دارعبارت است از آن

؛ و، ده استيرس يرهاند او به آزاديک تنگنا ميک برده خود را از ي يا زمانيم و يبرس

اما . دارديها را در حبس خود نگه نمآن يتيچ محدوديکه مردم آزاد باشند ه يزمان

م، يابيکرد آن را دربيک رويفراتر برود و همانند  يتنگ يرهين داياز چن ياگر آزاد

چنان ارِ آن ياخت يرهيرفته شده و روشمند که داياست پذ يتعامل يد گفت آزاديبا

 ين روش، کسيبر اساسِ ا. سازديرا بر خود هموار نم يگونه جبرچيگسترده است ه

د و يوجود ندارد؛ ق يشود؛ نابرابرياستثمار نم يکند؛ کسيظلم نم يگريبر کس د

-يمند مبهره يانسان يک زندگي يهايژگيوجود ندارد و، همه همانند هم از و يبند

د از يرسند، باير مبه نظ ييکه ابتدا ييکردهايها و روفين تعريچن يبر مبنا. گردند

آن  يهايژگين وياز مهمتر يکه نابرابر ياجتماع ييد در چنان ساختارهايخود پرس

، يطبقات يهان تفاوتيا بر اساس هميک جلوه دارد و يبه نزد همه  يا آزادياست، آ

به نزد هر کس، هم  يها، آزادن گونه مشکليگر از ايد ياري، و بسييايع جغرافيتوز

-يرا به ارمغان م يگريطلبد و هم کارکرد ديکردن را م يزندگ يگر برايد يروش
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، پنج سال بعد از انقالب انقالب يهادرسن در يها، لنن تفاوتيآورد؟ بر اساس هم

 :کرد ياد آوري، 1905

تا سال . ندينمايم که طبقات گوناگون مردم روس چگونه عمل ميديما د... 

 يآزاد يبرا يکسانيردم به طور م يکردند که همهيها تصور ميليخ 1905

ت ياکثر يخواهند؛ دست کم برايم يک جور آزاديکنند و همه يکوشش م

چ وجه واضح نبود که طبقات گوناگون مردم روس ين موضوع به هيم ايعظ

آنان  يدارند و هدف مساع يمختلف يهاروش يآزاد ينسبت به مبارزه برا

  3.گوناگون است يهايآزاد

ها ا هر کدام از آنيتابند يرا مانند هم برم يکرِ واحد آزاديک پيچون ا مردم هميآ   

، يمناسبات اجتماع. دارند يبه نام آزاد يافتيو ره يخاص خود را از زندگ يانتظارها

ن اساس، يکردها برخوردار است؛ بر هميها و روافتيکننده در درنييک نقش تعياز 

ع يتوز يد، چگونگي، نقشِ افراد در تولياجتماع يهاتي، موقعيطبقات يهاخاستگاه

-ياست که سبب م ييهااز آن جمله مؤلفه يت کار و زندگيثروت در جامعه و وضع

خاص خود را از  يها و انتظارهاگوناگون، برداشت يهاتيگردد افراد، بنا به وضع

آن را به  ياست که کس ينه آن مفهوم واحد ين، آزاديداشته باشند؛ بنابرا يآزاد

کرد و همان يک رويآن همه با  يکه بر مبنا يافت کند و نه آن روشيوه دريان شهم

ن راستا يکه در ا ييهايورن کُنِشين است که لنيچننيا. رنديکرد آن را بپذيرو

بنا به  يابد، بلکه هر کسييک جنس و همان رنگ درنميرد را از يپذيصورت م

                                                             
 چاپپ فرددووسس، اانتشاررااتت تهراانن، پوررهرمزاانن، محمد يییيترجمه ددوومم، جلد اانقالبب، هايییيددررسس آآثارر، مجموعه ن،يیلن ااووليیانوفف اايیليیچ ووالدديیميیر  3

 .952. صص ،1384 ااوولل،
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افت و يخود را نسبت به در يژهياملِ ونقش افراد در جامعه، تع ياد شدهي يهاتفاوت

ک محرک يچون که هم ييهازهي، انگين صورتيدر چن. رديگيش ميکسب آن در پ

 يا گسترهيرسد و يبسته به حبس م ييهارهيا در دايابد يرا در يرود آزاديم ياصل

 . رساندينم ييستايآن را به ا يچ مانعيچنان باز است که هآن آن

جانبه را همه يفيش تعريست که با جواب دادن به چراهاين يستيک چيتنها  يآزاد   

اگر به . کشانديآن را به رخ م يز هست که چگونگيک روش نياز آن ارائه داد، بلکه 

کدام  يا برايو  يچه کس يبرا يآزاد: ديد از خود پرسيم، بايبرگرد يآزاد يستيچ

، هم پرده يبه آزاد يافتيره ينگ؟ اما چگويتياز چه وضع) ييرها( يا آزاديجامعه و 

 ين، آزاديبنابرا. سازديدارد و هم هدف آن را برجسته ميافت آن را برمياز روشِ در

 يافت آزاديروشِ در. هم روشمند است و هم هدفمند يافت به زندگيک رهيچون هم

مند ش را نقشهيهاروش يبه آزاد يابيسازد و هدف از دستيمش را هموار يهاهدف

ن يگردد؛ سنتزِ اير نميپذامکان يگريبدون د يکياست که  يکيالکتين ديا. سازديم

ها که به آن چه خون يابيکه به منظور دست يست به جز آزادين يزيک، چيالکتيد

که  يمياند؛ پاراداخواهان بر خود هموار نساختهيکه آزاد ييهاخته نشده و چه رنجير

در  ک معادلهي يد گفت آزادين است که بايچننيا. وندديپيت نميدر غربت به واقع

 يهاافت و انتظارات و توانشيدر يبر مبنا يباشد و هر کسيک ميزيا فيو  ياضير

گاه به چين علوم هيورزد؛ هر چند، امر مطلق در ايش به حل کردن آن همت ميخو

در  يآزادوستنِ يت پيرا در به واقع ياگر بتوان کُنِشگر. ابدييتنزل نم ينسب يامر

ن شناسا و شناسا شونده از همان يب يت رابطهيد گفت که ماهيان کرد، بايک جمله بي

ن، ياز آن برخوردار هستند؛ بنابرا يخواه و آزاديبرخوردار است که آزاد ينسبت
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 ييو هر آن شناسا يآزاد ييشناسا يشناسا به سو ياست از سو يتالش يخواهيآزاد

شناسد به نظر من به يکند و چگونه آن را ميم ييارا شناس يزيداند چه چيکه م

، سخن گفتن از ييهالين تأويگرفتنِ چنشيبه رغم در پ. ده استيرس ياز آزاد يفهم

ست؛ ير نيپذ، امکانيک و هم به لحاظ نظريبدون حضور مارکس، هم در پرات يآزاد

به  يابيدست يد و برايشياند يبه ضرورت آزاد يکه در سرتاسر زندگ يآن شناساگر

 . نکرد يفروگذار يچ تالشيآن از ه

ست بودن را از يرا از سر نگذرانده بود و هگل يکه مارکس هنوز شورِ جوان يزمان   

ز به يخودش ن يد که روزيرسيشمارد، هرگز به فکرش نميش برميافتخارات خو

 ياسيس ورِک کُنِشياز  يا بهتر است گفته شود به نماديو  يک مکتب فکرياز  ييالگو

. کنند ييت خود را بازشناسايبا الهام گرفتن از او هو يگرانيل شود که ديتبد ياجتماع

-گذاشت و با پنجره يشان بر جاين وجود، گذشت زمان غبار خود را بر صورت ايبا ا

رباخ به يد و از فويرباخ رسيکرد، از هگل به فويخود باز م يکه روبرو ينينو يها

ها و بود که دست ييرهايد، باز کردن زنجين را از سر گذرانشان آيچه که اآن. خود

، ييرهاين زنجيگسستن چن. ده بوديبه حبس رسان يانفراد ييهاش را در سلوليپاها

ن رو، مارکس يد؛ از هميتابيرا برنم ياچ کرانهيآن ه يستگيبود که با يازمند توانشين

-يم ييايشتر به پويهر چه بشان را يتجربه کرد که ا يکيالکتيخود را در د يزندگ

گرفت و خود يغبارآلوده م يهانهييداشت رخ از آيکه برم ينيد و در هر گام نويرسان

 ياست که تجربه يادآوريالزم به . آراستيم يگريد يهانهييت آيرا در برابر شفاف

 ي، به زمانيعنيشان، يا يمارکس، به اوان کودک يدر زندگ ييستايگذر کردن از ا

داده بود،  يها روآن يخانوادگ يکه در زندگ يراتييتغ يگردد که پدرش بر مبنايبرم
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 يارا خاص دوره يگريهوديسم، يرفتن پروتستانيک سال قبل از تولدش، با پذي

ت کار و ياکنون وضعرفتن آن بودند و، هميط ناچار به پذيپنداشته بود که در آن شرا

 يضرور يش، به امريش از پي، بيرييتغ ينيچن يستگيبود که با يابه گونه يزندگ

ک يهنوز  ييچنان رفتار کرد که گو، آنيمارکس، در سرتاسر زندگ. ل شده بوديتبد

 ين کوچهيباز و از ا يک کوچهيبست به بن يک کوچهياز  يستيکودک است و با

گذشته را دارا باشد و هم از چنان  يهايژگيابان گام بردارد که هم ويک خيباز به 

 يرا در برابر و ينينو يهابرخوردار بگردد که افق يگريد ييهاييبايها و زيژگيو

، در يخيسم تارياليماتر يعنيخ، يک تاريالکتين بود که با کشف ديچننيو، ا. ديبگشا

فست مفهوم ين در مانينو يکرديش گرفتن رويو سپس با در پ يآلمان يدئولوژيا

که آن را درک کنند، آن را گران قبل از آنيکه د يد، مفهوميبخش يبه آزاد يگريد

 يشارويرا پ يانهييآ يکارگر يهاشان در جنبشيتجربه کردند چرا که حضور فعال ا

 ييهاچنان توانبه آن ييت رهايرا در ماه يگران قرار داده بود که صورت آزاديد

افت يدرک و در يارايچون خودش دان برجسته همياضيک ريده بود که تنها يرسان

ک رودخانه، در يمتالطم، در  ييهابسان خروشِ آب يآدم يزندگ. آن را داشت

داد، متالطم بماند يسوق م يکه مارکس را در جهت ين بود آن مفهوميان است؛ ايجر

-نرسد تا آن ييستايا، شناخته ناشده، به اي، شناخته شده و، يچ سديو بر آستان ه

 .را بربتابد ييايد پويکه باچنان

ف يتأل يدر مورد آزاد ياچ اثر برجستهيا هيدرست است که مارکس کتاب و    

ش و يهان نگارهيبا ارجاع به نخست يتوان، حتين مفهوم مينکرد، اما در پردازش به ا

و  يش صورت آزاديهان نوشتهيتا واپس ين مفهوميشان از چنيدنبال کردن درک ا
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پردازِ هيک نظريکه مارکس تنها نيا. تافيدر يو ينيبآن را در جهان يژهيگاه ويجا

شان در يشرکت کردن ا يش به چگونگيهاهياز نظر يار بزرگيصرف نبود و بخش بس

 يخيت تاريک واقعيست بلکه يده نيک ايگردد، يبرم يو انقالب يپرولتر يهاتيفعال

ها، ستيها، شرکت کردن در جنبشِ چارتستيدا کردن در محافلِ هگليحضور پ. است

 يهازشيند خيبا توجه به برآ فستيمانف يها و تألستيکمون يهيکردن اتحاد يهبرر

زمان با چنان شور و که هم 1864ونال نخست در يانترناس ي، رهبر1840 يدهه

را به  يس ويبود، پراکس هيسرماش يساز خوف کتاب سرنوشتيمشغول تأل يشعف

و هم  يکارگر يهاجنبش يتمامد که از آن هنگام تاکنون هم يرسان يچنان سطحآن

ش را ارائه يخو يهاتيفعال يشان برنامهير ايبخش تحت تأثييرها يهاجنبش يتمام

ن يدانست؛ از هميآن م يستهيافته بود و انسان را شايرا در يمارکس آزاد. اندداده

ش يبا در پ. وستن آن کرديت پيش را صرف به واقعيخو يزندگ يرو بود که تمام

صرف، در نقد  يپردازهيدن نظريو به منظور به چالش کش يکردين رويچنگرفتنِ 

 : ازدهم، نوشتين تزِ خودش، تزِ ي، در آخر1845رباخ، در بهار يخود از فو

اند، در ر کردهيگوناگون تفس ييهاوهيها تاکنون جهان را تنها به شلسوفيف

 4.ر آن استييکه مسأله بر سر تغ يحال

ن است که يافت، ايدر ين حکم کليان، در نگاه نخست، از اتويچه را که مآن   

-لسوفير فيبماند و همانند سا يپرداز صرف باقهيک نظريمارکس هرگز نخواسته بود 

ر و آن ييدر حالِ تغ يهادهيگرِ پدراحت لم بدهد و از دور نظاره يک صندليها بر 

-ير ممکن ميدادن را غ احتمال لم يک امرِ ضروريچون باشد که هم ييهايورکُنِش
                                                             
4 KARL MARX, THESES ON FEUERBACH. 1845, Translated by W. Lough from the 
German, Source: Marx/Engels Selected Works, Volume One, p. 13 – 15. 
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 ياهياني، بيهم در فرم و هم در محتو يزبان يژگين وي، با چنيکردين رويچن. سازد

