
      /-,*) '%$ر" ! 

 ):%95 از 56$,4) 3$ر12ى(

e-mail: kargaran_fa@yahoo.com 
                                                      http://jafk.blogfa.com  

 

 

 

      

 هرست مطالبف      
١-  ;<>?                                                                                                   "$+-3 961=١                                                                                             
                                                      ”              معرفى وبالگ جمعى از فعالين کارگرى  -٢
    ٢?<>; )                           ؟N!N: ;O=1& ;/ $!Pى K2 $Mا'*; ا!I('1ا!BDE: G 3$ر12ى در ا!1ان  -٣
 ٤                  ?<>; )بخش اول(  براى مبارزه امروز،,4E)“ چه بايد کرد” در &-ردداشتهائى ديا -٤
 ٦                                                               ?<>; "کنترل کارگرى " طبقه کارگر و مساله  -٥
 ٢٧                                                                                      ?<>; حرف اينها و حرف ما -٦

 
 
 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:kargaran_fa@yahoo.com
http://jafk.blogfa.com
http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

1 

 
 حرفى کوتاه

هدف از اين کار آشنا کردن بيشتر کارگران مبارز و فعاالن جنبش کارگرى در ايران با                                      . در اختيار شماست     اولين شماره بولتن        
جنبش ، بدون تئورى انقالبى   ”ما عميقا به اين حرف لنين باور داريم که                  . است“ جمعى از فعالين کارگرى      ”گرايش و نقطه نظرات         

اين صرفا کوششى است براى به ميان کشيدن مباحث و                  . ولتن تئوريک نيست    اما اين يک ب      “ .انقالبى نمى تواند وجود داشته باشد          
سايه روشن هايى که مى تواند کوشندگان جنبش کارگرى را به تعميق درك خود از تئورى انقالبى و آميختن آن با پراتيک طبقه                                              

اين مساله در درجه اول به بازخورد هر               . مپيشاپيش نمى توانيم روالى تعيين کني          ، در مورد نظم انتشار اين بولتن          . کارگر برانگيزد  
يعنى درجه بحثى که بر مى انگيزد و عکس العمل هايى که از ميان جنبش کارگرى و همينطور از سوى                                . شماره بولتن بستگى دارد     

 .روى بولتن فعال به عنوان گاهنامه حساب کنيد، بنابراين. فعاالن ساير جنبش هاى اجتماعى به آن نشان داده مى شود
×××××× 

 
 
 

 )JAFK(معرفى وبالگ جمعى از فعالين کارگرى
 

 

 مشخص “!کارگر استه ى فردا از آن طبق”اين وبالگ که با شعار . بـه وبـالگ جمعـى از فعاليـن کارگـرى خـوش آمديـد         

مجموعـه اى از مقالـه هـا و تراکـت هـاى مـا را براى آشنايى بيشتر مراجعه کنندگان با ديدگاه ها و مواضع            ، مـى شـود   

هـر نوشـتار جديـدى کـه از سـوى مـا تهيه شود بالفاصله از طريق همين وبالگ در اختيار همگان            .  عرضـه مـى کـند      مـا 

بـه عـالوه همـانطور کـه مـى بينـيد تقريـبا همـه سـايت هـا و وبـالگ هايـى کـه به مسائل جنبش                    . قـرار خواهـد گرفـت     

 .کارگرى در ايران مى پردازند جزء پيوندهاى اين وبالگ هستند

 فقـط ارائـه نظـرات خـود نيسـت بلکـه مهمـتر از آن مى خواهيم از نظرات ساير فعالين جنبش               ،از وبـالگ مـا    امـا هـدف     

از طـريق   (ىکارگـرى بـر سـر پرسـش هـا و مواضـع و موضـوعات مشـخص بـا خـبر شـويم و در حـد يـک مباحـثه وبالگـ               

 .سر فصل نظرات انتقادى و يا همراهى و هم جهتى شما را بدانيم) ارسال فورى نظرات

و نــيز ســاير مــبارزات اجتماعــى و  (مــا منــتظر ارســال اخــبار مــبارزات کارگــرى   ، عــالوه بــر ارائــه نظــرات و ديدگــاه هــا  

از طــريق پــيام هــاى فــورى شــما ، و افشــاى ســتم هــا و اجحافــات ســرمايه دارى و دولــت ســرمايه داران ، )سياســى

ا جنــبه شــايعه داشــتن آن را حــتما در و يــ، خواهشــمنديم کــه موثــق و دســت اول بــودن خــبر، در ايــن زميــنه. هســتيم

 .نوشته خود متذکر شويد

مهم ، اگـر اسـنادى از جنـبش کارگـرى ايـران و جهـان بـه دسـتمان رسـيد که آن را با توجه به مسائل پيش پاى جنبش                     

 .و ارزشمند تشخيص داديم حتما آن را معرفى خواهيم کرد

 به اميد پيروزى و بهروزى

 “جمعى از فعالين کارگرى”
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 ا!BDE: G 3$ر12ى در ا!1ان '1
I!ا'*; اK2 $M ىN!N: ;O=1& ;/ $!P؟  

         VXرا 612*; ا B%4%Y+ 3%; ا!1ان$= ;ZD[  .       NEE\/ 1دم را& VX-M NE9       . &9 ^-اه!$*Xن '_1ى و رو$*XN4_+ 4)   ، 3$ر12ان و!$M 1`a و

+$&4) و +Nاوم X-ده$ى      ، و در ا?1F “   fخ ه$ى /$dى ر'N     “و  “ +-5X; اY*a$دى ”1aار ا9F$/1a VX      ، و &*-Z= GX-ق /14bان دو,*9       

                    NF-' 9*h4,$!1i&1&$!; دارى اX رات$Y<F9 و اO^رگ داk/ 1&$!; دارانX 1اى/ (l%n& ن وo3 .          N'$/ "N4X1 /; 2-'*$ن رD^ (!ا N!$'

&$F; اى  ا=%Nى pFاد و &Z$&$ت وزارت 3$ر و وزارت 3`-ر و ^$F; 3$رfDa 9+N& ;3 ،                       1<& ;hO: 12 از 16ارN4Xن اول &$" &; ا&h$ل                

                            NF14b/ ت 3$ر12ان در ا!) روز ^$ص را$s1ا*tرزات و ا$D& ى +\1ار-O: $+ NFار 13دk21/ .            د-/ "N' ;hO: (!ا f4\`+ ut$/ ;wFP ،

                                    V&-\= 1/ yF$: (!و 6`$ره$!9 /-د 3; از ا ;*'K2 ل ه$ى$X 9 درF$_: ه$ى ;F$Xرزات 3$ر12ان ا!1ان در ر$D& ر$D^5\$س اFه1ا ا$|

      N&P 9& 9 وارد&oX1ى /-د                        . اb!د k4x N&P رو  ;hO: 9 3; در ه%$نO?ا ;*\F $&9 ا!) /-د 3; &$ &9               . ا&oX4~ :%_-ر اm1ف ر=

       f?ا Vt1X ;/ I4٤٤^-اه         I4E3 "4$دM د ا!1ان$Y*aزود+1 /;         .  را در ا ;x 1ه I49  ”&9 ^-اهF$_: ز&$ن +ج$رت$X “I!NF-4i/ . GXا!) و ،

                  ;*Xت و ]1ح ^-ا$s1ا*tا $/ NEا12 3$ر12ان /خ-اه       NEFواN/ 1       ،  ه$!`$ن &-ش+N/ نP و از ،             fZ*h& ه$ى f\`+ ا!ج$د VXا12 ^-ا

/E$/1ا!) /$ +%$م a-ا /$!O: N-ى '\f 142ى ا!)                 . /$ &`\f و درد1X رو/1و ^-اهN' I4             ، 3$ر12ى /; !  :1!$ن f!ND+ 9&-%t '-د             

    I!14b/ در :                             . :1!$ن را NEF3; &9 +-ا N'$/ 1ى?$Et ;/ ن$%Xا-= N!$/ 4`1و و              و /1اى ا!) 3$رM و ;F1اb2$هP 9`ZF 3$ر12ى BDE

