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دامنه ی تعارض سیستم سرمایه داری به حقوق   

زنان و جایگاه زنان در جامعه به صورت کامال 

سیستماتیک است. به صورتی که حتی ریزترین این 

تعارضات نیز به صورت پیوسته، هدف رسیدن 

سرمایه داری به سود حداکثری و انباشت سرمایه را 

دنبال می کند. یکی از این تعارضات که به صورت 

عرفی و نه قانونی به زنان می شود، دستمزد نابرابر 

زن و مرد در مقابل کار برابر است. و دیگر تعارض 

محدود کردن فرصت های شغلی و منابع درآمد زایی 

برای زنان است. که همین تعارضات سد مادی است 

برای دستیابی زنان به برخی  ازحقوق اجتماعی و 

فرهنگی شان و هم چنین تن دادن زنان به بسیاری از 

 ستم هایی که در جامعه و خانواده به آنان می شود.

سرمایه داری در کشورهای مختلف ، بنا به شرایط  

اجتماعی و میزان موفقیت جنبش های کارگری و 

اجتماعی برای احقاق هر گونه حقوق، در مورد زنان 

به گونه ای عمل می کند، که گاها شرایط  کار و 

محیط  کار را برای زنان سخت می کنند، به نحوی 

که مثال در کشور ایران پوشش اجباری زنان باعث 

شده است که زنان فرصت های شغلی در بعضی از 

مشاغل را نداشته باشند و یا شرایط برایشان برای 

تصدی شغل سخت تر شود.همچنین  برای حضور 

زنان در جامعه کاری اجازه همسر را مالک قرار می 

دهند. و یا با هدف محدود کردن حضور زنان در 

جامعه کاری، در رسانه ها ، برنامه های آماری و 

آموزشی و تبلیغاتی را به عنوان تکریم زن در 

خانواده و جامعه را نمایش می دهند. تمامی این 

تعارضات و دیگر تعارضات اجتماعی و فرهنگی 

اقتصادی و سیاسی در راستای منفعت سرمایه داری 

 است.

سود بیشترسرمایه در نابرابری دستمزد زن و مرد 

 در مقابل کار برابر

حضور زنان در خانه برای سرمایه داری منفعت  

غیر مستقیمی دارد. بدین گونه که، کار خانگی زنان 

هم از نظر " کیفی"، نیروی بدنی و جسمی کل 

حفظ وزنده نگاه می دارد، و  ٬خانواده ی کارگری را

آن را بازتولید می کند.و هم از نظر " کمی" باعث 

بازتولید نسل بعد طبقه ی کارگر " بازتولید نیروی 

کار " می شود .و همه ی این کارها با هزینه ی خود 

طبقه ی کارگر صورت می گیرد .و همچنین کار 

خانگی زنان از حاکمیت سلب مسئولیت می کند ، 

تاسیس   برای بعضی از مسئولیت های اجتماعی مانند

نگه داری از کودکان و آموزش و    مراکز عمومی

تربیت آنان و همچنین تاسیس آشپزخانه های عمومی 

برای تهیه غذا و نیزمراکز لباس شویی عمومی و 

مراکز پرستاری و درمانی عمومی به صورت 

رایگان و یا با هزینه  خیلی کم. بله حضور زنان در 

خانه ،بدون هیچ هزینه ای برای دولت باعث انباشت 

سرمایه ی بیشتر می شود. بدون اینکه دولت خود را 

موظف بداند تا آنان را مشمول دریافت بیمه بیکاری و 

 بیمه ی درمانی و بازنشستگی نماید.

حال با پیشرفت سرمایه داری و نیاز روز افزون آن 

به نیروی کار ارزان " کارگر ارزان" حضور زنان 

در بازار کار بیشتر می شود. و زنان خانواده های 

کارگری برای تامین معاش خانواده  به عنوان نیروی 

کار ارزانتر و نه به عنوان کارگری که نقش تامین 

معیشت خانواده را دارد "سرپرست خانواده " در 

 جامعه کاری سرمایه داری پذیرفته می شود.

سرمایه داری از تقسیم جامعه انسانی به زن و مرد و 

تعیین مرد به عنوان سرپرست خانواده و تامین کننده 

مخارج زندگی برای خانواده، در واقع این فرصت را 

برای خود ایجاد کرده است ، که اگر زنی وارد جامعه 

کاری بیرون از خانه شد ، از همین نهایت استفاده 

ببرد، و به این بهانه دستمزد کمتری را بپردازد و 

سود بیشتری را انباشت کند. برای مثال در یک 

کارخانه بسته بندی در یک خط تولید هم کارگران زن 

حضور دارند و هم کارگران مرد مشغول کار هستند . 

ولی به صورت عرفی چون کارگر مرد به عنوان 

سرپرست خانواده محسوب می شود حقوق بیشتری از 

کارگر زن دریافت می کند، وکارفرما دقیقا از همین 

تفاوت در پرداخت دستمزد، ارزش افزوده بیشتری را 

 نصیب خود می کند.

اگر آموزه های فرهنگی که در این زمینه  به افراد  

جامعه داده می شود را کامال دنبال کنیم، دقیقا به 

همین جا می رسیم که پرداخت دستمزد نا برابر زن و 

مرد در مقابل کار برابر امری بدیهی و انسانی به 

نظر بیاید. اما در واقع سرمایه داری از این طریق 

کارگر مرد را تکریم نمی کند و آن را به عنوان یک 

انسان توانا و قدرتمند نمی بیند. بلکه از این آموزه 

سهم بیشتری از ارزش افزوده  تولید شده  را می برد 

و هم با استفاده از این آموزه که مرد رئیس خانواده 

است، ریاست خودش یعنی  سرمایه داری را به 

جامعه امری بدیهی جلوه می دهد. به بیان دیگر 

سیستم حاکم به خانواده که کوچکترین بخش اجتماع 

است، می قبوالند که مرد چون سرمایه و منابع 

درآمدِی بیشتری در خانواده دارد، پس رئیس خانواده 

است. در واقع این را به کل جامعه قبوالنده است که 

سرمایه داری چون صاحب سرمایه تولید است، پس 

صاحب حکومت و زندگی کارگران آن جامعه است. 

حتی با اینکه کارگران آن جامعه بدانند که سرمایه ای 

که سرمایه داران از آن صحبت می کنند ، حاصل 

 تولید و کار همان کارگران است.  

بله سرمایه داری جز اینکه خواستاراین است زن در 

خانه حضور داشته باشد و مسئولیت های اجتماعِی 

حاکمیت را بر عهده بگیرد، بلکه خواستار آن هم 

است که کارگر ارزان تر در بازار کار سرمایه داری 

نیز باشد. این واقعیتی که برای افراد جامعه نهفته 

است، وباید آشکار شود که خانواده های کارگری، 

اگر زن در خانه کار می کند ، بنابراین حاکمیت 

موظف است در قبال کار زن که بخش اعظمی از 

مسئولیت های دولت را انجام می دهد، آن را مشمول 

دریافت  بیمه بیکاری و بازنشستگی و درمانی کند. و 

اگر بیرون از خانه کار می کند باید دستمزد برابر 

داشته باشد. این مناسباِت غلطی که در جامعه حاکم 

است و مناسبات سرمایه داری است، که برای کسب 

منفعت بیشتر حاکم است. و طبقه کارگر مناسبات خود 

را دارد . طبقه کارگر اگر زن و مردش حقوق برابر 

در مقابل کار برابر بگیرند و کار زن در خانه 

مشمول دریافت بیمه شود، به نفع پویایی شان است. و 

جنبش کارگری باید این را جزء مطالبات کارگری 

خود قرار دهد که در طبقه کارگر زن و مرد با هم 

برابرند چون مناسبات آنان مناسباتی نیست که بر پایه 

 سود و منفعت باشد.
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 سرمقاله

 زن در بازارِ کار سرمایه داری

  2زن در جامعه طبقاتی 
 ساناز اله یاری



 ایجاد فرصتهای شغلی برابر برای زن و مرد

سرمایه داری در هر جامعه ای بنا به شرایط و 

قدرتش در اجتماع شرایط را برای سودآوری خود 

بیشتر مهیا می کند، به این صورت که در بخش زنانه 

و مردانه کردن کارها و ظرفیت پذیرش نیروی کاربه 

شکل تعداد متفاوت  از دو جنس، سود بیشتری ببرد و 

از این طریق بتواند کنترل جامعه را بیشتر داشته 

باشد. به نحوی که فرصت های شغلی زنان را کمتر 

از مردان می کند و در بعضی مشاغل کار را کامال 

مردانه معرفی می کنند. و با تبلیغات سو ، ورود زنان 

به بعضی از مشاغل را از طریق آموزه های غلط 

جنسی به جامعه کاری مفسدانه می انگارانند. تمامی 

این عملکرد در مناسبات اشتغال در سیستم سرمایه 

داری بر پایه ی این امر صورت می گیرد که زن 

بیشتر در خانه حضور داشته باشد و مسئولیت های 

اجتماعی دولت را انجام دهد و با این عمل قدرت 

درآمدزایی زنان  نیز کمتر شود و از این طریق نیمی 

از جامعه که زنان هستند را بیشتر کنترل کنند 

وهمچنین  با آموزهای جنسی کردن کار از طریق 

مردان که قبال حکم ریاستشان در خانه را صادر کرده 

اند بتوانند از ورود زنان به این مشاغل خود داری 

 نمایند.

حاکمیت با وضع قوانینی مانند تعیین پوشش اجباری 

و اجازه همسر برای اشتغال زنان ودیگر تعارض ها 

به حقوق زنان به عنوان انسان، با جنسی کردن جامعه 

توانسته است قدرت تصدی مشاغل را برای زنان 

کمتر کند و یا بعضا کامال از بین ببرد. مثال ما در 

بیشتر مراکز دولتی شاهد آن هستیم که تعداد مردان 

شاغل بیشتر از زنان شاغل است و یا با تبلیغات کامال 

جنسی می بینیم که زنان را از پذیرفتن بعضی مشاغل 

مانند شغل دفتر داری " منشی" منع می کنند. و یا با 

این تبلیغات که فضای کارخانه فضای زمخت و 

خشنی است از پذیرش زنان به تعداد مساوی با مردان 

 نهی می کنند.

تمامی این عوامل و دیگر عوامل دست به دست هم 

می دهند تا حضور زنان در اجتماع خارج از خانه 

کمتر شود و به صورت کامال اتوماتیک کنترل نیمی 

 از جامعه، آسان ترشود.

مطالبه ی دستمزد برابر زن و مرد و مطالبه فرصت 

های شغلی برابر زن و مرد، مطالبه ای است که 

بسیاری از سدهای عرفی حقوق زنان را بر دارد، و 

وابستگی اقتصادی زنان به مردان را کمتر می کند. 

اگر زن و مرد دستمزد برابر بگیرند و اگر زن و مرد 

فرصت های شغلی برابری داشته باشند آنگاه زنانی 

که در خانواده ها تحت ستم هستند با آسودگی بیشتری 

زندگی می کنند و شرایط برای احقاق حقوق از دست 

رفته شان بیشتر می شود. به عنوان مثال زنی که در 

یک خانواده به هر شکلی تحت ستم است به این دلیل 

که شرایط مادی برای پذیرش او در جامعه تا حدی 

آماده است، راحت تر می تواند آن فضای پر از ستم 

 را رها کند و دیگر تن به ذلت ندهد. 

طبقه کارگر طبقه ای است متشکل از زنان ومردان و 

فرزندان کارگر، که اکثریت جامعه را تشکیل می 

دهند. هرگونه احقاق حقوق برای هر یک از 

متشکالن آن یعنی احقاق حقوق برای کل طبقه ی 

کارگر. سرمایه داری این را به خوبی می داند و به 

همین دلیل با ایجاد اختالف در هر سطحی بین طبقه 

کارگر از جدا کردن زن و مرد و از بین بردن این 

مفهموم که قبل از این که زن  یا مرد باشیم انسان 

هستیم ، و یا با ایجاد اختالف بین طبقه ی کارگر به 

شکل قومی، نژادی ، ملیتی و...سود خود را تضمین 

می کند. حال آنکه منفعت و برد طبقاتی برای طبقه ی 

کارگر این است که منافع خود را در گرواتحاد ببیند، 

ونگذارد جنبش مترقی کارگری که در دل خود 

برابری زن و مرد را دارد و برابری اجتماعی ، 

اقتصادی و فرهنگی برای همه ی افراد جامعه با هر 

ملیت و نژاد و قومیت و جنسیت را می خواهد، با 

تفکیک سازی ها و تفرقه افکنی های بورژوازی به 

بخش های مختلف تبدیل شود. قدرت طبقه ی کارگر 

در گرو اتحادش است. و اتحاد رمز عروج جنبش 

 کارگری است.  
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ماه ها است که جنگی به نام مبارزه با داعش، گریبان  

مردم موصل را فشار می دهد. عملیاتی به نام "آزاد 

سازی موصل" آغاز شده است. ائتالفی از نظامیان 

آمریکا، ناسیونالیست های کرد، سنی های مورد 

حمایت ترکیه، دولت عراق و میلیشیای طرف دار 

ایران، نبردی را در این جغرافیا علیه داعش آغاز 

کردند. موصل را از هر جهت بمب باران کرده و 

محله به محله جنگ را به زور به مردِم شهر موصل 

تحمیل می کنند. جنگ موصل در این جبهه، به داعش 

شکست سنگینی وارد کرده، اما به اعتراف رسانه 

های غربی، اختالف های قومی و تعصب های 

ارتجاعی، پس از عقب رفتن داعش شدید تر می 

( جنگی که از قبل چنین نتایج شومی در پی 1شوند.)

خواهد داشت را آغاز کردند، و هزاران انساِن 

محاصره شده در این شهر هر روز کشته می شوند. 

به گفته عبادی و گزارش رسانه های غربی، داعش 

( در 2از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده می کند.)

مقابل، دولت عراق با متحدین غربی و نظامیان حامی 

ایران، مردم محاصره شده موصل را قربانی می 

کنند. قطب های امپریالیستی، دولت های مرتجع 

منطقه و متحدهایشان، هر یک به نوعی در تولد و 

پرورش داعش و تروریسم سهیم اند. آنچه ائتالف ضد 

داعش را شکل داده، سهم خواهی نیروها و محورهای 

حاضر در جداِل توازن قوا در خاورمیانه است. 

عملیات موصل نه برای "آزادی" مردم عراق، که 

ادامه پروژه های قدیمِی توازن قواِی قدرت های 

بورژوایی است. دراین برهه کمپ های امپریالیستی 

جدی تر از قبل جدال ها را پیگیری خواهند کرد. 

چنانچه کشتار مردم موصل ادامه دارد، و در جبهه 

ای دیگر مردم را شیمیایی می کنند. حمالت انتحاری 

داعش در سوریه شدید تر شده و مردم بیشتری در 

جدال های بورژوازی جان شان را از دست می دهند. 

از طرفی موج بازگشِت گسترش تفرقه های قومی و 

 مذهبی، بیش از پیش کل منطقه را تهدید می کند.

 

 "آزادی موصل"،  پروژه ای قدیمی!

دادند. در سوریه نیز سناریویی تقریبا مشابه با نام 

مبارزه علیه استبداد بشار اسد و تنگ تر کردن دایره 

نفوذ ایراِن پیشا برجام به مثابه "محور شرارت" در 

منطقه، اجرا شد. آمریکا و غرب برای اعتراض های 

مردمی تازه شکل گرفته در سوریه، "رهبر" و 

سازمان َعلَم کردند تا اعتراض ها را به زیر مجموعه 

سیاست های پروژه " رژیم چنج" ناتویی تبدیل کنند. 

طرحی که حاصل اش پرورش یافتن ده ها گروه و 

فرقه تروریست، جنگ و ویرانِی جامعه و کشتار 

مردم بی گناه سوریه بود. باز اگر کمی از حال به 

گذشته برگردیم، بیش از دو سال پیش، موصل که 

اکنون محل مناقشه قطب های امپریالیستی و سهم 

خواهی دول منطقه و متحدین مرتجع شان است، 

جلوی چشمان نیروهای نظامی آمریکا و دولت عراق 

 تعرض علیه بشریت، از موصل تا ادلب

 خطوط یک نقد سوسیالیستی 
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به داعش تحویل داده شد. اکنون با گذشت بیش از دو 

سال از سیطره جانیان داعش و محاصره نیروهای 

نظامی آمریکا، کردهای ناسیونالیست، حکومت شیعه 

عراق و میلیشیای متحِد حکومت بورژوازی ایران بر 

این شهر، با برنامه ای تکراری، تحت پوشش مبارزه 

با "تروریسم" ،جهنم را به مردم مصیبت زده موصل 

تحمیل کردند. بیش از شش ماه از این عملیات که 

طبق گفته همان رسانه های وابسته در "مراحل 

پایانی" است، می گذرد و مردم هر روز به فجیع 

ترین شکل آزار می بینند. کودکاِن کشته شده در 

خیابان ها و کوچه ها رها شدند. ترس و گرسنگی بر 

این شهر چیره شد. مردم سپر انسانِی جنگ تروریست 

 ها شدند و جنگ تروریست ها ادامه دارد.