گر ک مشاهدهيپرداز را به سطح هيک نظريکه  يتيز نسبت به وضعيآماست اعتراض

اش را دستخوشِ يرامونيپ يايکه با کُنِشِ خود دن يوردهد، نه آن کُنِشيتنزل م

تواند ينم ياهين امر آگاه بوده که هر نظريبدون شک مارکس بر ا. بسازد يدگرگون

ده نگرفته يها را نادهير نظرين، نقش و تأثيخود باشد؛ بنابرا يدر خود و برا ياهينظر

 يهاهيهمت گمارده است که نظر ييورهاشهين حکم به چالشِ آن اندياست بلکه با ا

خود مارکس  يهاهينظر. آورديبه وجود نمحرکت در جامعه  يرا برا يازهيآنان انگ

 يخود و يآن برا يد دامنهيبسازد که شا ييهايا را دستخوش دگرگونيتوانست دن

را با خود حمل  ياش آن بستهيهاهين از آن رو بود که نظريو ا. ز باشديانگشگفت

 بوده و هست، آن يريشه آبستن دگرپذيساز بود و جامعه که همکرد که دگرگونيم

 .ديرا برتاب

کشند يرا به چالش م يرامونيپ يايکه دن ييهاژه آنيها و به وهينقش نظر   

ونان باستان، که از تالس و يدر  يعيطب يهالسوفيف يهينظر. ر استيانکارناپذ

 يفکرِ وشان و هميا ييگرااتم يهيتوس و نظريمندروس آغاز شد و با هراکليآناکس

در  يعلم يشهيد که ظهورِ انديرا رقم زد، سبب گرد يخيتار يک دورهيپوس يلئوک

و  ييگران رو بود که افسانهير قرار بدهد؛ از هميا را تحت تأثيدن يخيتار يچنان بافت

 يايرا در دن يآنان انقالب يهاهيدر واقع، نظر. ار خود بستيرخ از د يپنداراسطوره

 يکه مردمان باستان، براد يها با خود به وجود آورد و، سبب گردتعامل انسان

شناخته ناشده به  يايها و دندهيرا بچشند و در مقابل پد ين بار، طعم آزادينخست

 ييش گرفته بودند، به رهايکه در پ ينيافت نويره يها، بر مبناآن. ستنديکرنش نا
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 ياسيس يدر ساختارها يانقالب يک دگرگونيساز نهيزم يين رهايده بودند اگرچه ايرس

فرارِ . ده بود دگرگون نساختيرا برتاب يدارکه برده ينشد و آن ساختار يماعو اجت

متالطم که بر آن  ياي، بر آوار امواج دريشکاک و مرگ و ييپروتاگوراسِ سوفسطا

-جامعه يهابه حوزه يکرديکه چنان روبعد از آن“ ز است،يارِ همه چيانسان مع”بود 

 ييهاچنان توانِشز از آنيها نهينظرده شد نشان از آن دارد که يکش يشناخت

را حمل  يات موجود با خود آن بستهيدن وضعيبرخوردار هستند که با به چالش کش

 يهيتوان از نظرين راستا، ميدر هم. نهفته است يآن دگرگون يکنند که در تودرتو

ها را به خود معطوف ساخت و نگاه يان آورد که تمامين سخن به ميفرگشت دارو

نگ، ياستفن هاوک يهاهين، نظريچنواداشت؛ هم ينينشانش را به عقبيسا و حاميکل

را به  ينيد يهارا به رخ بکشد و ارجاع يک هستيزيگر فيدست کم، توانست بار د

از ابعاد  ي، اگرچه آزاديافتين رهيچن يبر مبنا. ساها و مسجدها وابگذارديخادمان کل

ها، ها، روشنهيها، زمبتوان صورت يبه سختبرخوردار است که  يادهيچيچنان پآن

 يآن را در هر سطح يتوان نمودهايم يآن را باز شناخت، ول يکردها و کارکردهايرو

 .مشاهده کرد يبه آسان

ها ارائه لسوفيف يکه در باره يد گفت مارکس، با حکمي، بايگرن روشنيا يبا ارائه   

 ير مورد نظر وييدانست که تغيمارکس م. را مطرح ساخت يادهيچيپ يداد، معادله

ازمند از سر گذراندن يز نين يافتن به آزادين، دستيدهد؛ بنابراينم يرو يبه آسان

 يتيفيافتن به آن کيست، بلکه دست يخواه نيانسان آزد يا دو مرحله از زندگيک ي

چنان  مارکس از يبرا يت آزادياهم. را بربتابد يتيت آن چنان وضعياست که کم

ن يگاه چني، در دفاع از آن و جايبرخوردار بود که، از همان آغاز جوان ييهايژگيو
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ش همراه با يهاکه خوانش حق هگل يفلسفهدر نقش انسان، در نقد خود از  يادهيپد

گران را ين پرسش توجه ديها است، آشکارا با طرح اانسان يبه آزاد يخيتار يارجاع

 : جلب کرد يرامونيپ يايش با دنيبه تعامل خو

ها وجود دارد اگر خوک يخ آزاديما و تار يخ آزاديان تاريم ي، چه تفاوت...

  5افت شود؟يها تنها در جنگل ]ين آزاديا[

است که  يوراز کُنِش يمارکس، در واقع، پرداختن به نوع يبرا يخيتار ين ارجاعيچن

ر ير آن است آن را به تصوشان بيچه که اآن. ساز بودن آن استآن کُنِش يستگيبا

 يهاخراشبزرگ آسمان يوارهايد آن را بر لوحِ ينقاش يک پردهيچون بکشد و هم

د يها شاخوک يخ آزاديما و تار يخ آزاديان تارين است که ميمدرن حک بزند ا

خودش، اکنون  ي، به مفهوم واقعين آزادينباشد چرا که ا يچنان محسوستفاوت آن

رساند و ينم يتوانگران را گزند يچ خطريکه ه ييشود، جايافت ميا هتنها در جنگل

خود  يختگياز آن افسارگس يمتيها را غنهيحاش يازهيقدرت خم ينان کرسينشيصندل

 .پندارنديم

ن يرساند و آن را با چن يسازسرنوشت يريگجهين نتيچه که مارکس را به چنآن   

بود که هگل آن را  ياز آزاد يکيزيمتاف ياشتگذاشت، برد يبه بررس يخيتار يارجاع

، ارائه کرده يو هم ماد يکرد دو جانبه، هم روحانيک رويبا  يفلسف يک حوزهيدر 

، يکل يکه قلمرو حق، به شکلنيبا ارجاع به احق  يفلسفههگل در کتاب خودش . بود

 : ، نوشتباشد و آزاد استيآن که اراده م يگاه و خاستگاه قطعياست و جا يروحان

                                                             
5 Karl Marx, Critique  of  Hegel’s  Philosophy  of  Right. P. 4. http://www. 
Marxists.org/archive/Marx/works/1843/critique-hpr/index.htm (1 of 2) [23/08/2000 
18:48:42] 
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ت ياراده و نظامِ حق قلمرو واقع يژگي ذاتيماده و و يل دهندهيتشک يآزاد

شرح داده  يکيزياراده با ارجاع به سرشت ف يآزاد... است  يآزاد يافتهي

ک يز ين ياست، آزاد يکيزيک جرم في يجهيکه وزن نتچنانهم. شوديم

  6.ن از اراده استياديصورت بن

باشد که ضرورت  يياگر بر مبنا يافت هگل از آزادياده در دربرجسته کردن نقشِ ار

 يرسد به بررسين ميکه به تکو ينديگاه آن را در فرآيا جايآن را به رخ بکشاند و 

-يها ما آنيکه آنيگذارد، به ايبگذارد، در واقع،  تحقق آن را به خود انسان وام

 يک بر آن هستند تماميزيدر فاه يس يک مادهيچون ا هميخواهند آزاد باشند و 

 يبا فلسفه يکيالکتيد يافتن منطقيهگل، به رغم . ها را در تراکم خود جذب کنندرنگ

-ين از اراده مياديک صورت بنيرا  يها، آزاددهيبه پد يکيزيمتاف يحق خود و ارجاع

 يياديک آن به پيزينامد که در فيم يبار يجهيک جرم را نتيکه وزن چنانداند هم

 .ده استيرس

را به بحث  يکار فلسف يوهيکه روش و ش، هگل بعد از آنيافتين رهيبه رغم چن   

 : ا در نظر گرفت، نوشتيدر درک و شناخت دن يافتيچون رهگذاشت و فلسفه را هم

ند يت فرآيرسد مگر واقعينم ييدايجهان، به پ يشهيچون اندفلسفه، هم

جغد ... ده و خودش را آماده کرده باشد اش را به انجام رسانيريگشکل

شب رخ از رخت خود  يهاهيد که سايآيبه پرواز درم يروا تنها زمانيمن

 7.بربسته باشد

                                                             
6 G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, Translated by S.W Dyde, Batoche Books, Kitchener, 
2001, P. 28. email: batoche@gto.net 
7 Ibid., p. 20.  
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بر . ديگر از تعامل رسانيد ياکه هگل را به گونه ياست به آزاد ين همان ارجاعيا

ر ينبود به غ يزيچ ها جدا کردر تمدنيونان را از سايکه  يتيشان، واقعياساسِ نگرشِ ا

ر باز، يها، از دشتر فرهنگياما، در ب. ديرس ييدايکه در بطن آن به پ يندياز آن فرآ

همگان را با فروغ  يدهيکه د يياز روشنا يبوده و روز نماد ياهياز س يشب نماد

شب خود را به پرتو  يهيز از سايروا نيرسانده است و جغد منيم ييبه روشنا يآزاد

دگاه به يدو د يو شرق يغرب يهااست که در فرهنگ يادآوريالزم به . اندرسيروز م

است  يياز دانا ين پرنده نماديا يدر فرهنگ غرب: متفاوت از جغد وجود دارد يتمام

 ينماد يآورد و، در فرهنگ شرقيرا به ارمغان م يياز خرد و دانا ياکه با خود بسته

دو . آورديرا به ارمغان م ياز نکبت يليخود س ند، بايو بر هر کجا که بنش يرانياز و

خاص به خود  يهاها ارجاعک موجود که هر کدام از آنيبرداشت متفاوت از  يگونه

 يبرشمرد تا در پرتو آن گرما يمتيرا غن ير آزادين است که هگل نيچننيا. را دارند

 . را حس کند يزندگ

ت يبرسد و از قلمرو واقع ياز آزاد ينمکا يافتين دريکه هگل هم به چنش از آنيپ   

روا بر آن باشد از ياورد و هم با ارجاع به جغد منيان بيسخن به م يآزاد يافتهي

چون، را، هم يانه، آزاديفراواقع گرا يريتصو يظلمت شب گذر کند، کانت، با ارائه

ناختارانه شروان يافتيدر ين رو بود که بر مبنايده بود؛ از هميبرتاب يک امرِ اخالقي

 : نوشت

آن  يحس يهاها و محرکاست که تکانه ياستقالل يعملِ انتخابِ اراد يآزاد

با . بخشدياراده م يبه آزاد يمنف ي، مفهومين برداشتيچن. کنديرا فراهم م

شود که اراده يت مشخص مين واقعيا ياز رو ين وجود، مفهومِ مثبت آزاديا
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که چنانهم... از خودش باشد  يبازنمود است که يت خرد نابيعبارت از قابل

 يعين طبيز از قوانين اساس ني، بر هميعبارتند از قواعد اخالق ين آزاديقوان

و  يرونيب يهابه اقدام يها تنها ارجاعکه آن ييجاتا آن. شونديز داده ميتم

باشند  يازمند آنيها نهستند؛ اما اگر آن يها حقوقخود باشند، آن يمشروع

ن يها از چنقانون کهچنانما را مشخص کنند، هم يرفتار يهابيد پرنسيکه با

در [.رونديبه شمار م ياخالق ييهاها کُنِشبرخوردار هستند، آن يهايژگيو

 يخوانت آن است؛ هميمشروع ين حقوقيک اقدام با قواني يخوان، هم]واقع

  8.اخالق آن است ]خود[ز ين يک اقدام با قواعد اخالقي

است که  ينديداد آن فرايست آن را مورد توجه قرار ميبايچه که کانت مد آنيشا

دهند که امکان يع رخ ميچنان سرها آنسازد، چرا که تکانهيرا فراهم م ين کُنشيچن

به  يزيرسد و ممکن است گريباً، به سطح صفر ميها، تقربروز کُنشِ آگاهگرانه در آن

 ييدايبه پ يورا به صورت آن نوع از کُنِشيو  ت باشد،يک وضعياز  ييمنظور رها

س، را يتر فارغ از پراکسيعلم يآگاهانه، البته، با مفهوم يريگبرسد که کنترل و جهت

ا يو  يگربرخوردار هستند که به منظور آگاه يچنان نقشها از آنالبته محرک. بربتابد

ر در ييد سبب بروز تغيشا ين کُنِشين، چنيفا بکنند؛ بنابرايهشدار از خود نقش ا

 يدا کند که شخص را آمادهيهشدار بروز پ يا به صورت نوعيشخص بگردد و 

 يين، هر دو مورد از جمله هشدارهايبنابرا. سازديم ينينو يهاتيرفتن وضعيپذ

 . ل برسانديد را به تکميآيآن م يکه در پ يشوند که ممکن است اقداميمحسوب م

                                                             
8 Immanuel Kant, INTRODUCTION TO THE METAPHYSIC OF MORALS. translated by 
W. Hastie, Electronically Enhanced Text (c) Copyright 1991, World Library, Inc. p.p. 12-
13 
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ن مفهومِ ينشانگر آن است که در برابر چن يمثبت آزاد ارجاعِ کانت به مفهومِ   