   NEE3 زى$/ "NF$&ز$X .            9/$!و ارز $%F1&$!; دار /$ ا!) دورX V,ان                     ، دوN4& ;/ $M و yO[ 3$ر12ى و +-د" ه$ى =ق BDE: نd$56 31-بX

VX1ار داد" اa ر 3$ر ^-د-*Xا'*; 3$ر12 را در دK2. 
و ^1n /4\$رX$زى و     ،  12ا9F و h2*1ش 1Z6 و V3o6 از !  BDE:            -X 3$ر12ى /; '\h& f*%1 و 1Xا1Xى /; &-ج           ، ]9 ه%4) دور"   

                               VXن داد" ا$`F f%5,ا ~\t ع!$E? زى ه$ و +5%4ق ر3-د و />1ان$X 9?-Y^ 1ى          . ا^1اج در :1!$نX1اX 1 و%*h& 9 3; از*aو

         I4F1ف &9 ز= f%5,ا ~\t (!1ى /$ ر                   ، /-دن اX1اX ;*6$! ز&$ن$X BDE:  ! $/ ;3 I!14b/ ا!) درك را N!$DF  I4!رو/1و k31%*& 1ىDه .

        I4Fرا ه%; &9 دا V45aا!) وا .        IOh& V45aى ا!) وا$E5& N!$' 9,رگ 612*; +$                ، وk/ ه$ىN=3$ر12ى از وا BDE: 1ش*h2 "N1 اث1 &`$ه/

     x-3 و GX-*& ،             گ '-دF1%3 $& در ذه) /5ض9 از .       I4E3 9 16ا&-شE5!”                   ;/ 9 '-د و& yO[ ج$&`$نF3; ا VX3$ره$ى ز!$دى ا

/$ و:-د &>Nود!V در ا&X 1$ز&$NFه9 و +$ث2P k4x$F 14$ه9 اZD[ 9/oZF$+9 /1                       ، در هnX (4%ح BDE: $ ،      9F-E3 3$ر12ى    P!“ .ا1nsار

وa*9 3; اotم =%$!V و ه%9b*hD از &D$رزات 1MاNE3" 3$ر12ى              . 2$م ه$ى P'\$رى /; NF1/ B4Mا'*; اVX؟ /Nون '  4Ex) اP ،               VXن

از &>Nود" 2P (4,$56$" و +`\f ه$ى 9X$4X و             ، +>D= V~ و Pزار =\-&1a Vار &NF142 9          و !$ از x_1" ه$ى 56$ل :BDE 3$ر12ى 3;                

                           NF9 ز& ;Fد و :-اNE/ 9& ;>nF 9 16ا+1 &9 رود و در &4$ن +-د" 3$ر12انt$%*:ا ،       B4M ;/ 9 !  2$مE5! .        اران 3$ر12 درk9 3; ه*aو

 ;i+ V>ه ،             E3 9& د را ا&ض$ء-^ fZ*h& ى$\!NEX f4\`+ از V!$%= ر$&-[         NE*h!ه$!`$ن &9 ا ;*Xا-^ V`M ;FاN<*& و NE ،   9 !  2$مE5!

  B4M ;/ .                                               V4,$56 14ث$+ V<+ ان ز!$دىk4& ;/ k4F $3; ا!) 2$م ه VhE!ا I4E3 N43$+ نP 1/ $%mدا N!$/ 16ا&-ش '-د و N!$DF ;3 اى ;*\F

            VXا "N' ;*'1دا/ $& ;ZD[ در ?<-ف ;F1اb2$هP .   92$هP ل$Z*Fون اN/ ،      ;/1ل +ج$Z*Fون اN/9+رزا$D& ،     د-DF 1h4& $ا!) ه .  VhE!ا ;,$h&

V4,$56 از N= (!3; ا ،Vh4F 96$3 .Vh4F 96$3 GZ6 ;F ،Vh4F I3$ر ه f?ا ;\O/. 
                   NF1ش ا*h2 ;/ رو I3; /; &-ازات ه I4_:ا-& NF1ا!) &$ /$ دو رو/$E/ :               دى$Y*a1ح ه$ى 16ا142 ا[ y,$a 1&$!; درX I:$_+ از !  ]1ف

        ZD[ ;/ ث%$ر*X6-ق ا f4%<+ و                            BDE: f%5,ا ~\t 1b!31-ب دو,*9؛ از ]1ف دX اد وND*Xق ا$%x د" از$>*X3$ر12 و ز=%*\`$ن /$ ا ;

&Nا^O; 56$ل yX$E+ NE\F      ، اX f&$t 12-&9 در ا!) '1ا!G         . 3$ر12ى /; '\D& f$رزات &Z$و&F$!-: V; و =ق ]F$DO; و 3%$3$ن +Nا956                    

       NFا &4$ن ا!) دو رو-a ،           V,1&$!; و دوX د-X ;/ 1!k2$F ;/       د-/ N1&$!; دار ^-اهX  .        N*>4F 9 3; ا!) ا+<$قF$&9 3; ذه) و       ، +$ زF$&ز $+

               NE3 9O%t 3; ا!) ا+<$ق را N'$DF 9*_: در $& f%t ،                V>2 (خX 3$ر12ى BDE: در N!N: اى ;O=1& غ$زP 9 +-ان از%F . عaت ، در وا$&$Z&
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                    3 "1_/ N!N`+ N!N: ;O=1& غ$زP ;3 NEE3 9& ش ^-د راo+ ;%9 ه&oXا V&-\=  V3o6 6*; اى از           ، `9 و$! f&$\+ و N!N: ;O=1& غ$زP $/

/$ اهNاف و دورF%$ه$ و ارز!$/9 ه$!9 3; در               ، و &_%*1 از Pن     ، X-ال ا!P ;3 VhE!$ /$ ا!) =N از BDE: .              V4,$56 3$ر12ى ه%1ا" F`-د      

                    VX3$ر12 را!ج ا ;ZD[ 92NE!$%F 9tN& و yh*E& ت$F$!1: yO3$ر12ى و اغ BDE: نd$56 ؟         &9 + ، &4$نV'اK2 $M N!N: اى ;O=1& ;/ ان-

          I4E3 9& مotا V45[$a $/ $& :;F !                         123$ر ;ZD[ 9 ر!`; اى :$&5; در ?<-فF-212د "N!4غ و +1و!ج اOD+ ونN/ ،     13دن f\`*& ونN/

 2-'; اى از +-اF$!9 ه$      ، Et$?1ى 3; در &D$رزات روز&1" و در :1!$ن &Z$و&V و اt*1اض 12وه9                  (4M`1و+1!) ZD[ 1?$Et; 3$ر12        

            NFارK2 9& B!$%F ;/ 9                            ) و 43<4$ت ^-د را& f4\`+ $& ;ZD[  !p+1ا*Xاف اNو اه VX$4X ژى و-,-mN!س ا$Xه$!9 3; /1 ا ;*hدر ه

NF-' ،                    دى و ^-دروى 3$ر12ى$Y*aا $X$Xا BDE: $/ 9&-%t 4خ*) '5$ره$ى&P ون &9615 وN/ ،       14ا&-نM 9&-%t ون ا6`$12ى ه$ىN/

N&$tاF; ، در ا!Eج$ . F%9 +-ان k4xى را &*>-ل 13د و +\$&f داد                ، د a`1ه$ى F-2$2-ن :$&5;      هF 1-ع اX*ث%$ر و 1b%*Xى و در &-ر              

                        I4F9 ز%F 3$ر12ى fZ*h& 2-ن$F-2 ه$ى f\`+ رز" /1اى ا!ج$د$D& 1ورتs 9              . =961 از/oZFا  !p+1ا*Xاف اNو اه  "N!1ا 3; اx ، و