در پی "مبارزه با تروریسم" ،ائتالفی برای عقب  

راندن داعش از موصل شکل گرفت. بیش از شش ماه 

پیش، ارتش دولت عبادی، احزاب ناسیونالیست، 

دولت اقلیم کردستان، شبه نظامیان شیعه و تانک های 

ترکیه علیه داعش متحد شدند. این اتحاد علیه سرطانی 

که نتیجه طرحِ "دخالت بشر دوستانه" است، موقت 

شکل گرفت. هر یک از نیروها و قطب ها به بهانه 

مبارزه با داعش، در این جنگ ویران گر دخالت 

دارند. هر کدام به دنبال سهم خواهی بیشتر در جدال 

های آتی بورژوازِی چند قطبِی جهان در خاورمیانه 

هستند. حاصِل عقب رفتن داعش از موصل نیز 

تراژدی غم انگیزتری از سقوط صدام حسین خواهد 

آفرید. به بهانه "آزادی موصل" ویرانی و کشتار 

مردم را رقم زدند و مطمئنا باردیگر، بربریت و 

تعرض علیه بشریت در نقطه ای دیگر از عراق و 

خاورمیانه فوران می کند. چنانچه دوازده سال پیش 

نیز با تلفیِق میلیتاریسم و تبلیغاِت مسموم، به جای 

"آزادی" نکبت را برای مردم عراق ارمغان آوردند. 

چرا که نزدیک به پنج سال پیش نیز آوارگی را به 

مردم سوریه تحمیل کردند و به تفرقه و تعصب های 

 کور دامن زدند.

با توجه به توازن قوا در جوامع مختلِف منطقه، میان 

سوسیالیست ها، طبقه کارگر، مردم آزادی خواه، 

سکوالر و نظام سرمایه داری، می توان جریان های 

اجتماعی را در برابر یورش بورژوازی متحد کرد. 

دفاع از ارزش های انسانی، جدا از قوم و ملیت و... ، 

نیازمند مقابله همه جانبه علیه جریان ها و حاکمیت 

هایی است، که تفرقه های واهی را پرورش می دهند. 

تا کنون بر همه ثابت شده که بهبود شرایط با راه حل 

های نظام سرمایه داری محال است. اما در مقابل، 

مبارزه جنبش های اجتماعی و جریان های 

سوسیالیستی در سراسر منطقه می توانند شرایط را به 

نفع انسان ها عوض کنند. دفاع از مدنیت، آزادی های 

سیاسی و اجتماعی، پیش برد مطالبه رسیدن به رفاه 

اجتماعی، عرصه نبرِد امروز با توحش سرمایه داری 

 است.

آمریکا و غرب در اجرای پروژه های شان درعراق 

و سوریه شکست های متعددی خوردند. در ادامه این 

شکست ها، تقویت و حمایت مستقیم داعش توسط 

دولت های مرتجع منطقه مانند عربستان و ترکیه، که 

هم پیمانان بلوک غرب محسوب می شوند، شرایط را 

برای گسترش جغرافیای تحت نفوذ حاکمیت سیاسی 

بورژوازی ایران مساعد کرد. روسیه نیز در پی 

ناکامی های آمریکا و غرب، با قدرت بیشتری در 

عرصه جنگ خاورمیانه وارد شد. به این ترتیب 

موصل محلی مناسب و "مبارزه با داعش" توجیه 

سیاسی برای بلوک غرب، به منظور راهی برای 

بازگشت دوباره و تمام قد به این جدال خونین 

محسوب می شد. در نتیجه جنگ ارتجاعی و خانمان 

سوزی بر سر برقراری توازن قوا میان قطب های 

امپریالیستی و سهم خواهی بیشتِر متحدهای محلی 

 شان آغاز شد، و در جریان است.

هدف آمریکا در عملیات "آزاد سازی موصل" ، 

چیزی جز تالش برای تثبیِت فراقدرت نظامی اش در 

منطقه و جهان، و محدود کردِن دایره نفوذ رقبا و 

دولت های مخالف اش نیست. نیروهای نظامِی دولت 

اقلیم کردستان نیز قصد دارند تا با دخالت در این 

پروژه، مناطق بیشتری را به ضمیمه اقلیم کردستان 

اضافه کنند. دولت عبادی و نظامیاِن مورد حمایت 

حاکمیت سیاسی ایران نیز در جنگ موصل، به دنبال 

تثبیت حکومت عبادی در عراق اند. در پی این جدال 

های تازه بر سر توازن قوا در موصل، قطب مقابِل 

غرب به رهبری روسیه و شراکت ایران وارتش اسد، 

پیگیرانه تر ومصم تر از قبل در جنگ سوریه دخالت 

می کنند. اما در حقیقت به دنبال برقراری حکومت 

اسد و بدست گرفتن اوضاع سوریه به نفع کمپ 

خودی اند. در سوریه هم قطب های بورژوازی و 

جریان های مختلِف مرتجع، تحت نام "مبارزه با 

تروریسم" ،غوغایی از تعرض علیه بشِر امروز بر پا 

کردند. بدین ترتیب به دنبال حمله به موصل، جنگ 

در سوریه نیز وارد فاز شدید تر و پیچیده تری شده 

است. مردم بی گناِه بیشتری در سوریه کشته می 

شوند. دامنه شعله های جنگ و تفرقه در منطقه 

گسترده تر می شوند، و جهان چند قطبِی سرمایه 

داری سرگردان تر از قبل، برای بقا به تعرض علیه 

 انسان های خاورمیانه ادامه می دهد.

به  مساله موصل باز گردیم، زیر سایه سنگین 

سانسوِر رسانه های وابسته، دور تازه ای از رنج، 

گرسنگی و مرگ را به مردم موصل اجبار کردند. 

امکانات زیرساختِی حمل و نقل، پل ها وجاده ها، 

مراکز صنعتی و پزشکی و هرگونه آثاری از وجود 

و تاثیر بشر در این شهر را با بمباران و جنگِ کوچه 

به کوچه نابود کردند. داعش در حال حاضر در 

موصل شکست خورد و از مواضع اش عقب خواهد 

رفت، اما نابود نخواهد شد! چرا که ائتالف شکل 

گرفته نه می خواهد و نه قدرت آن را دارد که داعش 

را از بین ببرد. نابودی ماشین آدم کشی داعش به 

عنوان جریانی مخرب و فوق مرتجع، که مهندسی 

شده آمریکا و دول عقب مانده محلی است، دروغی به 

بزرگی جنایت در خاورمیانه است. منافع مشترک 

محورها و نیروهای سیاسی و نظامی در این ائتالف، 

با خاورمیانه قومی و مذهبی شده تامین می شود. 

خاورمیانه ای که تقسیم شده به شیعه و سنی و مسلمان 

و یهودی و ایزدی و مسیحی و کرد و عرب و .. ، 

بستر مناسبی برای پرورش انواع باند های سیاه چون 

داعش و جببه النصر و امثال آنها است. هر یک از 

حاضرین در جنگ موصل، آمال و انگیزه های 

متفاوت و متناقضی دارند. عملیات "آزاد سازی 

موصل" ،جنگی برای تعادل یافتن قطب های 

بورژوازی برای سلطه بر جهان است. کشمکشی 

است برای محدود کردن یکدیگر و گسترش نفوذ 

خود. مطمئنا سهم مردم این شهر از جنگِ ترورسیت 

های رسمی و غیر قانونی، آزادی و رفاه و برابری 

نیست، و کماکان تهدید و ناامنی باالی سرشان سایه 

افکنده است. بهایی که خارج از اراده مردم این شهر 

پرداخت می شود! عملیات "آزاد سازی موصل"، به 

جهت آزادی مردم شهر نبود، و پروژه عقب راندن 

داعش از موصل، فصل جدید از جدال های قطب 

های سرمایه داری جهان و دول مرتجع محلی باز 

کرده است. چرا که در ادامه ی سیاست های دولت 

های منطقه، قطب های اصلی و متحدهای محلی، 

برای پایدار کردِن جایگاه شان در خاورمیانه و جهان 

است. خاورمیانه اکنون عرصه ای است که مردم 

 اش، قربانیان بی گناه جنگ هستند.

 

 موصل، سر فصِل جنگ های خونیِن جدید

داعش از موصل عقب خواهد رفت و در شکل کنونی 

اش ضعیف خواهد شد. اما وجود این ماشین کشتار، 

بهانه مناسبی برای دخالِت انواع دولت های مرتجعِ 

منطقه و قطب های امپریالیستی در جنگ خاورمیانه 

است. آنچه روشن است، آینده موصل بهتر از عراق 

پس از سقوط صدام نخواهد بود. چه بسا که داعِش 

امروزی این قابلیت را دارد و برایش امکانات فراهم 

است که در قالب ها وفرقه های دیگر باز تولید شود. 

بدون شک داعش دست از گریبان مردم عراق 

وخاورمیانه بر نخواهد داشت. ائتالف ضد داعش 

هنوز در موصل با آن کلنجار می رود و مردم این 

شهر با مرگِ هر روزه دست و پنجه نرم می کنند، که 

در سوریه ده ها تن از مردم بی گناِه ادلب بر اثر 

شیمیایی شدن به قتل رسیدند و صدها نفر مسموم 

شدند. این فاجعه انسانی در کنار سناریوی خونین 

موصل، گواه جدال میلیتاریستی ائتالف غرب زیر 

نقاب "مبارزه با تروریسم" و رقابت با جناح روسیه و 

حاکمیت سیاسی ایران است، که افق زندگی امن و 

 آزاد را در خاورمیانه تاریک کرده است. 

دولت های اروپایی و رسانه های رسمی، حمله 

شیمیایی به ادلب را از سوی اسد معرفی کردند. از 

طرفی روسیه و دولت بشار اسد نیز اپوزیسیون را 

متهم به عامل کشتار مردِم مستاصل و محاصره شده 

می داند. فارغ از هرگونه "تحقیق" وقضاوت برای 

تشخیص امپریالیسِم خوب از بد، تمیِز شیاطین از 

"فرشته های مقاومت" ، این جنایت در ادامه ی آغاِز 

فصل جدیِد جدال های ارتجاعی معنی دارد. آنچه 

مسلم است، قابل دسترس بودِن سالح های شیمیایی و 

کشتار جمعی برای تروریست های قانونی، هم پیماناِن 

محلی وفرقه های قومی ومذهبی است. تکلیف جنگ 

موصل نامعلوم است و دولت های بورژوایی توسط 

لشکر پیاده نظاِم تئورسین ها و رسانه های شان در 

حال پاک کردن ردپای خود در کشتار مردم سوریه 

اند، که کشته شدگاِن ادلب دست مایه تعرِض 

میلیتاریستی چندباره آمریکا می شوند. سوریه از 

سوی آمریکا موشک باران می شود. ترامپ برای 

تثبیت موقعیِت برتر نظامی نسبت به کمپ رقیب، 

پاسخ به سرگشتگی در اجرای پروژه های سیاِه سلطه 

طلبانه در خاورمیانه و به مثابه تنها راه خروج 

بورژوازی آمریکا از بن بست سیاسی و اقتصادی، 

قتل و ارعاب را در گوشه دیگری از سوریه رقم زد. 

به رخ کشیدن قدرت وحشیگرِی نظامی از سوی 

آمریکا، میراث جهان دو قطبی است، اما امروز 

کارکرد دست و پا زدن در باتالق را دارد! موشک 

باران سوریه علیرغم محدودیت های بین المللی، و از 

 سر ناچاری آمریکا انجام شد.

آمریکا تالش می کند تا در پی تشدید کشمکش های 

خاورمیانه، توازن قوا را به ضرر کمپ مخالف و در 

عربستان بر هم بزند.  –اسراییل  –جهت محور ترکیه 

این سیاست به قیمت قتل عام مردم بی گناه در 

خاورمیانه اجرا می شود. در ظاهر کشتار مردم ادلب 
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بهانه ای برای حمله نظامی آمریکا به سوریه 

محسوب می شد. اینکه عامل مستقیِم کشتار مردم 

ادلب، "فرشته های مقاومت"، جنگده های روسی یا 

اپوزیسیون جنایت کاِر اسد بودند، روزی مشخص 

خواهد شد. اما بدون تردید آمریکا بی رقیب در 

بکارگیرِی سالح های شیمیایی و کشتار جمعی است. 

قلدری نظامی آمریکا، شیمیایی شدن مردم ادلب و 

موج جدید حمالت انتحاری در سوریه، همگی در 

ادامه سیاست های امپریالیستی و دخالت های دول 

منطقه است. موصل، آغاز دور تازه ای از جنگ 

های خونین در خاورمیانه بود. این سناریو مطمئنا 

آزادی و رفاه نخواهد آورد. آنچه روشن است موج 

تازه تعرِض وسیع علیه مردم خاورمیانه، نتیجه 

 سیاست هاِی قدرت های بورژوایی است.

جنگ موصل، موشک باران و شیمیایی کردن سوریه 

و شدت یافتن عملیات های انتحاری در اردوگاه 

آوارگان سوری را باید در کنار افغانستاِن پس از 

و لیبِی امروز بررسی کرد.  2002طالبان، عراِق سال

در اکثر نقاط خاورمیانه، ناتو و ارتجاع منطقه 

شیرازه های آن جوامع را شخم زدند. هیچ کدام جز 

تباهی و آوارگی مردم پاسخی دریافت نکردند. 

سرنوشتی که برای سوریه، عراق، افغانستان و لیبی 

رقم زدند، یک انقالب اجتماعی علیه دیکتاتورهای 

منطقه، یا صف بندی مردم مترقی برای پاک کردن 

تروریسم قرار نبود باشد! یک جنگ ارتجاعی است 

که حتی با جنگ های کالسیک تاکنونِی بورژوازی 

نیز تفاوت های عظیمی دارد. زیر بمب و موشک و 

تعرض علیه ابتدایی ترین دست آوردهای انسانی، 

هیچ انقالبی به نفع مردم ُرخ نخواهد داد. این 

سناریویی است که مردم در آن محکوم به نابودی اند. 

تحولی در جهت عقب راندن دست آوردها و 

سنگرهای فتح شده پرولتاریا و جامعه آزادی خواه 

 است.

درمقابل، صف بندی علیه جریان های قوم پرست و  

مرتجع، و مقابله با دولت های بورژوایی، به منظور 

بسط دادِن جنبش های اجتماعی و جریان های مترقی 

در جوامع خاورمیانه، می تواند توازن قوا را به نفع 

انسانیت و برابری طلبی تغییر دهد. مساله همواره بر 

سر تغییر اوضاع بوده، پس اتحاد سوسیالیست ها، 

مردِم سکوالر، انسان های متمدن و جنبش طبقه 

کارگر در خاورمیانه، سدی محکم در برابر این هجوم 

 خواهد بود.

 

 امپریالیسِم "سیاه و سفید" وجود ندارد!

نبردهای فرقه های عقب مانده قومی و مذهبی، دولت 

های جنگ جوی منطقه و قدرت های امپریالیستی 

دنیا، خطر تروریسم را از بین نمی برند. خاورمیانه 

به میدان قدرت نمایِی نیروهای ارتجاعی تبدیل شده، 

و بورژوازی در حاِل تحمیِل خودش به عنوان تنها 

ناجی است. سرنوشتی که برای خاورمیانه تاکنون در 

نظر داشتند، فقط جنگ و خون ریزی بوده است. 

توجیه دخالتگری نظامی وسیاسِی کمپ های 

بورژوایی و دولت های مرتجع در منطقه، کور کردِن 

افق بهبود اوضاع ،توسط پایین جامعه است. انتظار 

برای بهبود یافتِن اوضاع خاورمیانه به دست مسببان 

و حامیان تروریسم، خوش خیالی است. حلب، موصل 

و دیگر شهرهای خاورمیانه با دخالت های نظامِی 

قدرت های امپریالیستی و بورژوایی، ویرانه می 

شوند و مبارزه با داعش ادامه دارد. چرا که "مبارزه 

با داعش"، ریاکاری سازندگاِن آن است. داعش را 

باید نابود کرد، اما جدال تروریست ها با باند جنایت 

کار داعش، تناقض بزرگی با وجود همیشگِی "خطر 

تروریسم" در خاورمیانه و جهان دارد. حیات داعش 

و در کل تروریسم در اشکال گوناگون، محمل دخالت 

های سیاسی و نظامی قطب های سرمایه داری و 

متحد های شان محسوب می شود. همان طور که 

طالبان و القاعده از بین نرفتند، داعش نیز در انواع 

دیگرباز تولید خواهد شد. جنایت های ناتو در سوریه 

و حمایت های دولت های ترکیه و عربستان از فرقه 

های تعصب زده تروریست، سرمنشا حیات داعش ها 

ترکیه با پشتیبانی نظامی و   –هستند. محور عربستان 

رسانه ای ناتو، آشوبی علیه اسد سازمان دادند تا 

دخالت گری حاکمیت سیاسی ایران و روسیه را عقب 

برانند. داعش گسترش یافت و حاال کل نیروهای 

درگیر، شدید تر از گذشته جنگ را دنبال می کنند. 

هیچ جریان سیاسِی مترقی و غیر حاشیه ای از این 

 فاجعه انسانی، "انقالب" یا "مقاومت" نمی سازد.

برخی از جریان های چپ و راست بورژوایی ایران، 

هم گام با راست تریِن رسانه های غربی، جنایت های 

آمریکا در موصل را توجیه کردند. جریان های 

مختلِف پرو ناتو از چپ بورژوایی تا سیاه ترین فرقه 

های ناسیونالیست، تئوری های مندرسی را تکرار 

کردند. گویا با جنگ افروزی ها و "دخالت های بشر 

دوستانه" ناتو، "حکومت سیاسی ایران تضعیف می 

شود" و تروریسم مذهبِی داعش پایان می گیرد. از 

طرفی کمپ روسیه و دخالت گری حاکمیت سیاسی 

ایران، با شرمنده ترین ادبیات و پاسیو ترین خطوِط 

سیاسی، از جانب چپ های ناسیونالیسِت خارج از 

لیست اعتماِد حاکمیِت بورژازی ایران تا روشنفکران 

همیشه غرب گریِز وطن دوست، به عنوان نیروهاِی 

 "خوش خیم" تایید می شود. 

