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 سخنی با خوانندگان
اي آغاز  هاي آگاتا کریستی ماجرا به گونه در بهترین داستان

جاست. فقط کافی  کنیم مجرم همین شود که احساس می می
هاي داستان چشم بچرخانند تا مجرم را شناسایی  است آدم

ها بیشتر  رود و با شخصیت کنند. اما هر قدر ماجرا پیش می
مجرم،  گردد و شناسایی تر می شویم، معما پیچیده آشنا می

دشوارتر. به وضعیت سیاسی و اجتماعی اکنون نیز که نگاه 
سو تضاد کار و  کنیم، وضع به همین منوال است. از یک می

تر است و از سوي دیگر،  سرمایه از همیشه شفاف
هاي ناظرین و سخنان سیاستمداران از  پردازي نظریه

کند.  تر است و وضعیت را نیز دچار ابهام می همیشه مبهم
اي مانند خانم مارپل نیاز  جاست که تیز حواسیِ پیرزنانهاین

است که چیزي را از قلم نیندازد و اتفاقات را کنار هم 
بخواند. در واقع منتقد و ناظر امروزي باید بتواند خط و ربط 

معنا را دریابد از پیدا شدن  هزاران ماجراي به ظاهر بی
راي خروج از طور گرفته تا تصمیم ترامپ ب مومیاییِ رضا شاه
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چنین بیشتر از  ها و الخ. هم برجام و اعتراض کازرونی
 همیشه در خواندن مطالب نیاز به دقت و توجه داریم.  

به طور مثال در روزهایی که همه خالف روزهاي پیشین از 
کردند و نه از  تصمیم ترامپ براي خروج از برجام صحبت می

به موضوع مالنیا ترامپ، مهدي گرایلو متنی در واکنش 
. ایشان در متن نامبرده تاکید دعوتمنتشر کرد به نام 

هاي متن حجیمی که در  کند که در بین تمام گرفتاري می
هاي موگرینی بر  حال آماده شدن دارد، در واکنش به حرف

بپردازد. اما کدام  دعوتشمرد که به  می "مجاز"خویش 
ظار خوانیم و همان است که انت دعوت؟ سرتاسر متن را می

رود و از دعوت به چیزي خبري نیست تا پاراگراف  می
 انتهایی که:

 وزيپیر و ونفزروزا تسلیح از فیرتعا کوچکترین ونبد"
 باشید وارمیدا و کنید لستقباا نلبنا تنتخاباا در هللا بحز
 قمر اقعر در لشعبیاحشد يسو از مشابهی ينتیجه که
 يیگرراه د یچـه د،وـموج تاـقعیوا هـب هـتوج اـب. ردبخو
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 و زده مینز را دخو ندارِعنا که ايحشیو سبا رِمها ايبر
 ".نیست دود،می نجها قامت روي وابیپر

ي دهخدا ذیل دعوت کردن دو معنی نوشته  نامه در فرهنگ
شده است که اولی به کسی را خواستن و طلب کردن مثال 
به عروسی یا عزا اشاره دارد و دومی به تبلیغ کردن و به 

که حضرت رسول، خسرو  رامی فرا خواندن چناندین و م
پرویز را به دین اسالم دعوت کرد. در معناي اول کلمه نه 
تنها دعوتی رخ نداده بلکه عکس آن صورت گرفته است: ما 

ایم بلکه خود میزبانیم و استقبال  به جایی دعوت نشده
اهللا را و تسلیح  کننده. یعنی پذیرنده باشیم پیروزي حزب

ایم و  ش را. به معناي دوم اما به شدت دعوت شدهروز افزون
رسد که  سرتاسر متن دعوت است و تبلیغ. ولی به نظر می

براي مراد گرایلو هیچکدام از این دو معنا کافی نیست. در 
پاراگراف آورده شده از ما خواسته شده است که امیدوار 

اهللا از سوي حشد  اي مشابه حزب باشیم به گرفتن نتیجه
کم  اي مثل انتخابات که دست در عراق. اما در پدیده الشعبی
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ي انتخاب افراد  ي اراده در دموکراسی فعلی روي مسئله
شود، امیدواري حرفی گزاف  جامعه تاکیدي دروغین می

تواند امیدوار باشد که کالغ روي سرش نریند  است. آدم می
که  در روزي که کت و شلوار پوشیده است، همین. مگر آن

ي را همان دعا بدانیم. دعا به معناي خواستن از امیدوار
کند. این  ي ابناي بشر عمل می پروردگاري که مافوق اراده

ي دعوت به دعا زیاد دور از  معنا نیز با توجه به نزدیکی کلمه
حکومتی -ذهن نیست. معنا و بسامد کلماتی با بار اسالمی

 شود.  جا ختم نمی ي گرایلو به همین در نوشته

کنیم، جلوتر از معانی لغوي  ي دعوت را گوگل می لمهوقتی ک
ي مقاومت  آن با اثر یکی از فرماندهان فرهنگی جبهه

ي فیلمساز وابسته،  کنیم. با فیلم دعوت ساخته برخورد می
ي  کیا. نظر به اینکه گرایلو نیز به اندازه ابراهیم حاتمی

کیا دلواپس و مدافع مقاومت است، بعید نیست که  حاتمی
ي دعوت را هر دو از یک جیب کش رفته باشند. حاال  مهکل

ي  فیلم پیرامون مسئلهکیا چیست؟  موضوع دعوت حاتمی
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جنینی که به «است و پیام فیلم این است که  سقط جنین
حتی اگر مادر آینده » دنیا دعوت شده نباید سقط شوداین 
بازیگر که  یاي)، زن شوهر (صیغه بی ینزشصت ساله،  یزن

کارش را بیش از فرزند دوست دارد، زنی آواره در شهر با 
. با اینکه یک شوهر چاه بازکن یا زنی بریده از شوهر باشد

کیا حضوري پر رنگ دارند، نقشی  زنان در فیلم حاتمی
کنندگان جنین نیستند  ها دعوت کنند. آن ی ایفا میفرع

که اگر خود دعوت کننده  اند. چنان بلکه فقط حمال قضیه
گیري دعوت را داشتند. اینجا نیز در متن  بودند، توان بازپس

اهللا و نیروهاي  گرایلو با مورد مشابهی سر و کار داریم. حزب
به قول -ي زحمتکش  مقاومت با اینکه از طرف طبقه

براي ایستادگی در برابر امپریالسم فرا خوانده  -ایشان
نشدند اما باید مورد استقبال قرار بگیرند زیرا تنها نیرویی 

را دارند. یعنی مقاومت  اسب وحشیهستند که قدرت مهار 
حزب اهللا و امثالهم جنینی است که نباید سقط شود حتی 

همراه با وجود تمام مصائب احتمالی که براي اطرافیانش به 
 اي که براي آن تعریف نشده است. بگذریم. آورد و آینده می
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اي  پس از پنج شماره دچار وقفه 1818ي  نامه انتشار دو هفته
گردید که براي گردانندگان آن به معناي توقف و توقیف 
نبود. بلکه فرصتی بود براي مرور آنچه گذشته است و 

ساختار هاي پیشین. در این شماره نیز  بررسی شماره
هاي پیشین را حفظ کردیم اما با توجه به بضاعت  شماره

نامه را تبدیل به ماهنامه  خویش تصمیم گرفتیم که دو هفته
ي ششم نیز از دو بخش  کنیم. بر همین اساس شماره

تشکیل شده است که بخش اول آن به گزارش و تحلیل 
گذرد و بخش دوم پیوستی است که  وقایع در جریان می

 اي نظري را داشته باشد. حکم کتابچه تواند می
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ي  نژاد و سوداي رهبري طبقه احمدي
 کارگر

 مرتضی ایوبی

روایت  سیاست قرن بیست و یک به ي نژاد نه پدیده احمدي
تئورسین هاي گونه که  آنو نه  استهاي غربی  ژورنالیست

از بطن یک پوپولیسم سیاسی  پندارند می لیبرال داخلی
تاریخی  ي متولد شده که فاقد اعتباربخشی به یک لحظه

نشان توان  وضوح می که به گسترنده براي تحلیل است؛ بل
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و نارضایتی جامعه نژاد از شکاف طبقاتی  که احمدي داد
ناشی از  نفع خود استفاده کرد و در خأل به 84مردم در سال 

با شعار عدالت توانست  نیستیعدم وجود یک آلترناتیو کمو
هاي سازندگی و اصالحات را  مردم ناراضی از دولت ̊اجتماعی

ي بکشاند و خود بر مسند ریاست أهاي ر به پاي صندوق
هاي قبل را در  جمهوري تکیه زند. او امروز نیز سوداي سال

سواري بر روي  خواهد با موج و باز هم می داردسر 
 ،قدرت سیاسی در ایران را هاي مردمی بار دیگر نارضایتی

 خود کند.  آِن از ،يأهاي ر این بار به روشی جز صندوق

نام  بی نژاد کمی در تاریخ به عقب بازگردیم تا ببینیم احمدي
و نشان چگونه توانست بر کرسی ریاست جمهوري ایران 

بعد از  و تکیه زند. بعد از جنگ هشت ساله ایران و عراق
بورژوازي خونین سیاسی، هاي  نشیب-و-یک دهه فراز

رهبري هاشمی  ولیبرالیسم (بهئمسیر بازار آزاد نایران 
این  ي رفسنجانی تحت عنوان دولت سازندگی و سپس ادامه

هاي  راه در دولت اصالحات با چاشنی حقوق بشر و آزادي
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نیروهاي مولد تولید خود انتخاب  ي براي توسعهرا مدنی) 
سیاسی مخالف هاي  سازي و حذف طیف کرد. با پاك

 ؛جمهوري اسالمی، دو جناح بورژوازي در قدرت باقی ماندند
شود و  گرا شناخته می یکی جناحی که امروز به نام اصول

هاي دیگر  همراه زیرائتالف (به طلبان دیگري جناح اصالح
هفتاد  ي گرایان). در دهه خود یعنی کارگزاران و اعتدال

هاي  خورشیدي تمام بورژوازي ایران بر بازسازي زیرساخت
تخریب شده کشور اتفاق نظر داشت و از این منظر تکیه بر 

هاي سازندگی و اصالحات  بازار داخل در دستور کار دولت
گرفت و  اما هرچه این روند سرعت بیشتري می .قرار گرفت

 ي دهه داري ایران با گرایش نزولی نرخ رشد در سرمایه
شد، شکاف طبقاتی میان اقشار باال و پایین  روبرو می هشتاد

که در سال  به طوري .گرفت درآمدي کشور نیز شدت می
هشتاد و چهار و بعد از گذشت شانزده سال این شکاف به 

آن نیز نارضایتی مردم به  ي اوج خود رسید و در نتیجه
 شدت افزایش یافت.
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دو طیف بورژوازي اي براز این منظر سال هشتاد و چهار 
راه  ي آید و نقشه حساب می ساز به سرنوشت یایران سال

هاي قبل نیز  هاي انباشت شده طی سال آینده براي سرمایه
گرا که به  در این سال ریخته شد. طیف موسوم به اصول

همچنان بر بسته  ،صورت سنتی وابسته به بازار داخلی بود
اما راه حل  .کید داشتأبودن درهاي اقتصاد ایران ت

سیر طلبان و کارگزاران سازندگی براي برون رفت از  اصالح
ها با  نرخ انباشت سرمایه این بود که با کاهش تنش کاهشی

د و بدین نهاي خارجی را به ایران باز کن غرب راه سرمایه
گذاري  طریق از مواهب تکنولوژیکی غرب و افزایش سرمایه

قدر  بهموضوع این  .دنمند شو ها براي کاهش فقر بهره آن
پاي هاشمی باز هم  84در سال  تابود  حساس کافی

براي تصدي پست ریاست انتخاباتی رفسنجانی به رقابت 
نزدیکان هاشمی  ي رقابتی که به گفته ؛دشوجمهوري باز 

ظاهر در  کمی مشکوك به تقلب نیز بود. تصمیم نهایی به
ح باالي سطودر  ،اما در اصل ،شد ي گرفته میأهاي ر صندوق