 . !$ Pن +`\1a fار دارد و V'-F1X ه9O\`+ 1 را رIa &9 زd$/NF+1 از &-:-د!V ?1ف ا!)، ZF`; و ا/kار M$!; اى /1اى +>Zق Pن
h`F*; و وa-ع !  :1X BDEا1Xى Naر+%NE            “ غy4”در ا!Eج$ dز&Vh /$ +-هI و +Y-رى &1ز/NEى I4E3 3; /; اF*ظ$ر 2`$!`9 از                            

                          N&$جF4خ*; &9 اh2 I4; =$3%4*9 />1ان زد" و از هOt 4$مa ;/ ;3 NE3 9& 9E4/ B4M 3$ر12ى را .  ;ZD[       بoZF3٥٧$ر12 در ا!1ان +ج1/; ا 

، ا&$ &`\f /*-ان fhF ;3 V>2 ا&1وز 3$ر12ان ا!1ان            .  را در +$ر!خw; ^-د ثVD 13د" اVX           ١٣٢٠-٣٢:X BDE$ل ه$ى      ، و B4M از Pن     

                            NE!$E'P نP $/ و NFب 13د" اK: د-^ f%t ن +ج$رب را در ذه) وP .      ز2-!9 ا!) +$ر!خ$/ ;F$>X$*& ،          92$هN!ارد از د-& yOح در اغo?ا

واV45a ا!VhE 3; =ض-ر Naر+%NE         . و fhF :-ان از درس ه$ى اP 9X$Xن /F$DO[ ،                       NF$& 9& "1_/ 9; و اh4&-F-3*9 اFج$م &9 142د          

ا!) =ض-ر GZ6 در /h*1 !  />1ان             . !  ا+<$ق ^Oق ا,DF ;t$h-د        ، ٥٧در X$ل     ) /; و!p" اY*t$ب 1b*>Fان :E-ب        (:BDE 3$ر12ى     

درVX /;  و  . &9 +-اVhF ا+<$ق /N*>4     ) هNEx 1 ار+ج$9t   (9X$4X &-:-د +-14F  ! GXوى F1*,P$+4-            اoZF/9 و ز!X 1-ال ر6*) Naرت            

  ;\E!ا VOt ،                   612*; /-د VX9 &1دم را در&-%t BDE: 1ىD9 رهDهK& 14وىF نP ،               ض-ر و= I14غOt k4F عnZ& نP 3$ر12ى در BDE:

ا!) . ^Na yh3 V&Nرت GX-+ 9X$4X ره1Dى &Kه14F ;/ $*!$_F             N' f!ND+ 9Dوى ذ^14" اى در           ، 14F V4,$56وه$ى غK& 14ه9D و 4M`1و         

                            VXف ا6*$د" اO*2-ن در 3`-ره$ى &خ$F-2 ه$ى 3$ر12ى BDE: 9                 . ا+<$ق /$ره$ در &-رد/oZF4- ا+$F1*,P 14وىF  ! ;3 9F$&و +$ ز

  9+$ZD[)     9/oZFا yna  ! 14د و +$ ز&                       ) وbF f\' 9t$%*:ه$ى ا BDE: ;4O3 (n/ 3$ر12 و در ;ZD[ در دل        ;`ZF ى وp+1ا*X9 3; /$ اF$

                      N'$/ ;*'اNF ان =ض-رN4& ب درoZFه9 اNF$&ز$X ارك وN+ زم /1اىd ارk/3$ر12ى را              ، و ا BDE: V_:  !p+1ا*Xظ1 اF 9 +-ان از%F

 :BDE 3$ر12ى &9 +-اZ& NF$و&NE3 V؛ &9 +-ا1X 1/ NF ^-اX*; ه$!B دN/ ،                        ;/ VXون ا!) F1*,P$+4- و yna اZD[ 9/oZF$+9            . رIa زد  

&D$رزات F$F$&1_a; و +$ثK214ار /NFk؛ &9 +-اN!$M $/ NFارى و 14b4Mى ^-د =*9 :$&5; را در &Z$]95 /; ,1ز" درPورد و ]I3$= ;ZD و                                          

دو,V و '1!\$ن /$d دVX ^$ر:9 اش را /; و=`NE4/ Vازد؛ &9 +-اa-& NF*$ و ا!Eج$ و FPج$ =1!ف را NF$`E/ yZt و ا?o=$ت                                                      

 . NE3 f؛ ا&$ F $*!$_Fظ$م &-:-د =<ظ ^-اهN' N و در /1 هE'$M (4%; ^-اهN!$M$FN4^1x Nارى را /; او +>4%
                              I4E3 شo+ (!-F اى ;O=1& ;/ 123$ر ;ZD[ BDE: f&$\+ ء و$Z+و /1اى ار I!ازNE4/ ه%$ت را /; دور-+ N!$/ ~M .    Ih4&-F-3و ا Ih4&16ر

9/oZFج$م ا!) و|4<; اF9، &$ را از ا+$ZD[ V,$Xن. رد/$ز &9 دا، ا!) ر$*Xو 3$رى 13د 3$ر N4DE: N!$/! 
”                                                                              VX$4$ر 3$رهh/ 

yO[ ج$&`$نF9 '-د ا&                                                                                        . 
                                                                                       د" ه$ هkار X$ل                   

 .                                                                                                                ز&$VX 9F /~ دراز
 ،                                                                                                     در!$ب وVa را                         

 “!ب ,>ظ; را                                                                                                                                         در!$
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 لنين“ چه بايد کرد” در مورد کتاب يىيادداشتها

  امروز ى برايىو درس هالى نکات اصو
 

 انتقاد از مارکسيسم؛ تکامل مارکسيسم : بخش اول
 بيستم مطرح کرده کماکان در مقابل پاى ما             را که لنين در مقدمه کتابش به عنوان موضوع عمده بحث در آغاز قرن                    ىسه نکته ا   

 :قرار دارد
نقشه براى ساختن همزمان و چند جانبه يک               / وظايف سازمانى ما    / خصلت و مضمون عمده تهييج سياسى          

 .تشکل رزمنده سراسرى
ى روسيه   کامال متفاوت در جنبش سوسيال دمکراس        گرايشلنين مى گويد به تجربه متوجه شديم که بر سر اين سه نکته، دو                     

اين در حالى است که جريان اکونوميستى عمده آن دوران که                   . شکل گرفته است و اختالفات موجود بر سر جزئيات نيست                 
البته . نشريه رابوچايا دلو را بيرون مى داد، اين صف بندى را نفى مى کرد و اختالفات را کم اهميت تر از آنچه بود مى ديد                                           

علت . نيستند و اتفاقا بر عميق بودن اختالفات ديدگاهى موجود در جنبش تاکيد مى گذارند                    اکونوميستهاى کنونى ما اين چنين         
در شکست جنبش پرولترى در       در اکونوميستها و رفرميستهاى امروز جنبش چپ و کارگرى را بايد                     " تهاجمى"اين روحيه    

 ميالدى، به سختى      ٧٠ و    ٦٠ه  براى مثال در ده     . سطح بين المللى و تبليغات گسترده بورژوازى جهانى جستجو کرد              
مى شد جريان اکونوميستى را پيدا کرد که اين چنين آشکارا نقطه نظرات خود را تبليغ کند و براى اثباتش از تئوريهاى علنا                                          

 .بورژوايى استفاده کند
ها هنگام اجراى   او ميگويد، اغتشاش اکونوميست    .  است آموزندهدر همين بخش، لنين نکته اى را مطرح مى کند که براى ما هم                    

.  شروع کنيم  الفباعملى ديدگاه هاى ما در ايسکرا نشان داد که ما به دو زبان مختلف صحبت ميکنيم و براى فهم يکديگر بايد از                               
ما هم به   . بايد مثال هاى بيشمار و مشخص بزنيم تا نشان دهيم که کل نکات اساسى مورد اختالف ما با اکونوميستها چيست                          

در واقع ما به بحثهاى اثباتى و استداللى بيشتر             .  بحث و آوردن مثال هاى بيشمار و مشخص احتياج داريم                روشن کردن الفباى   
 .احتياج داريم تا پلميک و جدل و مچ گيرى صرف