با توجه به اینکه عملیات موصل و موشک باران های 

سوریه در راستای توازن قوای محورهای متخاصم 

در جنگ خاورمیانه است، پس هیچگاه آزادی و رفاه 

نمی آورند. حمایت از جنگ های خونین امپریالیست 

ها و ُشرکای شان، به بهانه تضعیف جناح مقابل، 

سیاستی خارج از سوخت و ساز جامعه است. دل 

بستن به ناتو، به امید "تضعیف" حکومت سیاسی 

بورژوازی ایران، کارکردش توجیه جنایت علیه 

بشریت و بی قیدی به خطر عراقیزه شدِن دیگر 

جوامع منطقه از جمله ایران است. بی مسئولیتی هر 

جریان سیاسی نسبت به آینده جوامع درگیِر جنگ 

خاورمیانه و حمایت از جناح های امپریالیستی، 

برگرفته از سیاست های منحط خطوطی است که 

فروپاشی های اجتماعی را جای تحول های توده ای 

جا می زنند. الزم به ذکر است که در گذشته های نه 

چندان دور، در لیبی و سوریه نیز تفرقه های قومی و 

خرافه پرستی های قرون وسطایی را "انقالب" 

نامیدند. دیدیم که حاصل اش استیصال و آوراگی و 

کشتار مردم آن جوامع شد. امپریالیسم "خطر ناک و 

کم خطر" وجود ندارد و تمامی این بلواها بر سر 

منافعِ به خطر افتاده بورژوازی است. آمریکا و 

روسیه، تروریسم داعش، ترکیه و میلیشیای طرف 

دار دولت عبادی، همگی سهام داران جنگ های 

خونیِن چندین ساله خاورمیانه هستند. مردم منطقه 

محکوم به انتخاب میان جنایت کاران، دیکتاتورها و 

امپریالیست ها نیستند. مفهوم "مقاومت" نیز در برابر 

تروریست ها زمانی معنی دارد، که جنبش مردمی در 

برابر اوضاع کنونی صف ببندد. حضور متشکل بشِر 

آزادی خواِه امروز و پرولتاریای میدان دیده این قرن، 

می تواند آرایش صحنه را به نفع مردم تغییر دهد. 

آرامش طلبی پاسیفیست ها یا خط منکسِر دل بستگان 

ناتو، مهجورتر و شیداتر از آن هستند که افقی خارج 

 از محاسبات بورژوازی متصور شوند.

حاکمیت سیاسی بورژوازی ایران، یکی از بازیگران 

جداِل توازن قوای امپریالیست ها در منطقه است. داغ 

کردن تنور ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی به مثابه 

نیاز بورژوازی ایران برای دخالت در جنگ منطقه، 

سایه خطر قوم پرستی و راسیسم را در کِل منطقه و 

ایران سنگین تر می کند. در این بین فضا برای 

ماجراجویی های سیاِه جریان های قوم پرست و فرقه 

های قومی و مذهبی مساعدتر می شود. داعش را باید 

نابود کرد و تروریسم در هر شکل را باید عقب نشاند. 

مهار کردن تروریست های رسمی و قانونی، قطع 

کردن روابط اقتصادی و نظامی با داعش، نیازی به 

ویران کردن شهرهای خاورمیانه ندارد. رابطه در هم 

تنیده حضوِر محورهای بورژوایی و مرتجع در 

منطقه، با ادامه یافتن حیات داعش، دلیل تعرض به 

ارزش های انسانی در خاورمیانه است. دامنه 

گسترِش جنایت های حاصل از این رابطه را، باید از 

پس سم پاشی های رسانه های دست راستی، گرد و 

خاک های جریان های راست و چپ بورژوزای نشان 

داد. برآمدن علیه انواع تروریسم، تفرقه افکنی های 

ملی و قومی، دفاع از هم سرنوشتی پرولتاریای 

خاورمیانه، کار سوسیالیست ها و مردم آزادی خواه 

ایران و دیگر کشورهای جهان است. ایجاد صف 

مستقل علیه ناسیونالیسم، جنگ طلبی امپریالیست ها و 

سهم خواهی دولت های منطقه، سیاست های دخالت 

گرِی سوسیالیسم پرولتری و اجتماعی است. کوچک 

ترین توهم به قطب های مرتجع بورژوایی، به مثابه 

عوامل اصلی و غیر مستقیم جنگِ خاورمیانه، مسیر 

 بهبود شرایط را باریک تر از قبل می کند.

جنگ موصل ضربه شدیدی به جبه داعش در آن 

جغرافیا وارد کرد. موصل یک دسِت دیگر میان 

امپریالیست ها و داعش جا به جا می شود و فاش 

شدن گوشه ای از فاجعه جارِی انسانی در این شهر، 

وجدان هر انسان آزادی خواهی را دگرگون می کند. 

موج جدید ترورهای اپوزیسیوِن جنایت کار اسد در 

میان آوارگاِن بی دفاع سوری، قتل عام مردم بی خبِر 

ادلب و گردن کشی نظامی آمریکا، یادآور آینده 

مخدوش افغانستان و لیبی است. خطر تفرقه های 

قومی و مذهبی بر کل منطقه سایه افکنده است. در 

غیاب سوسیالیسم دخالتگر، بدون مقابله صف متحِد 

مردم متمدن و تاکید بر هم سرنوشتی محرومان، 

امنیت و رفاه در کل خاورمیانه، سنگرهای فتح شده 

ی پرولتاریا و جنبش های مترقی در طول تاریخ، در 

برابر عقب مانده ترین نیروها و جریان های 

 بورژوایی و امپریالیستی از دست خواهند رفت.
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منافع طبقه کارگر، جهان 

 شمول است!

اول ماه می، روز طبقه کارگر، روز بیان هویت 

متمایز از طبقات و قشرهای دیگر جامعه، و روز 

اعالم منافع مشترک و مطالبات سراسری و جهانی 

است. در این روز جامعه به وجود آن آگاه می شود، 

چرا که یک می بیان گر وجود امکان تغییر و قدرت 

اراده تغییر به دست پرولتاریا است. در این روز 

جامعه امید وار می شود که زندگی بهتر، در رفاه و 

امنیت ممکن است. طبقه کارگر در این روز در نقاط 

مختلف جهان، از تهران و سنندج، تا آنکارا و پاریس 

و دیگر شهر های کوچک و بزرگ به میدان می آید و 

اعالم همبستگی می کند. اول ماه می روزی است که 

پرولتار فارغ از ملت و مرز و قوم، مراسم می گیرد. 

پذیرد و ثابت می کند که به نام  ای را نمی هیچ تفرقه

توانند اتحاد وهم سرنوشتی  دین و ملت و قوم نمی

جهانی را از بین ببرند. امسال طبقه کارگر ایران، 

خاورمیانه و آمریکا و اروپا در شرایطی پیمان مجدد 

می بندد که جنگ و کشتار، تعرض بورژوازی به 

دست آوردهای پرولتاریا و ارزش های انسانی، ترور 

و نا امنی و هجوم همه جانبه به معیشت طبقه کارگر 

 و محرومان، گسترده تر و شدید تر شده است.

سالی که پشت سر گذاشتیم، ساِل جنگ های ویران گر 

و کشتارمردم در خاورمیانه، ترور و ناامنی در نقاط 

مختلف جهان و تجاوز به ارزش های انسانِی بشِر 

امروز بود. به برکت سیاست های دولت هاِی سرمایه 

داری، درکنار جنگ های خونیِن ارتجاعی در منطقه، 

تعرِض وسیع و وقیحانه ای علیه دست آوردهای 

پرولتاریای جهان تحمیل شد. از بن بسِت اقتصادی 

بورژوازی در سطح جهانی و روی کار آمدن منحط 

ترین نیروها و شخصیت های سیاسی در آمریکا و 

اروپا، که همیشه اول از همه گریباِن کارگران و 

محرومان را می گیرد، تا تمام رذالت هاِی 

بورژوازی در خاورمیانه، آینده انسان های منطقه و 

جهان را تهدید می کند. یک مِی امسال در سراسر 

جهان در حالی برگزار می شود، که به طبقه کارگر 

در لیبی، سوریه و عراق سخت ترین شرایِط زندگی 

را تحمیل کردند. امروز طبقه کارگر در آمریکا با 

پدیده ترامپ و در اروپا با راست ترین جریان هاِی 

سیاسی حاکم رو به رو است. سردرگمی و بی پاسخی 

بورژوازی در سطح جهانی، جداِل قطب های 

امپریالیستی بر سر توازن قوا و سهم خواهی دولت 

های متحدشان در خاورمیانه، فقر و ناامنی را در 

چهار گوشه دنیا گسترش داده است. گردن کشی های 

ناسیونالیستِی دولت های بورژوازی، ایجاد هویت 

های کاذب و دامن زدن به اختالف های قومی و 

مذهبی، همگی برای بر هم زدن صفوف متحد طبقه 

کارگر در جهان است. عروج ناسیونالیسم، سونامی 

قوم گرایی و خرافه پرستی ابزارهایی برای تفرقه 

افکنی میان پرولتاریا هستند. کارگر زن یا مرد، ُکرد 

و تُرک، عرب و ایرانی، سنی مذهب یا مسیحی زاده، 

تقسیم بندی های دروغین بورژاوازی به منظوِر بر 

هم زدن اتحاِد پرولتاریا به مثابه یک طبقه جهانی 

است. بی راهه ای برای دور کردِن طبقه کارگر از 

 خودآگاهی نسبت به هم سرنوشتی اش است.

بورژوازی، دنیاِی ساخته شده به دست پرولتاریا را 

پر از رمز و رازهای واهِی قومی وجنسی و ملی 

کرده، تا کارگر واقعیت ساده استثمار شدن را نبیند. 

کارگر با هر زبانی که حرف می زند، هر جنسیتی که 

دارد و مستقل از جغرافیاِی محل زیست اش، نیاز به 

دانش عجیبی برای کشف نهان های ناشناخته ندارد تا 

آگاه شود نیروی رهایی بشر است. سرمایه داری از 

 لحظه تولد گورکن اش را هم آفریده است!

در یک سال گذشته کارگران در ایران اگر با موشک  

و بمب شیمیایی رو به رو نبودند، اما نظام سرمایه 

داری ایران نیز جنگ همه جانبه ای را علیه شان 

ترتیب داد. یک سال به بهانه "گشایش اقتصادی"، فقر 

و محرومیت  بیشتری به کل طبقه کارگر تعمیم دادند. 

به بهانه جلب سرمایه های خارجی با کودکان کار 

برخورد کردند تا چهره شهرها "تمیز" شود، اما در 

گوشه ای دیگر از جامعه، گورخوابی چهره کثیِف 

بورژوازی را رسوا تر کرد. حداقل دست مزد سال 

را با تمام تبلیغات پوچِ امیدواری به برجام، به  31

مراتب پایین تر از سطح معیشت تعیین کردند. 

بورژوازی یک سال دیگر را هم با توسل به سرکوب 

اعتراض های کارگری و برخورد با فعالین آن، از 

سر گذراند. بن بست های اقتصادی بورژوازی همیشه 

با هجوم به سفره کارگران و محرومان همراه بوده 

اند. هرگاه سرمایه داری حیران تر از قبل شده، 

بیکاری، گرانی و فقر و بی حقوقی را هم افزایش داده 

است. راه حل هایی که بورژوازی ناگزیر به 

انتخابشان است ، بر اساس استثماِر بیشتر و ایجاد نا 

امنی در زندگی اقتصادی و اجتماعی طبقه کارگر 

استوار هستند. کارگران ایران به دلیل جنگ افروزی 

های بورژوازی در خاورمیانه و خطر عروج 

ناسیونالیسم و سر برآوردِن اختالف های قومی، در 

 شرایط ویژه ای به استقبال یک مِی امسال می روند. 

روزجهانی کارگر به مثابه روز اعالم همبستگِی 

سراسری پرولتاریای جهان، ترس و واهمه را به جان 

بورژوازی می اندازد. یک مِی امسال، هم زمان با 

تدارک یابِی نمایِش سیاسی بورژوازی به نام " 

انتخابات " است. بورژوازی و جریان های سیاسی 

اش تالش می کنند تا عده ای بیشتری از جامعه را 

درگیر مشروعیت یابی نظام سرمایه داری کنند. 

تشکل های خود خوانده کارگری و دولتی مثل خانه 

کارگر و دیگر خوش خیاالن به اصالحات از باال، 

تمام زور شان را می زنند تا کارگران را وارد بازِی 

بی رونق شان کنند. وظیفه چنین " تشکل" هایی 

بازتولید انقیاد و استثمار است. ارگان های دولتی مثل 

خانه کارگر می خواهند با یک می امسال، بساط 

 انتخاب بورژوازی را گرم کنند.

نمایش "دمکراسی" بورژوازی ایران و خطر عروج 

ناسیونالیسم در جامعه، شدت گرفتن انشقاق های 

قومی و مذهبی و شرایط جنگی و کشتار مردم 

خاورمیانه از یک سو، هجوم به معیشت طبقه کارگر 

و محرومان ایران و به میدان آمدن مرتجع ترین 

جریان های سیاسی بورژوایی در آمریکا و اروپا از 

طرف دیگر، یک می امسال را با وضعیت متفاوتی 

روبرو کرده است. روز جهانی کارگر و اعالم 

همبستگی پرولتاریا در این دوره از این جهت اهمیت 

دارد ، که در برابر جدال های ویران گِر قطب های 

امپریالیستی و دولت های منطقه و گروه های جنایت 

کار، صفی از اتحاد طبقه کارگر در سراسر جهان 

شکل بگیرد. طبقه کارگر به مثابه یک طبقه جهانی، 

منافع و مطالبات مشترک و جهان شمولی را دنبال 

می کند. هم سرنوشتی پرولتاریای منطقه و کل جهان، 

امری بدیهی است. یک می امسال " نه " بزرگی 

است در مقیاس جهانی به نابرابری، محرومیت، نا 

امنی و جنگ و کشتاری که بورژوازی در چهار 

 گوشه جهان تحمیل کرده است.

کارگران، فعالین آگاه و رهبران طبقه کارگر ایران، 

در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می روند که 

همبستگی طبقاتی بیش از پیش ضرورت دارد. اکنون 

پس از گذشت یک سال از هیاهوی بورژوازی مبنی 

بر "گشایش اقتصادی" ، بهبود شرایط زندگی از باال 

و به وسیله بورژوازی رنگ باخته است.  بورژوازی 

در این مسیر هم شکست خورده و به بن بست رسیده 

است. با توجه به این شرایط  اتحاد طبقه کارگر علیه 

توهم های ذهنی بورژوازی و کل سیستم تولید 

فرهنگ و ایدئولوژی اش، علیه تقسیم بندی های 

ساختگی جنسی و قومی و مذهبی، راه به دست گرفتِن 

سرنوشت آینده را نشان می دهد. بورژوازی ایران و 

حاکمیت سیاسی اش در این دوره از نمایش دمکراسی 

دست شان خالی است. " دمکراسی" حتی در میان 

دولت های مدعی اش ، بی آبرو تر از آن است که 

افقی را ترسیم کند. " نه "  بزرگ در یک می به راه 

حل های بورژوایی برای خالصی از این وضعیت، 

اعتماد به نفِس دوباره را به طبقه کارگر باز می 

گرداند. پرولتاریا ایران به عنوان جمعیت عظیمی از 

یک طبقه جهانی، در این روز با اعالم هم سرنوشتی 

خود با کارگران منطقه، می تواند یک می را به روز 

همبستگی طبقاتی تبدیل کند. کارگران و محرومان 

ایران می توانند در مقابل کسادی و بی افقی اقتصادی 

و سیاسی بورژوازی، هم قسم شوند تا امید به 

برقراری برابری، رسیدن به جامعه انسانی و رهایی 

 یافتن از چنگال سرمایه داری را زنده کنند.

 هیئت تحریریه نشریه گام

 6936اردیبهشت  6

 

7 
1396فروردین،اردیبهشت  -شماره هشتم  



 یادداشت

قهرمان کیست و مقصر 
 کجاست؟

 نسیم ریگی

فاجعه ای دیگر؛ اما این بار دور از پایتخت، دور از 
هیاهوی شهر و در تاریکِی مطلق، جاایای در خاار  
از شهر.  جایی که حتی با نبوِد سلفی باگایاراِن ماانا  
از رساندِن امدادرسانِی درسات،  بااز های ایان خاوِد 
کارگران بودند که به یارِی هی شتافتناد و بااز های باا 
گذشِت چند روز همچنان امادادرساانای باا مشاکا تای 

 مواجه شده است.

جایی که دور از غوغای شهر ، کارگرانی ماحاباو  
در زیِر زمین ، در فضایی آکنده از گااز ، چشای از 
این جهان فرو بستند تا با رفتنشان غوغایی دیاگار را 

 آغازکنند.

 

 اما این بار قهرمان کیست و مقصر کجاست؟

در هر جایی که پای کارگر و مناف ِ طبقه ی کاارگار 
در میان اسات باایاد دناباا  رِد پااِی کساانای باود کاه 
همواره در طو  تاریخ و باه رو  هاای گاونااگاون 
سعی در به انقیاد کشاانادِن رشاِر رناجابار داشاتاه اناد. 
همان هایی که با انباشِت سرمایه، هر روز بر رادرت 
شان افزوده می شود و در این جنِگ ردرت ها ، ایان 
طبقه ی رنجبر است که هر روز بیشتر از دیروز باه 

 سمِت نابودی سوق داده می شود. 

رنجبرانی که صاداِی فاریاادشاان هار روز بایا  از 
دیروز ، بلندتر می شود. اماا ایان صاداهاا در مایاان 
هیاهو وجنجا  شومان هاایای کاه پا  از وراو  هار 
فاجعه ای این چنایانای، ساعای در هادایات احسااساات 
مردی در مسیِر دلخاواه خاودشاان را دارناد، گای مای 
شود. شومن هایی که باا ساو اساتافااده از احسااسااِت 
مردی و با پیای های تسلیت و به رو  های گونااگاون 

 سعی در پاک کردن صورت مسئله دارند. 