تصمیمات بر مبناي حفظ قدرت  سیاست جمهوري اسالمی
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ها با اتکاي بیشتر به بازار  آقازاده ي هاي تجمیع شده سرمایه
هاي داخلی را  داخلی بود تا بتوانند قدرت رقابتی شرکت

براي ورود به بازار جهانی تقویت کنند و از انباشت 
ظت هاي قبل خود نیز به نحو احسن محاف سال ي سرمایه

گرا پر واضح بود که اگر چه در  نمایند.  از نگاه طیف اصول
هاي بعد از جنگ و در دو دولت سازندگی و اصالحات  سال

کارگر توانسته  ي هاي ایرانی با فشار مضاعف به طبقه شرکت
اما با این  ،خود را افزایش دهند ي بودند میزان توان سرمایه

قیم با حال این انباشت سرمایه در یک تقابل مست
هاي خارجی دوام چندانی نخواهد آورد و  سرمایه
هاي ایرانی در صورت باز شدن درهاي اقتصاد ایران  شرکت

المللی خود واگذار  در مدت کوتاهی قافله را به رقباي بین
دهند.  کنند و حتی همین بازار داخلی را نیز از دست می می

گرا با هدایت بیت رهبري  گزین جناح اصول راه جاي
یابی به بازارهاي منطقه و تشکیل بلوك کشورهاي  دست

مسلمان با اسم رمز محور مقاومت بود که تا امروز نیز این 
دنبال انقالب اسالمی سپاه پاسداران  توسطچنان  خط هم
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هاي  هاي شرکت گذاري سرمایه و تعداد شود. میزان می
هشتاد شمسی  ي ایرانی در سوریه و عراق در اوایل دهه

همین خیز بلند ایران براي دسترسی بیشتر به  نشان از
 84بازارهاي منطقه دارد. بنابراین در انتخابات سال 

توانستند نقشه راه  ایران نمی در هاي قدرت سرمایه بلوك
این همان فرصتی  د، واصالحات و دولت سازندگی را بپذیرن

با نزدیک  تاخوبی از آن استفاده کرد  نژاد به بود که احمدي
گرا و با استفاده از شعارهاي  ه طیف اصولشدن ب

جناب  ایدئولوژیک اوایل انقالب، خود را در مقابل عالی
در و سازي سیاسی  د و با این دوگانهنپوش تعریف ک سرخ

نارضایتی مردم را به  دتوانب نبود یک آلترناتیو کمونیستی
 د. مایهاي انتخابات تبدیل ن ي در صندوقأر

و  یانگرا میان دو طیف اصول هاي بعدي گفتیم که جدال
براي حل  92، مناقشات سال 88در سال  انطلب اصالح

هاي سیاسی انتخابات  اي و همچنین درگیري بحران هسته
هاي انباشت شده  همین جدال سرمایهدل را نیز در  96سال 
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هاي  ها و انحصارات وابسته به آقازاده ها، تراست در شرکت
 توان توضیح داد.  هر دو جناح می

تر شدن اقتصاد ایران در دوران بعد از جنگ، اولین  با بزرگ
هشتاد  ي هاي دهه هاي بحران انباشت را در اواخر سال نشانه

افسار گسیخته راهی  این انباشت ي در نتیجه .شاهد بودیم
مرزي براي حفظ  جز صادرات و دسترسی به بازارهاي برون

 ،تر عبارتی دقیق به بود. نرخ رشد سرمایه باقی نمانده
عدم افزایش  ي واسطه بازارهاي داخلی اشباع شده بود، به

 کارگر و ي تورم قدرت خرید طبقه متناسب بامزدها  دست
 ي شدت کاهش یافته بود و در نتیجه جامعه به طبقات دیگر

ایران براي حفظ خود از بحران  دراین موضوعات سرمایه 
رهاي خارجی نداشت. رکود راهی جز دسترسی به بازا

سوداي دسترسی به بازارهاي کشورهاي همسایه و تشکیل 
رهبري ایران در راستاي  اسالمی به ي یک بلوك سرمایه

هاي  آوري شرکت-تا هم سود ،همین موضوع تدوین شد
این واسطه تضمین شود و هم بر  بزرگ تولیدي ایران به
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افزوده قدرت ایدئولوژي مسلط جمهوري اسالمی در منطقه 
و  ها، تحریم با ایران در قالباما با تقابل غرب  ــ شود

، به این طرف 2010هاي جدید خاورمیانه از سال  شروع جنگ
المللی بدل شد که تا  بین ي به یک مناقشه این موضوع

 امروز نیز ادامه دارد. 

و در گام نخست با یک  84نژاد در سال  هر ترتیب احمدي به
گرا ایستاد تا  سمت جناح اصول مند در پوپولیسم هدف

نژاد اما در نگاه  احمديقدرت به هاشمی رفسنجانی نرسد. 
ها و  گرا و صاحبان تراست اقتصادي با طیف اصول

نگاه  ي هاي کالن زاویه داشت و همین زاویه سرمایه
گرایان در  نژاد بود که او را از دولت محبوب اصول احمدي

 ؛تنزل دادبه بعد  89از سال به یک دولت منحرف  84سال 
کمر به  همگان ها و تا امروز در تمام این سالتا جایی که 

اند. گفتمان  حذف این طیف از قدرت سیاسی بسته
بهره به مردم  هاي کم واماعطاي نژاد،  احمدي ي طلبانه عدالت
بازده صنعتی، سهام عدالت، مسکن -هاي زود بنگاه در قالب
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افزایش قدرت  جهت انبساطیي اقتصاد هاي مهر و سیاست
توانست معضل بحران انباشت و عدم  خرید مردم نمی

هاي نوظهور  دسترسی به بازارهاي جهانی را براي قدرت
ها حتی در برخی موارد  این سیاست .اقتصاد ایران حل کند

گرفت تا  هاي کالن در تضاد کامل قرار می با انباشت سرمایه
آفرینی کنند.  قتصاد نقشها نیز بتوانند در ا سرمایه-خرده

ــ هاي اقتصادي  ها و سازمان دولت-همچنین مبارزه با شبه
نیز با ــ گرفت  ها انجام نمی که هیچ نظارتی بر روي آن

رو  روبهطلب  گرا و اصالح مخالفت شدید هر دو جناح اصول
دور دوم ریاست  سطاوا همین دلیل بود که از و به شد

پایان دستوري حیات نژاد به  احمديبه بعد  جمهوري
توان چنین عنوان کرد که  شد. می سیاسی خود نزدیک می

نژاد در دور اول ریاست جمهوري خود تحت عنوان  احمدي
سازي  اصل چهل و چهار و سرعت بخشیدن به خصوصی

ترین خدمت را به  هاي تولیدي دولتی بزرگ واحد
اما  .هاي هر دو جناح کرد داري انحصاري آقازاده سرمایه

به موي  اش در دور دوم ریاست جمهورينژاد  همان احمدي
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هر طریق ممکن باید از  به و ،ها تبدیل شده بود دماغ آن
ناتوانی  شد. همین ساحت سیاسی کشور حذف می

هاي این طیف سیاسی در تبیین  نژاد و تئورسین احمدي
عادالنه ثروت است که باعث  ها و علل فقر و توزیع نا ریشه
 ،ها بشنویم طلبانه از آن هر شعارهاي عدالتشود در ظا می

داران  نفع سرمایه ها به ها به افزایش نابرابري اما عمل آن
 منجر شود. 

 نژاد  طلبی احمدي کارگر و فرصت ي طغیان طبقه

هاي  هاي تحریم تا برجام و شکست آن را باید سال سال
 افزون بر کارگران ایران نامید. از-رکود اقتصادي و فشار روز

تا امروز میزان نیروي غیرفعال و بیکار در اقتصاد  91سال 
و اخراج  ها زمان بر تعداد تعدیل هر سال افزایش یافته و هم

. همین دو مورد کافی است شده استکارگران نیز افزوده 
وجود آورد.  هکه اعتراضات گسترنده را در هر کشوري ب

وع الملل، شکست برجام، شر هاي سیاست بین افزایش تنش
هاي آمریکا و احتمال شروع جنگی جدید در  مجدد تحریم
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هاي جنسیتی و قومی و حتی  به همراه شکاف ،خاورمیانه
 ي دهنده نشان ،محیطی در کشور-هاي زیست تشدید بحران

یک بحران تمام عیار براي مدیران سطوح باالي جمهوري 
اسالمی است.  آمارهاي دو سال گذشته از اعتراضات 

ماه  چنین وقوع اعتراضات سراسري در دي کارگري و هم
د که نهمگی از آتشی زیر خاکستر حکایت دار ،سال گذشته
بینی را در کشور  یشپ-قابل-تواند وقایع غیر هر لحظه می

اي براي ورود به شرایط  توان مقدمه رقم بزند. این را می
 بحران انقالبی نام گذاشت. 

کارگر در سال  ي اعتراضات طبقه برنژاد  سواري احمدي موج
محور او این -نشان داد که گفتمان پوپولیستی عدالت 84

آگاه کارگري براي -نا ي پتانسیل را دارد که از خشم طبقه
استفاده کند. او یک بار این راه  ءسوخود قدرت رسیدن  به

تواند تردستی  تر از گذشته می را رفته است و این بار خبره
تبدیل شونده به اژدها  هاي خود را به یک عصاي بگم-بگم

 ارتقا دهد.  
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تر بازگردیم. یک سال و اندي پیش، بعد از  کمی به عقب
-نژاد و گفتمان عدالت چهار سال سکوت خبري، احمدي

 96محورش خود را براي انتخابات ریاست جمهوري سال 
اما با مخالفت مستقیم رهبري مواجه شد و  .کرد آماده می
مان انتخابات سال گذشته تا از ز ،این موضوع ي در نتیجه

هاي انقالب  خود را با شعار بازگشت به آرمانعمالً  امروز
عنوان جناح اپوزوسیون جمهوري اسالمی فعلی معرفی  به
هاي مجازي مانند  لطف شبکه کند. شانتاژهاي خبري به می

 ي ش با قوها جراییتلگرام و درگیري مستقیم معاون ا
به صدر اخبار  96سال  در تاقضاییه به آنها کمک کرد 

سیاسی کشور بازگردند و این همان ابزاري است که 
سواري بر  موج ي نژاد براي پیش بردن پروژه احمدي

 هاي مردمی در شرایط حساس نیاز دارد.  نارضایتی

کید کرد که اگرچه انتقادات شدید أاز سوي دیگر باید ت
یه و دولت روحانی منجر به ئقضا ي نژاد از قوه احمدي

هاي شاخص این جریان از مشایی و بقایی  دستگیري چهره
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 ي رسد که بدنه نظر می اما به ،است  تا عبدالرضا داوري شده
محور -اجتماعی ناشی از این پوپولیسم مذهبی عدالت

قدر قوي باشد که در شرایط حساس و بحرانی بتواند  آن
 ي قسمتی از مردم معترض را با خود همراه سازد. تجربه

محور -هاي عدالت شورها نشان داده است که جنبشدیگر ک
از چنان  ،دنکه با قسمتی از حاکمیت همراه شده باش

پتانسیل عظیمی برخوردارند که در شرایط بحرانی مانند 
براي حاکمیت  شان کنند و مصائب پاندورا عمل می ي جعبه

در عین  .شود هاي موجود تبدیل می به بحرانی در بحران
خاموش  هاي اجتماعی را جنبش ل یاحال، این پتانسی

کند. این  هایی کور تبدیل می ها را به  شورش کند و یا آن می
اتفاق کمابیش در یک سال گذشته افتاده است و 

بندي جدید سیاسی با استفاده از  دنبال صف نژاد به احمدي
ال اصلی ؤکارگر معترض است. اما س ي هاي طبقه پتانسیل

نژاد  مجدد احمدي ي استفادهء با سواین است که راه مقابله 
داري  کارگر در جهت منافع سرمایه ي از اعتراضات طبقه

 موجود چیست؟ 
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او در  محورِ-نژاد و گفتمان عدالت طور کلی احمدي به
کمک  تواند به می 89تا  84هاي  مانند سال بهترین حالت به

درآمدهاي سرشار نفتی براي مدت کوتاهی فشار اقتصادي 
 ،تر عبارتی دقیق دست جامعه کم کند. به شار پایینرا بر اق
تواند یک  دلیل پایگاه ایدئولوژیک خود نمی نژاد به احمدي