را مى گيرد و حول اين بحث نشان مى دهد که اختالف بر سر اين نکته، به مسائل                             " آزادى انتقاد "سپس لنين مثال خاص       
از اصول مارکسيسم روبرو نيستيم      " آزادى انتقاد "امروز اوضاع طورى است که ما با تقاضاى             . ترى مربوط مى شود    بزرگتر و عميق   

حمله اى که با تحريفات و بهتان ها و ارائه                 .  چند ده ساله عليه مارکسيسم مواجهيم          تئوريکبلکه با يک حمله همه جانبه           
 بررسى و جمعبندى نقادانه از تجارب تاريخى و            ضرورتى است که ما با        اين در حال   . تاريخى گوناگون همراه است    " مثال هاى "

جهانى پرولتاريا و مشخصا انقالبات روسيه و چين هم روبرو هستيم و نکات مثبت و منفى را بايد درست تشخيص دهيم و                                       
 نقد عميق جوانب نادرست و         بنابراين ما مرز ميان دفاع از اصول و           . درسهاى درستى از آنها براى شرايط متفاوت کنونى بگيريم             

بايد بفهميم که به چه چيزهايى بايد اتکا کرد،             . محدوديتها در تاريخ گذشته که تا امروز جنبش ادامه يافته است را بايد بفهميم                    
 . داد تکاملچه چيزهايى را بايد کنار گذاشت و چه چيزهايى را بايد با اتکا به اصول

درون سوسيال دمکراسى روس ديدگاه هاى خود را در مورد خصلت و مضمون تهييج                      لنين مى گويد که وقتى جريانات مختلف            
و وقتى که    . سياسى ارائه دادند به توضيح تفاوت هاى بين سياستهاى سوسيال دمکراتيک و سياستهاى ترديونيونى رسيديم                       

که اکونوميستها  ) غيرحرفه اى (ماتورى  ديدگاه هاى خود درباره وظايف سازمانى را ابراز کردند به توضيح تفاوت ميان شيوه هاى آ                      
شايد ما هم بايد از همين روش براى            . را راضى مى کند و سازمان انقالبيون رسيديم که به اعتقاد ما واجب و ضرورى است                          

البته شايد هم بتوانيم از شيوه هاى آماتورى رايج شروع کنيم و نگرش و سياست و                            . توضيح اختالفات موجود استفاده کنيم       
شايد بتوانيم از اکراه بخش بزرگى از جنبش نسبت به افشاگرى از موضوعات و تحليل هاى                      . ولوژى پشت آن را توضيح دهيم       ايدئ

 .ضرورى سياسى شروع کنيم و مضمون طبقاتى فعاليتشان را توضيح دهيم
چرا؟ زيرا  . گير را نمايندگى نمى کرد     نشريه اى که به گفته لنين اکونوميسم پي         . لنين نقد خود را بر نشريه رابوچايا دلو متمرکز کرد            

ما هم بايد   . اين نشريه بيان تزلزل و اغتشاش فکرى اى بود که يک دوره کامل از تاريخ سوسيال دمکراسى روسيه را رقم مى زد                            
مان بتوانيم در موقع نقد، جريان مناسبى را انتخاب کنيم که واقعا فشرده گرايش انحرافى نادرست غالب و رايج در جنبش خود                               

 .باشد
معادل خود را   ، يعنى همه .  است بين المللى شدن گرايشات   يک نکته که در زمان لنين جديد بوده ولى براى ما چنين نيست،                   
يعنى در مقطع    . اين بازتاب جهانى شدن سرمايه دارى بود           . در جنبش سوسيال دمکراسى کشورهاى مختلف پيدا کرده اند               

و گرايشات مختلف، يکديگر را در         .  طبقاتى بيش از گذشته يکسان و شبيه يکديگر شد               امپرياليسم، موضوعات مربوط به مبارزه      
به تئوريهاى مشابه هم تکيه کردند و حتى در زمينه هاى عملى به پشتيبانى و حمايت از هم                                   . جنبشهاى مختلف يافتند    
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بيشتر از زمانى که      . رك تبديل شد   طبقه کارگر هم به واقع يک طبقه واحد بين المللى با مسائل و معضالت مشت                        . برخاستند
در دوره آنان، مشخصا در کمون پاريس عليرغم شرکت               . را سر دادند   " کارگران جهان متحد شويد     "مارکس و انگلس شعار        

امروز ما مى توانيم و بايد       . داشت" ملى"کارگران از ملل گوناگون، مبارزه و ديدگاه و ايدئولوژى کارگران فرانسوى هنوز رنگ و بوى                      
يش از پيش به پشتوانه و دستاوردهاى طبقه بين المللى خود در مبارزه با گرايشات رويزيونيستى، اکونوميستى و رفرميستى                            ب

 .تکيه کنيم
هدف "، نه فقط آشتى ناپذيرى سوسياليسم و ليبراليسم، ايده ديکتاتورى پرولتاريا و                   برنشتينيسمخط رويزيونيستى آن دوران،       

ولى . که حتى دمکراسى بر اساس اراده اکثريت را دليلى بر نفى تئورى مبارزه طبقاتى مى دانست                     را نفى مى کرد بل      " نهايى
بالعکس ما را متهم مى کنند که به اسم             . حاال جرياناتى که ما با آنان طرف هستيم مبارزه طبقاتى را آشکارا نفى نمى کنند                       

و مبارزه واقعى طبقه کارگر را تضعيف مى          . برده ايم و مى بريم     طبقه کارگر، مبارزه اى را که متعلق به اين طبقه نيست به پيش                   
اين يک مصاف تئوريک مشخص و يک بررسى تاريخى تجارب جنبش و ارتباط                    . کنيم و از حمايت آن سر باز مى زنيم             

بايد در  منظور اين نيست که دنبال تيله هاى اينها بيفتيم، ولى               . حزب و مبارزه طبقاتى در پرتو اين بررسى طلب مى کند              
 .حد لزوم نشان دهيم که مبارزه طبقاتى به چه معناست و منافع طبقاتى چگونه مطرح و تامين مى شود

مطرح ميکند به اين مضمون که دست اندر کاران علم وقتى از آزادى                       " آزادى انتقاد "لنين نکته مهمى را در جدل با مدافعان                
هدف آنان  بلکه  . شانه به شانه ديدگاه هاى کهنه بايستند          ، هاى نو ديدگاه ها صحبت مى کنند براى اين نيست که ديدگاه                   

بحث لنين عليه    . اين بحث در مبارزه طبقاتى هم کاربرد دارد           . نشاندن ايده هاى نو به جاى ايده هاى کهنه در علم است                 
ات مختلف خطوط    ترکيب نک ، مساله. بحث التقاط گرايى و مخرج مشترك گرفتن از خطوط متضاد براى رسيدن به وحدت است                       

امروز . يعنى غلبه و تکامل خط صحيح در جريان اين مبارزه            . مختلف با يکديگر نيست؛ بلکه مبارزه خطوط و سنتز اين مبارزه است                
.  تحت عنوان آزادى فکر و مبارزه با دگماتيسم است            التقاط گرايى يکى از گرايشات زيانبار در جنبش ما، به ويژه در بين جوانان،                  

اين گرايش بر اين بحث       . اصل جمع نکات مثبت و مستدلى است که در جريانات مختلف وجود دارد                  ح که خط صحيح       فکر ميکنند 
يا اين تصور که معيارى براى تعيين درست بودن يک              . همه به نوعى حق دارند؛ يکى اينجا و ديگرى آنجا              : غلط استوار است که    

 .دى کردن ها دگماتيستى و يا سکتاريستى استخط و غلط بودن خط ديگر در دست نيست و اينگونه مرزبن
و . لنين مطرح ميکند که رابوچايا دلو از طبقاتى ديدن جريانات و خطوط مختلف درون جنبش سوسيال دمکراسى ابا دارد                                        