همان کارگرانی کاه تاا رابا  از ایان حاادیاه صاداِی  
اعتراضشان به خاطر عقب افتادِن ماه ها حقوق شاان 
به گو  هیچ کا  نارسایاد، تابادیا  باه راهارماان مای 
شوند، رهرمانانی که در وارا  رارباانای اناد. راربااناِی 

 استیمار و بهره کشی.

ایان ساناااریااو بااا ماعاارفااِی چااناد مااقاصااِر صاوری بااه 
سرانجاِی خود می رسد ودر پایان  ماهار ساکاوت بار 
آن زده می شود. ساکاوتای کاه باا فااجاعاه ای دیاگار 

 دوباره به هیاهو تبدی  می شود...

این دوِر تسلس  سالیاِن سا  اداماه داشاتاه و ساا  هاا 
ادامه خاواهاد داشات ، تاا زماانای کاه آگااهاِی ارشاار 
زحمت ک  و بی حقوق جامعه ،مانعی در باراباِر آن 

 شود.
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 هبوط در پست مدرنیسم

 رهام یگانه

روشنفکران دینی در به در به دنبال یک هویت منسجم 

و شفاف هستند اما گویی تاریخ با آن ها سر ستیز دارد 

یا شایدم برعکس! بعد از کلی دویددن و کدلدندجدار آخدر 

می بینند که بدر روی تدردمدیدِل مدحدافدظده کداری خدود 

هستند و هنوز ذره ای بده آرمدان هدای مدتدعدالدی خدود 

نزدیک نشده اند...تنها چیزی که ازشان می ماند بددندی 

عرق کرده است که نشان از فعالیت طاقدت فدرسدا مدی 

هدیدچ کددام از بدحدث هدایشدان بده تدغدیدیدر وضدع باشد! 

 موجود نمی انجامد و محکوم به سفسطه گرایی هستند.

شاید تنها راه نجاتشدان شدایدد یدک شدک ریشده ای بده 

روش تفکر و موضعشان باشدد...آن هدا ندتدوانسدتدندد بدا 

مدرنیته کنار بیایند یعنی اصل اندتدقداد و امدر مدندفدی و 

شکداف دروندی را درک ندمدی کدندندد و مدی خدواهدندد 

 همرواره خال ها را با امور معنوی پر کنند.

آنها اگزیستانسیالیست هستندد بده ندحدوی کده شدریدعدتدی 

بود، مارکسیست هستند بده ندحدوی کده شدریدعدتدی بدود 

)مارکسیسم اسالمی!(. آن هدا هدم بده ذات الدهدی بشدر 

)تددقدددم مدداهددیددت بددر وجددود( اعددتددقدداد دارنددد و هددم 

اگزیستانسیالیسم )تقدم وجود بدر مداهدیدت(. کسدی مدثدل 

شریعتی هم در پی سدندت و چدارچدوب دیدندی بدود هدم 

عصیانگر! او با نگاه به صد هدا سدال پدیدش بده دندبدال 

اسالم حقیقی بود و با نگاه به روح زمدانده ی خدود بده 

دنبال تغییر وضعیت بود به طوری که کلیت و ساختار 

اصلی تغییری نکند. او می گفت یا باید دیدن و هدندر و 

فلسفه را از انحصار طبقاتیش خارج کرد و یا هدرکددام 

را از ریشه رد کرد و موضدع رادیدکدال گدرفدت.او بده 

چیزی اعتقاد داشت که در عمل خودش را ندقدض مدی 

 کرد.

همانطور که او فیگور الهام بخش روشدندفدکدران دیدندی 

حاضر است نباید تعدجدب کدرد کده چدرا آندهدا فدوبدیدای 

نظریه روانکاوی و حقیقتی به نام ناخودآگاه را دارندد. 

آنها اغلب طوری رفتار می کنندد کده گدویدی فدرویدد و 

بسیاری از متفکران مدرن به دنیا نیامده بودند! یا اگدر 

هم حرفی زده مدی شدود بدا تدرجدمدان اخدتدصداصدی و 

 غیرعلمی خودشان است.

در حددال حدداضددر ایددن درد بدده صددورت نشددانددگددان 

روشنفکر دینی بروز می کند جایدی کده اسداس را بدر 

پاک بودِن ذاِت انسان می گذارند گویدی انسدان از بددو 

تولد فرشته است و بده مدرور زمدان در جدامدعده بدعدد 

شیطانی و منفی در او بده وجدود مدی آیدد و رشدد مدی 

کند! مثال کسی مثل مصطفی ملکیان وقتی می خدواهدد 

به روان آدمی بپردازد وارد هدمدان گدفدتدار هدای شدبده 

عرفانی و معندوی مدی شدود و گدویدی روح الدهدی را 

جایگزین ناخودآگاه می کند.تا جایی که برای تدوضدیدح 

ساده ترین مسائل روانکاوانه حقیقتا دشدوار تدریدن راه 

را انتخاب می کند و در نهایت می بینیدم بدجدای ایدندکده 

نتیجه سخن حداقل چرخش به خود حقیقت مادی انسدان 

باشد، در میان طبقه هفتم آسمان با یک پایان بداز تدمدام 

 می شود !

او در یکی از سخنرانی هایش با مضمون "عقالندیدت" 

اصرار می ورزید که هرکس که ادعایی درباره جهان 

هستی می کند باید در نظر بدگدیدرد کده آن ادعدا ندظدر 

خودش است و نه حقیقت واقعی! او می گوید دو جدور 

برخورد در برابر یک چراغ سرخ وجود دارد  یدکدی 

اینکه کسی بگوید رندگ چدراغ سدرخ اسدت و دومدی 

بگوید رنگ این چراغ به نظرم سدرخ مدی آیدد.خدب و 

ایشان طرفدار گروه دوم هستند چون فکر می کنند کده 

به اندازه ی آدمها انگار حقیقت وجود دارد و هدرکسدی 

ادعایی می کند صرفا یک نظدر شدخدصدی اسدت و مدا 

کال چیزی نیستیم جز یکسدری حدیدوان کده واقدعدیدت و 

تاریخش از درون ذهنیت مدخددوش خدویدش درک مدی 

کند! و خب نتیجه این می شود که انسان هیچ حدقدیدقدتدی 

را نمیتواند درک کند و حتی نشانش دهد و ما با نسدبدی 

گرایی در مقیاس تک تک انسان ها طرف مدی شدویدم. 

او معتقد است که هرکسی که فکر کند ادعدایدش حدامدل 

حقیقت است بویی از عقالنیت ندبدرده اسدت چدون ایدن 

کار فقط در تدواندایدی خدداوندد مدی گدندجدد. مدثدال کسدی 

مدعی شود که خود جناب ملکیان انسان اسدت و مدثدال 

خرگوش نیدسدت او صدرفدا ادعدایدی کداذب دربداره ی 

جهان هستی کرده است! این درک غیر دیالکدتدیدکدی و 

غیر ماتریالیستی از تاریخ یکی از مشکالت اساسی او 

 و امثالش است.

او می گوید جدامدعده ی مدا بدت پدرسدت و شدخدصدیدت 

پرست شده و همچنان میبیدندیدم کده شداگدردان پدر و پدا 

قرص مصطفی ملکیان مثل یک پدیدامدبدر مددرن بدا او 

برخورد می کنند! بر مبندای حدرف خدودشدان کده هدر 

تغییرو رفتار فردی در جدامدعده هدم تداثدیدر مدی گدذارد 

میبینیم که رفتار ایشان شاگردانی دگم و مالنکولیک و 

استاد پرست تولید کرده است.زامبی هایی کده تدا بدوی 

کهنگی و ارتجاع به مشامشان می رسدد بده سدمدت آن 

حمله ور می شوند تا غذای روحی خودشان را تدامدیدن 

کنند! شاگردانی که دنبال همان ده روش کدلدیددی بدرای 

موفقیت و پانزده روش بدرای اخدالقدی زنددگدی کدردن 
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و ... هستند و این اسدت تدنداقدض ندظدریده و عدمدل )بده 

معندای عدام(. مصدطدفدی مدلدکدیدان ندمدونده ی یدکدی از 

روشنفکران مالنکولیکی است که به طرز بدیدمدارگدونده 

ای سعی دارد تا موالنا را از خاک بکشد بدیدرون و از 

درون جمجمه ی پوسیده اش به جامعده ی مددرن ندگداه 

کند و ادعای تفکر نو و تطبیق موالندا و عدرفدان را بدا 

 جهان معاصر داشته باشد.

او با تاکید بر تمایز فقدهدا و عدرفدا و تداکدیدد بدر اخدالق 

انفسی و درون گرایی در این توهم همیشدگدی فدرو مدی 

رود که گدویدی یدک دروندی وجدود دارد کده در آندجدا 

احتمداال بده خددا هدم مدی شدود رسدیدد! و او حدتدی بدر 

تئوریک بودن عرفان هم تاکید می ورزد کده دیدگدر بده 

 زور توهمات را به علم بچسباند.

علی شریعتی در ))توتم پرستی(( اصرار می ورزد که 

هرکسی توتمی دارد که یادگار بهشت و هبوط و آدمیدت 

اوست!خالصه او تا آنجایی می رود که توتم هرکس را 

با واالترین صفات معنوی و اخالقی انسانی پدیدوندد مدی 

زند و در آخر می گوید توتم من قلم است! مثل این مدی 

ماند که کسی در حال حاضر بگوید تدوتدم مدن کدیدبدورد 

است! این کیفیت پرستش یدک شدی بدیدشدتدر بدا مدفدهدوم 

فتیشیسم پیوند می خورد تدا ایدندکده یدک کدیدفدیدت واالی 

انسانی و اخالقی داشته باشد.و هرچه جلوتر مدی رویدم 

می بینم او قلم و در نتیجه نویسندگی را  با آرمدان هدای 

خود پیوند می زند. گویی او تفاوتی بین کنش سیاسی و 

نوشتن نمی بیند و همین شوق انقالبی کاذبدش بدا تدوجده 

بدده روح زمدداندده ی خددود دسددت خددوش هددیددچ انددقددالب 

روشنفکری یا یک گسست عمیق فکری و فرهنگدی در 

تاریخ ایران نشد جز اینکه اسم یدک خدیدابدان را از آن 

 خود کرد! 

روشنفکران دینی تصور می کنند یدک فضدای دروندی 

در سوژه انساندی وجدود دارد کده در آن آدم بده طدور 

مدطدلدق آزاد اسدت امددا هدمدیدن تدفدکددر غدیدر سدیداسدی و 

غیرمادی آن ها اجازه نمی دهد تا به ایدن درک بدرسدندد 

که این سوژگی و فضاهای درونی انسانی مددام تدوسدط 

ایدئولوژی و سیستم های بازنمایانه دولتی بر سداخدتده و 

 استعمار می شود.

ما میگوییم که این تئوری است که بده انسدان فدکدر مدی 

کند نه دین یا عرفان. نظریه ی ماتریالیستی و اندتدقدادی 

دغدغه ی کشف حقایق مادی و اجتماعی انسدان را در 

تاریخ دارد، نه چسبیدن به یک هدویدت هدای خدیدالدی و 

 ارتجاعی.

آنها با تفکر و فلسفه و نظریه ها کدیدن تدوزی دارندد.آن 

ها می دانند که جنبش های انقالبی با نظریه هدا ظدهدور 

کردند، می دانند که جامعه و تاریخ ما در تدفدکدر عدقدب 

مانده است اما این دانسدتدن در اعدمداق نداخدودآگداهشدان 

زیر زباله های ذهندی آندهدا دفدن شدده اسدت. در ایدندجدا 

ضروری می دانم تا به افسانه ی ))روباه و انگور(( از 

داستان های ازوپ اشاره کنم که حدقدیدقدت راسدتدیدن ایدن 

موجودات را عیان مدی کدندد: "اندگدور هدای شدیدریدندی 

هست که آب از دهان روباه سرازیر کرده ولدی دسدتدش 

به آن ها نمی رسد . بعد از آن که چند بار باال می جدهدد 

تا انگوری بده دسدت آورد روبداه دسدت از تدالش مدی 

شوید.روباه صحنه را ترک می گوید و خود را متدقداعدد 

می کند که آن انگور ها اصال شیرین نیستند و تدرش و 

 بدمزه اند!" 

روشنفکران دینی از حامالن سنت کدهدنده و ارتدجداعدی 

 .مردگاِن ایرانی هستند

بحران زیست محیطی، 

مشکل مصرف بی رویه و 

 افزایش جمعیت

 علی ایران پور

جمعیت جهان از مرز هفت مدیدلدیدارد ندفدر گدذشدتده  
است. گرچه بخش بزرگتر این جمعیت فدقدیدرندد امدا 
بخش چشمگیری از آن را الیده هدای مدیداندی یدا بده 

بورژوازی تشدکدیدل    اصطالح طبقه متوسط و خرده
کدوچدک جدمدعدیدت    می دهند و در باالی هدرم، الیده

طبقه سرمایه دار و مالکداندی کده دارنددگدان ثدروت 
های کوچک تا میلیاردرهای بزرگ را شدامدل مدی 

 شوند قرارمی گیرند.

گرچه طبقه حاکم از الیده هدای گدونداگدون سدرمدایده 
داران کوچک تا ابرسرمایه داران تشکیدل شدده امدا 
نمی توان منکر این امر شد که نوعی اشرافدیدت در 
میان طبقده و خداندواده هدای آندان شدکدل گدرفدتده و 
مصرف بی رویه کاالها و ریخت و پاش بی حدد و 
حسدداب، مددنددش رفددتدداری ایددن طددبددقدده را نشددان مددی 
دهد.عالقه و چشم هم چشمی در دستیابی بده اشدیداء 
پددرزرق و بددرق و مددظدداهددر هددوش ربددا، انددواع 

 کددددددددلدددددددددکددددددددسدددددددددیددددددددون هددددددددا، ویددددددددالهدددددددددا   
و آپارتمان های لوکدس و حدتدی خدریدد زیدبدائدی از 
طریق جراحی های پزشکی و دیگر انواع پرسدتدش 
کاال از دهه شصت میالدی در قرن بیستم و پس از 
بازسازی خرابی های جنگ دوم جدهداندی وسدیدطدره 
صندعدت سدیدندمدا و مدد بدر فدرهدندگ خداندواده هدای 
ثددروتددمددنددد درغددرب، دور جدددیدددی از رقددابددت در 

 مصرف را به وجود آورد.

فرهنگ مصرفی طبقه سرمایه دار امدری ندبدود کده 
در همان طبقه محبوس بماندد و قدبدل از هدمده الیده 
های خدرده بدورژوازی وطدبدقده مدتدوسدط مددرن و 
شهری را متاثر می ساخت.در رابطه با ایدن گدروه 
های میانی، استانداردهای جهانی شده زنددگدی تدوام 
با رفاه و مصرف، الگدوئدی را ارائده مدی دهدد کده 
بخش دو اقتصاد یعنی بخش تولید کاالهای مصرفدی 
که انواع مصنوعات کم دوام پوشاک و خوراکی تدا 
کاالهای پردوام مانند خودرو و ساختمان را شدامدل 
می شوند بار سنگینی را بر دوش امکانات تولدیدد و 
نیروهای مولده از جمله زمدیدندی کده در آن زیسدت 
می کنیم آورده است. تاثیر این شیوه از زنددگدی بدر 
خانواده های طبقه کارگر اگدر نده بده مدقدیداس هدای 
طبقه متوسط ولی در اندازه های کوچدکدتدر مشدهدود 
است زیرا بخشی از آن در سبد زندگی طبقه کارگر 

 قرار گرفته است.

پیشرفت دانش پزشکی و نظام تدنددرسدتدی بده طدول 
عمر بشر افزوده، از مرگ ومیر کودکان کاسدتده و 
یکی از عوامل افزایش سریع جدمدعدیدت را مدوجدب 
شده است. همچنین، پیشرفت در فرآیندد بدهدره وری 
نیروی کار در زمینه تولید کداال بده هدمدراه ارتدقداء 
سطح انتظار انسان ها از زنددگدی، مدوقدعدیدت هدای 
جدیدی را به وجود آورده است. کشدورهدای جدهدان 
سوم مانند چین و هند تبدیل به کارخانه هدای جدهدان 

شده اند و بدا ظدرفدیدت هدای بسدیدار بداال بده تدولدیدد 
کاالهای ارزان پرداخته و امکانات  گسترده ای را 
برای پاسخگوئی به تقاضاهای مصرفی رو به رشد 

 انسان ها در گستره ای جهانی فراهم آورده اند.

از دیدگاه مارکس، یکی از عدوامدلدی کده رشدد بدی 
وقفه تولید سرمایه داری را مهار می کند محدودیت 
های طبیعی می بداشدد و بده ندظدر  مدی رسدد کدره 
زمین به عنوان مادر طبیعت، ما را در موقدعدیدت و 
شرائط زیست محیطی نامناسبی قرار داده اسدت تدا 
مجبور شویم تغییری اساسی در مسیر کنونی روش 
زندگی خود بدهیم. استفاده بی وقفه از منابع طبیعدی 
چددون جددنددگددل هددا، مددعددادن و کددان هددا، دریدداهددا و 
اقیانوسها، آب های سطحی و زیدرزمدیدندی و سدایدر 
جلوه ها و زمینه های طبیعت بدرای نده فدقدط ادامده 
حیات هفت میلیارد انسان بلدکده مصدرف بدی رویده 
این منابع به شکل کاالها، ما را وادار می سدازد بده 
آینده بشریت بر روی کره زمین بیاندیشیم و ندگدران 

 آن باشیم.