کار بازتولید -و-اي به معضالت سرمایه و ساز نگاه ریشه
همین دلیل نیز  و به ،تضادهاي آن با نیروي کار داشته باشد

د. دولت کاري براي حل کامل این تضاد ارائه ده تواند راه نمی
مانند دولت نهم  محور در بهترین حالت به-ورز عدالتهرم

هاي انبساطی، طرح مسکن  اتخاذ سیاست تواند با می
کار و  ها، بحران ناشی از تضاد اجتماعی و یا پرداخت یارانه

 تعویق اندازد.  انباشت سرمایه را به

ها باید  نژادي که در خصوص برخورد با طیف احمديرا چه  آن
 :باید به دو بخش تقسیم کرد ،دستور کار قرار گیرددر 

شود که  کارگر مربوط می ي بخشی طبقه قسمتی به آگاهی
جاي بازگشت به گذشته و شعارهاي اول انقالب باید به  هب
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کارگر  ي اي کارگري با رهبرانی از درون خود طبقه آینده
قسمت دوم نیز مربوط به فعالین کارگري است  ؛ندیشدابی

را  کارگر از تنگناهاي موجود ي هدایت طبقه ي فهکه وظی
 عهده دارند.  به

محفلی  تیمارکسیس اتهاي جریان بافی سنگ محک تئوري 
مانند کودکی گستاخ  اي است که به همان وقایع طوفنده

زند تا قضاوت به ترازوي  باره کنار می یک ها را به پرده
ماه  کارگر سپرده شود. وقایع دي ي عمومی مردم و کل طبقه

حساب  محک تاریخ ما به هاي نیز یکی از همین سنگ
ماه  دي ي اعتراضات گسترده روشنفکران چپآید. برخی  می
 اي توطئه ،صد شهر گسترش یافته بود که در بیش از یک را

از جانب غرب دانستند و گروهی دیگر نیز با یک هیجان 
را  "انقالب سوسیالیستیپیش به سوي " ي کودکانه هلهله
و دومی  ،کرد اول ناشی از ترس از انقالب بود سر دادند. روي

ناشی از عدم درك واقعی از توان حاکمیت سرمایه و 
اولی دست به دعا  ؛کارگر ي موجود طبقه واقعاً امکانات
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و دومی هر  ،دارد تا مبادا از تاریخ عقب مانده باشد برمی
خواند و با هر بادي  قالبی میحرکت کور را آغازگر جنبشی ان

 شود.  خواهی پرتاب می سمت سرنگونی به

بین بود که در شرایط کنونی اگر طیفی سیاسی  باید واقع
 ي توان آن را داشته باشد که در اعتراضات مردمی طبقه

ها از  نژادي احمدي کارگر، رهبري آن را بر عهده گیرد، قطعاً
نسبت به دیگران دهی و قدرت مانور بیشتري  سازمان
 ي کشاندن دوباره-بست بن-ند و این یعنی بهربرخوردا

 ایران.در اعتراضات طبقاتی 

س به أفعاالن کارگري است که نه با ی ي این وظیفه
و  ردهیابنده در ایران نگاه ک گسترش-روز-اعتراضات هر

خود دست به تخریب این حرکت  گیِماند عقبجبران براي 
 و نه با یک هیجان کور ،ندبزنآن  و یا حتی دعا براي توقف

طلب  هاي احزاب سرنگونی بازي سیاست کننده به باتالقِ
 ي کارگر دشوار است و وظیفه ي امروز طبقه فتند. راهابی

 تر. فعاالن کارگري نیز در این مسیر گران
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 ي زنان اي بر مسأله مقدمه

 سارا امیدوار

رهایی؟ جهت  اند؛ اما کدام نوع زنان ایران خواستار رهایی

ي  نیل به هر گونه راه حل قطعی و واقعی در رابطه با مسأله

مثابه پرسشی  زنان، نخست بایستی پرسش فوق را به

بنیادین بازشناخت و صورت مسأله را از خالل پاسخ به آن 

 بازنویسی کرد.
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ي زنان را در  هاي بورژوازي مسأله روشنفکران و ایدئولوگ

جاب اجباري، حق مالکیت هایی چون لغو ح قالب خواست

برابر با مردان (مقوالتی مانند ارث، روابط زناشویی و غیره) 

و نهایتاً برخورداري از حقوق سیاسی (مانند فرصت تصدي 

ها با این  کنند. آن بندي می هاي حکومتی) فرمول پست

 طبیعی"استدالل که دولت مدرن در ایران به غایت" 

ِ نامنطبق بر "یاسیرژیم س"انکشاف خود نرسیده و یک 

عبارت مصطلح دولت  ي مدرن است، و یا به مقتضیات جامعه

است؛ و وضعیت زنان در جامعه  "نامتعارف"ایران دولتی 

کل  -ي این عدم انکشاف و یا این عدم تعارف است نتیجه

اي سیاسی، تقلیل  اي حقوقی، مسأله مسأله را به مسأله

ی سیاسی جامعه و دهند و رهایی زنان را تابعی از رهای می

ي مدرن قلمداد  انکشاف دولت برطبق مقتضیات جامعه
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کنند. اما آیا رهایی سیاسی جامعه حقیقتاً به رهایی  می

 انجامد؟ اجتماعی زنان می

اي  که در عصر امپریالیسم رهایی سیاسی جامعه فارغ از آن

ي ایران بدون نفی کلیت مناسبات بورژوایی، تا  مانند جامعه

رهایی سیاسی "طور کلی  معهذا به -واقعی استچه اندازه 

شکل کامل و قائم به ذات رهایی انسان نیست. دولت 

که انسان  تواند خود را از محدودیتی رها سازد، بدون آن می

. انسانِ مدرن هستی اجتماعی 1"حقیقتاً از آن آزاد شود

عنوان شهروند دولت در کلیتی  اي دارد: از یک سو به دوگانه

خیالی در وحدت و پیوستگی با جهان است، اما در عین 

مثابه فرد در وضعیتی منزوي در  ي مدنی به حال در جامعه

پی تحقق امیال و منافع شخصی است. مادامی که انسان از 

                                                           
 ی یھود، مارکس ی مسألھ درباره ١
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ي  و در واقعیت، یعنی در جامعهاین تضاد رهایی نیابد؛ 

مدنی، در پیوند و وحدتی که او در دولت تنها در تئوري آن 

کند، نباشد ــ زنان به رهایی اجتماعی دست  را تجربه می

ي  جامعه"نخواهند یافت. انسانِ آزاد در کلیتی واقعی و در 

کند.  پیوند و وحدت با جهان را تجربه می 2"بشري

ي زنان (و تمام مسائل  قلیل مسألهروشنفکران بورژوا با ت

اي حقوقی، رهایی سیاسی را  اجتماعی دیگر) به مسأله

کنند.  قلمداد می "شکل کامل و قائم به ذات رهایی انسان"

اي از دولت  جا که رهایی سیاسی نفی شکل ویژه اما از آن

است، نه نفی تضاد و بیگانگی درونی هستیِ اجتماعی انسان 

ها به این ترتیب به یک  بورژوایی ــ آني  در واقعیت جامعه

                                                           
 ی بشری یا بشریت اجتماعی"، تز دھم فوئرباخ، مارکس "جامعھ ٢
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ي بورژوایی مشروعیت  ي دیگر از دولت در جامعه شکل ویژه

 بخشند. می

حقوقی اجتماعی رنج  ي بورژوایی از بی زنان در جامعه

و  اي صرفاً سیاسی حقوقی به مقوله برند. تقلیل این بی می

 حقوقی را بر است که بی دولت چونحکم که این صدور 

نفی  معناي زنان به رهایی سیاسی پس کند، می میلتح زنان

اشتباهی مهلک  ،حقوقی اجتماعی زنان است بیکلیت 

 اي از دولت شکل ویژهنفی  نهایتاً رهاییآن  واقعیت؛ است

 .طور کلی بهدولت و  ي بورژوایی جامعهاست، نه نفی کلیت 

نه مفهومی بیولوژیک، زن بودن ــ و جنسیت در کل ــ 

اي تاریخی است. ستم مضاعفی که در  که اساساً مقوله بل

دلیل  شود، به ي طبقاتی بر زنان روا داشته می جامعه

هاي اجتماعی زن بودن و جایگاه زنان در روابط  نقش
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تولیدي است. مسائلی چون حجاب اجباري، محرومیت از 

خود محصول حقوق سیاسی یا از حق مالکیت برابر با مردان 

ي بورژوایی  ها و همین جایگاه هستند. در جامعه همین نقش

که خارج از خانه کار  تواند عالوه بر این زن پرولتر می

مثابه مادر و همسر و یا  کند، نقش خود را در خانواده به می

ي جنسی ایفا نماید، و  مثابه کاال یا ابژه خارج از خانواده به

شهروند برابر در دولت مشارکت عنوان  همزمان آزادانه و به

افتد ــ  کند؛ اما این مشارکت آزاد تنها در تخیل اتفاق می

هاي اجتماعی  ي بورژوایی با انصراف از نقش زنان در جامعه

توانند به برابري دست  شکلی سیاسی، در ظاهر می خود به

تواند باشد، چرا که  یابند؛ اما این برابري صرفاً انتزاعی می

ها و  اقعی خود کماکان از نابرابريدر زندگی و

هاي جنسیتی شکل  ي همین نقش هایی که برپایه حقوقی بی
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اند. حقوق نابرابر کار، کار خانگی، عدم  اند، در ستم گرفته

استقالل فردي، کاال شدگی و مقوالتی از این دست محصول 

ي  اند؛ در واقع در روابط تولید و در پروسه روابط تولیدي

هاي  وي کار و روابط آن است که جنسیت و نقشبازتولید نیر

 شوند.  اجتماعیِ پیرامون آن مدام تعریف و بازتعریف می

ي  عنوان مثال ــ نه بر سر مسأله بنابراین بحث ــ به

که حجاب خود پدیداري از کاال شدگی  حجاب، گذشته از آن

که بر سر  گنجد، بل ي مالکیت می زن است و ذیل مقوله

ي  ي اول سبب پیدایش خود مسأله در وهلهست که  شرایطی

تر از آن، به بورژوازي این امکان را  حجاب شده است، و مهم

ي  عنوان مطالبه دهد تا خواست لغو حجاب اجباري را به می

ها القا نماید. به همین ترتیب  زنان به آگاهی جمعی توده

بورژوازي در رابطه با مقوالت دیگر چون محرومیت از حقوق 
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ی، ارث، روابط زناشویی و غیره، با انتزاع این مقوالت سیاس

ي زنان،  عنوان مسأله ها به شان و القاي آن از بستر مادي

ها  ي واقعیت تاریخی و آگاهی اجتماعی توده کوشد رابطه می

ي حجاب را نه در شکل  را قطع کند. بورژوازي مسأله

عنوان مفهومی حقوقی، مفهومی  که به تاریخی آن، بل

رو رهایی سیاسی و نفی  شناسد؛ و از این سی بازمیسیا

داند. اما از  اي از دولت را راه حل قطعی آن می شکل ویژه

ي  اي تاریخی است، حل قطعی مسأله جا که حجاب مقوله آن

پذیر است. مادامی  صورت تاریخی امکان حجاب نیز تنها به

ي حجاب و مسائل  که شرایط مادي پیدایی و بازتولید مسأله

ي دیگر پابرجا باشد، رهایی زنان در واقعیت  گفته پیش

 تحقق نخواهد یافت.