معتقدست که کل نيروهاى اين جنبش منجمله سرسخت ترين برينشتينى ها هم به دنبال منافع طبقه پرولتر و رهايى                                         
اين تفکر  . اين نوع تفکر در جنبش ما نيز به ويژه بعد از فروپاشى شرق رواج پيدا کرده است                      . تصادى طبقه هستند   سياسى و اق   

معموال متعلق به گرايش هايى است که بيشترشان قبال شوروى را کشورى سوسياليستى و در اردوى طبقه کارگر جهانى به                             
نيروهاى موجود را   ، درست برخالف گذشته که همين ها       . چپ هستيم اينان به نوعى مى گويند که همه ما            . حساب مى آوردند   

اينان به علت    . بر اساس صف بندى بين المللى و دورى و نزديکى با بلوك شرق به پرولترى و بورژوايى تقسيم مى کردند                                    
تاريسم و عدم وجود     سرخوردگى از فروپاشى بلوك شوروى و جمعبندى ناقصى که از علل اين واقعه دارند و مساله را به توتالي                           

فراخوان جبهه متحد چپ را مى        ، دمکراسى در حزب و دولت شوروى ربط مى دهند، براى جلوگيرى از تکرار اشتباهات گذشته                      
 که حزب کار برزيل بر مبناى همين ديدگاه تشکيل شده بود و عمال جبهه اى را از هواداران شوروى                                   ١٩٩٠اوائل دهه    . دهند

و مائوئيست سابق حول يک برنامه رفرميستى ـ پارلمانتاريستى گرد آورده بود، برخى از نيروهاى                      سابق و عناصر تروتسکيست       
اين گرايش نه فقط نيازى به         . جنبش چپ ايران هم الگوى ايجاد چنين حزبى را در مقابل خود قرار دادند که به جايى نرسيد                              

 .د بلکه اين کار را مضر و سکتاريستى تشخيص مى دهندروشن کردن خطوط ايدئولوژيک ـ سياسى براى اتحاد اصولى نمى بينن
 ....ادامه دارد
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 “کنترل کارگرى”طبقه کارگر و مساله 
 يک توضيح ضرورى

دوستى به نام ناصر ، در عکس العمل به آن. رفته بوداين نوشته قبال در دو بخش در بعضى از سايت هاى خبرى و کارگرى قرار گ
“ کنترل کارگرى”اصغرى که با ترجمه و انتشار چند مقاله و طرح نظرات خود در همين زمينه کوشيده است به مفهوم و اهميت 

 .در اينجا مختصرا به نکات انتقادى وى اشاره مى کنيم. نکاتى را روى سايت ها قرار داد، بپردازد
مهر ، نتقادات ناصر اصغرى به نوشته زير اين است که به بخشى از تالش هاى مبارزاتى و ابتکارات کارگرانيکى از ا

مطالعه مجدد و دقيقتر نوشته ما نشان مى دهد که با تقسيم بندى و جدا کردن تجربيات مختلف . کورپوراتيويسم و رفرميسم زده ايم
تکار عمل مبارزاتى و اصيل کارگرى با طرح هاى کورپوراتيويستى و يا توهمات اتفاقا بر تفاوت ميان اب، )با کيفيات متفاوت(

خواننده اى که براى بار اول با نوشته زير روبرو مى شود را دعوت مى کنيم اين نکته خاص که مورد . رفرميستى تاکيد داشته ايم
 . نقد يکى از مخالفان نظرى ما قرار گرفته را مورد توجه و کنکاش قرار دهد

، تاکيدات مقاله زير بر ضرورت رهبرى حزب انقالبى طبقه کارگر را بى مورد دانسته، ناصر اصغرى در بخشى ديگر از نقد خود
ولى ابتکار عمل مبارزاتى کارگران را نبايد در مقابل ضرورت حزب قرار . گفته است که در اين مورد جاى بحث و ترديدى نيست

به گفته . ى و انقالبى در ميدان باشد مى تواند اين ابتکارات را جهت بدهد و به نتيجه برساندبرعکس اگر يک حزب واقعا کارگر. داد
قرار “ کنترل کارگرى”نيز اين را مى بينيم که هر جا جريانات نادرست در رهبرى “ کنترل کارگرى”در تجربه هاى مختلف ، او

حزب انقالبى طبقه کارگر را در مقابل ابتکار عمل مبارزاتى ، زيرحرف ما اينست که مقاله . گرفته اند آن را به شکست کشانده اند
کنترل ”کارگران قرار نداده است بلکه تالش کرده درك ها و برنامه ها و اهداف مختلف طبقاتى که همگى مى توانند تحت عنوان 

ز هم جدا و جايگاه و نتيجه هر يک را ا، و در طول تاريخ جنبش بين المللى کارگرى به عينه مطرح شده اند، مطرح شوند“ کارگرى
و در مواردى عمال (اتفاقا بحث ما بر سر محتواى سياست و ديدگاه احزابى است که مفهومى رفرميستى . را مشخص کند

 . را تبليغ مى کنند“ کنترل کارگرى”از ) کورپوراتيويستى
او . ر نقد تجربه کارخانه چينى گيالن ارائه شده استسومين نکته انتقادى ناصر اصغرى به بخش پايانى نوشته ما بر مى گردد که د

مى گويد به اين کارى ندارم که يک گروه تحت عنوان اتحاد کميته هاى کارگرى آمده است و بر مبناى ديدگاه هاى خود از يک 
کار براى مقابله ولى حرکت کارگران آن کارخانه چينى سازى به هر حال يک ابت. براى کل جنبش کارگرى الگو ساخته است، حرکت

ما کوشيده . اتفاقا بحث اصلى ما با ناصر اصغرى و همفکرانش بر سر همين نکته است. با معضل بيکارى اجبارى آنان بوده است
که معنايى جز يک روحيه غير (ايم نشان دهيم که چطور رواج يک روحيه نوميدانه و مبتنى بر عقب نشينى در ميان کارگران 

و (يعنى بازخريد کارخانه ورشکسته توسط بخشى از کارگران بيکار شده . يک طرح کورپوراتيويستى پا مى دهدبه ) مبارزاتى ندارد
و “ راه حل”را به عنوان ) البته تحت مديريت يک هيئت جديد از بين کارگران و در شراکت با سرمايه دار خصوصى خريدار شرکت

ما کوشيده ايم نشان دهيم که تاثيرات ايدئولوژيک و سياسى . ن قرار مى دهددر برابر کارگرا، از اين ستون به آن ستون فرجى است
چيست و نتايج عملى اين طرح نيز چه ، و بر آن بخش متخصص نماينده کارگران در هيئت مديره، چنين راه حل هايى بر کارگران

ن يک ابتکار عمل کارگرى اصيل نيست؛ و هيچ نشان دهيم که اي، ما کوشيده ايم به کسانى که چنين توهماتى دارند. مى تواند باشد
ندارد؛ بلکه اساسا يک نوع ) و منافع کارگران به مثابه اعضاى يک طبقه اجتماعى(ربطى به تالش مبارزاتى دستجمعى کارگران 

ر مشخص مى اين اقدام عليرغم ظاهرش که با کارگر و کارخانه و کا. فردى و به هر قيمت است“ گليم خود را از آب بيرون کشيدن”
عمال مثل اينست که کارگر بيکار شده را براى خالصى از فقر و فالکت به فروش فرش زير پا ، از نظر ايدئولوژيک و ديدگاهى، شود

در پايان مى خواهيم اين را از ناصر اصغرى بپرسيم که آيا نقدى بر عملکرد . تشويق کنيم“ گلد کوئست”و عضويت در شبکه هاى 
 کارگرى در همين تجربه مشخص چينى گيالن دارد؟ کارگران بيکار شده به کنار؛ آيا نقدى به روش و مواضع و آن گروه از فعاالن

دارد؟ اگر نقدى هست منتظر شنيدنش هستيم؛ و اگر نيست بايد پرسيد که ، کارهايى که قدم به قدم در اين واحد توليدى به پيش رفت
 جود دارد؟ چه نقاط اشتراکى ميان وى با آن جريان فکرى و

 