دانشمند سرشناس فیزیدک اسدتدیدون هداوکدیدندگدز از 

تالش برای یدافدتدن سدیداره ای دیدگدر بدرای زیسدت 

انسان در طی یک صد سال آینده سخن به میان مدی 

آورد.علیرغم پیشرفت سریع عدلدم در کشدف جدندبده 

های گوناگون کیهان وجهان هستی،ایده هداوکدیدندگدز 

یک خیال محض و کمی خنده آوربه نظر می رسدد. 

البته اندگدیدزه او قدابدل احدتدرام وسدتدایدش اسدت امدا 

سدددئدددواالتدددی در پدددیدددش روی مدددا مدددی گدددذارد:                               

آیا پیشرفت علم آنقدر سدریدع خدواهدد بدود تدا ایدده  -

هدداوکددیددنددگددز طددی یددک صددد سددال تددحددقددق یددابددد                                                        

آیا منابع اقتصادی کافی برای پیاده سازی آن ایدده  -

در زمدددان هدددای مدددقددتدددضددی فددراهدددم مدددی شدددود                                                            

آیا عقالنیت الزم در طبقات حاکم کشورها بوجدود  -

می آید تا با ایجاد نظام های عادالنه و دموکدراتدیدک 

وتحت یک سازماندهدی واحدد، کدل بشدریدت را بده 

تالش در جهت یافتن سیاره ای دیگر بدرای زیسدتدن 

 سوق دهند                                                                
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با توجه به گرایشات و چارچوب های کنونی، جدمدعدیدت 

کره زمین طی یک صد سال آینده به مدرزهدای چدندد ده 

مددیددلددیددارد خددواهددد رسددیددد و در صددورت تددحددقددق ایددده 

هاوکینگز، چقدر از آن جمعیت قابدل اندتدقدال بده سدیداره 

 مورد نظر خواهند بود 

از آنچه آمد می خواهم این نتیجه را بگیدرم کده بدایدد بده 

زمین خود بازگردیم. به مادر طبیعت و با آن به احدتدرام 

رفتارکنیم. آیا نظام سرمایه داری و سیاست گدردانداندش، 

الگوئی مناسب برای رفتار فردی تک تک ما انسان هدا 

به دست خواهد داد تا به زمین احترام بگذاریم  از ندظدر 

من، پاسخ منفی و یک نه بزرگ است چدون، ندیدازهدای 

پیوسته رو به فزونی و درموارد بسدیدار بدی اهدمدیدت و 

خودخواهانه ما که متاثر از تدبدلدیدغدات و آگدهدی هدا مدی 

باشند، منبعی برای تولید بیشتر کاالها و سدود افدزوندتدر 

تولید سدرمدایده داری اسدت. بدعدالوه سدیداسدتدمدداران در 

حلی برای کنترل جدمدعدیدت   کشورهای سرمایه داری راه

انسان به دست نمی دهدندد بدلدکده بدطدور آگداهدانده و در 

بسیاری از موارد ناآگاهانه به تشویق افدزایدش جدمدعدیدت 

 پرداخته وآن را بعنوان منبع قدرت سیاسی می نگرند.

اما آیا آنچه در باال به آن اشاره شد یک دیدگاه مالتدوسدی 

درباره رشد سریع جمعیت و عدم امکان سدرعدت رشدد 

مشابه در تولید خوراک است  پاسخ به این سئوال خدیدر 

است. "نظریه جمعیت" کشیش توماس رابرت مدالدتدوس 

در قرن نوزدهم میالدی بر این اسداس اسدتدوار بدود کده 

جمعیت در انگلستان بر اساس تصاعد هندسی رشد مدی 

کند در حالیکده رشدد تدولدیدد در کشداورزی بدا تصداعدد 

عددی باال می رود. هرچند نظریه مدالدتدوس بده اعدتدقداد 

مارکس یک سرقت ادبی از دیگر نویسندگان بریتانیائدی 

بود که کشیش به نام خود ضبط و ثبت کرد اما مالدتدوس 

آن تئوری را مبنای توجیه کاهش دستمزد و فقر مدطدلدق 

کارگران قرار داد تا نشان دهد اگر کدارگدران دسدتدمدزد 

 باالتر دریافت کنند بیشتر زاد و ولد می کنند.

دیدگاهی که من می کوشم بطور مختصر تدوضدیدح دهدم 

و ازآن دفاع می کنم مطلب جدیدی نیدسدت. بسدیداری از 

دانشمندان آگاه و روشن از چندین دهه گذشته نسدبدت بده 

تخریب محیط زیست هشددارهدای الزم را داده اندد امدا 

نکته مهمی که کمتر مورد توجه قرار گرفته افزایش بی 

رویه جمعیت است که بده ندوبده خدود مدحدیدط زیسدت و 

گونه های گیاهی و حیوانی را با خطر ندابدودی روبدرو 

ساخته است. ظرف پنجاه سال گذشته جدمدعدیدت بشدر از 

سه ونیم میلیارد نفر به بیش از هفت میلیارد نفر رسدیدده 

است. این امر نشان می دهدد ندظدام سدرمدایده داری کده 

خود متهم شماره یک تخریب محیط زیست است از پس 

این بحران بر نمی آید. آگاهی انسان از این خطر او را 

ملزم می سازد تا نسبت به کنترل افزایش جمعیدت اقددام 

کند. زیست پایدار و انسانی حکم می کند بیشتر به دنبال 

کیفیت زندگی باشیم خصدوصدا کده مدندابدع مدادی بدرای 

تحقق این هدف وجود دارد اما افزایش جمعیت در عدیدن 

حال که نیروی کار ارزان بدرای ندظدام سدرمدایده داری 

فراهم آورده که باید توسط کارکنان جامعه تامین زندگی 

شوند، تقاضاهائی به وسعت یدک بدازار بدزرگ وتدمدام 

نشدنی برای کاالهای تولید شدده فدراهدم مدی کدندندد. هدر 

انسدان پدیددش از زاده شدددن از زهددان مدادر ندیددازهددای 

زیست محیطی خود را تحمیل می کند. نیازهائی که گدر 

چه انسانی هستند اما طبیعت را نیز به فرسودن خدویدش 

فرامی خوانند. کنترل افزایش جمعیت در شرائط امروز 

یک امر اساسی است و بخشی از آگاهدی اجدتدمداعدی بده 

حساب می آیدد. هدمدان آگداهدی کده ضدرورت اسدتدقدرار 

 سوسیالیسم را ندا می دهد.  
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پس از سقوط دولت شهرهای یونان باستان، بیدش از 

دو هزار سال گذشت تا سدراندجدام در قدرن هدجددهدم 

جوامعی پدید آمد که می توان دمدوکدراتدیدک خدواندد. 

 1991نخستیِن آنها ایاالت متحده آمریکا بود کده در 

ایجاد شد. سپس سیزده سال بیشتر ندگدذشدتده بدود کده 

نیروی محرک کامدال تدازه  1973انقالب فرانسه در 

ای شد تدا آرمدان هدای مشدابدهدی در سدراسدر اروپدا 

اشاعه یابد. اندیشه ها و از همده مدهدم تدر انددیشده ی 

تددلددفددیددق آزادی فددردی و بددرابددری اجددتددمدداعددی نددقددش 

پددیددشددتددازی در ایددن تددحددوالت ایددفددا کددردنددد. دوران 

دموکراتیک پایان عصدر اسدتدبدداد را مشدخدص مدی 

کرد و دموکراسی با دادن اقتدار به شهدرونددان، ایدن 

وضعیت را تغییر داد. در قرن نوزدهدم دمدوکدراسدی 

در کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمدالدی کده 

شاهد ظهور جامعه ی سرمایه دارِی صنعتی بدودندد، 

ریشه گرفت و گسترش یافت. در قرن بیستم، آرمدان 

های دموکراتیک آن قدر مستدحدکدم بدودندد کده حدتدی 

رژیددم هددای غددیددر دمددوکددراتددیددک ادعددا مددی کددردنددد 

دموکراتیک هستند. بدا ایدن وجدود، دمدوکدراسدی در 

بعضی جاها مانند آلمان نازی به دست نیروهای ضد 

آن تضعیف شد. تاریخ سیاسی دو قرن گذشته جامعده 

شناسان را واداشته است پیدش شدرط هدای اسدتدقدرار 

دموکراسی را تعیین کنند و خطرهای عدمدده ای کده 

نظام های دموکراتیک را تهدید می کنند کشف کندندد. 

بر این اساس در این مقاله مختصرا از دو جدبدهده ی 

آزادی خواه، اما متفاوت پدیدرامدون دمدوکدراسدی مدی 

 پردازیم و با هم مقایسه شان می کنیم.  

دگرگونی های اواخر قرن بیستم نظیر سدقدوط دیدوار 

برلین و نابودی اتحاد شوروی، برخی محققان مداندندد 

را بر آن داشته است که استدالل  1فرانسیس فوکویاما

کدنددنددد مددا وارد عصددر جدددیدددی شددده ایددم کدده در آن 

ایدئولوژی های قدیمی جذابیت خود را از دست داده 

اند و نبرد بر سر آنها به پایان رسیده است. بده طدور 

خالصه او معتقد است که دموکدراسدی ندمدایدنددگدی و 

سرمایه داری الگوهای بی رقیبدی هسدتدندد کده بدرای 

نظام های سیاسی و اقدتدصدادی در جدهدان مدعداصدر 

، 2ظهور کرده اند. برخی نیز از جمله بنجامین باربر

درباره ی خصلت محدود و ضعیف دموکراسی های 

امروزی ابراز نگرانی کرده اند و در زمینه ی ندیداز 

به یافتن شیوه هدای گسدتدرش مشدارکدت شدهدرونددان 

 استدالل کرده اند. 

دموکراسی صوری؛ مقایسه دیدگاه های وبر و میک 

 سینزوود 

 هیراد پیر بداقی
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، انددیشدمدندد مشدهدور 2مااکاو وباردر این میان، آرای 

آلمانی، درباره ی دموکراسی دشدوارتدر از بداقدیدسدت. 

زیرا برای درک آن باید دانست که دیدگداه هدای او بدا 

درک وی از تددوسددعدده ی سددرمددایدده داری و رشددد 

بددوروکددراسددی هددا چددگددوندده در ارتددبدداط اسددت. وبددر 

دموکراسی را فقط وسیله ای برای دستیابی بده هددف، 

و نه هدفی مستقل، می دانست. بنابراین طدرفدداری او 

از دموکراسی همیشه طرفداری مدعدتددلدی بدوده اسدت. 

یدادآور شدده اسدت، وبدر   4همان گونه که آنتونی گیدنز

دموکراسی چیزی کسدالدت آور » از این می ترسید که 

و فاقد بُعد قهرمانانه باشد و مدیدان حدالدی یدکددسدت بده 

با وجود این، کامال آشکار است که وبر  »وجود آورد.

می کوشید آن دسته از تحوالت سیداسدی را در آلدمدان 

ترویج دهد که هدف شان بیشتر پیشرفدت دمدوکدراسدی 

بددود تددا تضددعددیددف آن. دربدداره ی تددعددریددف او از 

دموکراسی باید گفت که او معتقد بود دمدوکدراسدی بده 

نظامی سیاسی گفته می شود که در آن مردم مشارکت 

کننده در نظام حکومتی به شمار می آیدندد و نده افدراد 

منفعل؛ و کلید مفهوم مشارکت درک معندای شدهدروندد 

بودن است. در دیدگاه وبر، شهروند بودن بده مدعدندای 

توانایی مشارکت در تصمیم گیری و تنظیم سیاست ها 

و نیز شرکت داشتن در انتخاب رهبران بود. او مسدلدم 

مددیدددانسددت کدده فددرایددنددد دمددوکددراتددیددک شدددن یددکددی از 

روندهای اصلی توسعه ی جهان مدرن است کده مدثدال 

در جنبش حق رأی، تقاضا برای بدرپدایدی ندظدام هدای 

سیاسی چندحزبی، درخدواسدت اندتدخداب مدندصدفدانده و 

گسترش نقش مجامع قانون گذار انتخابی مشداهدده مدی 

شددود. در چددنددیددن زمددیددندده ای، تددنددهددا شددکددل عددمددلددی 

اسدت کده در آن  دموکراسای ناماایانادگایدموکراسی، 

شهروندان قدرت تصمیم گدیدری درخدور تدوجدهدی بده 

مقامات رسمی انتخابی می دهند. در نتیدجده، یدکدی از 

 رهبری سیاسینگرانی های عمده ی وبر به موضوع 

مربوط می شد. زیرا موفقیت یا شکدسدت دمدوکدراسدی 

در هر کشور تا اندازه ی زیادی با تدواندایدی رهدبدران 

 سیاسی آن کشور تعیین می گردد. 

یکی از مشخصه های افکار ماکس وبر آندجداسدت کده 

نسبت خود را با مارکسیست هایی مشدخدص مدی کدندد 

که به درآمیختن آرزوهای دموکراتیدک بدا دگدرگدوندی 

سوسیالیستی اقتصاد گرایدش داشدتدندد. وبدر نسدبدت بده 

آرزوی آنان بدرای بدهدبدود شدرایدط زنددگدی طدبدقده ی 

کارگر از طریق جنبش اتحادیه ی کارگری عالقه ای 

نشان می داد و حتی بدر حدمدایدت از حدزب سدوسدیدال 

دموکرات میانه رو در انتخابات پافشاری می کرد. بدا 

این همه، او در انتقادهایش از متفکران چپ رادیدکدال 

لحن بسیار تند و خصمانه ای داشدت. عدبداراتدی چدون 

بیندش هدای تدخدیدلدی، نسدخده هدای کدژانددیشدانده و در 

مواردی تدوهدیدن آمدیدز، یدا زمداندیدکده مدی گدویدد رزا 

لوکزامبورگ جایش در بداغ وحدش اسدت! دلدیدل ایدن 

ارزیابی تندد ایدن بدود کده وبدر مدعدتدقدد بدود ایدندگدونده 

مارکسیست ها نمی توانند درک کدندندد کده دگدرگدوندی 

نابودی سدرمدایده داری و جدانشدیدندی   –انقالبی جامعه 

بدرخدی از مسدایدل اصدلدی ذاتدی را در   –سوسیالیسم 

جهانی صنعتی و بدوروکدراتدیدک حدل ندخدواهدد کدرد. 

تبدیل مالکیت خصوصی به مدالدکدیدت عدمدومدی بدرای 

بیشتر کارگران صنعتی اهمیت چندانی ندارد. وبر در 

کده طدی جدندگ  9مقاله ای تحت عنوان "سوسیالیدسدم"

جهانی اول منتشر گردید، چنین اظدهدار عدقدیدده کدرد: 

زیرا کارگران خیلی زود پی خواهند بدرد کده چده ...»

معدن در مدالدکدیدت خصدوصدی بداشدد چده عدمدومدی، 

وبدر  »سرنوشت کارگر معدن ذره ای تفاوت نمی کند.

فکر می کرد که برنامه ی سوسیالیستی که اسداسدا آن 

را درخواستی برای ایجاد دولت رفاه می دانست، تنهدا 

در صورتی اهمیت عملی می یابد که در چدهدارچدوب 

پارامترهای سرمایه داری مطرح گدردد و خدواسدتدار 

اصالحات سیاسی به سود آن دسته از اعضای جامدعده 

باشد که از نظر اقتصادی از همه محروم ترند. بدرای 

هرگونه امکان دست یابی به چنیدن هددف هدایدی الزم 

است نظام دموکراتیک چندد حدزبدی ای وجدود داشدتده 

ندظدریده ی  "مدل آرماانای"باشد. برای شناخت بیشتر 

سدیداسدی وبدر، کدده مددت هداسدت در تدقدابدل بدا کددارل 

مارکس در میان بدرخدی از دانشدگداهدیدان مدحدبدوبدیدت 

خدداصددی پددیدددا کددرده اسددت، ابددتدددا بددایددد بددا اصددطددالح 

در جامعده شدنداسدی سدیداسدی وبدر آشدندا  1"هرشافت"

 "سالا"اه"یدا  "اقاتادار"شویم. این اصدطدالح مدعدمدوال 

ترجمه می شود و با اصطالح اساسی دیدگدری یدعدندی 

یددا "قدددرت" ارتددبدداط دارد. "قدددرت" بدده   9"مدداخددت"

توانایی به اندجدام رسدانددن هددف، بده رغدم هدرگدونده 

مقاومت، و وادار کردن دیگران به اندجدام دادن آندچده 

ما می خواهدیدم اشداره دارد. "اقدتددار" بده وضدعدیدتدی 

اشداره دارد کدده در آن افددراد از نددظددر عددمددوم مددردم 

دارندگان به حق یا مشروع قدرت پنداشته مدی شدوندد. 