1818ي  ماهنامه 31  
1397اردیبهشت   

 

ي بورژوایی و  رهایی اجتماعی زنان در گرو نفی کلیت جامعه

رهایی انسان از آن ساختار روابط تولیدي است که ستم 

ي  شود. اما نفی کلیت جامعه مضاعف بر زن را موجب می

رگون کردن انقالبی بورژوایی و روابط تولید آن تنها با دگ

ي تولید ممکن است و از این رو خواست رهایی زن  شیوه

ي طبقاتی واقعیت پیدا  تنها در بستر انکشاف مبارزه

ي زنان منوط به رهایی  کند. از یک سو، حل قطعی مسأله می

ي طبقاتی، و از سوي دیگر مبارزه  انسان از تضادهاي جامعه

ي طبقاتی براي  ارزهبراي رهایی اجتماعی زنان جزئی از مب

 دگرگونی انقالبی جامعه است.
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 دستمزدمان را ندزدید
 آزاد نظري

دار  مزد مقدار پولی است که سرمایه دست
ازاي زمان معینی کار یا میزان معینی کار،  به

دهد. در واقع کارگر توان  به کارگران می
فروشد. توان کار  دار می کارش را به سرمایه

دقیقاً همانند شکر یک کاال است. با این 
تفاوت که اولی با ساعت و دومی با ترازو 

 شود.  گیري می اندازه

 )کار مزدي و سرمایه (مارکس
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در ایران، از اواسط اسفند ماه تا اوایل اردیبهشت، دهانمان 
هایمان دراز است تا مبلغی ناچیز به حقوقمان  باز و دست

ي سال بعد را  اضافه گردد. از اسفند ماه که بودجه
خواهند ببندند، گروهی از نمایندگان گارگران (شما  می

بخوانید دستمال بدستان سرمایه) و گروهی از نمایندگان 
کارفرمایان و وزیر کار تحت عنوان شوراي عالی کار، دور 

شوند و بر سر افزایش دستمزد کارگران بحث و  هم جمع می
کنند.  گذشته از این که نمایندگان کارگران در  گفتگو می

شوراي عالی کار از چه مکانیسمی به این درجه نائل 
گیرد به علت  هایی که در این جلسات در می اند، بحث گشته

عدم حضور نمایندگان واقعی کارگران و شنیده نشدن 
باشد.  مشکالت آنها فاقد هرگونه ارزش از سوي کارگران می

ي سازمان  نامه ي کارگران در اساس براي انتخاب نماینده
گونه آمده است که: نمایندگان کارگري حاضر  جهانی کار این

در شوراي عالی کار هر کشور باید براي رسیدن به این 
هاي  یگاه مراتبی را طی کنند. سندیکاها و اتحادیهجا

ها و صنایع بزرگ با راي گیري در  مستقل کارگري کارخانه
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اي را به شوراي سراسري کارگران  میان کارگران، نماینده
کنند. در شوراي سراسري کارگران، نمایندگان با  معرفی می

اي را به  نشینند و بعد نماینده هم به شور و مشورت می
وراي عالی کار براي مذاکره با نمایندگان کارفرما و ش

فرستند. اما در ایران، ما کارگران از حق  ي دولت می نماینده
ي مستقل کارگري محروم  داشتن سندیکا و اتحادیه

دانیم دقیقا با  هستیم. ولی یک نفر (علی خدایی) که نمی
ي ما انتخاب شده است،  چه مکانیسمی به عنوان نماینده

نشیند. چانه زنی  میز مذاکره با کارفرمایان و دولت میپاي 
اي از میان خود  بر سر حقوق مزایاي کارگران، نماینده

خواهد که  هاي مستقل کارگري می کارگران در تشکل
خودش درد و رنج ناشی از مزدبگیري را لمس کرده باشد و 

مان در برابر صاحبان سرمایه  موقع مذاکره از مطالبات
 ب ننشیند. اي عق ذره

تا اوایل سال  96در نشست شوراي عالی کار از اواخر سال 
ي سالهاي پیشین)، آقاي علی خدایی  (به عالوه 97
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ي کدام) کارگران براي  ي (شما بخوانید نماینده نماینده
هاي  مذاکره با صاحبان سرمایه و دولت، بعد از نشست

کاالي  دارد که ما بر اساس سبد متمادي و طوالنی، اعالم می
ضروري که متشکل از خوراك، پوشاك، مسکن، درمان و .... 

تومان  37000000نفره)  4ي کارگري ( که براي یک خانواده
تومان است، باید  930000باشد، حقوق پایه را که  در ماه  می

تومان برسانیم، تا بر اساس تورمی که بانک  2800000به 
نباشند. اما او کند، کارگران زیر خط فقر  مرکزي اعالم می
دهد که: ما باید در نطر داشته باشیم، اگر  اینگونه ادامه می

دستمزد کارگران را یکباره افزایش دهیم، ابتدا کشور را 
دچار بحران نقدینگی کردیم و در ادامه احتمال دارد که این 
امر به مذاق صاحبان سرمایه خوش نیاید و موجب تعطیلی 

ن مشغول کار شود. این جمالت کاري کارگرا ها و بی کارخانه
ي واقعی کارگران که رنج و درد حاصل از فقر را  از نماینده

چشیده باشد بسیار بعید است مگر اینکه کسی از بیرون 
بار ما را نبیند و برایمان  باشد و بخواهد این وضعیت دهشت

آقاي خدایی، "تصمیم بگیرد. باید به این نماینده نما گفت: 
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ماه حقوق ما را ندهد و وقتی  6ماه  6تواند  چطور کارفرما می
کنیم، چماق داران این صاحبان سرمایه  هم که اعتصاب می

شان دفاع کند و اگر هم کمی بر  در مقام دولت از منافع
مان پا فشاري کنیم برچسب اقدام علیه  اعتصابات به حق

کنند ولی  زنند و راهی زندانمان می امنیت ملی به ما می
مان از این صاحبان سرمایه فرا  ضوع گرفتن حقوقتی که مو

ي (دروغین)  رسد نه تنها دولت بلکه شما هم که نماینده می
کنید منافع آنها را مد نظر قرار دهید.  ما هستید سعی می

چگونه است که شما بحران تولید سرمایه داران که منطقش 
نه تامین نیازهاي بشر که اگر اینگونه بود تا کنون به حدي 

خانمان در  روت تولید شده که نباید حتی یک فقیر و بیث
جهان وجود داشته باشد، بلکه منطقش، منطق سود و ثروت 

هایی که کارگران براي  بینید اما بحران اندوزي است را می
تامین نیازهاي اولیه مانند غذا، مسکن، تحصیل فرزندان و 

بینید. شما فیل به این بزرگی را  درمان است را نمی
بینید. اگر امروز  ي روي دیوار را می بینید اما مورچه مین

تولید در این شرایط براي صاحبان سرمایه سودي ندارد، 
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دست آغشته به خونشان را کوتاه کنند و تولید را به ما 
بسپارند تا بشر راه رهایی واقعی را تجربه کند. آقاي علی 

یم دان کنند ما نمی دانند یا فکر می خدایی انگار نمی
دستمزدمان از کجا و سودي که گردن صاحبان سرمایه را 

شود. ما  کند از کجا تامین می هر روز کلفت تر از دیروز می
در ازاي ساعت معینی کار یا میزان معینی کار براي تولید 

کنیم.  یک یا چند کاال مبلغی به عنوان دستمزد دریافت می
شود، بهاي  میي ورود به بازار  وقتی یک کاال تولید و آماده

ي آن، نسبت به دستمزدي که به کارگر پرداخت  تمام شده
شود، میزان مواد خام، خواب کاال در انبار، اجاره بهاي  می

مالکانه جهت محل تولید و میزان عرضه و تقاضاي بازار 
گردد و با مقداري سود نسبت به تورم موجود  محاسبه می

اما این سودي  رسد. در بازار داخلی و جهانی به فروش می
گردد، سودي  ي کاال محاسبه می که مازاد بر بهاي تمام شده

نیست که مستقیم و بیواسطه  به جیب صاحب سرمایه 
ي  گردد. این سود مازاد بر بهاي تمام شده به چرخه واریز

گردد. سودي که مستقیم  تولید جهت افزایش سرمایه برمی
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واقع میزان  رود، در داران می و بیواسطه به جیب سرمایه
از محل کار مستقیم ما بر روي اي است که  ارزش اضافی

گیرد. اگر  مواد خام براي تولید یک یا چند کاال صورت می
کفش تولید  8ساعت کار در روز  8در گذشته کارگران با 

ساعت کار مبلغ معینی به عنوان  8کردند و بابت این  می
وزافزون کردند، امروز با پیشرفت ر دستمزد دریافت می

ي تولید  آالت پیشرفته تکنولوژي و صنعت و پیدایش ماشین
در صنعت که قرار بود به بهبود کیفیت زندگی بشر، بعد از 

ساعت  8دوران سیاه ارباب و رعیتی بیانجامد، ما با همان 
 16کار در روز و دریافت به نسبت همان دستمزد تعداد 

دي که به ما کنیم.  اما صاحبان کاال دستمز کفش تولید می
پردازد و در قیمت تمام  ساعت می 8کفش در  8جهت تولید 

ي  کفش تولید شده 8کند، بر روي  ي کاال محاسبه می شده
پردازد  دیگر هم که دستمزدي براي تولیدش به ما نمی

اي است  کند. این درواقع ارزش اضافی محاسبه و دریافت می
فت آن کنیم و هیچوقت سهمی در دریا که ما تولید می

واسطه به جیب این گردن  نداریم. این سودي است که بی
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هاي چند صد میلیاردي و  شود و خانه کلفتان واریز می
ي همین دزدي از جیبمان است نه  هاي لوکس نتیجه ماشین

روزي خودشان. آقاي خدایی هرگز اینها را براي  تالش شبانه
از دهد که چرا صاحبان سرمایه، که همیشه  ما توضیح نمی
نالنند هیچگاه مثل ما هشتشان در گرو  بازار خراب می

هاي درمان و تحصیل  نهشان نیست. چرا براي هزینه
ي خود درمانده نیستند. در واقع نارضایتی آنان از  خانواده

این جهت است که فروش در بازارهاي داخلی به علت 
اشباع بازار داخلی بر اساس تولید بی منطق و فروش در 

هاي سیاسی  ها و درگیري نی به علت تحریمبازار جها
دولتمردان با جهان به علت صدور سرمایه کاهش یافته 
است. وگرنه اگر تولید به شکل منطقی یعنی براساس نیاز 
جامعه باشد و واردات بر حسب همین نیاز باشد، نه بحرانی 

دهد که به علت نبود  در انباشت تولید در انبارها رخ می
خارجی منجر به تعدیل نیرو و تعدیل دستمزد بازار داخلی و 

آید. چیزي که در  گردد و نه بحران نقدینگی به وجود می
ي  ي (دروغین) ما، نماینده واقع آقاي خدایی نماینده
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ي دولت  کارفرمایان و آقاي ربیعی وزیر کار و نماینده
نگرانش هستند، نه بحران نقدینگی است و نه بحران تولید 

ها سعی دارند  ، بلکه تمام این افراد و ارگانو انباشت تولید
جلوي کم شدن سودهاي نجومی صاحبان سرمایه را بگیرند. 
چون همگی مدافع منافع صاحبان سرمایه هستند، که مبادا 

آوردند کم شود. آقاي  پولی که از این دفاع به دست می
ي عزیزتر از مادر را برایمان  خدایی بهتر است شما اداي دایه

خواهد این  اورید، همانگونه که دولت مدافع سرمایه میدر نی
نقش را برایمان بازي کند. شما اگر به فکر ما بودید، وقتی 

کردیم با  ماه حقوقمان اعتصاب می 8براي دریافت نکردن 
شدید و ما را با ترس و  چماقدارانتان بر سر ما خراب نمی

. شما دادید ارعاب و شکنجه و زندان از اعتصاب فراري نمی
به همراه دولت به ظاهر عدالت خواهتان بروید و ته لیس 

ي اربابانتان بشوید که اکنون صاحبان صنایع و  کاسه
هاي تولید شده توسط ما با زور نیروهاي  سرمایه

توانیم با شما صاحبان  اند. ما زمانی می سرکوبگرتان شده
هاي  اي واقعی بشویم که تشکل سرمایه و قدرت وارد مذاکره
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ها و شوراهاي سراسري مستقل خود را  ستقل و اتحادیهم
ي شما  هاي سبعانه داشته باشیم تا بتوانیم در برابر زورگوئی

 کمی ایستادگی کنیم.