 يکرديمفهومِ نخست، از رو يژگيد که برخالف ويرس يگريتوان به مفهوم ديم يمثبت

از مفهومِ  يافتين دريچن يبر مبنا. يآزاد يمفهومِ منف يعنيبرخوردار باشد،  يمنف

 يآزاد يمفهومِ منف ديسازد، بايت خرد ناب را برجسته ميکه قابل يمثبت آزاد

اراده است و آن صورت  ياز نقش دوگانه يت خرد آلوده را بربتابد که بازنموديقابل

 ين دوگانگيچن. سازديدار مرا که کانت بر آن است آن را به رخ بکشاند خدشه يناب

ن يرا به ا ين متنيافت کانت، خوانشگرِ چنيره ي، البته بر مبنايدر خرد آدم ياژهيو

ز خود را ين يگريد مفهومِ ديبا يمثبت و منف يهامان مفهويرساند که ميم يريگجهينت

 يورک کُنِشياز  يتابد، بلکه نوعيها را برنمکدام از آنچيش بگذارد که هيبه نما

 ي، مفهومِ نه مثبت و نه منفيعني؛ يآن نه مثبت باشد و نه منف يهايژگياست که و

ها، کرد نخست، خاستگاهين، اگر در رويبنابرا. ز باشدين ينينابيتواند بيکه م يآزاد

به  يها ارجاع، آنيکرد منفيگردد، در رويم يها، آرزوها، و کارکردها مثبت تلقليتما

کرد، ين رويهم يتابد و، بر مبنايرا برنم ين نقشيها هستند که چنيژگيآن نوع از و

ک يباشد که يدو مورد اشاره شده م از هر يازهيآو يآزاد يمفهومِ نه مثبت و نه منف

 .سازديرا برجسته م ينينابيب يژگيو

د يگردد که شاياز اختالل م ي، خرد ناب کانت دچار نوعيافتين رهيچن يبر مبنا   

مرگبار مدرن  يزندگ يهاتعامل يگر و برمبنايک بار ديشان قادر باشد ياگر خود ا

دچار شک بگردد و  ين تعامليک از چنش بگذارد، بدون شيآزما يخود را به بوته

ن يچن. کرديرا مشاهده نم ييهان صحنهيچ وقت چنيکاش ه يآرزو داشته باشد که ا

باشد که انسان را به چند يم (ego) خودد به يفرو يگانهادآورِ نگرش سهي، يبرداشت
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ت که سين يميگر آن موجود سالم و سليد خودشان، يافت ايدر يد و بر مبنايپاره رسان

گذارد؛ ينم ييرا از خود بر جا يايگونه کارکرد منفچير از کارکرد مثبت هيبه غ

برجسته  يافتين رهيدر چن (id)افته يو خود تنزل  (super-ego)ن، فراخود يبنابرا

کند که از خود يتصور م يک چهارچوبيرا در  يکانت، در ادامه، آزاد. گردديم

ز يتم يعين طبيها را از قوانن آنيو هم يقواعد اخالق دارد که عبارت است از ينيقوان

برخوردار بوده باشد،  ييا منشورهايکه قانون در فهم کانت از چه منشور نيا. دهديم

ده گرفتن يناد يارايرا  يچه که کسبرخوردار نباشد، اما آن يچنانت آنيد از اهميشا

 يکه بر مبنا يد؛ نظاميم رسک نظايتوان به ين است که در فهم کانت ميست ايآن ن

که منشور آن  يتابند؛ نظاميرا برم يآزاد يرامونيپ يايآن، افراد در تعامل خود با دن

را  ي، آزاديو درون يرونيب يهاشان به اقداميا يهاارجاع. زنديدر نهاد کانت موج م

 يياهک سو، ضرورتي، از يو درون يرونيب يهاسازد که تعامليآشکار م يدر ساختار

را آن  يرا به همراه دارد اگر آزاد ييهاگر، احتماليد يرا به همراه دارد و، از سو

 .تابديرا برنم ياريچ اختيم که هينپندار يجبر

ست و ين يحس يهابرگرفته از تجربه يبدون شک، کانت که بر آن بود دانش آدم   

 يايافت دنيرست، خواسته است نقش ذهن را در ديرها نياز تأث ياذهن ما بسته

 يريگانسان را در شکل يورد نقش کُنِشين صورت بايبرجسته بسازد؛ در ا يرامونيپ

، يکردين روياما بر خالف چن. ساختيبرجسته م يزندگ يساختارها و اوج و فرودها

که  يدر ابعاد يو نه آزاد ياخالق يالبته آزاد ‐-را  يت و ضرورت آزاديکه اهمبا آن

 يش گرفتن ارجاعيافته بود، با در پيدر ‐-گذاشته شده است  ين متن به بررسيدر ا

 يهاافتياز در يااراده را ملغمه يژه، آزاديو، به و يخواسته بود آزاد يکيزيمتاف
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ش يخواسته بود اعتماد ب ين تعامليداست که با چنيناگفته پ. اورديبه شمار ب يفراحس

ن رو ياز هم. به چالش بکشد ليام ژان ژاک روسو به احساس را، در کتابِ ياز اندازه

ست ين يديسف يبه هنگام تولد لوحِ نانوشته يد که ذهن آدميرا برتاب يکردين رويچن

ک معرفت ين، ذهن ياه بشود؛ بنابرايس ين زندگيريتلخ و ش يهاکه بعدها با تجربه

ادآور ي ين برداشتيچن. در انسان وجود دارد ياش از هر تجربهيباشد که پيمطلق م

 : است که گفته بود 9روش يدر باره يگفتمانمشهور دکارت در  يگزاره

 . (cogito ergo sum)ن، من هستم يکنم؛ بنابرايمن فکر م

خود را ارائه  يبعد ين، دکارت گزارهيآغاز ياچون گزارهن گزاره، هميا يبا ارائه

 :کرد

 .(sum res cositans)شنده هستم يک انديمن 

ا، بهتر است گفته شود يها، و، ها و راستان چپيک ميشِ کالسن همان کشمکيا   

ان است؛ بر يباشد و هنوز که هنوز است در جريها مستيآلدهيها و استياليان ماتريم

-يند آن ميرا برآ يگريفرض و دشيها را پاز آن يکي، يچنان کشمکش يمبنا

بود که خود فکر کردن  اش بر آنهي، فرضيان گزارهيدکارت، با طرح چن. پنداشتند

 يدهيت اين، اهميبنابرا. بودن يبرا يبودن است و هم محور يبرا يازينشيپ هم

ست و قادر يور نگردد که کُنِشيبرجسته م يدن نسبت به ذهنيشيذهنِ متفکر در اند

                                                             
9 A Discourse on the Method. 1637. 
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ور به نزد دکارت از شهيگاه انسان اندين است که جايچننيا. ستيدن نيشيبه اند

ش به نام يگر از اثرهايد يکيدکارت، بعدها، در . گردديخوردار مبر يت خاصياهم

 :نوشت يکردين رويل چنيبا تأو هاها و پاسخاعتراض

ر نباشد چون يمن امکان پذ يبرا ين استنباطينمونه، ممکن است چن يبرا

ن يا يبر مبنا... ک فکر است يزنم، من هستم چرا که خود قدم زدن يقدم م

توانم نقشِ بودن يم يزنم به راحتيکنم و دارم قدم ميم ت که من فکريواقع

ست که ين يکرين آن پيرا دارد، اما ا ياشهين انديذهن را حس کنم که چن

 10.زنديدارد قدم م

که  يافتيشود و هر گونه دريافت نمياحساس  يبرا يگاهي، جايعقالن يتين ذهنيدر چن

ش يهاهوده است که همهمهيک دور بيها سر و کار داشته باشد نقش آن با مشاهده

در  يک زندگيزيف يبرا يکه ارجاع ين، مفهوم آزاديبنابرا. رديگينم ييسراغ از جا

 ياز ابهام باق يااست، در نزد دکارت در هاله يطبقات يهادن تفاوتيش و برچيآسا

به بودن  يکه بود ارتقا بدهد و حت يش از آنيش را بيهاتيشکاک يماند اگر حتيم

کنار  ياجتماع ياسيدگاه من، با مناسبات سيکانت، که از د. ز شکاک بشوديخودش ن

د، خود را در يتابيساختارها را برنم يضرورت دگرگون يکردين رويآمده بود و با چن

                                                             
10 Rene Descartes, Meditations on First Philosophy with Selections from the Objections and 
Replies, trans. and ed. John Cottingham, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, p. 
68. 
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بود  ياد که باز بودن آن برابر با دو پاره شدن سوژهيبه حبس رسان يابسته يرهيدا

 .ه بودافتي يعقالن يکه آن را موجود

داد و توجه يارتقا م يچنان سطحکه نقش ذهن را به آن ييکردهاين رويدر برابر چن   

-يبرکنار م ياسيو س ي، اجتماعياقتصاد يهايهمگان را از معطوف شدن به نابرابر

 يهاها و روساخترساختياد شده در زيداشت، مارکس با خوانِشِ خود از مناسبات 

د که در آن استثمار انسان به دست خود يتول يوهيشبا برجسته ساختن  ياجتماع

رفت که ارزشِ کار،  ييندهايآن برآ يگردد، به واکاويل ميتبد يعاد يانسان به امر

گردد، يکاالها ظاهر م ياا در ارزش مبادلهيمبادله  يوهيکه در ش يهمان وجه مشترک

رساند و نشان داد که يم ييدايد ارزش افزونه را به پيکار و تول يروين ينيآفرارزش

است که،  يندين همان فرآيگردد؛ ايل ميتبد ک بردهيان کارگر به ين ميچگونه در ا

ا بهتر است ي يوارگگردد و نقشِ بتيگانه ميش بيکار خو يرويآن، کارگر از ن يط

 يبرا يکشاند که هر گونه تالشيم يبيک سراشيکارگر را به  يگانگيم از خود بيبگو

. سازديل ميرممکن تبديغ ينش به امريکارآفر يرويخود و شناخت ن برگشت به

 يرا به واکاو يکار، آن روال يئ شدگيو ش يدئولوژيمارکس، با تأمل بر نقش ا

ن يچن يبر مبنا. کنديفا مياز خود ا يندير مذهب در چنان فرآيگذاشت که تأث

نواده و کُنِش دولت را ستم خايکار، س ينيآفربود که با توجه کردن به نقش يکرديرو

انسان  يست مگر درماندگين يزيآورد آن چافت که راهيدر يياز آن جمله فاکتورها

ر قابلِ يغ ي، مارکس به شکلين خوانشيبا چن. يرونيو ب يدرون يهادهيدر برابر پد

ابد و ييم ييرها يوغ بندگيآن انسان از  يرفت که بر مبنا يانکار به سراغِ آزاد

 : نوشت يماد يد زندگيتول يوهيان آوردن شيبا به م ن بود کهيچن
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 ياسيو اشکالِ س يجه رساند که مناسبات قانونين نتيمن مرا به ا يجستارها