 به عنوان مقدمه
 

مدتى است که در سطح جهانى و درون جنبش چپ و کارگرى ايران به شکل هاى مختلف جريان                         “ کنترل کارگرى ”    بحث در مورد     
ميالدى در جنبش     ٣٠و  ٢٠بعضى نيروهاى چپ تالش مى کنند با رجوع به مباحث دوران انقالب اکتبر روسيه و دهه هاى                                   . دارد

، مقاومت سازمان يافته تر و موفق تر             هدف از اين راهکارها     . پا، راهکارهايى را براى جنبش کارگرى امروز ارائه دهند             کارگرى ارو 
دارند “ عوام گرا  ”بعضى حکومت هاى سرمايه دارى که چهره                . کارگران در مقابل تهاجمات سرمايه دارى و فالکت فزاينده است                   

 خود در ميان کارگران، طرح هايى را تحت نام تعاونى کارگران و يا کنترل کارگرى به                                تالش مى کنند براى تقويت پايگاه توده اى              
کنترل ”بعضى از جريانات انقالبى که خود را به تجربه اکتبر و لنينيسم پايبند مى دانند، به لحاظ تئوريک از                                                   . اجراء درآورند  
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با يک نگاه کلى به       . ت کنونى طبقه کارگر برقرار نکرده اند         دفاع مى کنند ولى هنوز ربط مشخصى ميان اين بحث با مبارزا                 “ کارگرى
مباحثى که اينک حول کنترل کارگرى در ميان نيروهاى چپ و کارگرى در ايران و دنيا جريان دارد مى توان گفت که عليرغم تفاوت                                      

ا و اهداف کنترل کارگرى به           يعنى از محتو    . ها و سايه روشن ها، رد پاى رفرميسم و اکونوميسم در همه آنها به چشم مى خورد                                
صورتى که پس از انقالب اکتبر در روسيه مطرح شد و تجاربى که در اين زمينه در جريان ساختمان سوسياليسم در شوروى و چين                                   

عمدتا بين اهداف اصالح طلبانه و سياستهاى اکونوميستى از               در حال حاضر، بحث کنترل کارگرى         . به دست آمد، فاصله گرفته است         
 .دولتهاى ارتجاعى و امپرياليستى از سوى ديگر، در نوسان است) ادغام گرايانه( و مقاصد عوامفريبانه کورپوراتيويستى يکسو،

به .     ما نوشته زير را با هدف بررسى مفهوم کنترل کارگرى از ديدگاه هاى متفاوت و نتيجه عملى هر يک از آنها ارائه مى کنيم                                        
از اين رو، از      . مى تواند به روشن تر شدن اهداف و سياستهاى جنبش کارگرى در ايران کمک کند                        عقيده ما، پرداختن به اين بحث            

همه فعاالن جنبش کارگرى و چپ دعوت مى کنيم که در اين بحث شرکت جويند و نظرات نقادانه خود در مورد اين نوشته را به هر                                       
زيادى از انرژى فعاالن جنبش کارگرى به نادرست به بحث و                   در شرايط کنونى، بخش        . صورت که خود صالح مى دانند ارائه کنند              

حال آن که،    . جدل هاى قديمى در مورد سکتاريسم و يا چارچوب محدود مسائل صرفا تشکيالتى و سبک کارى اختصاص يافته است                              
اميد است که    . ى پرداخت ط مشى هاى سياس    ــــبحث را بايد از سرچشمه آغاز کرد و در درجه اول به مسائل مربوط به ديدگاه ها و خ                           

 .کمک کند“ تغيير ريل”نوشته زير به اين 
به پايه هاى تئوريک و تاريخچه و تجارب کنترل کارگرى در جنبش ها و انقالبات کارگرى قرن بيستم                                نوشته زير     در بخش نخست       

 . ئه مى شود، اختصاص داردبخش دوم به طرح هايى که اينک تحت عنوان کنترل کارگرى در نقاط مختلف دنيا ارا. مى پردازيم

 تاريخچه کنترل کارگرى در تئورى و عمل

اما . شايد بحث از کنترل کارگرى براى نخستين بار به شکل مدون در نوشته هاى لنين در دوران انقالب اکتبر مطرح شده باشد                                        
ه ويژه تجربه طبقه کارگر در           ب(و خود روسيه       ) ١٨٧١به ويژه کمون پاريس          (بدون شک تجربه جنبش هاى کارگرى در اروپا                   

اگر به نظرات مارکس و انگلس در         . تاثير زيادى در شکل گيرى اين بحث از جانب لنين و حزب بلشويک داشته است                     ) ١٩٠٥انقالب  
و سپس جمعبندى هاى مارکس از اولين تجربه کسب قدرت توسط طبقه کارگر يعنى کمون پاريس در سال                                    “ مانيفست کمونيست  “

 : مى خوانيم که“ مانيفست”در . يم، رگه هايى از بحث کنترل کارگرى از يک ديدگاه انقالبى را مى بينيم رجوع کن١٨٧١
 .نخستين گام انقالب کارگرى برکشيدن پرولتاريا به مقام طبقه حاکم و پيروز شدن در نبرد براى دمکراسى است... ”

يه از چنگ بورژوازى، متمرکز کردن تمام ابزارهاى توليد در                  پرولتاريا از برترى سياسى خود براى بيرون کشيدن تدريجى سرما                 

دست دولت، يعنى پرولتاريايى که به مثابه طبقه حاکم متشکل شده، استفاده خواهد کرد و با شتابى هر چه بيشتر تمام                                     

 .نيروهاى توليدى را افزايش خواهد داد

نه به حقوق مالکيت و شرايط توليد بورژوازى ممکن است،                البته، چنين اقدامى در آغاز کار فقط با دست اندازى هاى مستبدا                   

يعنى اقداماتى که از لحاظ اقتصادى نارسا و نامعقول به نظر مى رسد، اما در جريان پيشرفت از چارچوب خود فراتر مى روند و                                    

 )١(“ ...دست اندازى هاى بعدى را به نظم اجتماعى کهنه ضرورى مى سازند

چه کسى مى تواند منکر شود که            . نها يک چشم انداز و پيش بينى فکر شده را به ما عرضه مى دارد                             اين بخش از مانيفست، ت        
در به دست گرفتن اداره امور کارخانه ها و سازماندهى کار و                       .... اقدامات بعدى طبقه کارگر در کمون پاريس، روسيه شوروى و                  

است؟ اما نگاه دوباره به نقل          “ مالکيت و شرايط توليد بورژوازى       دست اندازى هاى مستبدانه به حقوق       ” توليد، نمونه اى از همان       

استفاده  و   “برکشيدن پرولتاريا به مقام طبقه حاکمه       ” :قول باال، يک پيش شرط اساسى براى اين اقدامات را به ما گوشزد مى کند                        
ه هاى زنده و       ــ پر مى تواند نمون        چند سال بعد، مارکس در جمعبندى از تجربه کمون پاريس، با دستى                      . “برترى سياسى ” از اين  

جنگ ”او در مقاله     . ملموسى از اين دست اندازى هاى اوليه طبقه کارگر به حقوق مالکيت و شرايط توليد بورژوازى را عرضه کند                             
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. نداز شرايطى که بعد از کسب قدرت سياسى براى طبقه کارگر در پاريس آزاد شده به وجود مى آيد صحبت مى ک                              “ داخلى در فرانسه   
در چنان شرايطى، مساله چگونگى اداره همه امور جامعه و چرخاندن همه عرصه هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى و نظامى در                                   

طبقه کارگر براى نخستين بار با چنين وظيفه و                     . دستور کار طبقه کارگرى که قدرت سياسى را به دست آورده قرار مى گيرد                                
 . است“ کنترل کارگرى”اين نظرات و تجربيات، پايه بحث . ار را تجربه و تمرين کندمسئوليتى روبرو مى شود و بايد اين ک