باالخره در پایان این نشستها و مذاکرات قرار بر این شد که 
درصد افزایش یابد. این افزایش  20تا  8حقوقمان بین 

به تصویب رسید که  1397فروردین  22حقوق در حالی در 
میزان تورم و افزایش قیمت حامالن انرژي و کاالهاي 
ضروري بنا به آمار بانک مرکزي کمتر از افزایش دستمزد 

اردیبهشت  17بود. ولی بعد خروج آمریکا از برجام در تاریخ 
میزان تورم و افزایش قیمت به آمار جدید بانک  1397

مان بود. در واقع در مرکزي بیشتر از میزان افزایش حقوق
این شرایط نه تنها چیزي به حقوقمان اضافه نشد بلکه 

 حقوقمان کاهش هم یافت.
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 اند کارگران مشغول اعتراض
 ساموئل مشکاتیان

1 

کارگران به همان نسبت که مشغول به کارند، مشغول 

خاطر طرز تفکر و  نه بهکه  عتراضیاعتراض هم هستند. ا

خاطر زیست مادي آنان است. از  که به ذهنیت کارگران، بل

رانی  توان با سخن را نمی یین اعتراضاتچنسوي دیگر 
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واقعی  ي خاموش کرد. این اعتراضات فقط با تغییر در شیوه

رسد.  و مادي زندگی کارگران است که به سرانجام می

این تواند  میکه  کند آلیست اما فکر می بورژوازي ایده

ها و صحبت از دموکراسی و پلورالیسم  اعتراضات را با لفاظی

که با هم وقتی  .ردبو به جناحی دیگر ب ههدایت کرد

سمت  شود انگشت اتهام را به شکست مواجه می

شما این  !همیشه اي شیاطینِ"گیرد که:  ها می کمونیست

ین است که ا ،فهمد چه که او نمی . آن"اید کارگران را فریفته

چنان  همتولید تغییر نکند و کارگران  ي تا زمانی که شیوه

 داشته باشند،کشی مطلق قرار  مار و بهرهثاستوضعیت در 

این اعتراضات وجود خواهد داشت. اگر کارگران منسجم و 

هاي  ها و کارخانه این اعتراضات در کارگاه ،مصمم باشند

هاي کارگري  دیگر متصل شده و به لطف گروه مختلف با یک
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تر  به انکشاف هر چه بیشزاده شده از دل همین اعتراضات 

د. سانخواهند ریاري  ي کارگر در بطن طبقهجنبشی عمومی 

 ي خودي است که زاده-به-این جنبش جنبشی خود

کارگر کار  زندگی هر کارگري است. ي هاي روزمره المان

 کند. شود و اعتراض می استثمار می ،کند می

2 

کارگر آغاز راهی است که  ي خودي طبقه-به-جنبش خود

کارگر رسیده و در انقالبی سراسري  ي به آگاهی کامل طبقه

هاست. اما این جنبش  نویدبخش زندگی نو براي تمام انسان

اگر مسیر  وهایی است  در شکل جنینی خود داراي آفت

شود. چنین جنبشی  می بدلبه ضد خود  ،درست را نپیماید

ولوژي و شناخت تاریخی از جهان ئاید خالی از هر گونه

ممکن است  جنبش ،فقدان چنین نگاهی ي است. در نتیجه
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دشمن و  ي تشخیص جبهه ،در یافتن مسیر درست خود

 ،طور خالصه تالف یا انشعاب درماند. بهئعبور از دوراهی ا

خودي کارگران یک حزب سیاسی مشخص -به-جنبش خود

مسلح به آگاهی و اي کمونیست  متشکل از مبارزین حرفه

شدت مستعد  این جنبش بهعکس،  بهطبقاتی نیست. 

ي  تشکل و مبارزهدرافتادن در دام اکونومیسم نیز هست. 

بدون و اي  شکل جزیره هاي مختلف به کارگران در کارخانه

پس از همواره با این خطر مواجه است که نگاهی عمومی 

ي تولیدي،  توسط یک واحد یا یک رستهگرفتن سهمی 

و شعارهاي  مطالبات. طرح دراسپببه فراموشی را دیگران 

اما بدون نگاه سیاسی و بدون نشانه  ،اقتصادي عالی است

عنوان عامل ایجاد چنین مشکالت  داري به گرفتن سرمایه
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چیزي جز درغلطیدن در حاصل  ،عظیم اقتصادي

 اکونومیسم نخواهد بود.

3 

 ي طبقه خودي-به-مختصاتی که از جنبش خود توجه به با

هم  ؛گري بهترین راه حل است مطالبه ،کارگر رسم کردیم

تشکل و اعتراض کارگري را در داخل خود دارد و هم در 

ولوژي و شناخت تاریخی با انتخاب مطالبات ئغیاب اید

مشخص و درست در دام انواع انحرافات سیاسی و حرکتی 

کارگر افغانستانی بگیرید تا  غلطد. از شعارهاي ضد نمی-در

انحرافات جنبش  ،همه و همه ،غزه و لبنانعلیه شعارهاي 

راهه  توسط بورژوازي جهت به بیخودي است که -به-خود

گري با مطالبات  . مطالبهشود کشاندن این جنبش تبلیغ می

روي جنبش  بهترین تاکتیک براي پیش ،دقیق و درست
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ادهاي عمیق و طور براي ساختن اتح کارگران و همین

کارساز بین کارگران است. جنبش کارگري در محیط کار 

توان خود را بسیار  ،وقتی حول مطالبات درست متحد شود

محدود و محصور در تواند مرزهاي نگاه  باال برده و می

 .پشت سر بگذاردرا  ي بورژوایی هاي جامعه کران

4 

 یکی از مطالباتی که همواره در مبارزات کارگران مطرح

است. این مطالبه در طی  مزد دستحداقل  ي مطالبه ،شده

 هاي گذشته به اشکال مختلف فرصت بروز پیدا کرده سال

توان در مذاکرات مسخره  ترین شکل آن را می . مبتذلاست

اي  مذاکره ؛ها مشاهده کرد دولتی ي و از پیش تعیین شده

که معلوم نیست بین چه کسانی برقرار است و نماینده 

کاري نمایندگی واقعی -و-ان چطور و با چه سازکارگر
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قدر  . اما ابعاد استثمار آناست عهده گرفته کارگران را به

مضحک نیز به لطافت پایان  يباالست که همین شو

با جراید  "کارگران ي نماینده"سال  رپذیرد و در آخر ه نمی

کارفرما نرسید.  ي کند که ما زورمان به نماینده مصاحبه می

ترین کارفرماي کشور  عنوان میانجی خود بزرگ دولت هم به

هاي  گروه کند. مزدها استقبال نمی است و از افزایش دست

آوري امضا در  آزاد هم از طریق جمع ي دیگري مانند اتحادیه

درصدد اعمال فشار براي زعم خود  ، بهنقاط مختلف کشور

دلیل انتزاع و  بهین این کمپ .مزدها بودند افزایش دست

شان، و  زیست شرایط واقعیو  رمحیط کا کارگران از انفکاك

اي به  فقط شکل بیانیه پوشالی،به یک امضاي مبارزه تقلیل 

خود گرفت و نتوانست نقشی در فشار براي  افزایش 

ها هم به  مزدها بازي کند. گویا خود فعالین این تشکل دست
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بعد چنین روالی را در  هاي همین نتیجه رسیدند و در سال

 ي گیري چنین مطالبه پیش نگرفتند. بهترین شیوه براي پی

گیري عمومی ی برحقی تعیین دقیق و عملیاتی مطالبه و پی

آن براي تمامی کارگران ایران است. هر کارگري در محیط 

مزد  مشترك عام در مورد دست ي کار خود باید یک مطالبه

 نبال کند.را براي تمامی کارگران ایران د

5 

مزد پیش  در رابطه با دستاي که تا به امروز  آن مطالبه

مزد بوده است. این  موضوع حداقل دست ،کشیده شده

ثیرگذار در أواقعی و ت ي که یک مطالبه رو آنمطالبه از 

چه در  و آن ؛پذیرفته و مطلوب است ،زندگی کارگران است

 مزد نیست. حداقل دست ي معنی رد مطالبه به ،آید ادامه می

سقف حداکثر  ي طرح مطالبهدر این رابطه نهاد بهتر  اما پیش
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مزد است. براي مثال طرح این مطالبه که حداکثر  دست

 ــ مزد باشد مزد نباید بیش از پنج برابر حداقل دست دست

مزد حداقل به  در وابسته کردن دستطرح مسأله تفاوت 

را کارگر  ي مزد طبقه عاملی که دست ؛حداکثر است

زند که خود با کار  اي پیوند می به ارزش افزوده مستقیماً

 ي مطالبه خالفبر مطالبه،این طرح کند.  خود تولید می

 ي  توانایی این را دارد که از قاعده ،مزد حداقل دست

تولیدي   ي داري (جدا کردن کارگر از ارزش افزوده سرمایه

افقی  ؛خود) بیرون رود و آن را در کلیت خود زیر سوال ببرد

کارگر باید در مقابل خود  ي که هر جنبش مطالباتی طبقه

 .ترسیم کند
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 تر از فوالد کارگر، سخت

 فریدون فوالدي 

خورد، یادآور خیلی از  ها می وقتی اسم فوالد به گوش انسان 

هاي مواد مذاب،  شود. معدن، مواد مذاب، قالب ها می سختی

فرسا و غیر قابل تحمل، خطرات جانی و خیلی  گرماي طاقت

هاي دیگر. در تمامی این رویدادها و  از مشکالت و سختی
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به  گیري سنگ آهن و تبدیل آن مراحل طی شده براي شکل

 يفقط و فقط یک نیرو ،مواد مذاب و دیگر محصوالت آن

تر وجود دارد تا این مواد سخت موجود در طبیعت و  قوي

آن را شکست دهد استخراج و تولید فرساي  مراحل طاقت

کارگران. از  قرار گیرد؛آنان  ها در اختیار راي رفاه انسانبتا 

با روزي خود  کارگران معدن گرفته  که با تالش شبانه

ها رسانده  استخراج مواد اولیه تولید فوالد آن را به کارخانه

فوالد که این مواد خام سرسخت  ي تا کارگران کارخانه

 يطبیعت را رام کرده و به فوالد و دیگر محصوالت فوالد

 تبدیل کنند. 

ملی صنعتی فوالد ایران در روزهاي رو  ي کارگران کارخانه

هاي سخت کار  مانند ساعتتمام معنا  به 96به پایان سال 

فوالد اهواز براي گرفتن حداقل  ي کارخانه کارگران .کردند
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برآورده نیز ترین نیازهاي یک انسان را  حقوق خود که کم

ها و مراکز دولتی شهر اهواز  در کارخانه، خیابان ــ کند نمی

 برند. سر می در اعتراض و اعتصاب به

گرد  ید انواع میلبه منظور تول 1342این کارخانه در سال 

 ي کیلومتري جاده 9دار و نبشی در حد فاصل  ساده، آج

با افزوده  1346در سال  سیس گردید وأخرمشهر ت-اهواز

هاي دیگر و با  اندازي بخش ها و راه شدن دیگر کارگاه

هزار تن تکمیل گردید. این واحد صنعتی با  65ظرفیت 

پرسنل و  3000سال و با داشتن بیش از  50بیش از  ي سابقه

هزار تن  435ظرفیت تولید بیش از یک میلیون و 

بهتر شدن  ي بهانه به 88در سال  ،هاي فوالدي فرآورده

سازي مصوب  شرایط کارخانه و کارگران و قانون خصوصی

این واگذاري ولی  ؛دولت به بخش خصوصی واگذار گردید
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اي  نتیجهموارد کارخانه به بخش خصوصی مانند دیگر 

 عکس به همراه داشت. 