ذهنِ انسان،  يکل يهاشرفتيشوند و نه با پيخودشان درک م يلهينه به وس

د يانسان در تول... هستند  يزندگ يط ماديها بازتاب شرابلکه بر عکس آن

 يو مستقل از اراده يضرور يشود که امريم ينيوارد مناسبات مع يماعاجت

 يماد يروهاياز رشد ن يمشخص يبا دوره يدين مناسبات تولياو هستند و ا

جامعه  ي، ساختارِ اقتصاديدين مناسبات توليمجموعِ ا. د متناسب هستنديتول

از آن سر  ياسيو س يحقوق يکه روبناها يواقع يبخشد، ساختاريرا شکل م

. رديگيبا آن در تناسب قرار م ياجتماع ينِ آگاهيآورند و اشکالِ معيبرون م

کند، بلکه، بر عکس، ين مييها را تعآن يست که هستيها نانسان ين آگاهيا

  11.بخشديها را شکل مآن يها است که آگاهآن ياجتماع ين هستيا

-شناسانهافت جامعهين رهيگرفتن چنش يشناسانه و با در پيهست ين برداشتيبا چن   

ا يآورد که انسان، خواسته و يان ميبه م يک سو سخن از جبري، مارکس از يا

چ يمجرد و منفرد، ه ي، به شکليابد که خود وييخود را درم يطيناخواسته، در شرا

تواند از ينده با وارد شدن به آن مينش آن نداشته است، اگرچه در آيدر آفر ينقش

ا يش بکند و يخو يهارش کُنِشيآن را وادار به پذ يفا کند، ساختارهايقش اخود ن

د خود را به همان يکه او را برتابچناندست و پابسته هم يک برتابندهيچون هم

. گرددينم يش سبب بروز  دگرگونيهاکه کُنِش يريپذمناسبات بسپارد؛ کُنِش

ش را به يرامون خويتواند پيه مساز بودن انسان است کافت مارکس در کُنِشيره

                                                             
11 Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy, Translated: S.W. 
Ryazanskaya, Written: 1859 On-Line Version: Marx.org 1993 (Preface, 1993), 
Marxists.org 1999. P.p. 4.  
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ن، نقشِ کُنِشِ يبنابرا. ش را بربتابديهاوادار کند و کُنِش يو يهارشِ کُنشيپذ

 . آورديک درميور آگاه آن را به پراتک کُنِشيگردد که يخودآگاه برجسته م

ر و مورد توجه قرا ياسيو اشکالِ س يپرده برداشتن از صورت معلولِ مناسبات قانون   

 يط ماديجه رساند که شراين نتيذهنِ انسان، مارکس را به ا يکل يهاشرفتيدادن پ

در واقع، مارکس با توجه کردن . کنديم يها بازرا در بروز آن ياساس ينقش يزندگ

برداشت که  يخيک کُنِشِ تاريها پرده از نش روساختيها در آفررساختيبه نقش ز

. ساز استش دگرگونيهاکند که کُنِشيم ينقشش گرفتن يانسان را وادار به در پ

ا در دگرگون کردن يبر نقشِ پرولتار يو يانقالب يهاهين بود که نظريچننيا

ند آن يانقالب، که در فرآ. دوچندان دارد يديتأک يو اجتماع ياسيس يساختارها

بود که  ين راهکاريابد آخريياست که انسان آن را درم يامدين پينخست يآزاد

. خود را وقف آن کرد يده رساند که سراسر زندگيچيچنان پآن يکس را به تعاملمار

ن نکته جلب کرد که يجامعه را به ا يدکنندگان اصليبود که توجه تول يافتين رهيبا چن

امکانات  يکه تمامکارگران با وجود آن. کننديفا ميد ايرا در تول ياساس يها نقشآن

ن يگرفتن چنشيبا در پ. گردنديمند نمخود از آن بهره کنند،يد ميرا تول يزندگ يماد

 يو فلسف ياقتصاد يهانوشتهدستنِ خود، يآغاز يها، در همان نوشتهيکرديرو

ک نقش يکه از ها با وجود آنآورد که آنين کارگران را به خود ميچننيا ،1844

-يمند نمر خود بهرهکا يرويد و نيها از تولد برخوردار هستند، خود آنيدر تول ياساس

 : گردند

کند يد ميکه تول ييکارگران با قدرت و عظمت کاالها يروزهيفالکت و س”

کند و يد ميتول يشتريهر چه کارگر ثروت ب... دارد  ينسبت معکوس
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هر چه . گردديرتر ميشود، فقيشتر ميمحصوالتش از لحاظ قدرت و مقدار ب

. شوديل ميتبد يارزانتر يکاالند، خود به يآفريم يشتريب يکارگر کاال

ها م با کاستن از ارزش جهان انسانيمستق يا نسبتيش ارزش جهان اشيافزا

ز به عنوان کاال يکند بلکه خود و کارگر را نيد نميکارگر فقط کاال تول. دارد

 12“.کنديد ميکاال تول ياست که به طور کل ين با همه نسبتيکند و ايد ميتول

 يشود و دارندهيل مياست که کاال به ارزش تبد ين مناسباتيبدون شک، در چن   

د سخن يشود، شايگانه مياز خود ب ينديده در چنان فرآيکه آن را آفر ييرويآن ن

که فراشد کار از نيا. معنا به نظر برسديپوچ و ب يامر يو آزادمنش يگفتن از آزاد

 يتيرود، واقعيان از کف مگرکه کُنشِ کُنشنيشود؛ ايد کننده خارج ميدست تول

. ديآيبه شمار نم ياتيح يتيکارگر فعال ين است که کار براياش اجهياست و نت ينيع

-يد ميه و توليبه صاحبان سرما يريگميشد، تصمگانه يکه کارگر از کارِ خود ب يزمان

خواهد شد که خود در محور آن قرار دارد؛  ير و دربند مناسباتيکارگر اس. رسد

شود، نسبت به مناسبات گانه يکارش ب يکه نسبت به فرآورده ين، کسيابنابر

ز يبلکه خودش ن ين است که نه تنها زندگيچننيشد و اگانه خواهد يز بياش نياجتماع

جه، فراشد کار برابر است با از دست رفتنِ يدر نت. گانه خواهد شدينسبت به خود ب

 يصورت ي، آزاديافتين رهيچن يبر مبنا. نگانه شدن با آيو ب يانسان يت زندگيموقع

بدون  يست، درست مانند داليافت آن نيدر ياراياند که کس را ينمايمعنا را ميب

 . بدون ارجاع يا مدلوليمرجع و 

                                                             
 نگاهه، اانتشاررااتت يییيمؤسسه چهاررمم، چاپپ مرتضويییي، حسن يییيترجمه ،1844 يیفلسف وو يییيااقتصادد يییيهانوشتهددست. كکاررلل مارركکس،  12

 .125-123 .صص ،1387
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را با  يواقع يهادکنندهياد شده، مارکس بر آن بود تا تولي يبر اساس روشنگر   

کارگر  يبرا ين امريدرک چن. سازد کار خود و توانِشِ نهفته در آن آشنا يروين

. را بچشند يآزاد يرند و مزهيبگ يها بر آن باشند نفساست اگر آن يضرور يامر

 ياست که مارکس با ارائه کردن آن آزاد ين راهکاريانقالب، آخر يهين، نظريبنابرا

بود  که مارکس بر آن ييجااز آن. آورديا ميدن يهااستثمارشونده يرا به ارمغان تمام

که در آن قرار گرفته بود به  يتوانشِ انسان و بر اساسِ مناسبات يرا بر مبنا يآزاد

کار کارگر  يجهيان آورد که نتيسخن به م يد ارزشيگذاشته باشد، از تول يبررس

ط ير محيرباخ، در تز سوم، تأثيمناسبت نبود که مارکس با خوانش خود از فويب. است

 يتواند از خود بر جايرا که انسان م يت و نقش معکوسها برجسته ساخرا بر انسان

. خود بپردازد، پرداخت يرامونيپ ياينش دنينشگر به آفريک آفريبگذارد و همانند 

ترک  يانهييش گرفت چونان آيکه مارکس، از همان آغاز، آن را در پ يکرديرو

را به چالش  يچنان شفاف بود که در پرتو آن خواهد توانست آن مناسباتناخورده آن

-ينم يزم معاصر ارزانينيشگاه ماشيخود را به پ يآن انسان آزاد يبکشد که بر مبنا

ک کاال يکه در آن کارگر تا حد  يديدن مناسبات توليمارکس با به چالش کش. دارد

 يآزاد يابد، خاطرنشان کرد که گسترهيين نوع کاال تنزل ميترقت پستيو در حق

گوناگون  يهاجامعه يرخ از چهره يدارهيوندد که سرمايپيت ميبه واقع يتنها زمان

 :ن آن شده باشديگزيزم جايبرداشته باشد و کمون

 يکه از رو يشود که آن کاريآغاز م ييتنها از جا يآزاد يدر واقع، گستره

 ين، آزاديبنابرا. ان برسديگردد به پاين مييتع يويضرورت و مالحظات دن

درست . رديگيقرار م يو واقع يد ماديتول يرهيدا زها فراتر ازيدر سرشت چ
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ازها و به منظور يبه منظور برآوردن ن ييابتدا يهاطور که انسانهمان

شدند و انسان يعت روبرو ميبا طب يستيخود با يد زندگيو بازتول يماندگار

و  ياشکال اجتماع يکرد را در تمامين روين کند و ايد چنيز بايخته نيفره

شرفت ين است که پيچن... اورد يک دربيد به پراتير توليپذامکان ياهاسلوب

ک قلمروِ يگردد، يک هدف است آغاز ميخودش  ي، که برايانسان يروين

 ييضرورت آن به شکوفا ي، که به هر حال تنها بر گسترهيآزاد يبرا يواقع

  13.رسديم

 يمنطق يک رابطهياز ، به نزد مارکس، يتوان گفت که آزادي، مين خوانشيبا چن   

شود يکار استثمار نم يرويکه ن ياد در جامعهينقش کار در تول. با کار برخوردار است

برخوردار  يخاص يهايژگيکار از چنان و. گردديبرخوردار م يت دوچندانياز اهم

 ياين رابطه را با دنيگر ايد يانسان را با خود و از سو يک سو رابطهياست که از 

 ي، قلمرو واقعيکردين رويچن يبر مبنا. عت، فراهم خواهد ساختيا طبي ،يرامونيپ

سنگ گران ييرويش نييدايفراهم خواهد ساخت که در پد ييهارا آن کوشش يآزاد

ن است که مارکس بر يچننيا. سازد؛ کاريسر ميشرفت را ميرو پين نينهفته است و ا

 يآن با کار يهانهيزمشيه پشود کيآغاز م ييتنها از جا يآزاد يآن است گستره

ل يممکن تبد يرا به امر يکه آزاد ييهاکوشش. سته است فراهم آمده باشديکه با

است که آگاهانه به منظور  يخته، آن افراديمنظور مارکس، از انسان فره. کنديم

شوند؛ يمند وارد کارزار ممنظم و برنامه يبه شکل يط زندگيدگرگون کردن شرا

                                                             
13 Karl Marx, Capital, Volume 3, Karl Marx, 1863-1883, edited by Friedrick Engels and 
completed by him eleven years after Marx's death. p.p. 558-9. 
www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/index.htm (1 of 3) [23/08/2000 16:00:19] 
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از  ين نوعيچن. خواهد داشت يز در پيرا ن ياآگاهانه يامدهايآگاهانه، پ ن، کارِيبنابرا

-جدل يجا ياست که در جا يسيآگاهانه همان پراکس يکردين رويبا چن يورکُنِش

 .خورديشان به چشم ميا يها

 يهاامکان يشود که گسترهيارجاع داده م يوربه آن نوع از کُنِش ياگر آزاد   

چ ياز بسته بودن به باز بودن برسد، بدون ه يچنانآن يبه شکل يو اجتماع يعيطب

آن را با  يرهيها داد تنها ضرورتيسازد که شايرا فراهم م يطيچنان محآن يديترد

-، زمان، مکان و گسترهيافتين رهيگرفتنِ چنشيبا در پ. ها آشنا سازدتيمرزِ محدود

دهد که يما قرار م يشارويرا پ ييهارسد، ضرورتيم ييدايدر آن به پ يکه آزاد يا

م چرا که ممکن است با چنان يبزن يم دست به هر کاريستيبر طبق آن ما آزاد ن

جه کُنِش ما به يم و در نتيگران بشويد ين رفتن فراغت و آزاديسبب از ب ييرفتارها

دن يشود که در خود برنتابيل ميتبد ير اراديک امر غيبه  يدن آزاديبرتاب يجا

از تعامل  يگوناگون، انسان را به نوع يهاازها و امکانيسر بر آوردن ن. ستا يآزاد

 ياز منکوب يد در خود نوعيرد که شايش بگياز رفتار را در پ يارساند تا گونهيم

روبرو  ييهاتيا ناخواسته، با وضعين، خواسته و يبنابرا. ز باشديها نليها و تماخواسته

ها، ن ضرورتيسازند و ايآشنا م ييهاا را با ضرورت، ميم که، در کنار آزاديشويم

سته است تا از يآگاهانه با يگر، کنترليد ياست؛ به عبارت ياز بازدارندگ يدر خود، نوع

بر بستر . است يک زندگيالکتين ديم و، اينداشته باش يگران آزاريد يبرا يهر نظر

ت آن مرز يکه کمد يم رسيچنان شکوهمند خواه يتيفيما به ک يکيالکتين ديچن

 .ها را خواهد گسستتيمحدود
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ر خوانش يکه تاکنون خواننده آن را از ز يشتر متنيبه منظور انسجام هر چه ب   