به دیگر سخن، قدرت به توانایی کاربرد زور اطدالق 

می شود، اقتدار ویژگی اضافی رضایت را نیز در بر 

دارد. وبر هرشافت را ویدژگدی تدغدیدیدرنداپدذیدر جدهدان 

سیداسدت مدی دانسدت. ایدن هدم در مدورد رژیدم هدای 

دموکراتیک صدق مدی کدرد و هدم رژیدم هدای غدیدر 

دموکراتیک، و از این واقعیت گریزی ندیدسدت کده در 

قلمرو سیاسی، همیشه با مبارزه بر سر قددرت رو بده 

رو می شویم. به همین دلیل در میان برخی چپ هدای 

رادیکال متهدم بده ارائده ی تصدویدری تسدلدیدم شدده و 

بازنده است. وبر در "اقدتدصداد و جدامدعده"، یدکدی از 

الگوهای مفهومِی نوع آرمانی "سلطه ی مشروع" را 

تشخیص می دهد که اطاعدت  قانونی-عقالنیسلطه ی 

از حاکمیدت غدیدر شدخدصدِی قداندون اسدت. در جدهدان 

مددعدداصددر ایددن نددوع اقددتدددار، نددوعددی اسددت کدده بددا 

بوروکراسی ارتباط دارد. وبر مدعدتدقدد بدود کده رژیدم 

های دموکراتیک نداگدزیدر شدامدل گدروه هدای بدزرگ 

کارکندان اداری مدتدخدصدصدی هسدتدندد کده بدر اسداس 

تخصصشان به مشاغل خدود مدندصدوب مدی شدوندد و 

بوروکراسی های نیرومند جزء ذاتی دموکراسی هدای 

مدرن هستند. آنها را نمیتوان از میان برد زیدرا بدرای 

تامین کارکرد عقالنی سازمان های بزرگ ضدروری 

اند. وبر گمان مدی کدرد کده یدگدانده پدادزهدر اثدرهدای 

تحمیق کننده ی سلطه ی بوروکراسی، نظامی سیاسدی 

 7است که آن را "دموکراسی مبتنی بر آرای عمومدی"

نامیده است. راه حدل پدیدشدندهدادی وبدر بدرای کداهدش 

پدیددامدددهدای مددندفددی سدلددطدده ی بددوروکدراتددیددک، کدده بدده 

الیگارشی مدبددل نشدود، اسدتدفداده از دمدوکدراسدی در 

برابر بدوروکدراسدی اسدت. بده طدوریدکده در تدقدابدلدی 

مدیدان ایدن دو، پدارلدمدان کدارآمدد در بدرابدر  3سازنده

بوروکراسی دولتی، بدوروکدراسدی دولدتدی در بدرابدر 

رهبری سیاسی، رهبری سیاسِی گزینش شده بدا آرای 

عمومی در برابر بوروکراسی حزبی، و بوروکراسی 

 حزبی در برابر جمعیت به هیجان آمده قرار گیرند. 

نهایتا در آرای وبر، آرزومندی های برابری خواهانده 

ی سوسیالیسم به دلیل ضرورت بوروکراسدی در هدر 

جامعه ی صنعتی، ممکن نیست تحقق یابد. ایدن جدمدع 

بندی را از عقاید وبدر مدیدتدوان کدرد کده در حدقدیدقدت 

تعریف از خود مدخدتدارِی قددرت سدیداسدی در مدقدابدل 

قدرت اقتصادی، آندگدونده کده او درک مدی کدندد، بده 

تعمیم برداشتی از قدرت اقتدصدادی وابسدتده اسدت کده 

مختص به یک شکل اجتماعی ویدژه، یدعدندی سدرمدایده 

داری، بوده و از پدیدش، جددایدی مشدخدصدی را مدیدان 

قدرت اقتصادی و قدرت سیداسدی قدرار مدی دهدد. در 

، 10الان مایای سایانازوودمیان منتقدان نظریات وبدر، 

جددایددگدداه ویددژه ای دارد. جددایددی کدده ادعددا مددی کددنددد: 

پیچیدگِی نظریه ی علیت اجتماعِی وبر تا حد زیدادی »

بی پایه است و برداشت او از قدرت اقتصادی، تنها با 

واقعیت های اقتصاد سدرمدایده داری مدتدنداسدب اسدت. 

چارچوب مفهومی وبر برای درک قددرت اقدتدصدادِی 

جوامعی که در آن مدالدکدیدِت ایدجداد شدده بده صدورت 

سیاسدی، ندقدش مسدلدطدی را ایدفدا مدی کدندد و در آن، 

مناسبات میان سرمایه داران و تولید کنندگاِن مستقدیدم، 

از لحاظ حقوقی و سدیداسدی تدعدریدف شدده، ندامدنداسدب 

 »است.

حال برای تحلیل و نقد بهتر و دقیق تدِر آندچده از وبدر 

مددرور کددردیددم، سددراغ بددخددشددی از آرای الددن مددیددک 

سینزوود می رویم تا در بحث هدای غدالدبدا ثدابدتدی کده 

وبر را چماق مناسبی برای کوبیدن بر سر مدتدفدکدران 

مدی   –از جمله خود مارکس   –تحول خواه و رادیکال 

بینند، شدریدک شدویدم و ندقدطده ندظدرات ایدن مدتدفدکدر 

بررسدی دموکراسِی سرمایه داری معاصر را در باب 

کنیم. او در اثر مشهور خود "دمدوکدراسدی در بدرابدر 

سرمایه داری" پس از بررسی تاریخِی حقوِق سیاسدِی 

شهروندی از زمان یونان باستان و چدگدوندگدی ایدجداد 

مالکیت سیاسی در جوامع پیشاسرمایه داری، عدندوان 

در دمدوکدراسدِی سدرمدایده دارِی مددرن، »میکدندد کده 

اقتصادی و بهره کشدی بدا آزادی  -نابرابری اجتماعی

ایدن درسدت اسدت  »و برابری مدنی هم زیستدی دارد.

که تولید کنندگان اصلی از نظر حقوقی وابسدتده یدا از 

لحاظ سیاسی محروم از حق رأی نیسدتدندد، امدا قددرت 

سدرمدایدده داری بدرای تصدداحدب ارزِش اضدافددِی کدداِر 

کارگران، به جدایدگداه حدقدوقدی یدا مددندی ثدروتدمدنددان 

وابسته نیست بلکه ناشی از عدم مدالدکدیدت کدارگدراندی 

است که آنان را ناگزیر می سازد تا نیروی کدار خدود 

را به ازای مزد مبادله کندندد تدا بده ابدزارهدای کدار و 

گذران زندگی دسترسی داشته باشند. میدک سدیدندزوود 

نشان داد که سرمایه داری با تدغدیدیدر مدحدل قددرت از 

سلطه ی ارباب به مالکیت، از اهمیدت جدایدگداه مددندی 

کاست، زیرا مزایای ناشدی از امدتدیداز سدیداسدی جدای 

خود را به مزیت ناب اقتصادی داد )نکته ای کده وبدر 

چندان عالقه ای به آن نداشت(. این امر نهدایدتدا شدکدل 

جدیدی از دمدوکدراسدی را امدکدان پدذیدر کدرد. مدیدک 

سینزوود گمان میکند در دموکراسدی سدرمدایده داری، 
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جدایی میان جایگاه مدنی و وضدعدیدت طدبدقداتدی در دو 

-جهت عمل می کند: یکی ایندکده وضدعدیدت اجدتدمداعدی

اقتصادی حق شهروندی را تعیین نمی کند و این هدمدان 

چددیددزی اسددت کدده در دمددوکددراسددی سددرمددایدده داری، 

"دموکراتیک" است. اما جهت دوم اینکده چدون قددرت 

سرمایه دار بدرای تصداحدب کداِر مدازاِد کدارگدران بده 

جایگاه مدنی یا حقوقی ممتازی وابسته نیست، بدرابدری 

مدنی تاثیری مستقیم بر نابرابری طبقاتی نمی گذارد یدا 

آن را به نحو چشمگیری تعددیدل ندمدی کدندد، و ایدن آن 

چیزی است که دموکراسی را در سرمایه داری محدود 

می کند. در حقیقت، مناسبات طبقاتی مدیدان سدرمدایده و 

کار می تواند حتی به رغم برابری حقوقی و حدق رأی 

همگانی وجدود داشدتده بداشدد. بده ایدن مدعدندا، بدرابدری 

سددیدداسددی در دمددوکددراسددی سددرمددایدده داری ندده تددنددهددا بددا 

اقدتدصدادی هدم زیسدتدی دارد بدلدکده -نابرابری اجتماعی

اسداسددا دسدت بدده آن نددمدی زنددد. ایددنددجداسددت کده مددیددک 

سینزوود بده کشدف مدفدهدومدی تدازه مدی رسدد. ایدندکده 

"دموکراساِی سرمایه داری این امر را ممکن ساخت تا 

پرورانده شود، یعنی شکلی از برابری مدنی  صوری"

که با نابرابری اجتماعی می تدواندد هدم زیسدتدی داشدتده 

 باشد. 

ایده ی دموکراسی لیبدرالدی تدندهدا بدا ظدهدور مدنداسدبدات 

مالکیدِت اجدتدمداعدِی سدرمدایده داری قدابدل تصدور شدد. 

سرمایه داری امکان بازتعریِف دموکراسی و تقلیدل آن 

را به لیبرالیسم فراهدم آورد. از یدک سدو اکدندون یدک 

قلمرو سیاسی مجدزا وجدود داشدت کده در آن جدایدگداه 

سیاسی و حقوقی هدیدچ پدیدامدِد مسدتدقدیدمدی بدرای قددرت 

اقتصادی، قدرت تصاحب، استثمار و تدوزیدع ندداشدت. 

از سوی دیگر اکندون قدلدمدرو اقدتدصدادی بدا مدنداسدبداِت 

قدرتِی از آِن خود وجود داشت که به امتیازات حدقدوقدی 

یا سیاسی وابسته نبود. بدندابدرایدن، هدمدیدن شدرایدط، کده 

موجب شد دموکراسی لیبرالی امدکدان پدذیدر شدود، در 

تحلیل نهایی میدک سدیدندزوود، دامدنده ی پداسدخ گدویدی 

دموکراتیک را نیز محدودتر کرد. او برخدالف تصدور 

وبر میدانست دموکراسِی لیبرالی کل قلمرو جدید سلطه 

و قهر آفریده شده توسط سرمایده داری، اندتدقدال قددرت 

هددای اصددلددی از دولددت بدده جددامددعدده مدددنددی، مددالددکددیددت 

خصوصی و قید و بندهای بازار را دست نخورده باقدی 

می گذارد و عمال چیزی تحت عندوان دمدوکدراسدی در 

برابر بوروکراسی فاقد کارایی مدنداسدب اسدت. چدراکده 

این نوع دموکراسی )دموکراسی صوری(، حوزه هدای 

گسترده ی زندگی روزمره ی ما را در محدل کدار، در 

توزیع کار و منابدع دسدت ندخدورده مدی گدذارد. حدوزه 

هایی که تابع پاسخ گویِی دمدوکدراتدیدک ندیدسدتدندد بدلدکده 

قدرت های مالکیت، قوانین بازار و سود بدر آن حداکدم 

است. شرایطی که موجب می شود تا دموکراسی را بده 

عنوان شیوه ی جوامع سدرمدایده دارِی لدیدبدرالدِی مددرن 

تعریف کنیم، "جدایی و محصور بودن قلمرو اقتصادی 

و مصونیت آن در مقابل قددرت دمدوکدراتدیدک اسدت." 

این تعریف سبب می شود تا علیه قددرت گدیدری مدردم 

در قلمرو اقدتدصدادی، بده دمدوکدراسدی مدتدوسدل شدوندد. 

قلمرو قدرت اقدتدصدادی در سدرمدایده داری فدراتدر از 

توانایی مقابله ی دموکراسی با آن گسترش یافتده اسدت. 

و دموکراسی لیبدرالدی، بدرای دسدتدرسدی بده آن حدوزه 

طددرح ریددزی نشددده اسددت. هددمددچددنددیددن از آرای مددیددک 

سینزوود در مورد بحران کنونی دموکدراسدی، ایدن بدر 

تکامل تاریدخدی بدعددی مدمدکدن »می آید که با این همه، 

است به سندت دیدگدری از دمدوکدراسدی یدعدندی ایدده ی 

دموکراسی در معندای واقدعدِی خدود بده عدندوان قددرت 

، سدندتدی کده دمدوکدراسدی »مردمی تدعدلدق داشدتده بداشدد

 لیبرالی آن را تحت الشعاع خود قرار داد. 

بنابدرایدن کدافدی ندیدسدت بدگدویدیدم بدا جدداکدردن اصدول 

"دموکراسی صوری" از هر نوع رابدطده بدا سدرمدایده 

داری، می توان دموکراسی را گسترش داد. هدم چدندیدن 

کافی نیست بگوییم دموکراسی سرمایه داری نداقدص و 

یک مرحله از تکاملی آشدکدارا مدتدرقدی اسدت کده مدی 

بایست با سوسیالیسم تکدامدل داده شدود و بده فدراسدوی 

محدودیت های دمدوکدراسدی صدوری رود. ندکدتده ایدن 

است که پیوند سرمدایده داری بدا دمدوکدراسدی صدوری 

بیانگر وحدتی تضادمند از پیشرفت و پسرفت، و ارتدقدا 

و تنزل دموکراسی اسدت. یدقدیدندا دمدوکدراسدی صدوری 

پیشرفتی در آن اشکدال سدیداسدی اسدت کده فداقدد آزادی 

های مدنی، حکومت قانون و اصول نمایندگدی هسدتدندد. 

اما، به همان اندازه و هم زمان، یک کاستی در جدوهدر 

ایده ی دمدوکدراتدیدک بده شدمدار مدی رود و از لدحداظ 

تاریخی و ساختاری بدا سدرمدایده داری پدیدوندد خدورده 

 است. 
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  اضمحالل اقتصادی، اسالم

 گرایان و طبقه کارگر

 علی ایران پور

یک کارشناس حکومت اسالمی در یک برنامه 

تلویزیونی با انتقاد شدید از نحوه مدیریت اقتصادی 

کشور در سی وهفت سال گذشته به نکته ای اشاره 

کرد که جا دارد به آن توجه کنیم. وی مدعی شد که 

از زمان کشف نفت در ایران توسط شخصیت 

معروف بریتانیائی  ویلیام ناکس دارسی و استخراج 

آن در شهر مسجدسلیمان تا پایان حکومت 

محمدرضا شاه در سال هزارو سیصد وپنجاه 

وهفت، سه میلیارد بشکه نفت در ایران تولید شد و 

از زمان سقوط آن بخت برگشته و استقرار 

حکومت اسالمی تا همین چندی پیش، سی وپنج 

میلیارد بشکه از این ماده یعنی ثروت ملی 

استخراج شده است.اینکه این آمارها تا چه میزان 

صحیح هستند به جای خود، اما اگر به تقریب هم 

بسنده کنیم نشان از چپاول و برباد دادن ثروت های 

زیرزمینی کشور می دهد، ثروت هائی که می 

توانست در خدمت برقراری یک زندگی انسانی و 

درخور برای مردم ایران باشد به گونه ای که اگر 

نگوئیم به عنوان الگوئی جهانی، الاقل در گستره 

ای بسیار بزرگ، مورد توجه مردم کشورهای 

 دیگر قرار گیرد.

شک نیست نمایندگان اسالم مدار سرمایه داری 

ایران در طی مدت حکومت خود، کارنامه 

اقتصادی فاجعه باری به جا گذاشته اند اما نامه 

ها هم به همان اندازه   اعمالشان در سایرعرصه

ویرانگر بوده است. از تداوم دادن به جنگ بی 

حاصل ایران وعراق گرفته تا نابود کردن مخالفان 

سیاسی، از گسترش بی سابقه فحشا و اعتیاد گرفته 

تا اعدام های بی حساب برای پاکسازی جامعه، از 

فسادهای مالی و عظیم عوامل حکومتی گرفته تا 

فسادهای سیاسی و اخالقی آنان، از به فنا رفتن 

محیط زیست گرفته تا فروش مجوز به بچه 

پولدارهای عرب برای شکار کردن گونه های 

های کشور. البته می   حیوانی کمیاب در شکارگاه

دانیم که در شهرهای خراسان رضوی برای تکمیل 

عیش همین آقایان خانه های عفاف هم درست کرده 

اند. از قرار معلوم این آخری بسیاری از مردم 

شهر مشهد را عصبانی کرده بود که موجب 

اعتراض وتظاهرات آنان هم شد. جای آن نیست که 

به سیاهه ولیست بلندباالی تبهکاری ها بپردازیم اما 

باید برای کارگران، مردم عادی وحتی بخش 

بزرگی ازآدم های وابسته به حکومت و طبقه 

سرمایه دار ایران معلوم شده باشد که اوضاع خیلی 
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خراب است وبسیاری از همین دو گروه آخری، بار 