گذاري  گروه ملی صنعتی فوالد ایران متعلق به گروه سرمایه

هزار میلیادرتومانی در  3امیر منصور آریا بعد از اختالس 

بانک ملی نیز مانند  .به بانک ملی واگذار شد 1390سال 

براي  داري صرفاً هاي سرمایه دیگر صاحبان سرمایه و تراست

با فروش  95تر خود در اسفند  بیش سود بردن هر چه

رنج کارگران  بخشی از اموال این مجتمع که حاصل دست

با قیمتی نازل آن را به حراج گذاشت. در سال  ،بوده است

این واحد صنعتی عظیم به عبدالرضا موسوي (مالک  1396

شرکت هواپیمایی زاگرس، باشگاه استقالل اهواز، هتل 

ذار شد. وي که بنا به داریوش، پارك دلفین کیش) واگ

مسئولین دولتی توان و تخصص و صالحیت الزم  اش گفته
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در روز  ،دنبراي حل مشکالت کارخانه و کارگران آن را ندار

هیچ پولی براي پرداخت که اعالم کرد  1396بهمن  30

کارگران این واحد صنعتی ندارد و  ي مزدهاي معوقه دست

 حقِ ت مطالبات بهکارگران باید تا سال آینده براي دریاف

حال چگونه در این شرایط  .خود صبر نمایند ي عقب افتاده

هاي حامی  بار اقتصادي که صاحبان سرمایه و دولت دهشت

اند و تنها فشار آن بر  ها به وجود آورده در این سال انآن

کارگران است، خود کسانی که از صبر به خرج  ي دوش طبقه

ن شرایط اطالعی از آ ،کنند دادن کارگران صحبت می

 ؟ندرندا

له باعث شروع اعتراضات کارگران و کارکنان أاین مس

ملی اهواز شده است.  هاي مختلف گروه صنعتی فوالد بخش

بهمن، اعتراضات و راهپیمایی کارگران در  29از یکشنبه 
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اهواز آغاز شده است. کارگران به  ي هواي غبارآلود و آلوده

ش از یک سال، دریافت بی پرداخت نشدن حقوق خود، بعضاً

، مشخص نبودن وضعیت 1395نکردن عیدي سال 

نفر از کارگران، واریز نشدن حق  600بازنشستگی حدود 

مین اجتماعی اعتراض دارند. أکارگران به صندوق ت ي بیمه

هایش چه  این کارخانه در حال حاضر به دلیل غارت سرمایه

یگر هاي دولتی مانند سپاه پاسداران و د توسط دستگاه

بخش خصوصی مانند توسط و چه  ،کارگزاران دولت

درصد توان  10حد به  ،و اخراج کارگران ،عبدالرضا موسوي

 .تنزل کرده استتولیدي خود 

کارگران در اعتراض به عدم دریافت  96بهمن  3در تاریخ 

خطوط تولیدي ي  دست به اعتصاب زده و کلیهحقوق خود 

آن تاریخ مدیریت گروه ملی  در .کارخانه را متوقف کردند



1818ي  ماهنامه 57  
1397اردیبهشت   

 

حقوقی پرسنل، تنها چهل درصد از  فوالد پس از سه ماه بی

ماه را به حساب کارگران این شرکت واریز کرده  حقوق آبان

له باعث اعتراض کارگران و مصمم شدن أکه این مس ،بود

اعتصاب تا احقاق حق خود شوند. صبح  ي آنان براي ادامه

کارگرانی شد که غیر از  آغازگر اعتراضات 96بهمن  29

 انمشکالت انبوه که صاحبان کارخانه و حامیان دولتی آن

زي براي از دست دادن یچ ،ارمغان آورده بودند به شان براي

خاطر دریافت  نداشتند. کارگران گروه ملی فوالد اهواز به

مزد خود جلوي درب ورودي کارخانه  ماه دست 3نکردن 

را مسدود ورودي  دست به یک تجمع اعتراضی زده و

کامل حقوق خود  ي یادآور شدند که فقط با تسویه و ،کردند

بهمن براي دومین روز  30تولید را از سر خواهند گرفت. در 

اعتصاب کارگران دست از کار کشیده و  ي متوالی و در ادامه
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ها مقابل ساختمان مدیریت این شرکت  تعداد زیادي از آن

خص از سوي مدیریت تجمع نموده و خواهان پاسخی مش

عضو  "گزینی"شرکت بودند. بعد از گذشت چند ساعت 

این شرکت در بین کارگران معترض حاضر  ي ت مدیرهأهی

نماید که مالک جدید شرکت  شده و به صراحت اعالم می

(عبدالرضا موسوي) هیچگونه پولی جهت پرداخت 

بایست تا سال  میآنان مزدهاي کارگران نداشته و  دست

کارگران  ،ها د. بعد از ایراد این صحبتنصبر نمایآینده 

تصمیم گرفتند به اعتصاب خود تا رسیدن به  نتیجه ادامه 

کارگر اعتصابی از سوي کارفرماي  3500دهند. تعدادي از 

ثبت غیبت از کار، محروم شدن «خصوصی این کارخانه به 

از مزایاي پرسنلی در روزهاي عدم کارکرد، اخراج و معرفی 

 .شدندتهدید » اجع ذیصالحبه مر
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برده بودند که بدون اتحاد و  پی کارگران که به این موضوع

حق خود  هاي به دیگر و ایستادگی بر خواسته حمایت از یک

در مقابل  96اسفند  2در تاریخ  ،راهی دیگر ندارند

داري خوزستان دست به تجمع زده و خواهان  استان

با عدم توجه و  ؛رسیدگی مسئولین به مشکالت خود شدند

اسفند در  4کارگران در  ،داري رسیدگی مسئولین استان

سر با پیمایی و تجمع زده و  اهواز دست به راه ي نماز جمعه

ی خواهان رسیدگی به وضع بد معیشتی خود یدادن شعارها

 توسط مسئولین دولتی شدند.

رو  هولین روبئتوجهی مس کارگران که با بی 96اسفند  5در 

که با تجمع دوباره  نشینی نکرده بل تنها عقب نه ،شده بودند

ی در سطح شهر یداري و سپس راهپیما در مقابل استان

 6نمایش گذاشتند. در  بهرا اهواز قدرت عظیم کارگران 
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دار خوزستان براي آرام کردن کارگران در  اسفند استان

 ،تلویزیونی که از صدا و سیماي استان پخش شد اي مصاحبه

اي در وزارت کشور براي رفع مشکالت  خبر از جلسه

کارگران  ،با این حال ؛کارگران گروه ملی فوالد اهواز داد

نتیجه بودن این  گین از بی گروه ملی فوالد اهواز خشم

بارها   و شانهای توجهی چندین ماهه به خواسته جلسه و بی

شنیدن وعده و وعیدهاي دروغین و بی اعتمادي به این 

 .داري دست به اعتراض زدند ستاندر مقابل ا ،سخنان

گو نبودن مسئولین  دلیل پاسخ به دنبال این تجمع، به

داري اهواز، هزاران کارگر گروه ملی فوالد اهواز با  استان

و با سردادن  ،مند لباس کار و در صفوفی متحد و قدرت

خواهان  هاي شهر رژه رفته و در خیابان ،شعارهاي اعتراضی

عبدالرضا  ترین زمان شدند. در کوتاهپرداخت مطالبات خود 
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موسوي براي ایجاد شکاف در بین صفوف متحد کارگران 

اقدام به پرداخت حقوق آذرماه کارگران زیردیپلم نمود 

این کار  .کار هستند) هکارگر زیردیپلم مشغول ب 63 (فقط

که  بل ،اي به اتحاد کارگران نشد تنها باعث ورود خدشه نه

با  .بستگی آنان شد ارگران و همباعث خشم روزافزون ک

 ،هاي مدیران شرکت فوالد عدم توجه مسئولین و تالش

مردم اهواز نیز با ابراز ناراحتی از عدم رسیدگی به وضعیت 

زمان  اسفند هم 9بد کارگران به اتحاد کارگران پیوستند. در 

جمعی از  ،داري اهواز با تجمع کارگران در مقابل استان

بازنشستگان فوالد اهواز در اعتراض به وضعیت معیشتی 

کارگران معترض  اداري تجمع مشترك ب خود مقابل استان

اند که  حیاتی برده ي دند. کارگران پی به این نکتهار کرزبرگ

بین تمامی صفوف کارگران هیچ بستگی  و همجز اتحاد 
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د. حق خود ندارن هاي به راهی براي رسیدن به خواسته

سطح از آگاهی که صاحبان این کارگران با رسیدن به 

ترین توجه را  خود کم ي براي افزودن سرمایه کارخانه صرفاً

 با سر دادن شعار ،در رسیدگی به مشکالت کارگران دارند

 هاین نکته را ب "خرن رن هتل می می ،دن رو نمی ها حقوق"

اب صاحبان سرمایه یادآور شدند که دیگر با دروغ و ارع

 عقب برانند. را توانند کارگران نمی

 ،اند مسئولین دولتی که همواره حامی صاحبان سرمایه بوده

که با اعتراضات کارگري چند سال  یبرخوردهایتمام مانند 

انقالب بودن و اقدام -ضد ي بهانه بار نیز به این ،ندا هاخیر کرد

تن از کارگران معترض ه د 96اسفند  10علیه امنیت ملی در 

 دند.گیر کر را دست



1818ي  ماهنامه 63  
1397اردیبهشت   

 

کارگران که دیگر چیزي براي از دست دادن نداشتند و تنها 

 ،بود شاناتحاد میان خود ،چیزي که برایشان باقی مانده بود

تا دوستان و  ندافزایش دادرا هاي دولتی  فشار بر دستگاه

میان خود  خود را دوباره به یرفقاي تحت بازداشت

هشت کارگر از کارگران  96اسفند  15شنبه  بازگردانند. سه

میلیون تومانی پس از شش روز  50بازداشتی به قرار کفالت 

بستگی و در  هم ي وقتی کارگران ثمره .بازداشت آزاد شد

کنار هم ماندن خود را با آزادي هشت نفر از کارگران و 

بر مواضع خود  ،نشینی دولت حامی سرمایه دیدند عقب

چند روز بعد یکی دیگر  ي فاصله که به پافشاري کردند تا این

دستور دادستانی آزاد شد. بعد از  گان نیز به شد-از بازداشت

تري صورت گرفت  آزادي کارگران، اعتراضات با قدرت بیش

 .و باعث فشار روزافزون بر مسئولین دولتی و کارخانه شد
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در همین راستا فرهاد افشارنیا رئیس دادگستري خوزستان 

ا قانونی ندانسته و با بیان در روز یکشنبه اعتراضات ر

 ،اي دارد و اگر تجمع ادامه یابد صبر ما اندازه"جمالت 

شروع به  "ناچاریم با سایر افراد معترض نیز برخورد کنیم

 تهدید و ارعاب کارگران نمود.

با  ؛شود همه چیز در متحد ماندن خالصه می یراستی گوی به

مدیران  ،استقامت کارگران و پافشاري آنان بر مواضع خود

خاطر رفاه حداکثري خود  کارخانه که بهمدیران دولتی و 

هایشان  اي روشن را از کارگران و خانواده آسایش و آینده

ترین سطح زندگی نگه داشته  آنان را در پایین ربوده و

نشینی و پرداخت بخشی از معوقات  مجبور به عقب ،بودند

ماه حقوق  با این حال کارگران هنوز چندین .کارگران شدند

 .طلب دارندو چندین سال مطالبات سنواتی 
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در اعتصابات و اعتراضات کارگران ملی فوالد اهواز 

روي داد که براي کارگران معترض دیگر  یمشکالت

 ؛ مشکالتیکامال آشناست نیز ها و دیگر اصناف کارخانه

ي امنیتی هامانند تهدید به بازداشت و بازداشت توسط نیرو

هی، تهدید به اخراج، ضرب و شتم کارگران یا هاي وا به بهانه

برخورد کارفرماي فوالد اهواز با کارگران با مسدود کردن 

دستگاه ثبت ورود و خروج کارگران و ممانعت از ورود 

که طی  یکارگران ي همه .کارگران به کارخانه توسط حراست

با  ،ندا هحق خود بود سالیان سال به دنبال احیاي حقوق به

کارگران معدن بافق یزد، ؛ ن مشکالت آشنا هستندتمامی ای

تپه، هپکو اراك، کاشی اصفهان، ایران چوکا،  شکر هفت نی

 سازي تبریز و... کمباین
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به اعتصابات و مشکالت کارگران  مربوطها و اخبار  در مقاله