م و با عکس گرفتن يرويخود گذرانده است، به سراغ رزا لوگزامبورگ م يموشکافانه

 ي، آزاديوده است، از زبان خود ير کشيکه آن را به تصو ييهاگر از صحنهيد يکياز 

-يوام يميرا به نس يم برد که گلبرگ پگاه آزاديخواه يخواهانيرا به ارمغان آزاد

 .رنديبگ يياز رها يگذارند تا بر آستانش خبر

قواعد و  يشود که همهيده ميبال يعيد و بديدر روح و جانم، شکل کامالً جد

در هم  يتقادات قوها و اعشهيها را با قدرت اندآن. رديگيده مين را ناديقوان

-خواهم ذهنيچون غرش تندر اثر بگذارم، مخواهم بر مردم هميم. شکنديم

اعتقادم و قدرت  يرويدگاهم، نيد يشان را نه با نطق کردن بلکه با گستره

  14.ور سازمانم شعلهيب

د يبر آستانش به آرامش خواهند رس يگرانيد و ديکه برخواهد آ ين است پگاهيو چن

-يوام يرا به غرش آن تندر ياد آزاديباد، فر يشدن بر امواجِ زمزمه يا جارو رزا، ب

 .خاموش کردن آن را نخواهد داشت ياراي يسخت ستمگر يهاگذارد کوران

 يريگجهينت يبه جا

ا در يشدند و يغ گذرانده ميجنگ از دم ت يهاها در قربانگاهکه انسان يآن زمان

ر از سر يناپذدرمان يينشست تا باليها مغز آنر، زخم بر جگر و ميت يهادانيم

م؛ سوزش و يابيد خود را درييايب. ديان خواهد رسيبه پا يباز شود، به زود يتعداد

گرفت و بر رکابِ يخواهان را نشانه مير آزاديت يهادانيکه از م ييهاضربت گلوله

                                                             
يییي حسن مرتضويییي، ، ترجمه1899، آآوورريیل 19، شسيیگويی سيیلوئ به اازز ررززاا لوگزاامبوررگگ، يیيیهادههيیگزآآندررسن، -پيیتر هودديیس وو كکويین بب 14

 513. ، صص1386تهراانن، نشر نيیكکا، چاپپ ااوولل 



���������ÀÊk�ÏgÉc��������������������������������������Ì¹@ÌkÊk�ÎÊlGl¿�  4                                                    1391�
 

 
144 

 

را  يدار زندگ يک چوبهيدند تا بر آستان يکشيرا نفس م ينشست آزاديم ييهاجان

 . ديان خواهد رسيبدارند، به پا يد ارزانيکه نبا يآنان يبرا

 ! هان

 خواهان، يآزاد يا

 با شما هستم، 

 م؛يگويم ياز آزاد

 .ش گلگون گشته استير رويش در مسيهاکه گلبرگ يدرخت

 

 2012 /07 /24 

 ٭٭٭
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 خواستگاه توليد و  ارزش

 رايند آننقشِ نيروي کار در ف
 ارنِستو. ياَ
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 دهيچک

 يارزش است که بعد از ارائه يهياز نظر ياجمال يک بررسيگذرد، يچه که از نظر شما مآن

و  يد آن به بررسيتول يو چگونگ يستيمارکس، چ يهيدرآمد، با ارجاع به نظرشيک پي

پردازان علوم هير نظريده، در ارجاع به ساين پديا يفقدان بررس. گذاشته شده است يواکاو

ن يا ناخواسته، خود را به رخ بکشاند، اما چني، خواسته و يک کاستيچون د همي، شاياجتماع

 يهاست و خواننده با خوانش آن افقياز لطف ن يمارکس خال يهيبا ارجاع به نظر يخوانش

د ارزش، يدر تول يخيتار يهانهيزمشيارجاع به پ. افتيخود درخواهد  يشارويرا پ ينينو

چنان آن مدرن يايموجود در دن يهاتناقض افتيد دريدارد که شايبرم يپرده از کُنش

گاه ين کننده در ارزشِ جاييتع ي، که از نقشيکيولوژين و وجود بيت نماديهو. دشوار نباشد

ها از آن يکي يها بر مبنادارد که انسانيبرم يگاه اجتماعيبرخوردار هستند، پرده از آن جا

گردد و، به يسلب م ياز و ياراتين اختيچن يگريد يبرخوردار است و بر مبنا ياراتياخت از

 ييهاارزش از جمله ترم. فراتر است يارات ويرساند که از اختيم يناچار خود را به تعامل

استثمار  يستيبر آن شد پرده از چ يانتقاد يکردياست که مارکس با متوسل شدن به رو

 .دينش آن برجسته نمايکار را در آفر يرويبردارد و نقش ن

و  ارزش مبادله، ارزش مصرف، يکيولوژيوجود بو  نيت نماديهو، گاهيارزشِ جا، ارزش

، و يض، نابرابريتبع يستيها راز چاست که با پرداختن به آن ييهااز جمله ترم ارزش افزونه

 .گرددياستثمار بر همگان آشکار م
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 ينينخست يبرداشت

از  يگوناگون علوم اجتماع يهانهياست که در زم ييهااز جمله ترم(value)ارزش

در  ياگسترده يژگين ويبا توجه به چن. برخوردار است يمتنوع يها و کاربردهاارجاع

. اد شده، صورت گرفته استي يهانهي، در هر کدام از زميمتفاوت يهاليکابرد آن، تأو

ن ترم ارائه شود؛ ير به ايفراگ يندازاز تالش شده است تا چشمين پردازش نيدر ا

. مشخص گردد ارجاع به آن يهايژگيشناخت و، و يکردها، کارکردها، گسترهيرو

و  يشناس، فلسفه، روانيشناس، جامعهيعلوم انسان يهاکاربرد آن در هر کدام از حوزه

در  يمشترک يهايژگي، ويان تنوع گستردهيبا وجود چن. ف شودي، تعرياسياقتصاد س

 يهانيي، تبييهان شباهتين وجود، به رغم چنيبا ا. شوديده ميارجاع به آن د

 .ده استيدر ارجاع به آن باشد ارائه گرد ييهاانگر تفاوتي، که ممکن است بيگوناگون

ک واژه، مشخص يچون ابداع ارزش را، هم يخي، خواستگاه تاريد نتوان، به درستيشا

که نيا. گردديرا بازشناخت که به ابداع آن باز م ييهاهنيزمشيتوان آن پيکرد، اما م

ما قرار  يشارويرا پ يچنانآن يد افقيز شايگردد نيبرم ين واژه به چه زمانيابداع ا

خ، يشاتاريپ يتوان، با ارجاع به مناسبات اجتماعياما م. نباشد ياندهد و روشنگر نکته

ن يبه استفاده کردن از نخست ياه حتن خواستگيآن را درک کرد اگر ا يژهيگاه ويجا

ش را ييابتدا يازهايبرگردد که انسان توانست با استفاده کردن از آن ن يابزار

ه بر آن روند تکامل خود را، نسبت به يرا کسب کند که با تک يازيبرآورده سازد و امت

ن واژه يا يخيتار يهانهيزمشيپ يبررس. سر سازدي، مينير موجودات زميسا

که انسان از آن  ييهاگذشته. دور، است يهاگذشته يکي، در تاريختن مشعلبرافرو

 .ديش، به سر منزل مقصود رسيه بر دستاوردهايآغاز کرد و، با تک
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ه بر يکُنِشِ خود برد؛ آن را بازشناخت و با تک يهايژگيبه و ياز همان آغاز، پ انسان

به  يگشود؛ آغازگاه يو يرورا به  يدتريجد يهاافق که را دنبال کرد ينديآن پسا

را واداشت خود را در برابر  يگذر کردن از سکون و. يورو، کُنِش ييايحرکت، به پو

را فراراه خود  يورکُنِش. ر نگردديناپذامکان يبه آن امر يند که دسترسيبب ياروزنه

گذر  يممکن برا ينهيکار، تنها گز. خود کرد يشهيرا پ يقرار داد و کار و کارگر

را رقم زد؛  يشرفت و تحوالت بعديشناخته شده و شناخته ناشده، پ يکردن از سدها

 يهايورط را دستخوش کُنِشيرا فراهم ساخت؛ مح ياجتماع يتجربه کردن زندگ

د يجد يش گرفتن راهکارهاير کرد؛ و با در پيپذخود ساخت و آن را دگرگون

را  ينديو تالش انسان فرآکار  يگستره. خود به ارمغان آورد يشرفت را برايپ

 يخود را درک کند و همانند ارزش يهات تالشيقرار داد که اهم يو يشارويپ

-ار شگفتيبا گذرگاه بس يانسان يبدون کار زندگ. زدياز آن برخ يگرانبار به پاسدار

به  يديآن ترد يياست که انسان در بازشناسا يکار همان ارزش. شديروبرو م يزيانگ

رِ تکاملِ انسان يد و، سيتول يوهيدر روشِ کار و ش يهرچند، دگرگون .خود راه نداد

را تجربه کند که در پرتو آن  ييهابيد ارزش فراز و نشيتول يد چگونگيسبب گرد

ژه ي، و به ويبعد يهاج جامعهيرا ياز هنجارها يکيانسان از انسان به  يکشبهره

 .ل شوديمدرن، تبد يهاجامعه

افت؛ يد ين توانِشِ آماده در انسان، جامعه خود را در بازتوليا با به کُنِش درآمدن

به  يکار همانند اهرم يروين. ديرس ييدايسر برون آورد؛ و کاال به پ يانسان يازهاين

ن امر يچه به ا انسان،. دارندگان خود به ارمغان آورد يگردش درآمد و رفاه را برا

ارزش را ابداع کرده باشد،  يد؛ چه واژهباش از آن غافل مانده آگاه بوده باشد و چه
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د همت گماشته ين واژه، به مغزش هم خطور نکرده باشد؛ چه آگاهانه به توليچه، ا

خود بوده باشد،  ييابتدا يازهايو ن يعيطب يهازهيباشد چه فقط به دنبال برآوردن غر

ارجاع  يا برارا فرا راه خود قرار داد که بعده يندير برآيناپذيو تالشِ خستگ يبا سع

 يشناختجامعه يکردين ارجاع از رويارزش استفاده کرد؛ خواه ا يبه آن از واژه

در  استثمار يبرخوردار بوده باشد و خواه منظور از کاربرد آن پرده برداشتن از چهره

 .بوده باشد يهرشکل
 

 مقدمه

که هم در  د گفتيارزش ارائه گردد، با ياز واژه يف نسبتأ درستياگر قرار است تعر

است که مدلول آن شئ و  ي، داليک ترم، در علوم انسانيک واژه و هم در مقام يمقام 

ست، بلکه منظور از ين يماد يامدلول آن هستنده يعنيست؛ ين يخاص يا کاالي

ن يت مورد نظراست؛ خواه ايکم يبر مبنا يماد يتيفيو ک يبر چگونگ يکاربرد آن دال

اشکال  يهاهين زاوييده که در تعيچيپ يا مخروطي باشد و يزيت شئ ناچين کميا

. يرفتار يدر ارتباط با الگوها يو انتزاع يکل يدارد؛ اصل يرينقش انکارناپذ يهندس

 يکرديرو: گردديبرم يرامونيپ يايتعامل با دن يآن به دو گونه ياما کاربردها

 .مدار و خاصشناخت يکردينگر و عام و، رو يسطح

برخوردار است و  يخاص ي، از کاربردهايهمگان يواژه، در سطحک يارزش در مقام 

همزاد  يدهند و هر از گاهيآن فهم خاص خود را از آن ارائه م يريمردم با به کارگ

 ياست و هنجار ارجاع يانتزاع يکه ارزش ارجاع يشود، در صورتيهنجار پنداشته م

دگاه يجِ ارزش را، از ديار ياگر کاربردها. نگر و عام يسطح يکردي؛ رويرانتزاعيغ

 يا فلسفيو  يشناختجامعه يم فهمياکنون بر آن نباشم و هميريده نگيخاص و عام، ناد
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. سنجش يبرا ياريست مگر معين يزيد گفت ارزش چيم، بايرا از آن ارائه بده

ه يک زاوين کند؛ طول، عرض و ارتفاع ييرا تع ييا کاالهايکاال و  يتواند بهايارزش م

ا يد؛ به شخص و يسرايم يابنشاند که چه قهقه يرا به کرس يکند؛ دالل را مشخص

را  ياا جامعهيشخص و  يگاه اجتماعيتواند پايخاص ببخشد، اما نم يمنزلت ياشخاص

 .ر استيپذفيجا ارزش توصنيک کالم، ايدر . ل کنديتحل

 ياصخ يز از کاربردهاي، نيعلوم اجتماع ينهيک ترم، در زميارزش در مقام 

با به  يج در علوم انسانيرا يهاهيپردازان هر کدام از نظرهيبرخوردار است و نظر

مدار و شناخت يکرديدهند؛ روينش خاص خود را از آن ارائه ميآن ب يريکارگ

فالن  ييبايمت و زين قييتع يبرا ياريپردازان ارزش معهين نظريبه نزد ا. خاص

ا نادرست، يو محک زدن درست  يجتماعبه مناسبات ا يست، بلکه پرتويش نيآرا

است نه  يازمند واکاويح آن نيا بد و جدا کردن سره از ناسره است که تشريخوب 

کاال  يگذارارزش يبرا يعموم يم که ارزش در سطحياد داشته باشيبه . فيتوص

که ارائه  يها، به همان نسبتح رابطهياست، اما در محک زدن و توض يفيتوص يامر

ک داور يگاه يپرداز از جاهيجا نظرنيا. است يليتأو ير است، امريپذليتأوه يک نظري

ک يخواهد يک دالل که ميپردازد نه يم يابيو ارزش يبرخوردار است که به واکاو

تواند ين، ارزش ميبنابرا. ده است، آب کنديطور که خودش خواب دکاال را، آن

 يو فرهنگ ياقتصاد يارهايشاند؛ معرا به رخ بک يا اجتماعيشخص، گروه و  يستگيشا

ها و شيرا به چالش بکشد؛ تناسبِ گرا يباشناختيز يهاهيار آرايرا محک بزند؛ مع

 يهاتيرا بسنجد؛ ظرف يئيا هر شيکند؛ قدرت مقاومت جسم و  يابيازها را ارزين
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 يبرا يسنگ محک يبه اشخاص بدهد؛ و، حت يگاه خاصين کند؛ جاييرا تع ياژهيو