وبندیل را جمع کرده اند.ادامه چنین اوضاعی برای 

سیاسی آن -هستی طبقه کارگر ومتحدان اجتماعی

فاجعه بار است به همین خاطر مبارزه کارگران نمی 

تواند و نباید در چارچوب مسائل معیشتی وامنیت 

شغلی باقی بماند گرچه این نوع از مبارزات هم در 

شرائط  حاضر، جوهر و ذات سیاسی یافته و به ویژه 

که حکومت هر گونه تحرک کارگران را خطر 

امنیتی ارزیابی می کند و برای خنثی کردن  -سیاسی

 سیاسی بهره می گیرد. -آن از روش های پلیسی

های   اضمحالل اقتصادی کشور با اجرای سیاست

حاکمیت کنونی که مبتنی بر حفظ منافع سرمایه 

انحصاری و رانتی است پیوندی تنگاتنگ دارد که می 

کوشد با کوچک کردن سفره زندگی مردم و حمله به 

سطح معیشت کارگران و خانواده هایشان بر بحران 

های مستمر جاری افساری بزند اما به نظر می رسد 

هیچ راه برون رفت قابل دوامی از بحران ها در چنته 

جناح های گوناگون حاکمیت وجود ندارد. داروی 

سرمایه گذاری خارجی هم منوط به ایجاد تغییرات و 

جراحی سیاسی است که بعید به نظر می رسد ساختار 

حاکمیت کنونی امکان انجام آن را به هر یک از جناح 

های خود بدهد. حاکمیت، از انتخابات ریاست 

جمهوری پیش روی خود،انتظار فرصتی برای چهار 

سال دیگر را دارد و بس.آنان در  بحران هائی که 

خود مسبب آنند گیر افتاده اند اما جامعه را هم به 

سوی زوال ونیستی می برند. طبقه کارگر و متحدانش 

قادر به جلوگیری از چنین فاجعه ای هستند اما باید در 

وهله اول از نیرو وتوانائی های خود درک واقعی 

داشته و با اتکاء به آن، سازمان های مدنی وسیاسی  

واز رهبران خود    خود را به اشکال متنوع سازماندهی

حمایت کرده، پوشش های الزم را انجام داده و 

مبارزات را مدیریت کنند تا قادر به حفظ دستآوردها 

وجمع بندی پیکارهای خود باشند. در وهله بعدی با 

درک درستی از تضادهای درون جناح های حاکم از 

ها به نحو مطلوبی استفاده نمایند بدون   این شکاف

اینکه مانند جریان چپ سازشکار به دنباله رو جناح 

های کارگزار سرمایه تبدیل شوند و یا نقشی در حد 

سیاهی کشگر آنان بیابند و این در صورتی به نحو 

مطلوب انجام خواهد گرفت که سازمان سیاسی 

انقالبی خود را شکل داده باشند .رهبران رادیکال 

کارگری ومردم زحمتکش و آزادیخواه  نباید به 

تشکیل جبهه وهمکاری پایداری با آن دسته از 

نیروهای سیاسی که حتی در پوشش مخالفت با 

حاکمیت کنونی،هنوز مدعی اسالم خواهی سیاسی 

هستند دل ببندند. با نگاهی به پیرامونمان در منطقه، 

خصوصا با توجه به تجربیات چند سال اخیر می توان 

دریافت نیروهای بنیادگرای اسالمی در کشورهای 

خاورمیانه وشمال افریقا یعنی از کشورهای همسایه 

در مرزهای شرقی ایران گرفته تا مصر ولیبی واز 

کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان 

تا ترکیه در همسایگی اروپا، نشان داده اند چه درقالب 

فکل کراواتی ظاهر شوند و چه ریش داشته و پیراهن 

یقه بسته به تن کنند، نیروهای واپس گرا و درعین 

حال فریب کاری هستند که برای دستیابی به قدرت 

سیاسی و حفظ آن به هیچ یک از اصول مردم 

ساالرانه و دموکراتیک به عنوان معیارهای سیاسی 

پای بندی ندارند. کافیست نگاهی به اخوان المسلمین و 

مرسی در مصر و حزب عدالت وتوسعه واردوغان 

در ترکیه بیاندازیم. مرسی و گروه مرتجع اخوان با 

خیانت به جنبش انقالبی، فرصت تاریخی بزرگی را 

از دست مصریان ربودند و آن مردم خواهان تجدید 

حیات اجتماعی، بار دیگر آمریت سیاسی نظامیان 

مصر را چون طوقی بر گردن آویختند. در ترکیه هم، 

اردوغان، این شیاد سیاسی به همراه حزب اسالمگرا 

داریش در حال به هم ریختن تمام   و نئولیبرال سرمایه

بنیان هائی است که می تواند دموکراسی نوپای ترکیه 

را توان بخشد.این نیروها و هوادارانشان سناریوی 

بدهیبتی را تنظیم کرده اند که تا کنون به برباد دادن 

امید یک زندگی بهتر برای توده مردم انجامیده است. 

نیروهای بنیادگرا در این منطقه، نمایندگان سرمایه 

داری در بحرانی هستند که هم مولود بحران و هم 

های چندگانه هستند و به جز یک استثناء   زاینده بحران

یعنی ترکیه پیش از آنکه نئولیبرالیسم را نمایندگی کنند 

عکس العملی در برابر آن بوده و یدک کش گرایشات 

فاشیستی نو در قرن جاری هستند. درست به همین 

دلیل، طبقه کارگر ایران و کارگران کشورهای منطقه 

مورد بحث، در مبارزه برای یک دنیای بهتر وانسانی 

تر نیاز به همراهی و همکاری هر چه بیشتر گروه 

چندگانه در    خواه و تحت ستم  های اجتماعی تحول

داخل و ایجاد ستادی بین المللی برای پیشبرد منافع 

 مشترک جهانی خود دارند.
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درپایان هر سال، شورای عالی کار که متشکل از  

سه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت است، 

جلساتی را با موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران 

برگزار می کند. و تصمیم می گیرند که سهم 

به زبان دیگر سرمایه داری و -کارفرمایان و دولت 

از سود تولید  شده چقدر باشد و سهم  -عامالن ثبات آن

تولید کنندگان واقعی ارزش افزوده از تولید چقدر 

باشد، این جلسات هر ساله بدون اینکه نمایندگان 

واقعی طبقه کارگر حضور داشته باشند، برگزار می 

شود و در آن  در مورد حداقل معیشت کارگران 

 صحبت می شود و تصمیم اتخاذ می کنند. 

شورای عالی کار، پِل به اصطالح ارتباطی زندگی 

عموم جامعه با اقتصاد و قانون کار، در این جلسات 

به عنوان نردبان سود سرمایه داری، عمل می کند. با 

این بیان که نمایندگان کارگران بعد تصویب حداقل 

دستمزد در رسانه ها می گویند، کارگران ما تالش 

خود را کردیم و موفق شدیم حقوق و دستمزد شما 

درصد  14.9کارگرانی که حقوق پایه را می گرفتید، 

 12، و برای کارگران با سایر سطوح دستمزدی، 

درصد باال ببریم این نتیجه زحمات شبانه روزی ما 

در جلسات شب تا صبح ماست. ما در این اقتصاد ! 

دینمان را به شما ادا کردیم، پس شما هم قدردان باشید 

و قناعت پیشه کنید. و نمایندگان کارفرمایان رو به 

طبقه کارگر طوری قرار می گیرند، با این شکل که 

کارگران، امسال نیز شما از سخاوت ما سرمایه 

داران بی بهره نماندید پس با افزایش بهره وریتان در 

کار درصدد آن باشید که امسال مراتب سپاس را به 

اجرا بیآورید. و ربیعی رئیس وزارت کار و رفاه 

اجتماعی با غرور سرش را باال می گیرد و بخشنامه 

حقوق و دستمزد مصوب شده را ابالغ می کند،  

طوری که دولت در این سهم خواهی ها از تولید 

سودی نمی برد و سهمی نمی خواهد و دولت تنها 

نقش برقراری تعادل در جامعه کاری را دارد. تمامی 

این نمایندگان دست آخر در این که طبقه کارگر سود 

شما با سود سرمایه داری گره خورده است و همه ما 

مسافران یک کشتی هستیم پس به قوانین احترام 

بگذاریم و پذیرای مصوبات باشیم وهمه ی شرایط 

برای شکوفایی موجود است و قرار است شرایط بهتر 

شود ختم پرونده ی یک سال زندگی کارگران را  

 اعالم می کنند. 

اما چیزی که عیان است و دقیقا نیاز به بیان است: در 

این جلسات نه در مورد حقوق و دستمزد واقعی 

کارگران ، بلکه در مورد حداقل معیشتی که کارگران 

را تا سطح زنده ماندن باز تولید کند صحبت می شود. 

در آن جلسات از رفاه و بهداشت و درمان مسکن و 

پوشاک کارگران به عنوان یک انسان با زندگی 

انسانی صحبتی به میان نمی آید. یک زندگی سگی 

برای کارگران و خانواده هایشان متصور می شوند ، 

 و براساس آن تصمیم می گیرند. 

به راه انداختن سناریوی حداقل سبد معیشتی خانواده 

ی کارگری، سناریویی وحشتناک ضد کارگری است. 

چرا که با تمام گستاخی می خواهند این را با تمام 

ادبیات شیک و اقتصادی و سیاست مدارانه شان در 

جامعه جا بیاندازند که کارگران سبد معیشتی باید 

داشته باشند که ما تعیین می کنیم .مگر برای سبد 

معیشتی سرمایه داران و محافظان آن یعنی دولت سبد 

معیشتی تعریف کرده اند که حال بخواهند برای طبقه 

کارگرتعیین کنند. جا انداختن این گونه ادبیات در 

جامعه نه تنها باعث تحمیق جامعه و به عقب راندن 

خواسته های جامعه از رفاه اجتماعی و عمومی می 

شود بلکه سطح نیازهای واقعی طبقه کارگر را به 

، اینکه بیش از این مصرف  »وار تئوری»شکل کامال 

گرایی است را توجیح می کند .تعیین خط فقر و سبد 

معیشتی سناریویی است که کامال قصد دارد مسائل و 

مشکالت معیشتی جامعه  بخصوص طبقه کارگر را 

وارونه نشان دهد. به این صورت که ازدید و منطق 

تومان  Aسرمایه داری برای یک زندگی انسانی مثال 

نیاز است این نیازی است که قرار است نیروی کار 

را بازتولید کند برای فردا و آینده که بتواند بازهم 

ارزش اضافی تولید کند. و در آن چیزهای انسانی 

مانند غذای خوب خوردن بدون جیره بندی ماهانه 

برای خانواده ی کارگری وتفریح و سرگرمی و 

مطالعه و پوشاک مناسب هر فصل و ورزش و 

کالسهای آموزشی برای کارگران و خانواده های 

کارگری را در نظر نگرفته است. و این امر را به 

ذهن جامعه تزریق می کنند که اگر خانواده ی 

کارگری خواستار اینگونه زندگی باشد، آن خانواده 

کارگری خواسته پا را از زندگی کارگری اش بیشتر 

دراز کند. و زندگی داشته باشد که برای آن طبقه 

زندگی همراه با مصرف گرایی و تجمل گرایی است. 

بله برای بورژوازی اگر کارگری برایش مهم باشد که 

فرزندش در مدرسه ای مناسب و خوب درس بخواند 

تجمل گرایی طبقه کارگر به  »،تجمل گرایی است و

این ها تو جیهی است که  .»سرمایه دار ربطی ندارد

سرمایه داری و دولت دست نشانده اش به صورت 

کامال ریاکارانه در جامعه ترویج می دهند و بر اساس 

آن سبد معیشتی خانواده ی کارگری را تعیین می 

 کنند.

ما طبقه کارگر ولی به سرمایه داری و دولت آن این 

را می گوییم که سبد زندگی تهیدستی تان را برای 

خود پر کنید و تعیین نمایید .ما به عنوان تولید کنندگان 

واقعی ارزش اضافی آگاه هستیم که این سبد و این 

سطح دستمزد بر حسب نیروی کار ما و ارزش 

واقعی ما تعیین نشده بلکه براساس منطق سود و 

انباشت سرمایه ی شما تعیین شده است و اینکه 

راضی نخواهیم بود و در صدد جبران سخاوت شما 

عمل نخواهیم کرد . ما اعتراضمان را نشان خواهیم 

داد و با اتحاد جهانی یمان، سرنوشت خودمان و 

 فرزندانمان را تعیین خواهیم کرد.
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 داری مهار می کنند.

نمایش انتخاباِت حاکمیت سرمایه داری ایران، همیدشده 

محلی برای وزن کشی دوباره نیروها و جدریدان هدای 

درونی اش بوده است. مادامی که تشکل های سدیداسدی 

و اجتماعِی آزاد و مترقی، فضایی برای گفتدن حدقدایدق 

ندارند، " انتخاب " و دخدالدت گدری در آیدندده مدعدندی 

ندارد. جنبش طبقه کارگر و سوسیالیست هدای آن کدل 

وظایف اصالح و بهبوِد نوعِ زندگی تا دگرگون کدردن 

شرایط را بر دوش دارندد. آگداهدی از چدگدوندگدی ایدن 

وضعیت و سازمان یابی کارگران و سوسیدالدیدسدت هدا 

 راه را نشان می دهد.

 

 توضیحات:

مدازیدار  -( عضو سدنددیدکدای فدلدزکدار و مدکداندیدک1) 

"شدورای شدهدر و وظدیدفده کدارگدران   –گیالندی ندژاد 

 ٦٩٣١فروردین  ٠٢ -سندیکایی"

2174-http:11sfelezkar.com1?p=2174#more 

( " در میان سدازمدان هدای مدردم ندهداد ، شدورای 2) 

شهر و شورای محالت از اهمیت ویژه ای  در ارتباط 

با مشکالت مردم محله و یا شهر بدرخدوردار هسدتدندد. 

در حقیقت بدرای مدبدارزان راه بدهدبدودی انسدان هدا ، 

شورای شهر اولین قدم برای ایجاد تدغدیدیدر پدیدرامدوندی 

 همان -می باشد." 

( " مافیا اجازه دیدگاههای مدردمدی و حدمدایدتدی از 2) 

فقرا را نخواهد داد. مافدیدا ندخدواهدد گدذاشدت مدبدارزان 

بهبودخواه انسانها  به این نهادها راه یابند و بدی شدک 

مبارزان راه بهبودی انسانها در میان بده بسدتدان هدای 

شورای شهر تنها خواهند ماند. اما می تواندندد افشداگدر 

فددریدداد رسددای هددمددوطددنددان کدده بدده ایشددان رای داده 

 همان –باشند...." 

( " اگر سازمان های سندیکایی و کارگری بتدواندندد 4) 

نماینده های درستکار و بدا شدرف خدود را بده مدیددان 

بیاورند و با سدازمدانددهدی، آرای زحدمدتدکدشدان را بده 

صندوق بریزند و نماینده ای در شدورای شدهدر داشدتده 

باشند بی گمان قواعد بازی را برهم زده و با گدزارش 

های مرتب خود به رای دهندگانشدان زمدیدن بدازی را 

 همان -بر مافیا، صاف و هموار نخواهند کرد. " 

شورای عالی کار، نردبان 

 سود سرمایه داری ایران

 ساناز اله یاری

1396فروردین،اردیبهشت  -شماره هشتم  

51ادامه صفحه   

http://sfelezkar.com/?p=2184#more-2184


 آرزو های پوشالی !
 در حاشیه انتخابات شوراهای اسالمی شهر

 امیرحسین محمدی فرد

بازی تکراری انتخابدات در ایدن دوره، شدرایدِط بدی   

رونقی را تجربه می کند. بی اعتمادِی جدامدعده بده راه 

کارهای حکومت سرمایه داری، از بین رفتِن فدرصدت 

بازار گرمی بدا دادن  وعدده هدای اصدالح از بداال و 

پایان یافتن زماِن خریداری شده بدرای بدهدبدود زنددگدی 

پس از برجام، نا امدیددی را در دل سدرمدایده داری و 

حامیان اش انداختده اسدت. " اندتدخدابدات " شدوراهدای 

اسالمی شهر نیز مثل نمایش های دوره ای دیدگدِر از 

این قدبدیدل، هدمدیدشده ندیدازمدندد تدایدیدد طدبدقده کدارگدر و 

شهروندان جامعه است. با توجه به َجدو بدی اعدتدمدادی 

که نسبت به حاکمیت سرمایه داری شکل گرفته، تدمدام 

ایادی و سهم براِن این نظام استثمار، صحنه خدالدی از 

نمایِش این دوره را هشدار می دهند. از اصالح طلبدان 

رئدیدسدی،   –حکومتی و غیر حکومتی و جبهه قالیبداف 

تا جریان های سیاسی دست راستی و رفرمیسدت هداِی 

بر باد رفته، همگی به دنبال راه حل برای مشروعدیدت 

یابی دوباره می گردند. تبلیغِ فعالیدت در چدهدار چدوب 

قوانین نظام سرمایه داری و نهاد های حکومتی، یدکدی 

از پایه های استراتژیک برای مهار تحرک هدای تدوده 

ای و دخالت های اجتماعی و سیداسدی طدبدقده کدار گدر 

است. این سدیداسدت هدا ندقدطده اشدتدراک جدریدان هدای 

 راست و رفرمیست های دور از قدرت هستند.

مددازیددار گددیددالنددی نددژاد در جددایددگدداه یددک رفددرمددیددسددِت 

سرگردان که امدیددواری بده الیده هدای قددرت، روِش 

مبارزه همیشگی اش بوده، بدا هدمدان رویدای پدوشدالدِی 

بهبود شرایط در منداسدابدت مدوجدود، کدارگدران را بده 

شرکت و دخالت در انتخابات شوراهای شدهدر دعدوت 

 (1می کند.)

 

 شورای شهر، جزوی از ارکان حاکمیت سرمایه

این عضو سندیکای فلزکار قبل از بیراهه ای که قصدد 

دارد جلوی مسیر مبارزه طبقاتی کارگران قرار دهدد، 

تابلوی خوش خیالی به ارگان های حدکدومدت سدرمدایده 

داری را دست گرفته است. شورای شهر را به عندوان 

( در 2یک سازمان " مردم نهاد " معدرفدی مدی کدندد.)

این روز های واندفدسداِی سدرمدایده داری کده هدمده جدا 

صحبت از روبرگرداندن طبقه کارگر و اکدثدریدت بدی 

حقوق جامعه است، " فدعدال سدنددیدکدایدی " نسدخده ای 

قدیمی تجویز می کند. قبل از هر چیز باید تذکر داد که 

این نهاد حکومتی همان قدر " مردم نهاد" و در جهدِت 

رفع موانعِ زیستی طبقه کارگر کارآمد است، که خدانده 

 کارگر و مجلس شورای اسالمی.

در هر جامعه که نظام سرمایه داری حداکدم اسدت، بده 

ویژه در ایران، دولت، شهرداری و دیگر سازمدان هدا 

و نهاد های حکومتی، بخشی از ساخدتدار کدارفدرمدایدی 

محسوب می شوند. دولت و شهرداری و ارگدان هدای 

کوچک و بزگ در نظام سرمایه داری، بده ندوعدی در 

کنترل و هدایت حرکِت سرمایه نقش دارندد. ایدن ندهداد 

ها سیاسی هستند و اولین وظیفه شدان حدفدظ مدوقدعدیدِت 

طبقه سرمایه دار است. نقش شوراهای شدهدر ندیدز در 

شرحِ وظایف سازمان های حکومتی و قوانین دولدتدی، 

در جهت سودآور کردن سرمایه و گسدتدرش سدرمدایده 

 داری تعیین شده است.