هاي شدید و دور از منطق انسانی  بارها و بارها شاهد برخورد

هاي  به دادگاه، بازداشت، حبس ارضاح ؛ایم با کارگران بوده

و  ،بلندمدت، ضرب و شتم، ارعاب و تهدید به اخراج از کار

در بعضی موارد اخراج از کار و عدم پرداخت مطالبات 

اعتصابات و اعتراضات کارگري  ،در مقابل .کارگران معترض

هاي  فقط و فقط به دلیل رسیدن کارگران به خواسته

تادگی کارگران ملی گرفت. ایس اقتصادي خود شکل می

اي است بس بزرگ براي دیگر  صنعتی فوالد اهواز نمونه

کارگران فوالد اهواز مانند کارگران معدن  .کارگران معترض

بخشی از مردم شهر با  ، ویشانها خانوادهبا بافق یزد با هم و 

و با ایستادگی در کنار هم توانستند به بخشی شدند متحد 

سالیان سال کارگران تمامی  .از مطالبات خود دست یابند
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حق خود و گدایی کردن آن از  گرفتننقاط جهان براي 

اند که  و آموخته ،اند ابزار تولید جنگیده ناحقِ صاحبان به

قل بین تمامی تهاي منسجم و مس لفقط با ایجاد تشک

کارگران و اتحاد آنان در کنار هم و پا پس نکشیدن در 

هاي  توان به خواسته می ،دار و دولت حامی آن مقابل سرمایه

همین دلیل کارگران ملی صنعتی فوالد  به. حق خود رسید به

نشینی  باعث عقب ... مانند کارگران بافق یزد و بهاهواز 

توانستند به بخشی از و دولت و صاحبان کارخانه شدند 

یاد داشته  ولی باید به .خود دست یابند ي حقوق معوقه

ز طرف کارگران و از بین نشینی ا ترین عقب باشیم کوچک

رسیدن به  ي بهانه بستگی ما کارگران به رفتن اتحاد و هم

قبل از  باعث ایجاد وضعیتی دشوارتر ها بخشی از خواسته

 خواهد شد. 
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 دهقان و واقعیت در ادبیات

 منصور حیدرنژاد

ي احمد خداداده که در سال  نوشته "رروز سیاه کارگ"

ست که در  مهمترین اثري در کرمانشاه منتشر شد، 1305

هاي آغازین قرن به  ي  زندگی دهقانی در سال زمینه

این کتاب زمانی منتشر  خوانندگان ایرانی عرضه شده است.

شد که ادبیات ایران در پرتو انقالب سوسیالیستی اکتبر 
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ي تحول رهایی بخش و  ي گسترده روسیه و پیدایش جبهه

 کرد. اي را طی می ي شکوفایی تازه مرحله دموکراتیک ملی،

ي نویسندگان به  ها اقبال فزاینده در آثار ادبی آن سال

شایان توجه و  "ملت" یعنی احوال ي مهم زمان، مسئله

شک نیست که انتشار این کتاب یکی از  پیگیري است.

زیرا تنها  رویدادهاي مهم و درخشان این دوران است؛

احوال  موضوعی که در آن مورد توجه و تحلیل قرار گرفته،

هر صفحه ي آن از  ست. بسیار خواندنی ي روستایی، طبقه

خراش دهقانان  ي تابناك و از بیان رنج جان                                    جسارت اندیشه

 خداداده در دیباچه ي این کتاب مینویسد: گرانبار است.

 احمد خداداده کرد دینوري، ي بیقدر و مقام، این بنده«

دفتر  برخالف مصنفین سلَف، به عالم بشریت، محض خدمت

رنجبر که دائماً از  ي کارگر و عامه ي خود را به نام طبقه
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گونه ها  شدت حرارت و سختی کار در شعاع آفتاب،

برافروخته و درخشان و سوخته و همواره افسرده از 

خود گرسنه و جهانی را سیر  اند، برگی چون مرده بی

روي  نمایند؛ و خلقی را ملبوس می خود برهنه نمایند؛ می

خود جز تنگنایی گورمانند  [و] کره را عمارت و آباد کنند

دل به زندگانی  فالحت، مشقات فقط با گاو و خانه ندارند؛

...،خود محروم از حقوق  آسمان لحاف، زمین بستر، خوش،

 ».دهم زینت می بشري کالمعدوم،

 گیرد؛ در برمیي نسبتاٌ درازي را  داستان خداداده دوره

هاي بیست  هاي نود قرن نوزدهم تا سال یعنی تقریبا از سال

قهرمان اصلی آن در آغاز داستان  (بختیار، قرن بیستم

نویسنده خواننده را به تحول  کودکی شش ساله است).

 خواند. زندگی دهقانی و کیفیت آن در این دوره فرامی
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ودال و دهقان ملک طلق ارباب فئ درپایان قرن نوزدهم،

مثالٌ اگر در  هاي او بود. ي امیال و هوس اش بازیچه زندگی

حال  شد. زنده درخاك می کرد، اطاعت اوامر او اهمال می

هرچند که هنوز در بند  هاي قرن بیستم، آنکه در اولین دهه

که مثل دام  طوري به داران و خرده مالکان بود اسارت سرمایه

 "بهتر"اش اندکی زندگیوضع  شد، خریده یا فروخته می

نیز مواردي ثبت شده است که  1915 گرچه در شده بود؛

ي آهک  مالک دهقان را در جرز دیوار گذاشته و در شفته

دهد که در  نویسنده در این کتاب نشان می غرق کرده است.

ي انتقال مالکیت زمین از دست امرا و نجبا که بنا به  نتیجه

به مالکان  ان زمین بودند،اقتضاي نظام فئودالی تنها صاحب

اي صورت پذیرفت و آن  فرایند تازه جدید غیرفئودال،

(یعنی رعیت دیگر جزء جدایی  انفصال رعیت از زمین بود.



1818ي  ماهنامه 72  
1397اردیبهشت   

 

و فقط از نظر اقتصادي وابسته به مالک  ناپذیر زمین نبود)

 بود.

زندگی دهقان ایرانی توصیف شده  در کتابِ احمد خداداده،

ه چگونه زیر بار جور و تطاول و نشان داده شده است ک

توان از  این اثر را می نالید. پیچد و می او به خود می ارباب،

ترین  حیث قدرت بیان و جسارت اندیشه یکی از مهم

 ترین ارزش کتاب در آن مهم هاي این زمان دانست. کتاب

ي ارباب و  ست که نویسنده موفق شده است واقعیت  رابطها

بیست  ي هاي دهه در سال یران،هاي ا رعیت را در روستا

این رابطه بر اساس  قرن بیستم دریابد و بازنماند.

که به ازاء  بل نه در مقابل مزد، برداري ارباب از رعیت، بهره

چگونگی این رابطه را  سهم ناچیزي از محصول بوده است.

 میابیم. اش در داد و خانواده در توصیف زندگی اهللا
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داد و همسرش و  از اهللاشخاص مهم داستان عبارتند 

داد یک روستایی  اهللا پسرشان بختیار و دخترشان شیرین.

 کاردوست و زحمتکش و دل سپرده به خاك. راستین است؛

 بختیار در وصف پدرش میگوید:

چنانچه قبل از سایر اهل  پدر من آدم زرنگ و کارکن بود؛«

شد و بعد از  ده جفت گاو خود سرِزمین برده و مشغول می

در آب دادن و رشوه به زمین دادن و  آورد. پس میهمه 

ها هم  خیلی از شب کاشتن بقوالت و پنبه ساعی بود.

 .»آمد به خانه نمی مشغول آبیاري و کاربود،

ي سنگین زندگی را به  ش یار اوست و درکنارش ارابها زن

هیچ چیز را  داري توانا و زحمتکش است. خانه راند. پیش می

اي  مصرف و کهنه میتواند از نخی بی حتی به هدر نمیدهد.
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ست سراپا همت با دلی  زنی ارزش پالس درست کند. بی

کوشد با کمک  آشوبد و می می از ظلم بر سرشار از مناعت.

شوهر حرف حسابش را در گوش مباشر فرو کند و زن 

 ست. غیرتمند و جسوري

کلید مسائلی که در داستان مطرح شده بیشتر در 

یافتنی  یعنی بختیار، هرمان اصلی آن،ماجراهاي زندگی ق

احمد  هاي اشخاص دیگر داستان. است و کمتر در گفته

خداداده خطوط اصلی و ژرف احوال روانی ملت را روي بوم 

بیداد و تمسخر بی پرواي قدرتمندان نسبت به فرودستان 

مانند دیگر  بختیار، رسم میکند و آن را توضیح میدهد.

حتی تاریخ درست تولد  د است.اش بی سوا اعضاي خانواده

مادرش میگوید او سالی به دنیا آمد که ماه  داند. خود را نمی

قربان برف سنگینی بارید و پدرش این رویداد را در سالی 
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 و این عجیب نیست. میداند که حاکم سنندج استعفا داد

 زیرا چنانچه بختیار خود میگوید:

یع زندگانی طبقهء بدبختانه تمام تاریخ تولد و فوت و وقا«...

افسوس روزهاي تولدو مرگ و  ما از روي این اتفاقات است.

دیگر رویدادهاي مهم زندگی مردم طبقهء مافقط با همین 

 »نشانه ها با روزهاي دیگر فرق دارند.

اولین تاثرات زندگی کودکی بختیار با مشقت کار سنگین و 

از زمانی که کودك  تنگدستی نشان داده شده است.

لی بیش نیست به پدرش کمک میکند و در روزهاي خردسا

ندم را به گکیسه هاي  زیرآفتاب سوزان، گرم تابستان،

طاقت این کار سنگین را ندارد اما پدر  کودك دوش میکشد.

را پیش چشم دارد که عرق از سر و رویش روان است و زیر 
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درد خستگی را با رنج  بار دوتا گشته و از ماندگی منگ،

و تیزي هاي بار که تنش را مجروح می کند می  ناهمواري ها

این کودك  ناگزیر گرانی بار را تحمل میکند. آمیزد و او

مطیع و زحمتکش که خوشبختی خانواده را در همیاري 

خود را نه فرزند خردسال بلکه همکار و برادر  میبیند،

با  مهربان پدر و مادرش احساس میکند و مست از غرور

ایر میرود و براي آنها مزدوري میکند جان و دل به نزد عش

وتنها پول خانوده را که براي گذران زندگی واجب است به 

هایش براي  او پدرش را در جابه جایی دست می آورد.

هاي موسمی خارج از دهکده تنها نمیگذارد و  بیگاري

هنگامی که سکه ي طالیی را که کنسول انگلیس به پدرش 

به حساب آورده و او را به اتهام  ژاندارم ها سرقت ،انعام داد

وي را از مرگ حتمی نجات  دزدي به زندان انداخته اند،
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کودك  شوق او به آموختن حیرت انگیز است. میدهد.

هاي  ضمن کوچ باهوشی است و بی آنکه به مدرسه برود،

واز طریق گوش سپردن به شاگردان  از این و آن، تابستانی،

ها را تمرین  آموخته مدرسه که دروس خود را آماده و

از اینکه  خواندن و نوشتن و حساب می آموزد. میکنند،

همچون مردي بزرگسال توانسته است با کار خود نه تنها 

بلکه سهمی از محصول و پشم بدست آورد و از این راه  پول،

 احساس غرور میکند. به خانواده ي خود کمک کند،

را با  احوال مردم نویسنده ضمن شرح زندگی بختیار،

بینیم که  در این تصویر می تصویري روشن باز مینماید.

هاي فکري مردم و تباه کردن زیبایی و  سرکوب توانایی

ي  سالمت آنها در بند بیداد و محروم ساختن بی رحمانه

ها از آزادي تا چه پایه جانسوز است و چه جور تخم  آن
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یغ آن ها در هر قدم با ت ي مردم می کارد. سرکشی در سینه

کوشد خود را با شرایط زندگی  بختیار می ظلم رو به رویند.

 سازگار کندتا گلیم خودرا از موج بیرون بکشد.

نویسنده نشان میدهد که این آمادگی بختیار به سازگاري و 

سفرها و سرگردانی ها و جست و جو هایش از سر اجبار 

تالشی براي پایداري در شرایط دشوار و سنگین  است.

خواهی بیش از پدر پیش  بختیار در راه عدالت ت.زندگی اس

به نزد حاکم برود و شکایت به دادگاه  بارها میکوشد میرود.

با جسارت قدم به میدان میگذارد تا براي آبروي  ببرد...