براى ) و يک ابزار    (روسيه نوشت، کنترل کارگرى را به مثابه يک جنبش                      ١٩١٧    لنين نيز در آثارى که بعد از انقالب اکتبر                      
با ايجاد کميته     ١٩١٧ه کنترل کارگرى در انقالب فوريه          زمين. پيشبرد ساختمان سوسياليسم و تحکيم ديکتاتورى پرولتاريا مطرح کرد             

مديران کارخانه هاى اسلحه سازى که نزد کارگران به شدت منفور بودند با آغاز                           . هاى کارگرى در صنايع بزرگ کشور ايجاد شد              
هرستانها نيز فرار مقامات       در بعضى از ش      . در نتيجه، مسئوليت اداره اين کارخانه ها به دوش کارگران افتاد                     . انقالب، فرار کردند    

براى چند ماه، توان دولت        . تزارى و بى عالقگى کارمندان باقى مانده دولت باعث شد که کارگران اداره شهر را هم به دست گيرند                                 
بدين ترتيب، جنبش کميته اى         . مرکزى به اندازه اى نبود که بتواند قدرت و عملکرد کميته هاى کارگرى را مورد سوال قرار دهد                                   

ارگرى و همراه با آن جنبش شورايى به سرعت در سراسر روسيه گسترش يافت و شکل هاى مختلف کنترل کارگرى را نيز برقرار                                  ک
 . کرد

    بعد از پيروزى انقالب اکتبر، جنبش کنترل کارگرى به حيات خود ادامه داد و کوشيد به  شرايط ويژه اقتصادى در روسيه بحران                                     
له با خطر فالکت و گسترش گرسنگى و قحطى، دولت سوسياليستى مى بايست به توليد و توزيع مايحتاج                               براى مقاب . زده پاسخ دهد   

براى اين کار، بلشويک ها تنها راه را اتکاء به انرژى و خواست و انگيزه انقالبى توده                           . اساسى توده ها فورا سر و سامان مى داد             
مان دهى توليد و توزيع را در بنگاه هايى که کماکان تحت مالکيت خصوصى                       بنابراين کنترل کارگرى هدف سا       . هاى کارگر مى ديدند     

در شرايط از هم گسيختگى اقتصادى دوران ابتداى انقالب و شرايط جنگ داخلى، اين نوع از مديريت توليد و توزيع                             . بودند دنبال کرد   
نکته اى که    . هم ضرورى بود و هم ممکن        ) يه جامعه و تنظيم رابطه نسبتا مستقيم و محلى ميان واحدهاى توليد کننده مايحتاج اول                      (

رهبرى شود  ) حزب(از ديد لنين دور نماند اين بود که کنترل کارگرى فقط در صورتى مى تواند موفق باشد که توسط خط کمونيستى                                  
 کارخانه براى     بنابراين رهنمودها و شرح وظايف کميته هاى             . و در ارتباط و تحت نظارت نزديک دولت سوسياليستى انجام گيرد                       

. دامنه اختيارات و وظايف و مقررات اين کميته ها تعيين شد               . اعمال کنترل کارگرى به شکل دقيق و جزء به جزء به روى کاغذ آمد                     
به عالوه، کارگران کمونيست در اجراى موفق اين طرح نقش گرفتند و توسط حزب و دولت به مراکز و واحدهاى عمده توليدى                                              

دولت شوروى براى کمک به کارگران اين واحدها، از مرکز کارشناس و                                . ى ميدانى را به عهده بگيرند              اعزام شدند تا رهبر         
نوشته شده، مى توانيم محدوده، مفهوم و اهداف             ١٩١٧با رجوع به طرح لنين که در فاصله اکتبر ـ نوامبر                   .  متخصص اعزام کرد   

طه ميان کميته هاى کنترل کارگرى بنگاه ها که توسط کليه کارگران و                           در اين طرح، راب      ) ٢.(کنترل کارگرى را از ديد لنين بيابيم             
در تکامل اين بحث، لنين بر        . کارمندان انجام مى گيرد با دولت و شوراهاى محلى کارگران و سربازان و دهقانان مشخص شده است                          

 حرکت با نقشه مرکزى اقتصاد                ادغام وظايف کنترل کارگرى در اتحاديه هاى کارگرى، و از اين طريق هماهنگى بيشتر اين                                           
 . سوسياليستى تاکيد کرد

لنين نيز به تجربه، با مسائل و مشکالتى که در راه اجراى کنترل کارگرى به وجود آمد آشنا شد و کوشيد از آنها به درستى                                                            
 :در مورد وظايف فورى حکومت شوروى چنين نوشت ١٩١٨او در سال . جمعبندى کند

ثابه قانونى معمول داشته ايم ولى اين قانون در زندگى و حتى در اذهان توده هاى وسيع پرولتاريا فقط                         کنترل کارگرى را ما به م       ”

 ....تازه به زحمت دارد نفوذ مى کند

تا زمانى هم که کنترل کارگرى واقعيت نيافته و کارگران پيشرو موجبات يک لشگرکشى پيروزمندانه و بى امان را عليه نقض                                    

و يا کسانى که نسبت به آن القيدند فراهم نکرده اند، نمى توان نخستين گام را از کنترل کارگرى به سوى                               کنندگان اين کنترل     

 ....سوسياليسم به پايان رساند
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بديهى است براى اين که طبقه اجتماعى جديد و آن هم طبقه اى که تاکنون در قيد ستم بوده و فقر و جهل در هم خردش                                          

د خو بگيرد، با محيط آشنا شود، به کار خود سر و صورت دهد و سازماندهانى از خود بيرون دهد،                             کرده است بتواند با وضع جدي       

روشن است که حزب رهبر پرولتارياى انقالبى نمى توانست واجد تجربه و                  . هفته ها نه، بلکه ماه هاى آزگار و سالها الزمست              

دگر سان  .  ميليون افراد کشور در نظر گرفته شده است             آموختگى موسسات سازمانده بزرگى شود که براى ميليونها و ده ها                 

ولى هيچ چيز    . کردن آموختگى هاى قديمى هم که تقريبا آموختگى هاى منحصرا تبليغاتى است، کارى است بس طوالنى                           

عقيب هدف  اگر ما لزوم تحول را روشن ببينيم و براى عملى کردن آن عزم راسخ داشته باشيم و در ت                        . محالى در اينجا وجود ندارد     

 )٣(“ ....عظيم و دشوار خود پيگير باشيم، آن را عملى خواهيم کرد

بايد اين کار را ياد بگيرد چون به            . لنين معتقد بود که طبقه کارگر در شوروى بايد توانايى اداره اقتصاد جامعه نوين را کسب کند                              
. ن بايد گام به گام اين کار را در محيط کار خود تمرين کنند                     کارگرا. علت شرايطى که در جامعه کهن داشته چنين کارى را بلد نيست                  

تا زمانى که کارگران در اين مسير تربيت نشوند، بورژوازى و متخصصان اقتصادى اش کماکان از امتيازاتى در عرصه توليد و                                             
اين پايه و محرك اصلى لنين در           بنابر. توزيع برخوردار خواهند بود و همين امتيازات را به اهرم قدرت طبقه خويش تبديل مى کنند                           

 .تربيت طبقه کارگر در جهت تبديل شدن به اداره کننده جامعه: طرح بحث کنترل کارگرى يک مساله سياسى و ايدئولوژيک بود
    در اين ميان نکته اى که معموال در بحث هاى کنونى از نظر دور داشته مى شود، اما در واقع يکى از مشغله هاى مهم ذهنى و                                           

ملى مارکس و ديگر رهبران انقالبات کارگرى بود، قشربندى درون طبقه کارگر از نظر آگاهى طبقاتى و نوع عمل و تشکل متناسب                                 ع
. روبرو مى شويم   “ آگاه”و  “ پيشرو”،  “پيشاهنگ”به همين خاطر است که ما در آثار اين رهبران با واژه هايى نظير                          . با آن است   

اين کل طبقه نيست که دولت کارگرى را به دست مى               از ابتدا    توسط طبقه کارگر صحبت مى کنيم،          وقتى که ما از کسب قدرت سياسى           
بين قشر پيشرو و حزب پيشاهنگ طبقه کارگر با بدنه گسترده طبقه کارگر فاصله اى عينى وجود                         . گيرد و جامعه را سازمان مى دهد         