 

 آرزوی مبارزه "سالم" در چهارچوب قوانین!

این عضو سندیکای فلز کار، شورای شهر را " اولیدن 

قدم " برای تغییر شرایط زندگی کارگران معرفی مدی 

کدنددد. مددبدارزه عدلددیدده تددوهدم افدکددنددی رفددرمدیددسدت هددای 

سرگردان که ارگان های حکومدت سدرمدایده داری را 

جدا از سیستم کارفرمایدی مدی داندندد، بدا اتدحداد و هدم 

بستگی طبقه کارگر گره خورده است. در جدال بدرای 

برخدورداری از خددمدات اجدتدمداعدی، بدایدد کدل ندظدام 

سرمایه داری را در نظر گرفت. بخش هدای مدخدتدلدف 

بورژوازی و مدافعان آن تالش مدی کدندندد تدا مدبدارزه 

طبقاتی را یا به مخالفت بدا " مدافدیدا هدا " و " راندت 

خواران " ، یا جدال در چدهدارچدوب قدواندیدن مدحددود 

 (2کنند.)

نوع بشر برای بدهدبدود شدرایدط زنددگدی خدود هدمدواره 

تالش می کند. این ویژگی هر جامعه انسانی است. در 

جامعه سرمایه داری، تالش برای رسدیددن بده زنددگدی 

بهتر، کشمکش هر روزه و جدارِی طدبدقده کدارگدر در 

همه عدرصده هدای زنددگدی اسدت. طدبدقده کدارگدر در 

مبارزه برای افزایش دستمزد، بدیدمده بدیدکداری، جددال 

برای اسکان مناسب، برخورداری از امکانات رفاهدی 

و بهداشتی و جنگ علیه خفقان و سدرکدوِب اعدتدراض 

های کارگری، همیشه با نظام سرمایه داری روبده رو 

است. در ایران به خصوص، دولت و دیدگدر سدازمدان 

اقتصادی حداکدم را  -های حکومتی که کل نظاِم سیاسی

اداره می کنند، اولین سد در برابر مبارزه بدرای رفداه 

و آسددایددش هسددتددنددد. ایددن جدددال هددا و کشددمددکددش هددای 

هرروزه طبقه کارگر، مبارزه بدرای رفدرم و اصدالح 

وضعیِت محیط پدیدرامدوندی اش اسدت.قدواندیدن مدوجدود 

حاصل توازن قوا مدیدان حدکدومدت سدرمدایده و طدبدقده 

کارگدر، در زمدان تصدویدب اسدت. کدارگدراِن آگداه و 

رهبران اجتماعی طبقه کارگر می داندندد کده قصدد از 

مبارزه در چهارچوب سیدسدتدم و قدواندیدن، اگدر مدهدار 

مبارزه طبقداتدی ندیدسدت، بده طدور یدقدیدن زیدر سدلدطده 

حکومت سرمایده داری ایدران، چدندیدن تدالدشدی تدوهدم 

 است.

کارگران سوسیالدیدسدت و رهدبدران طدبدقده کدارگدر در 

جدال روزانه با نظام سرمایه داری، بده صدورت یدک 

شبکه اجتماعی به یکدیگر متصل اند. اتحاد کدارگدران 

و سازمان یابی برای تاثیر گذاری بر مدحدیدط زنددگدی، 

سنت ریشه داِر سوسیالیست ها و جنبش طبدقده کدارگدر 

است. سنتی که مدام بدا قدهدر بدورژوازی عدقدب راندده 

شده و یدا پشدت گدرد و خداک هداِی سدندت هدای غدیدر 

 کارگری و رفرمیستی پنهان مانده است.

 

 وظیفه کارگران سازمان یابی است!

"رای کاالیی تزییدندی ندیدسدت . رای یدک خدواسدت و 

مبارزه طبقاتی است."  گیالنی نژاد آرزو هدایدی دارد 

که حتی در کشورهایی که حکومت های شدان مددعدی 

دمکراسی پارلمانی هستند نیز بر آورده نخواهند شدد.)

( البته حکومت پارلمانی در بهترین حالت، سیستدمدی 4

برای مشروعیت دادن به حکومت طبدقده حداکدم اسدت. 

قبل از اینکه حاِل اکثریِت بدی حدقدوق و زحدمدت کدِش 

جامعه را در نظر داشته باشد، حافظ مدندافدع حدکدومدِت 

 طبقه ای است، که از نظر اقتصادی حاکم است.

کارگر در محیط اجتماعی زندگی می کند. این مدحدیدط 

از محل کار تا محل زیست را در بدر مدی گدیدرد، کده 

خانواده کارگری بخش مهمی از این گستره اجدتدمداعدی 

مدحدسدوب مدی شدود. کدارگدر بددرای ادامده تددولدیدد، بدده 

خددانددواده کددارگددری نددیدداز دارد و قسددمددتددی از حددیددات 

اجتماعی اش را در بر می گیرد. در ایدندجدا اسدت کده 

نیروِی دوباره برای کار کردن را بداز مدی یدابدد. اگدر 

صحبت از بهبود شدرایدط زنددگدی کدارگدر مدی کدندیدم، 

خانواده کارگری نقش مهمی در ایدن مسدیدر بدر عدهدده 

دارد. اگر در ظاهر در تولید نقش ندارد، امدا وجدودش 

تضمین کننده بقای نیروی کار و پدرورش نسدل بدعددی 

طبقه کارگر اسدت. اعدتدصداب کدارگدران اگدر چده در 

محیط کدار اندجدام مدی شدود، امدا پشدت ایدن وجده از 

 مبارزه، خانواده های کارگران قرار دارند. 

اگر بخشی از ثروِت تولید شده به دست طبقه کدارگدر، 

زمان پرداخت دستمزد چپاول می شود، بخشدی دیدگدر 

را در شکل ارایه خدمات رفداهدی و اجدتدمداعدی حدذف 

می کنند. بیمه بیکاری، خدمات درماندی و بدهدداشدتدی، 

خدمات شهری مثل مسکن و امدکداندات عدمدومدی مدثدل 

فضای سبز و آموزش و پرورش، مطالبات کدل طدبدقده 

کارگدر اندد. بده ایدن تدرتدیدب سدازمدان یدابدی و اتدحداد 

کارگری در محیط های زندگدی ندیدز ضدرورت دارد. 

سازمان یابدی کدارگدران و سدوسدیدالدیدسدت هدا در هدر 

جغرافیایی، از محیط کار تا محله های کدارگدری، مدی 

تواند صف محکمی برای اصالح و دگرگونی شدرایدط 

 امروز ایجاد کند.

برای بیدار کردن رفرمیست هدا بدایدد گدفدت، رهدبدران 

طبقه کارگر در محیط های کار و زندگی که اعتراض 

ها و اعتصاب ها، و اداره امور عدمدومدی مدحدلده هدای 

کارگری را نظم و سامان می دهند، فراوان هستند. اما 

به دلیل سنت رفرمیسم و افق سندیکالیسم در مبدارزاِت 

طددبددقدده کددارگددر، کددارگددران زیددادی در طددول مددبددارزه 

اقتصادی رنج برده اند. رفرمیسم و اصالحات از بداال 

و در چهارچوب قوانین و نظام سدرمدایده داری، ندمدی 

تواند زندگی طبقه کارگر را بهتر کند و ندمدی خدواهدد 

شرایط را دگرگون کند. نظام سرمایه داری ایدران در 

عرصه سیاسی و ابعاد اجتماعی، مطالبات توده جامعه 

مثل رهایی زنان، آزادی و دخالت گری سیاسی را از 

طریق فمنیست های لیبرال و اسالمی، اصالح طدلدبدان 

و روشنفکراِن دانشگاهی کانالیزه می کند. در مدبدارزه 

اقتصادی نیز رفرمیست ها، قدرِت اتحاد طبقاتی را بدا 

سیاسِت التماس به باال، در چهارچدوب ندظدام سدرمدایده 
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 مروری گذرا بر تاریخ تئاتر

 اشکان جباری

برای اینکه بهتر به به اصل هر چیزی پی ببریم بدهدتدر 

است آن را به صورت ریشه ای بررسی کدندیدم. تدئداتدر 

واژه ایست یونانی به معنای تماشا کردن که قدمتش بر 

سال قبل از میالد مسیح. این هنر بدا  ۰٢٢می گردد به 

اصالت تندهدا هدندریدیدسدت کده بده صدورت مسدتدقدیدم بدا 

تماشاگر ارتباط دارد و تماشاگر بدر هدر آندچده کده در 

صحنه اتفاق می افتد دخالت دارد. حال این دخالت مدی 

 تواند به صورت فیزیکی نباشد. به عنوان مثال:

وقتی نمایشی اجرا می شدود مدمدکدن اسدت تدمداشداچدی 

خمیازه  کشد یا اینکه با نگاهی خیره بده ندمدایدش ندگداه 

کند و یا اعدمدال دیدگدری را اندجدام دهدد، کده هدمده ی 

اعمال او بر نمایش گر و نمایش تاثیر می گذارد. حدال 

شاید فکر کنید یک کنسرت موسدیدقدی کده بده صدورت 

زنده اجرا می شود یا مثال اُپرا هم دارای این خاصیدت 

است و هنر موسیقی هم در کدندار تدئداتدر بده صدورت 

مستقیم با تماشاچی در ارتباط است اما بایدد بدداندیدد کده 

اُپرا زیر شاخه ی هنر تئاتر است و به نحوی تئاتدر بده 

 حساب می آید.

هر تئداتدر) ندمدایدش( ندیداز بده یدک ندمدایشدگدر و یدک 

 تماشاچی دارد و همان طور که پیتر بروک می گوید:

وقتی یک نفر بلند می شود و حدرفدی مدی زندد و ندفدر 

دیگری او را تماشا می کند، این یدعدندی ایدندکده در آن 

لحظه تئاتر اتفداق مدی افدتدد و حدال اگدر ندفدر سدومدی 

 دخالت کند، آن تئاتر سیر تکاملی به خود می گیرد.

می توان به جدرأت گدفدت: تدندهدا چدیدزی کده در هدندر 

نمایش تغییر محسوسی نکرده است، جایگاه تمداشداچدی 

است و این هنر همواره با حضور تماشاچی اسدت کده 

 می تواند به حیات خود ادامه دهد.

 تئاتر از دیروز تا امرز

تئاتر از دیر باز تا کنون تغییرات زیدادی کدرده اسدت. 

که البته این اتدفداق، طدبدیدعدیدسدت. چدرا کده ندمدی شدود 

شرایط پیش از میالد مسیح و یدوندان آن دوران را بدا 

مقایسه کرد. در گذشتده تدئداتدر در یدوندان در  ٠٦قرن 

کوه ها و فضاهای باز و وسیع به نمایش در مدی آمدد، 

اما امروز در سالن های نمایش. آن روزهدا تدئداتدر بده 

واسطه ی اتفاقات آیینی بدر پدا بدود، امدروز بده دالیدل 

دیددگددری. آن روزهددا بددازیددگددران مدداسددک بددر روی 

صورت می گذاشتند و برای همین عضدالت صدورت 

بازیگر فاقد ارزش بود، در صدورتدی کده امدروز بدر 

روی میمیک بازیگر تمدرکدز ویدژه ای مدی شدود. آن 

روزها تئاتر از نظریات ارسطو و کاتارسیس پدیدروی 

 می کرد، امروز از برشت و تئاتر روایی و... 

هر چند هنوز هم تئاتر به گذشته ی خودش پایبند اسدت 

و ممکن است افرادی باشند که به صورت کالسیک و 

 اصولی از این هنر بهره ببرند

هدایدی مدبدتدندی  برتولت برشت با اندیشده ٦٣٩٢در سال 

بر نظرات همکارش پیسکاتور، سبک ندمدایدش روایدی 

)داستانی( خود را طدرح و عدرضده کدرد. او تدعدالدی 

های مربوط به تئاتر غیر ارسطویی را بده طدور  قاعده

منظم در آورد و به کار برد و آغاز به آفریدندش تدئداتدر 

گدویدد:  روایی خود کرد. پدیدسدکداتدور در ایدن بداره مدی

تئاتر داستانی، از لحاظ اجرایی ابدتددا بده تدوسدط مدن »

ابداع شدد و از لدحداظ ندوشدتدن مدتدن ابدتددا بده تدوسدط 

هدای مسدتدندد  در حالی که پیسکاتور بده جدندبده .»برشت

اجرا توجه داشت. برشت متوجه خط داستانی بدود وی 

به درام به منزلده شدکدلدی از جدامدعده شدنداسدی عدمدلدی 

گیری دقدیدق از  نگریست، قصد او آن بود تا با بهره می

هدای هدر  ایدئولوژی، جامعه را دگرگون کدندد. ندمدایدش

چند که داستان هستند، ولی ریشده در واقدعدیدت دارندد. 

هدا و آمدار واقدعدی بدر  چدهدره »مدادر»مثالً در نمایش 

شدد تدا تدمداشداگدران  انتهای صحنده تصدویدر افدکدن مدی

هدا  های خصوصی )ابدداعدی( شدخدصدیدت بتوانند زندگی

های موثق ثدبدت شدده در تداریدخ مدقدایسده  را با واقعیت

 کنند.

در مقابله بدا  1320و 1320های  برشت در خالل سال

مکتب واقدع گدرایدی کده در سدایده آندتدوان چدخدوف و 

کنستانتین استانیسالوسدکدی بده اوج خدود رسدیدده بدود 

 سبک روایی خود را قرار داد.

مدداکددس »یددا  »اسددتددانددیددسددالوسددکددی»گددرایددی  طددبددیددعددت

ها تنها بده تصدویدر  را قبول نداشت. زیرا آن »راینهارد

کردن بخش محدودی از مناسدبدات انسدان بدا عدنداصدر 

خاصی از مدحدیدطدش، مدثدل خداندواده یدا مدحدل کدارش 

 –تر  پرداختند و با مسائل انسان در یک گستره کلی می

 یعنی در ارتباط با جامعه کاری نداشتند.

ای جهت آموزش اجتمداعدی  از نظر برشت تئاتر وسیله

رفت؛ و از آنجدایدی کده  و سیاسی تماشاگر به شمار می

امر آموزش در نهاد تدعدقدل و اسدتددالل اسدتدوار اسدت 

عقیده داشت باید در تماشاگر تئاتر، تعقل و استدالل را 

 به احساسات و عواطف حاکم گردانید.

 چند ویژگی مهم در مورد تئاتر ارس"ویی

ـ تماشاگر را در مداجدرای  ٠ـ وجود طرح و توطئه  ٦

سازد و نیروی عمل را، از او  روی صحنه، غرق می

کدندد.  ـ تماشاگر را در احساسات، غرق می ٩گیرد.  می

ـد تدمداشداگدر،  ٥کندد.  ای، سهیم می ـ او را در تجربه ٤

ـ  ٧ـد وجدود الدقدا و تدلدقدیدن  ١شدود.  درگیر واقعه می

ـ تماشاگدر، در  ٨یابد.  احساسات غریزی، پرورش می

 شود. بطن نمایش است و در تجربه، سهیم می

 پست مدرن -مدرن -کالسیی

تئاتر در حرکت رو به جلوی خودش ناچارا از مقاطدع  

زمانی خاصی عبور کرد و همانطور که پیشتر گدفدتدیدم 

 از دیروز تا امروز دچار تغییرات عمده ای شده است.

نمی شود نمایشنامه های کهن را کهنده قدلدمدداد کدرد و 

فقط به اتفاقات حال حاضر اکتفدا کدرد. چدرا کده مدثدال 

میبدیدندیدم ندمدایشدندامده اودیدپ شدهدریدار بده خداطدر بدار 

درامداتدیددک قددوی کدده دارد، امدروزه مدرکددز تددوجده و 

 اقتباسات زیادیست.

و از تئاتر ابزورد) پدوچدی( کده گدویدا حداال حداال هدا  

برای طرفداران تئاتر حرفی بدرای گدفدتدن دارد، ندمدی 

توان به راحتی عبور کرد و ندمدی تدوان انددیشده هدای 

 بکت، پینتر، ژان ژنه و...  نادیده گرفت.

حتی تدئداتدر پسدت مددرن کده مدتداسدفدانده امدرزه ازش 

تعاریف نا درست و سطحی ارائه  شده، می تدواندد در 

تاریخ از این دوره به عنوان عبور  موقت و سدطدحدی 

تاریخی یاد نشود. عالقه مندان این تئاتر بدایدد بدتدواندندد 

تعاریف جامع تدر و عدمدیدق تدری را ارائده دهدندد  و 

نظریات دریدا و...  بیشتر مطالعه کنند. چرا که تدئداتدر 

پست مددرن مدی تدواندد بدا امدکداندات تدازه تدری هدندر 

خاصی را ارائه دهد و مانع این تدفدکدر بشدود کده هدر 

چیز بی قاعده و به ظاهر آوانگارد را بده تدئداتدر پسدت 

 مدرن متصل کنیم!

بهتر است به نمایش هدای رابدرت ویدلدسدون، ریدچدارد 

 فورن و... بیشتر توجه شود.

تلفیق سینما و تئاتر در نمایش های آن ها موج مدیدزندد. 

سینما که هنر بسیار تازه تریست نسبت بده تدئداتدر، در 

تئاتر پست مدرن تئاتر را کامل می کند و ما می توانید 

در این تئاتر، ویدئو ببینیم یا اینکه از امدکداندات جددیدد 

 صداگذاری استفاده کنیم.

تنها چیزی که در تمام ایدن حدرفدهدا واضدح اسدت ایدن 

است که هر تئاتری، با هر گرایشی و در هر دوره ای 

می تواند برای تماشاچدی مدفدیدد بداشدد بده شدرطدی کده 

 هنرمندان تئاتر با دغدغه و با سواد باشند...
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