یا از حق  ي خواهرش بجنگد، ریخته و دامن آلوده

برخورداري از حاصل کار خود دفاع کندو نفرت از ستمگران 

به این ترتیب اینجا باید گفت  تشان فریاد بزند.را در صور

ي نویسنده در خصوص بختیار کامال  نمیتوان با این گفته
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بختیار به کمال و درستی  که بر این باور است: موافق بود،

او از اینظر برجسته است که میخواهد  قهرمان نیست.

که از آن بیزارد واببرد.کمرش زیر  اش را با روستا، رابطه

تنگدستی خم شده است و او حاضر نیست با شرایط فشار 

 گریزد. این است که به شهر می آید. بندگی روستا کنار

کند که دهقان  خداداده در این کتاب دورانی را توصیف م

و بیداد خرد  ایرانی در برابر اربابی که او را زیر فشار

اي که به شرایط زندگی  نویسنده در پرده کند،تنها بود. می

دهد که مالک در برابر  نشان می دهقانی میپردازد،

خودکامگی و زورگویی بی حد خود به دهقان هیچ مانعی 

ها خود  رفاه دهقان تابع قوانینی بود که ارباب شناخت. نمی

توانست  کوچکترین کارمند هر اداره می وضع کرده بودند.

در هر کار دهقان دخالت کند و سنگ پیش پایش اندازد و 
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نویسنده به مسائل مربوط به  ت اعتراض نداشت.أجردهقان 

او زندگی دهقان را به شرایط  کشاورزي توجه بسیار دارد.

کار او مربوط میداند و بر پیوند استوار و جدایی ناپذیر او با 

کند. از آنجا که اساس سازمان زندگی  زمین تاکید می

کوشد اثر آن را بر دهقان  می دهقان کار کشاورزي است،

 بال کند.دن

همه  زندگی در شهر براي روستاییان غریب آسان نیست.

ي خالی  میتوانند آن ها را بیازارند و فریب دهند و کیسه

این حال در بخش  تر کنند و خوارشان دارند. شان را خالی

اهللا داد به تصویر کشیده شده است. کار پرمشقت در شهر 

ان در حال روستایی بی پناه سرگرد اورا از پا می اندازد.

کنسول انگلیس از راه  پاي نرده ي باغی می افتد. احتضار،

درمان میکند و بیمار  را به خانه می آورد و دلسوزي او
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هنگام خداحافظی یک سکه ي طال در  دوباره برپا میشود،

 دستش میگذارد.

ي خداداده دهقان هنگام برخورد با مانع یا ناکامی  به عقیده

 آشوبد؛ گیرد و بر نمی ی خشم نمیدر راه تالش و چاره جوی

شناسد  کسی را نمی زیرا کس و کار و پشت و پناهی ندارد.

 که به او رجوع کند یا مقصر بشناسدش و مالمتش کند.

بیچاره به قدر به تسلیم و گردن کذاري به امر و نهی و 

تحقیق و زورگویی زبردستان خو گرفته که قاعده ي کار را 

و پسرش وقتی کنسول دو تومانی را  داد اهللا داند. همین می

 دهند رد میکند، یاش به او م لجهاا  بابت پذیرایی و معهکه آن

 کنند. بی نهایت تعجب می
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خداداده میکوشد هیچ یک از جلوه هاي زندگی مردم و 

 از قلم نیندازد. خصوصیات روانی که به نظرش رسیده است،

دلپذیر  نادانی مردم و گاه ناتوانی شان در بیان ظریف و

احساس ها،همه در تصویري که او از زندگی روزانه ي مردم 

 کند منعکس است. عرضه می

در ادبیات داستانی ایران معاصر اول بار است که موضوع 

ستمگري بر دهقان و و غارت دسترنج تو در داستانی دیده 

خداداده است که اول بار سرنمون روستاي ویران را  میشود.

 یران در این داستان باز نموده است.براي تجسم واقعیت ا

خداداده روستاییان را زیربنا و نیروي محرکه زندگی 

گرسنه و ستم کشیده  مملکت میشمارد و جایی که این نیرو

 توان از آن داشت. چه انتظاري می و بیدادزده است،

نویسنده ضمن اعتراض علیه زندگی سراسر محنت و 
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تازد که ملت را در  محرومیت دهقانان به طبقه ي حاکم می

داد و  تصویر امین او از اهللا دارد. تاریکی نادانی نگه می

ي روشن زندگی سیاه  آینه کربالیی حسن و نظایر آنها،

نویسنده زحمتکش روستایی را  دهقانان ایران است.

 لگد خورده و درمانده تصویر کرده است. ،سرکوفته

اده در بد نیست به درون مایه ي ایدئولوژیکی اثر خداد

حمالتی  در این اثر رابطه با مسائل سیاسی نیز توجه کنیم.

نیز در قالب طنز به مدیران و ارگان هاي مدیریت و 

نیکوکاري آمیخته به  کارمندان و مالکان دیده میشود.

بی غرضی و  شرافت ریابنیاد، انسانیت دروغین، سالوس،

 .پاکدامنی کاذب طبقات حاکم به باد طعنه گرفته شده است

در دورانی که ملت در نهایت سختی و  نویسنده میگوید

 گردانندگان امور، تنگدستی زیر بیداد دست و پا میزد،
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بستند و  صاحب منصبان عالی رتبه و روحانیون بار خود می

 کردند. ي جان مردم پر می هاي خود را از شیره کیسه

 ي خاصه حکام عادل ایران یا عدو بشر و اهریمنان زاده«

زدگان نثار  ها فقرا و قحطی خون میلیون دین، پرست بی پول

زیرا در شهرها جمعی فقرا را گرده  آز آنها گردید. [و] حرص

و چند نفر را به اسم  دادند. سرا منزل می در کاروان آورده،

 (که معنی آن شرکت کمپانی فناي بشر) خیریه ي کمیته

به  شهر،مورین غالّظ و شداّد به خارج أنمودند و م معین می

از گندم و جو هر چه به چنگ  تمام قراء و دهات فرستاده،

به شهر  دادند صاحب غله بار نموده، مجبوراٌ می آورده،

 »آورد. می



1818ي  ماهنامه 85  
1397اردیبهشت   

 

هایی که در داستان خداداده از زندگی دهقان وصف  صحنه

چاپلوسی و کاسه لیسی  فقط از این دوره نیست. شده است،

ي و درماندگی و چشم پوشی عمدي  به صحنه هاي ستمگر

 با صراحت و صداقت باز نموده شده است. هاي تکان دهنده،

 به پارلمان که مجلس وکالي ایرانند، باالخره بلیت گرفته،«

تمام از سید و آخوند و  وهرچه در آنجا آدم دیدم، رفتم.

اشخاص مستبده و یا اغنیازاده بودند که هزار و اندي سال 

 براي انتفاع شخصی، مکند. است ملت ایران را چون زالو می

 همواره ملت را به حیوانیت و نادانی و بربریت سوق میدهند؛

ادعاي نژاد  را مسئول نخواهند بود. اجراي او قانون گذارند.

 »نمایند. می
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این جزئیات در ساختار داستان نقش مهمی دارند و البته 

خداداده  اند. خاص دیدگاه ایدئولوژیکی و سیاسی نویسنده

هاي  عکس کردن وضع اجتماعی ایرانیان در سالضمن من

هاي بیداري ملت  را در  کوشد که نشانه ي بیست می دهه

آنان بیابد. احساس توفان و تندر آینده در اولین فریادهاي 

ها علیه ستمگران  ي دهقان نه غرنده اما فزاینده اگرچه هنوز

ثرات نویسنده از زندگی مردم أت ها پیداست. و همدستی آن

ولی با احساس امید  رچه رنگ اندوه وآشفتگی دارد،اگ

امید به زندگی و  بحران آتی و دیگرگونی کلی آمیخته است.

 ي مردم ناگزیر عوض شود. اندیشه

ترسیم زندگی سراسر محنت دهقانان و تطاول اهریمن 

نویسنده را به مسئله ي بقایاي نظام  گرسنگی در روستا،

این بقایا در سراسر  ند.ظلم فئودالی در روستا هدایت میک
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اما درخصوص سیاست  داستان مورد توجه نویسنده است.

اقتصادي باید گفت که نویسنده تاکید میکند بر اینکه این 

سیاست نه فقط به برقرار ماندن بلکه به استحکام بیشتر 

در  زنجیر هاي اسارت و بی چیزي روستاییان می انجامد.

ي  لت بلکه نتیجهحقیقت خداداده گرسنگی را نه فقط ع

 شمارد. تنگدستی و ورشکستگی روستایی می

ي او  یعنی رابطه ي اساسی زندگی دهقان، خداداده به مسئله

نشان داده است که دهقان  توجه ویژه داشته است. با خاك،

او دادن  فشانی آماده است. براي زمین به همه گونه جان

خداداده احمد  زمین به دهقان را امري ناگزیر می شمارد.

اولین نویسنده ي ایرانی ست که بر اقتدار زمین بر دهقان 

موجب غناي  این درك زندگی روستایی، تاکید میکند.

خداداده رمز گشایش مسئله ي کیفیات  ادبیات ایران است.
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ي او با  روانی و جهان بینی و کار دهقان را در همین رابطه

و ضمن ا جوید. طبیعت و فرایند گالویزي او با خاك می

ي  فردگرایی و غریزه تحلیل شرایط اجتماعی دهقان،

شکافد. به این ترتیب در عین  مالکیت خصوصی او را می

احترام بر عزت نفس دهقان و تاکید بسیار برآن و حرمت به 

به شرایط زندگی او در زنجیر اسارت و احساس  هویت او،

دائمی بیداد نسبت به او آگاه است و سر تعارف و آرمان 

همدردي با دهقان و خوار  ردازي و بی عیبی او ندارد.پ

شماري استثمارگران و بهره برداران از رنج او انزجار از آن 

با نیرویی فزاینده در سراسر داستان و به فریاد شنیدنی  ها،

 را میتوان در زمینه ي تحلیل تضاد هاي اجتماعی، او است.

الکان را از او ملت و م اي تیزبین و توانا شمرد. نویسنده

خداداده با  دیدگاه دموکراسی دهقانی ارزیابی کرده است.
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با قلم آتش ناکش که  هایش، ها و تعمیم گریزها و استنتاج

را به  گاه خشم خود را به بیدادگران و گاه عشق خود

ترین سرایندگان  یکی از برجسته زند، مظلومان نعره می

 ادبیات امروز ایران است.

اي درخشان پدید آورده است  ستان پردهخداداده با این دا

یعنی بزرگترین و سرکوفته  که قهرمان اصلی آن دهقانان،

این پرده  ترین و لگد خورده ترین طبقه ي جامعه ي ایرانند.

ي فراخ گستره از تصاویر و صحنه ها و طرح هاي هنري 

او نقاش صدیق و تیزبین و چیره  بسیار تشکیل شده است.

ان سالهاي بیست قرن بیستم نه تنها قلمی است که از هم

بلکه  سرکوفتگی و ستم زدگی غارت شدگانی چون اهللا داد،

در کنار او دهقانی را کشف کرده که از خوابی طوالنی بیدار 

این دهقان هنوز به پیروزي آینده ي خود بر  شده است.



1818ي  ماهنامه 90  
1397اردیبهشت   

 

هنوز نمیتواند مبارزه ي خود را با با  بیدادگران باور ندارد.

 اما در راه رشد و نگرش به دنیا، وتوانایی همراه کند؛دانایی 

قدمی پیش نهاده و نسبت به رنجبران سلف در راه ارزیابی 

نمونه اي  (صورت سرنمون بختیار رفته است پیش رویدادها

مسائل  اهمیت اجتماعی مسائل برگزیده، از این گروه است).

از جمله ارزش  و توانایی پرداختن صورت هاي برجسته،

باید بر سر زبان و  از این گذشته، اي اساسی داستان است.ه

 ایجاز بیانش تاکید کرد.

رئالیسم خداداده به قدري اصیل و عمیق است که شرایطی 

که او وصف کرده از بسیاري جهات حتی براي تحول آینده 

 ویژگی دارند.

                             ترجمه ي سروش حبیبی    ي ك.چایکین  نوشته ،دهقان و واقعیت






































