 .باشد ياجتماعگاه يپا
 

 يشناسارزش

توان با ياست از ارزش که م يليف باال به آن اشاره رفت، تأويچه که در تعرآن

در  يشناسانه آن را همانند نگرششِ ارزشيک گرايها به يژگين وينسبت دادن ا

در  يکردينسبت داد؛ رو (axiology)يشناسبه ارزش يو فلسف يشناختجامعه يفهم

 يخاص يهايژگياز و يابيدر ارز يکردين رويچن. ياجتماع ياهدهيپد يابيارز

کجا و چگونه محک زده خواهد شد؛ زمان و مکان  يزيکه چه چنيا: برخوردار است

 يباشناختيز يهادهد؛ صورتيخوانشگر و خواننده قرار م يشارويرا پ ينديچه فرآ

 يشارويرا پ يتعامل چه يو، اجتماع ي، اقتصاديشوند؛ اشکال فنيم ييچگونه بازشناسا

 يادآوريالزم به . کجا صادق است و کجا کاذب يزيدهد؛ چه چيشناس قرار مارزش

 يسخن از ارزش سوم يروند و حتين ميها فراتر از اشناساز منطق ياست که برخ

 ين باور هستند که دستهيها بر ااز آن ينمونه، تعداد يبرا. آورنديان ميز به مين

در . وجود دارند که نه صادق هستند و نه کاذب يناشدنمشخص ياهاز گزاره يسوم

از تکامل خود بوده باشد تعامل خاص خود را با  ياهر صورت، جامعه در هر مرحله

 يارزش را شناخته باشد، چه حت يش گرفته است چه واژهيدر پ يرامونيمناسبات پ

 .از آن را نداشته باشد ييابتدا يشناخت يياراي

 يادآوريد يم، بايش گرفتيرا در پ يشناختجامعه يکرديح ارزش رويوضاگرچه در ت

پردازد و بر آن يها مارزش ياست که به بررس يفلسف يشيگرا يشناسکرد ارزش

 ي، حتيکردين رويح چنيدر توض. ن استيآفراست انسان تنها موجود ارزش
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ن است و يرآفبر آن بود فلسفه ارزش (Friedrich Nietzsche 1844-1900)چهين

 يهاکهن، ارزش يهادن ارزشياست، که با به چالش کش ين کسيلسوف راستيف

ص داده شود يبا تشخير و زيچه که خَآن يکردين رويچن يبر مبنا. نديافريرا ب ينينو

. است يچه که بد و شَر انگاشته شود ارزش آن منفارزش آن مثبت است، اما آن

 يبنددستهآن به  يا کارکردهايکردها و يرو يها را بر مبناارزش يشناسارزش

 .کنديم يبندطبقه هات ارزشيماهو  هاارزش

-مدار، ارزشانسان يهاارزش: شونديم ميها خود به سه دسته تقسارزش يبنددسته

مدار به انسان يهاارزش. ينسب يهامطلق و ارزش يها، ارزشيو خارج يذات يها

ارجاع  يو هنر يني، دي، اخالقي، عاطفي، عقالنيتسي، زي، اجتماعياقتصاد يهاارزش

ا موجود ينه شده در شئ  و ينهاد ييهاارزش يذات يهامنظور از ارزش. شوديداده م

هستند  يابزار ييهاارزش يخارج يهااما منظور از ارزش. ک گلي ييباياست؛ مانند ز

 يهاما منظور از ارزشا. ا لباسيسازد؛ مانند پول و يرا فراهم م يکه امکانات آراستگ

 ييهابه آن ارزش ينسب يهار و جاودانه است و ارزشيرناپذييتغ ييهامطلق ارزش

 ياجاودانه يژگيرند و از ويگيقرار م يخوش دگرگونشوند که دستيارجاع داده م

 .ستنديبرخوردار ن

 ينظرتوان آن را به لحاظ يشود که ميف ميها تعرآن يکردهايها با روت ارزشيماه

 ييگراني، ع(subjectivism) ييگراذهن: کرد يتر بررسبرجسته  يدر سطح

(objectivism)ييگرا، رابطه (relativism) ييگراو عمل (pragmatism) . در هر

-ارزش يشارويپ ييندهايگردد راهکارها و فرآيها سبب مصورت، شناخت ارزش
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 يايد تعامل خاص خود را با دنها اشخاص بتواننآن يرد که بر مبنايشناس قرار بگ

 .داشته باشند يرامونيپ
 

اجتماعيجا وارزشِ خاستگاه يگاه 

 در آن که يگاهيجا با بکنند فايا خود از تواننديم اي و دارند در جامعه افراد که ينقش

 گاهيجا انگرِيب شخص ياجتماع يکارکردها. دارد يو همخوان تناسب اندگرفته قرار

-يبرم يک از آحاد اجتماع به خواستگاهيهر  يورن، کُنِشيبنابرا .است آنان ياجتماع

ا ياستادکار و  کارگر، دار،کارخانه يفرد است ممکن. ند آن استيبرآ يگردد که و

است که تازه دارد  ينوجوان ايو  سالخورده مادر، پدر، حال نيدرع باشد که يرفتگر

 يکنندهنييافراد تع يتماعدر هر صورت، خاستگاه اج. کنديرا تجربه م يزندگ

 .کنديآن را تجربه م يدر زندگ ياست که و ينديفرآ

گاه از ين ارزشِ جاييرا در تع ياکنندهنيينقش تع يکيولوژين و وجود بيت نماديهو

 يهاتيدر موقع ياکنندهنيياشخاص نقش تع يگاه اجتماعيجا. کنديفا ميخود ا

پوست و  ي، رنگارنگيو کوتاه ي، بلندييبايو ز يت، زشيينوايو ب يدارد؛ توانگر ياجتماع

از آن جمله )ييعدم کارا(يو ناسالم) ييکارا(يو، سالم ينژاد يگهيپاو دون يگنهيمو، به

 يگاه را، بر مبنايتوان مفهومِ ارزشِ جايها مآن يهستند که بر مبنا ييهايژگيو

 ياکنندهنييتعقش ان از نين ميچه که در اآن. ، درک کرديانتساب يهايژگيو

اد شده ي يهايژگيکدام از وچين کردن هيين است که افراد در تعيبرخوردار است، ا

د يا سفياه پوست و يا بلند قد، سيمادرزاد کوتاه قد  يها به شکلآن. ندارند ينقش

ل شده يها تحمکنند که از قبل بر آنيرا تجربه م يند و مناسباتيآيا ميپوست به دن

ن يها در اآن. ستيسر نيز از آن ميگر يبرا يگونه احتمالچيکه ه يراست؛ جب
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-آن. داشته باشند يکه در ساخت و پرداخت آن نقشنيکنند بدون ايت رشد ميموقع

ا ناتوان، معلول يقرار گرفته باشند، توانا باشند  يکه باشند و در هر سن يها از هر جنس

بار مشقت ين زندگيهستند؛ چه ا يندگش گرفتن زيا هوشمند محکوم به در پيباشند 

 يانتساب يهايژگيبر اساس و يگذارن، ارزشيبنابرا. باشد چه سرشار از مسرت

 ين کردن آن نقشيياست که خود انسان در تع يرِ منابعيع و تکثيت دادن به توزياهم

 :نوشت ياسيبر نقد اقتصاد س يادر مقدمهن جبر مارکس يح ايدر توض. ندارد

از  و مستقل يضرور يامر شود که يم ينيمع وارد مناسبات يد اجتماعيولانسان درت

کند، بلکه، يم نييها را تعآن يهست که ستيها نانسان يآگاه نيا... او هستند ياراده

 15.بخشديم ها را شکلآن يآگاه که ها استآن ياجتماع يهست نيبرعکس، ا

 يو زندگ يشتيت معيافراد به موقع ياهيورها و کُنِشييها، توانايژگين، ويبنابرا

ت دادن به نقش يرود و با اهمين هم فراتر ميمارکس از ا. دارد يافراد بستگ ياجتماع

 ياجتماع يهست آورد کهيان ميو شعور سخن به م يد از آگاهيتول يوهيربنا و شيز

ز سانهياست که زم يجبر ياجتماع ين هستيبنابرا. بخشديم ها را شکلآن يآگاه

 .است يبعد يندهايبرآ

 يهايژگيو. ار قرار دارد که همان اکتساب استياخت ينهي، گزين جبريدر برابر چن

تواند با استفاده يآن شخص م يگردد که بر مبنايبرم يها و امکاناتييبه توانا ياکتساب

در . ها را از دست بدهدا آنيرا کسب کند و  ييهايژگيخود و يهاتيکردن از قابل

گاه يتوان جاياست، م يبر نابرابر يآن مبتن يهاجامعه، که شالوده يختارِ کنونسا

                                                             
15Marx, Karl. A Contribution to the Critique of Political Economy, Translated: S.W. 
Ryazanskaya, Written: 1859 On-Line Version: Marx.org 1993 (Preface, 1993), 
Marxists.org 1999. P. 4. 
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ک کارگر ساده به يدگرگون ساخت؛ از  يجد يهايورکُنِش يجهيرا درنت ياجتماع

دار هيگرد به سرماک دورهيک استادکار و از يک شاگرد به يد؛ از يماهر رس يکارگر

د؛ از اوجِ اقتدار يرس يبه ناتوان يتوانمند برعکس آن هم صادق است؛ از. ل شديتبد

. ل شديگرد ورشکسته تبدک دورهيدار به هيک سرمايد؛ و از يدرغلط يينوايبه ب

کنند که از کنترل شخص در برابر يفا ميان از خود نقش اين ميدر ا ييهامؤلفه

است  استثنا ين تحوليد فراموش کرد که چنياگرچه نبا. خارج است ياجتماع مناسبات

آن  ياست که بر مبنا يک انقالب اجتماعيازمند ين ين رونديچن يدگرگون. نه قاعده

 .ديبرخوردار خواهند گرد يبرابر يت اجتماعيآحاد اجتماع از موقع
 

 ارزش

چهره  يسازد و از استثمار طبقاتيارزش، که منشأ سود و ربا را آشکار م يهينظر

ش به آن يهالياست که مارکس در تحل ييهان مفهوميزتريبرانگ دارد، از بحثيبرم

 يکشبر بهره يدارد که مبتنيپرده برم ياجتماع يارزش از مناسبات. پرداخته است

که خودش  يند در صورتيآفريکند و ميد ميکه ارزش را تول يکار يروياست؛ آن ن

 يياالکشاند که کيخود را به رخ م يهايژگيو يارزش زمان. گردديمند نماز آن بهره

است؛  يدارهيد سرمايد شناخت توليده شده باشد چرا که کليا رسيت برسد و يئيبه ش

د آن را انعکاس يباز تول يرد و چگونگيپذيکه با کارِ کارگران صورت م يفراشد انباشت

ارزشِ کار عبارت است از  يهيد، نظريگرد يادآوريشتر يطور که پهمان. دهديم

 متيق يهياما نظر. آن صرف شده است يکه بر رو يکار يابر مبن يارزش هر جنس

ف ارزش يتعر. کار برابر است با کار انجام شده بدون در نظر گرفتن مدت کار
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 ين ترم همهيد گفت ايکاال حک شده باشد، بلکه با يست که بر روين يبرچسب

 .کنديل ميتبد يادهيچيپ يمحصوالت کار را به رمزِ اجتماع

آن را برجسته  ياقتصاد يهايژگيارزش تنها و يهير پردازش به نظرمارکس، که د

آن نشان نداد، کارکرد  يشناختجامعه يهايژگيرا به و يچنانآن يساخت و توجه

دهد و با يند کار را مبنا قرار ميکند؛ برآيجستجو م يارزش را در مناسبات اجتماع

-يد را مد نظر قرار ميتول يجتماعن شکل ايترد، سادهيکار در تول يرويح نقش نيتشر

 آدولف واگنر يدر باره ياهيحاش ييهاادداشتيدر  يو. دهد

 (Marginal Notes on Adolph Wagner's Lehrbuch der politischen 

ökonomie) پردازم يچه که من به آن مآن”: دهديح مين توضيچننيارزش را ا

معاصر خود را به شکل کاال نمودار  ياست که در جامعه ين شکل اجتماعيترساده

است که در  يتوانِش يجهيآن نت يدهيچيا پيو  ن، کاال در شکل سادهيبنابرا“ .سازديم

است  ياکار آن توانِشِ به کُنِش درآمده يرويدر واقع، ن. کار يروين: آن نهفته است

 .نديآفريکه ارزش م

 ياکاال امرِ ساده ينسبت مبادله گردد کهيبر همگان آشکار م يبا تأمل بر بت وارگ

ا يمانند مبادله و : کنديفا مينشِ ارزش نقش ايت و سرشت کاال در آفريماه. ستين

د شده همسان ين مواد توليا ارزشِ هر کدام از ايآ. ک تُن آهن و دو انس طاليارزشِ 

-يرا مشخص م يگذارزان ارزشيا ميسطح و  ياجتماع يهاک از مؤلفهياست؟ کدام

-يفا مينسبت به ارزش ا يان کنندهييان نقش تعين ميکه در ا ييهاسازد؟ آن مؤلفه

 يدا است که مشخص کردن نرخِ ارزش برمبنايهستند؟ ناگفته پ ييهاکنند چه مؤلفه

که  ينديآن فرآ. شوديکاال پنهان م ير ضرب آهنگ آشکارِ ارزشِ نسبيزمان کار ز
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کار نهفته شده  يرويست به جز نين يزياند چيمانيم ياجتماع يارزش را چونان ثروت

 .است ياجتماع يند حرکتيت کاال که برآيئيدر ش
 

 ارزش مصرف

 يهاآن با ارزش يمصرف يهاشود که ارزشيف ميتعر يکم يچون نسبتکاال هم

. برخوردار است يمصرف ين، کاال از ارزشيبنابرا. شوديمبادله م يگرينوع د يمصرف

ست و ين يريگقابل اندازه ياست که از نظر کم ي، ارزش(use-value)ارزش مصرف

 يتيکاال همچون موجود ين، وقتيبنابرا. کنديگردد که از کاال استفاده ميبرم يبه کس

شود يز تابع ارزش مبادله ميشود، ارزشِ مصرف کاال ن يابيارز يجدا از کار اجتماع

زمان با هم هم يژگين دو ويا .ستيکسان نيچرا که ارزشِ مصرف با ارزش مبادله 

-يکاال را م يماد يژگيتوانند وجود داشته باشند چرا که ارزشِ مصرف ويز نمين

اد يد از ينبا. است که در کاال نهفته است ياند و منظور از ارزشِ مبادله آن توانشينما

گردد و کارِ مجرد عبارت است از يبرد که کارِ مشخص به ارزش مصرف کاال برم

. رديگيد را دربرميت توليشود و کليد صرف ميتول يکارگر برا يکه از سو ييروين

 :مارکس بر آن است

 يباشد که کارِ انسانيارزش م يرو داراتنها از آن يمصرف يا مادهيارزشِ مصرف ... 

د؟ ين ارزش را سنجيتوان حجمِ اين، چگونه ميبنابرا. افته استيت يمجرد در آن ماد

 يعنيد آن ماده صرف شده، يتول يکه برا يت کاريتوان آن را با کميه مداست کيناگفته پ

ت کار به يبه هر حال، کم. ديمورد نظر صرف شده سنج يکاال يکه بر رو يزان کاريم
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د الزم بوده، يتول يکه برا ييهاها، روزها، و ساعتلِ هفتهيزمان صرف شده، از قب يلهيوس

 16.شوديده ميسنج

 يچه که بر جاده انگاشته شود، آنيکه ارزش مصرف کاال ناد يصورت ن، دريبنابرا

. گردديکاال محسوب م يبرا يتيچون خاصماند تنها محصول کار است که هميم

گردد يد سبب ميصرف شده در کاال، مکان، زمان و ابزارِ تول يهيکار و مواد اول يروين

ن يدر ا ياگرچه شک. تفاوت باشدم يگريد يبا کاال يبه طور کل ييکه ارزشِ هر کاال

 .است ياجتماع يکُنِش يجهيست که کاال نتيامر ن
 

 ارزش مبادله

چه آن. شوديد نميتول يانسان يازهاي، کاال به منظور برآوردن نيدارهيدر نظام سرما

که در آن  يکم يآن در مبادله است؛ نسبت يژگيسازد ويسر ميد را مين توليکه ا

. شوديمبادله م يگرينوع د يمصرف يهانوع از کاال با ارزشک ي يمصرف يهاارزش

 exchange)منظور از ارزش مبادله. برخوردار است ييامبادله ين، کاال از ارزشيبنابرا

value)که آشکارا عرضه  يگر است؛ ارزشيد يمورد نظر با کاال يکاال ي، مبادله

واحد را  يو در دو کاال عامل سازديکه امکان مبادله را فراهم م يگردد؛ آن عنصريم

کار : شوديده ميزمان سنج ياز کار که بر مبنا يسازد؛ اندازه و حجمير ميپذامکان

که  يشود نه هدف مصرفيد ميدر هر صورت، کاال به منظور مبادله تول. الزم ياجتماع

                                                             
16Marx, karl. Capital, Volume One, Translated: Samuel Moore and Edward Aveling — 
edited by Fredrick Engels, Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 
1995, 1999, p. 9. 
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دار مق يلهين ارزش مبادله است که به وسين، ايدکننده در نظر داشته است؛ بنابرايتول

 .گرددين مييسته است تعيصرف شده با يد کااليتول يبرا يکه از نظر اجتماع يکار

دهد يرخ م يزمان يوارِگز بر آن است بتين يوارِگمارکس با پرداختن به مفهوم بت

تنها ”. شوديل ميأ تبديان اشيها به مناسبات مان انسانيم يکه مناسبات اجتماع

است که در آن  ين همان شکليرا ايرسد، زيم تيئيارزش مبادله است که به ش

 يوارگبت”: ت نقد استينين فورم عيمارکس ا ياما برا“ .شوديان ميک کاال بيارزش 

ره يدش چيند توليکه انسان بر فرآآن يد به جايند تولياست که در فرآ ياکاال نشانه

 يمارکس برا ن است کهيچن“ .گردديره ميباشد که بر او چيم يد وين توليگردد ا

ارزشِ مصرف و ارزشِ مبادله  يدوگانه يهاشود از صفتيکه صرف کاال م يکار

برخوردار  يايژگيشوند از ويگر مبادله ميدکاالها با هم يوقت. آورديان ميسخن به م

 . ديتوان آن را ارزشِ مبادله ناميگردند که ميم

د نام برد که سبب يتول گانه عنصر مشترک دريچون کار هم يرويتوان از نيم

همچون مواد خام، زمان،  يامبادله يهايژگيط و ويشرا. گردديدر مبادله نم يگمراه

ند مبادله را يگردد ممکن است فرآيکه در کاال متبلور م يگريا هر عنصر ديمکان و 

د يکار و توانِش به کار گرفته شده در تول يروياما نقش ن. همراه سازد يبا مشکالت

ن، منظور از ارزشِ مبادله آن يبنابرا. برطرف گردد ين گمراهيگردد ايسبب م

ه و يان سرمايم مارکس در پرداختن به مبادله. است که در کاال نهفته است يتوانش

 :کار بر آن است يروين

ن يا ي؛ و)اشيت کاريظرف يعني(کند، خود کار اوست يه مبادله ميچه کارگر با سرماآن

 يگانگيا بي[رين انتقال به غيدهد و دستمزد او ارزش همير انتقال ميغ را به يت کاريظرف
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ش يتوجه به حاصل کار با ارزش از پين خود را بيآفرت ارزشياو فعال. است]شيبا کار خو

 17.کنديعوض م ياشدهنييتع

 يپول گر، شکلِيد يک کاال با کاالي ي، به هنگام مبادلهيين کارکردهايبا وجود چن

 گر قراريد ييبا کاال ييارويرا دررو ييکاال دارد کهيبرم يپرده از مناسباتدادوستد 

 در کسو، و رقابتي د ازيتول يچگونگ و حجم انيم يب، ناهماهنگين ترتيبه ا. دهديم

 .گردديم بروزِ بحران  موجب يگريد ارِيبس يهاکاال و مؤلفه ديتول
 

 ارزش افزونه

 کار است يروين همان که ار بارزِ کااليبس ازسرشت(surplus-value)افزونه ارزش

ر ييمتغ يهيمنظور از سرما. شوديم داده رارجاعييمتغ يهيسرما رد و بهيگيم نشأت

در مقابلِ . رسديا به فروش ميگردد و يم يدارياست که خر يکار يروين يبها

 يديار تولابز يثابت قرار دارد که منظور از آن مجموعه يهير، سرماييمتغ يهيسرما

ان دو ارزشِ مصرف و يتفاوت م. ا گشته استيها از قبل مهآن ياست که کاربر

                                                             
 كکارريییي ظرفيیت اازز منظورر نمونه، عنواانن به آآوورردد؛ميی ووجودد به خواانندهه برددااشت ددرر رراا ااشكکاالتيی ززبانيی نظر اازز نيیتد وو پرهامم اننيیآآقا يییيترجمه 17

 ددااخل عباررتت توااننميی نمونه عنواانن به ااست؛ آآفريینمشكکل كکرووشه ايی وو پراانتز ااخلدد ددرر هاآآنن هايییياددددااشتيی چنيینهم. باشد كکارر نيیروويییي بايید
 كکارر با يیگانگيیب ايی( ريیغ به اانتقالل نيیهم ااررززشش ااوو ددستمزدد”: بشودد موااجه مشكکليی با متن ددرركککك كکهاايین بدوونن كکردد حذفف رراا كکرووشه وو پراانتز

 ااوو ددستمزدد”:  ااست شدهه حذفف آآنن ددرر پراانتز ددااخل عباررتت كکه ديیكکن مروورر رراا متن ددووباررهه يییيااساددهه يییيررووشنگر نيیچن به توجه با“ .ااست) شيیخو
 جايییي به توااننميی حتيی. كکندميی ترساددهه رراا متن ددرركککك پراانتز ددااخل عباررتت حذفف كکه ديیباش ددااشته توجه “.ااست ريیغ به اانتقالل نيیهم ااررززشش
. ااست مباددله عوضض يییيووااژژهه اازز منظورر. دداادد سوقق عاميیانه ددرركکيی سويییي به رراا خواانندهه نبايید صوررتت، هر ددرر كکردد؛ ااستفاددهه وويییي اازز ااوو يییيكکلمه

-ميی مروورر هم با ددووباررهه رراا باال يییيشدهه كکارريییيددست متن ووجودد، اايین با. ااست ووااژژهه كکيی مقامم به ترمم كکيی تنزلل كکلمه، اايین ددااددنن تغيیيیر بنابراايین،
 نيیهم ااررززشش ااوو ددستمزدد وو ددهديیم للاانتقا ريیغ به رراا كکارر يییيروويین نيیاا يییيوو ؛ااست ااوو كکارر نيیروويییي كکند،يیم مباددله هيیسرما با كکاررگر چهآآنن”: كکنيیم

. مارركکس، كکاررلل“.كکنديیم مباددله يییيااشدههنيیيیتع شيیپ اازز ااررززشش با ،كکارر فرآآيیند به توجه بدوونن ،رراا خودد نيیآآفرااررززشش تيیفعال ااوو. ااست ريیغ به اانتقالل
  .291. ، صص1380ن، يیباقر پرهامم وو ااحمد تد يییي، ترجمه، مبانيی نقد ااقتصادد سيیاسيی، جلد نخستسهيیگرووندرر
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شود و به کارفرما يده مياست که ارزشِ افزونه نام يارزشِ مبادله همان ارزش

 .ابديياختصاص م

گردد و يبرم يت خصوصياست که منشأ آن به مالک يند مناسباتيارزش افزونه برآ

ا يجه گرفت نه از قلمروِ گردشِ کاال و ينت يدارهيد سرمايوِ تولمارکس آن را از قلمر

کارگر استخدام  يشما تنها در صورت. ديد که شما کارفرما هستيفرض کن. آن يمبادله

شتر يکنند، بيد ميشما تول يچه که براآن يعنيد که ارزشِ مصرف کارِ آنان، يکنيم

ن يا. ديکنيد، که به آنان پرداخت مشويچه که مبادله مآن يعنيباشد،  ياز ارزش

ن رابطه، به يالبته ا. دهدينسبت م يکشاست که مارکس آن را به بهره ياهمان نکته

کار و دستمزد صورت  يدهيچيرد، بلکه در متن پيپذيظاهر، چنان آشکارا صورت نم

دستمزد  پرداخت. نه شده استيکار نهاد يرويد و فروشِ نيرد که در خريگيم

 يکارگر در حال. ستين شيب يامضحکه روزانه يکارِ منصفانه يبرا روزانه  يفانهمنص

 ارزش کند؛ درواقعيم نيز تأميکارفرما را ن سود کند،يم کار خود دستمزد يبرا که

 .کنديم ديتول افزونه

د يند توليان فرآيارزش افزونه در پا”خاطرنشان ساخت که  سهيگروندرمارکس در 

ابد و اگر ييشتر تنها در گردش تحقق ميب يمتيه با فروش کاال به قاست ک يارزش

د گفت که ارزش يم باييسخن بگو م با استفاده از مفهوم عام ارزش مبادلهيبخواه

شتر از کار موجود در يب يا مقدار کاريافته در کاال و يتيزمان کار شئ يعنيافزونه 

ن امر يبه ا ين، در ادامه، با آگاهيچن، هميو“.ديه در آغاز توليسرما يعناصر سازنده

دار مالک مکان، ابزار کار و، مواد خام است، سه جزء مشخص را در زمان هيکه سرما
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افته در مواد خام، زمان کار يت يئيزمان کار ش”: دارديافته ابراز ميت يئيکار ش

 18“.مت کاريافته در قيت يئيافته در ابزار کار و، زمان کار شيت يئيش

گردد، بلکه کار به يم، به بازار عرضه نميکار، به طور مستق يرويادوستد، خود ندر د

. شوديد کننده، کارگر، استثمار ميب، تولين ترتيشود؛ به ايشکلِ کاال به بازار عرضه م

-را بهره يو يهين نکند و سرمايصاحب کار تأم يرا برا ياکارِ کارگر بهره يروياگر ن

ن، يبنابرا. ديآيبه استخدام درنم ياچ کارگاه و کارخانهيدر ه يچ کارگريور نسازد، ه

کارفرما را  يوربهره يکار و يرويد که نيآيبه استخدام درم يکارگر تنها در صورت

است که کارگر به فروش  يکار يرويدهد نيچه که رخ مظاهراً، آن. ن کنديتأم

 يروين يکه شالوده يتيواقع .افت کرده استيرا در يو در برابرِ آن دستمزد رسانده

 يان ارزش مصرف و ارزش مبادلهياست م يدهد، تفاوتيل ميکارِ کارگر را تشک

در . کنديافت مياست که کارفرما در يان تفاوت همان ارزش افزونهيکار؛ ا يروين

ست به ين يزيشود چيمرموز پنهان م يان به شکلين ميچه که در ا، آنين صورتيچن

د ارزش افزونه يتر باشد، امکان توليز طوالنيهر چه زمان کار ن. يکشر از بهرهيغ

 يشتريب يبه کارگر پرداخت شود، ارزش افزونه يگردد؛ هر چه مزد کمتريشتر ميب

کرد که کار زنده  يادآوريد يز بايدر پردازش به کار زنده و مرده ن. شوديد ميتول

بر مغز زندگان و  يمناسبات جار ارزش افزونه است و کار مرده که در ينندهيآفر

ب، تضاد موجود ين ترتيبه ا. ز حاکم استيکند بر کار زنده نيم ينيکارگران سنگ

 .گردديرتر ميناپذيش آشتيش از پيان کارگر و کارفرما بيم

                                                             
 .289. ، صص1380ن، يیباقر پرهامم وو ااحمد تد يییي، جلد ااوولل، ترجمهيیاسيینقد ااقتصادد س يیسه، مبانيیگرووندرر. كکس، كکاررللمارر18
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کار از  يرويدر پ يژگيداران، مارکس را متوجه دو وهياطاعت کارگران از سرما

گردد يبرم يابه دوره يصور يرويپ. يواقع يرويپو  يصور يرويپ: ه ساختيسرما

ن يدر چن: ل شدنديتبد ياع بزرگ کارخانهيع کوچک به صنايکه مانوفاکتورها و صنا

نبود  يگريچ ابزار ديکار خود، مالک ه يروير از نيکه کارگر، به غ ييجا، از آنيصورت

اما با . ديد گرديلدر تو يدارهيروِ منطق سرماين امرار معاش خود پيبه منظور تأم

ل يتبد يواقع يرويبه پ يصور يروين پيع بزرگ ايصنا يريگشرفت کار و شکليپ

 يواقع يرويگردد، اما در پيمشاهده م يصور يضرورت يصور يرويدر پ. ديگرد

ا يبوده باشد  يکارگران صور يرويپ. شوديمشاهده م يو فرهنگ ياجتماع يرهايتأث

، هيم در برابر سرماياسته است که کارگر، به جز تسلبرخ ياجتماع ي، از ضرورتيواقع

سپرده  يب خود را به سرنوشتين ترتيبه ا. افته استيرا فرا راه خود ن ينديچ فرايه

 ير را به سفرهيبخور و نم يهمت بورزد که نان يد ارزشيآن به تول ياست که بر مبنا

کار  يآن فرمانفرما ببخشد که در يگاهيه جايبدارد و به صاحبان سرما يارزان يو

 .باشند؛ ارزش افزونه

-وهين شينهفته است؛ ا يدارهيد نظام سرمايتول يوهيد شناخت ارزشِ افزونه در شيکل

. شوديد ميدارد که بدون وقفه بازتوليه برميد پرده از روند انباشت سرمايتول ي

که به  يمزدشتر از دستيبه مراتب ب يکار افزونه است؛ کار يجهيارزش افزونه نت

کم . ديآياست که از کار افزونه به دست م يپول نماد سود. گردديکارگر پرداخت م

تعاملِ کارفرما با  يد، به چگونگيگرد يادآوريکه چنانمزد، هماد بودن دستيو ز

تر و کارگر هر چه سر به يشتر و زمان هر چه طوالنيکار هر چه ب: دارد يکارگر بستگ

مطلق  يشود؛ ارزش افزونهيپرداخت م يبه و يد کمترمزرتر باشد، دستيز
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(absolute surplus-value) . کار هر چه کمتر و کار هر چه کمتر وزمان

 relative) ينسب يشتر باشد استثمار کمتر است؛ ارزش افزونهياعتراض هر چه ب

surplus-value) .خاص خود را،  يها روشنگرن تفاوتيمارکس در پردازش به ا

 :دارديان مين بيچننيه، ايتاب سرمادر ک

 ياز سو. نامميمطلق م يد شده در طول روزکار را ارزش افزونهيتول يمن ارزش افزونه

را در  ينسب يرييشود و تغيد ميتول يکه در ساعات کار کمتر ياگر، ارزش افزونهيد

 19.نامميم ينسب يسازد ارزش افزونهيزمان کارِ دو بخش از روز فراهم م

 يهايژگياست که در آن کارگر توانش پردازش به و ينديفرآ يجهياستثمار نت

کار خود  يکارگر با به فروش رساندن فرآورده. دهديکار خود را از دست م يروين

. است يدارهينظام سرما يساختار يهادر واقع، استثمار از ضرورت. شودياستثمار م

 يفرماکار و، مواد خام است، بلکه فرمان دار نه تنها مالک مکان، ابزارهيسرما

کارگر . است يبا آن محکوم به فرمانبردار ييارويکار در رو يروياست که ن ينبردگاه

د خود را ندارد و يست، توان پردازش به ارزش توليبرخوردار ن يياين مزايکه از چن

دا يت پيکارگر اهم يچه که براآن. گذارديه واميرا به صاحبان سرما يگذارارزش

کار افزونه که ارزش افزونه . گردديپرداخت م ياست که به و يمزدکند، دستيم

رو، مارکس خاطرنشان نياز هم. سازدياستثمار را آشکار م يهاکند شالودهيد ميتول

 :سازديم

                                                             
19Marx, karl. Capital, Volume One, Translated: Samuel Moore and Edward Aveling — 
edited by Fredrick Engels, Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 
1995, 1999, p. 299. 
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ه يسرما يلهيکار به وس يروياستثمارِ ن يازدرجه يقيان دقين، نرخ ارزش افزونه بيبنابرا... 

 20.دار استهيسرما يلهياستثمارِ کارگر به وس يرجهو د

دارد؛ يکارفرما پرده برم يلهياستثمارِ کارگر به وس ياز چگونگ يب، وين ترتيبه ا

دهد؛ کارکردها يح ميرد، توضيگيروشمند صورت م ياستثمار را، که به شکل يچگونگ

ن يکه از ا يشناخت يکند؛ و بر مبنايم يابيدو طرف متخاصم را ارز يکردهايو رو

-يوغ ستم و استثمار مياز  ييو رها يدهد، سخن از انقالب پرولتريمناسبات ارائه م

 .راند

چه را که آن استثمار نشود و آن يکارِ کارگر بر مبنا يرويکه ن ياوهيمارکس تنها ش

 يارون و خارج از خود، جامعهيب يبرگردد، نه به مترسک يکند به خود ويد ميتول يو

 ياجتماع يهاخود و ارزش يهاد ارزشيد کاال، توليکند که در آن توليشنهاد ميپ را

رخ از خود برخواهد  يوارگگانه نخواهد شد؛ بتيکه انسان از خود ب يطياست؛ مح

د ي، در آن، تولياگردد و ارزش افزونهيمند نماز آن بهره يخارج يبست؛ موجود

د يشود به خود توليد ميکارگر تول يلهيه وسچه که بن اساس، آنيبر هم. گرددينم

ن يدر چن. است يانسان يتيک جزء از آحاد کليکه در مقام  يگردد؛ خوديکننده برم

 يو سرافراز يرد و آزاديگيبه خود م يانسان يکار صورت يورو بهره ي، چگونگيصورت

رخت  يو نابرابرد که با وجود آن استثمار يآيبه شمار م ييهايژگين ويتراز برجسته

 .خود برخواهد بست يدو گانه و چند گانه يماياز س

 

                                                             
20Marx, karl. Capital, Volume One, Translated: Samuel Moore and Edward Aveling — 
edited by Fredrick Engels, Online Version: Marx/Engels Internet Archive (marxists.org) 
1995, 1999, p. 209. 
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 جهينت

 يهانهيدر هر کدام از زم ياژهيو يکردهايک ترم از کارکردها و رويچون ارزش هم

دارد که در يبرم يارزش پرده از مناسبات يشناسجامعه. برخوردار است يعلوم اجتماع

 يمطلق و نسب يها، ارزشيو خارج يذات ياهمدار، ارزشانسان يهامتن آن ارزش

گاه را مشخص يارزش جا يو اکتساب يانتساب يهايژگيو. گذارديش ميخود را به نما

 يهايها و توانايژگيافراد پرده از و ياجتماع يط امرار معاش و زندگيشرا. سازنديم

-کنش ر است،يزناپذيگر يجبر ياجتماع ياگر هست. دارديبرم يورها در کنشآن

 يشارويرا پ يديجد يهاآورد که افقيرا با خود به همراه م يارياخت يو يهايور

همراه است که دو  يخاص و عام يکردهايارزش بارو يکاربردها. دهديقرار م يو

نگر که به يسطح يکرديرو: هديشناس قرار متعامل را در برابر ارزش يگونه

خاص  يهايشيمدار که از گراشناخت يکرديگردد و رويانه برميعام يهاشيگرا

 .دارديپرده برم

. يپردازد؛ مناسبات طبقاتيم ي، به مناسبات اجتماعياسيارزش، در اقتصاد س يمقوله

آن  يدارد که بر مبنايبرم ييکردهايف ارزش پرده از کارکردها و رويجا، تعرنيا

-يه به زانو درميمارا در برابر سر ياست که و يارزش يدکنندهيکارگر تول يطبقه

 يهانوشتهدستدر  يمارکس با پردازش به مناسبات طبقات. آورد؛ ارزش افزونه

ند آن يساخت که برآ يرا متوجه استثمار يجهان يجامعه1844 يفلسف ياقتصاد

 :د ارزش افزونه استيتول
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فقر کارگر  يکند اما برايد ميز توليانگشگفت ييايثروتمندان اش يدرست است که کار برا

. سازديم يکارگر آلونک يقصرهاست اما برا يکار به وجود آورنده. نديآفريم يو تنگدست

ن کار يگزين را جايماش. ن استيآفريکارگر زشت يند اما برايآفريم ييبايکار ز

کارگران را  يهيدهد و بقيانه سوق مياز کارگران را به کار وحش يکند اما بخشيم]يدست[

-يو ب يکارگران خرفت يشعور است اما برا يدکنندهيکار تول. کنديل مين تبديبه ماش

 21.آورديبه بار م يشعور

د در نظام يتول يوهيد شناخت شيد گفت که ارزشِ افزونه کليبا يافتين رهيبا چن

-يه پرده برمياز روند انباشت سرما ين نظاميد در چنيتول يوهياست؛ ش يدارهيسرما

 يجهيد گفت ارزش افزونه نتيجه، بايدر نت. شناسديرا نم يکوند آن سيدارد که بازتول

 يصور يرويو، پ ينسب يمطلق و ارزش افزونه يارزش افزونه. کار افزونه است

که با ظهور  يند استثمار هستند؛ تعامليفرآ يهايژگياز کارکردها و و يواقع يرويوپ

 .خود برخواهد بستآن رخت از  يسربرآورده و تنها با سرنگون يدارهيسرما

 

 ٭٭٭
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