ان حزب و طبقه، تالش براى باال بردن سطح آگاهى کل طبقه،                       تالش براى محکم کردن رشته هاى پيوند تنگاتنگ درونى مي                  . دارد
تالش براى درگير کردن بخش هاى هر چه وسيعترى از کارگران و توده هاى تحت ستم و استثمار در اداره امور جامعه، وظيفه                                              

 شوق براى انجام اين        شرايط بحران و اعتالى انقالبى، موجى از آگاهى و انگيزه و شور و                      . هميشگى و حياتى دولت کارگرى است         
 .کارها را به شکل گسترده در توده هاى کارگر و بقيه زحمتکشان و ستمديدگان دامن مى زند

    البته در پراتيک کنترل کارگرى در جامعه سوسياليستى، تضادهايى وجود دارد که از آنها گريزى نيست و فقط به کنترل کارگرى                                    
دولتى با بخشهاى تعاونى و خصوصى و نيمه خصوصى؛ تضاد ميان تصميمات و                           تضاد ميان بخش مسلط          : هم محدود نمى شود       

برنامه ريزى مرکزى با تصميمات و منافع واحدهاى پيرامونى؛ تضاد ميان منافع طبقه کارگر به مثابه يک کل با منافع فورى اى که                                     
ارخانه و برنامه ريزى ها و تصميم گيرى             در چارچوب همين بحث، کنترل کارگرى در ک            . خصلت خرده بورژوايى و بورژوايى دارند         

آنچه در يک سطح محدود و        . ها و عملکردهايش خواه ناخواه با برنامه ريزى مرکزى و طرح هاى بلند مدت تضادهايى پيدا مى کند                            
تضاد و  بنابراين تشخيص اين     . محلى و پيرامونى، عمده و داراى اولويت به حساب مى آيد در سطح سراسرى مى تواند عمده نباشد                            

به گفته  . در شوروى نيز اين تضاد ظاهر شد          . مهمتر از آن، تالش براى حل ديالکتيکى تضاد يک وظيفه دائمى در اين عرصه است                        
 : لنين

را براى ما به ميراث گذاشته است که قادرند انتقال به               ) شرکت هاى مصرف  (سرمايه دارى يک سلسله سازمان هاى توده اى             ”

فرمانى که چند روز پيش درباره شرکت هاى مصرف صادر شده              ... ا در امر توزيع محصوالت تسهيل کنند        حساب و کنترل توده اى ر       

 .... پديده فوق العاده مهمى است

نمايندگان ... اين فرمان سازشى است با تعاونى هاى بورژوايى و تعاونى هاى کارگرى که بر  نقطه نظر بورژوايى باقى هستند                             

 بحث و مذاکره در اطراف اين فرمان شرکت داشتند بلکه عمال هم حق راى قاطع به دست آوردند،                          موسسات نامبرده نه فقط در      

 )٤(“ .زيرا قسمت هايى از فرمان که با مخالفت قطعى اين موسسات روبرو شد، حذف شد
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 انقالب تبديل شد و حتى         اين را هم بگوييم که کنترل کارگرى در شوروى به يکى از مسائل مبارزه حاد طبقاتى در سالهاى اوليه                                  
رى هاى آنتاگونيستى ميان بلشويک ها و                   ـــــــبه انشعاب گرايش هاى معينى از حزب بلشويک و دولت سوسياليستى و درگي                                    

البته اين بخشى از تصوير بزرگتر                . دامن زد   ) “اپوزيسيون کارگرى   ”آنارشيست ها و آنارکو سنديکاليست ها و                      (مخالفانشان    
ى در دوران جنگ داخلى بود و تضاد ميان دولت نوپاى پرولتارياى جوان با جريانات گوناگون بورژوايى و خرده                             تضادهاى حاد طبقات   

 .بورژوايى را منعکس مى کرد
    نکته ديگر در مورد کنترل کارگرى در شوروى و اولين تجربه سوسياليسم اينست که رهبران بلشويک منجمله لنين در عين حال                                 

رى را با يک هدف ايدئولوژيک و سياسى معين که باالتر به آن اشاره شد جلو گذاشتند، اما  وظايف کميته هاى                                 که طرح کنترل کارگ     
در بحث هاى آنان،      . کارخانه و نقش کنترل کارگرى را بيشتر در عرصه اقتصاد و با تمرکز بر مسائل توليد و توزيع تعريف کردند                                   

 و مبارزه بر سر اين مقوالت در کميته هاى کارخانه و تحت کنترل کارگرى                               حرفى از وظايف  ايدئولوژيک و سياسى و فرهنگى                 
اين در حالى است که در تجربه پيشرفته تر چين سوسياليستى، پيشبرد مباحث سياسى، ايدئولوژيک، فرهنگى و تئوريک در                               . نيست

و توزيع و تالش براى هماهنگى اقدامات           کميته هاى کارگرى يک جزء الينفک از مقوله برنامه ريزى و تصميم گيرى بر سر توليد                             
اين اختالف درك شايد تا حد زيادى نتيجه جدا کردن غير ديالکتيکى مقوله                           . محلى و پيرامونى با برنامه ريزى هاى مرکزى بود                 

وى مثال ما در همان دوران در شور               . ايدئولوژى و سياست از توليد و برنامه ريزى اقتصادى در ديدگاه رهبران بلشويک باشد                                
استفاده از مديريت تک نفره در واحدهاى توليدى يا سيستم قطعه کارى در نظام دستمزدها و باالخره پيروى از سيستم تيلور در                                             

ره ورى کار    ــــــاين تدابير ظاهرا شتاب و جهشى به افزايش توليد و به                . سازماندهى کار و تکنيک در محيط کارخانه را شاهد بوديم                
ئولوژى و نگرش و ذهن و جسم طبقه کارگر و حزب و دولت سوسياليستى تاثيرات منفى بر جاى مى گذاشت؛                              مى بخشيد، اما بر ايد      

اگر مى   . مانع از شکل گرفتن و رشد مناسبات نوين در ميان انسانهاى در گير کار مى شد؛ از خود بيگانگى را تقويت مى کرد                                                 
اثر “ عصر جديد ” را بفهميد مى توانيد صحنه اى از فيلم معروف                   خواهيد معنى ملموس تاثير سيستم تيلور بر جسم و روح کارگر                   

در آن صحنه، سلطه      . آنجا که کارگران را در حال کار زنجير وار در صحن کارخانه نشان مى دهد                         . چارلى چاپلين را به ياد بياوريد         
دارى با به کار گيرى سيستم تيلور              به وضوح مى بينيم که سرمايه              . مرده بر کار زنده، هوشيارانه به نمايش درآمده است                  ’کار   

در اينجا فقط براى جلب توجه شما به نوع نگرش                . چگونه کارگر را هر چه بيشتر به مهره اى از يک ماشين بزرگ تبديل مى کند                          
 :رهبرى حزب بلشويک به اين مساله، جمالتى از دو مقاله لنين را نقل مى کنيم

يعنى سيستم تيلور، مانند تمام ترقيات سرمايه دارى، آميزه اى است از                ) کار کردن طرز  (آخرين کالم سرمايه دارى در اين مورد           ”

درنده خويى ظريف کارى شده استثمار بورژوايى و يک سلسله از گرانبهاترين دستاوردهاى علمى در امر تحليل حرکات                                        

اى کار و معمول کردن بهترين سيستم        مکانيکى در رشته کار و حذف حرکات زائد و ناراحت و به وجود آوردن صحيح ترين شيوه ه                       

جمهورى شوروى به هر قيمتى شده بايد تمام دستاوردهاى گرانبهاى علم و فن را در اين رشته                         . هاى حساب و کنترل و غيره        

 )٥(“ .بايد در روسيه موجبات بررسى و تدريس سيستم تيلور، آزمايش منظم و انطباق آن را فراهم ساخت.... اقتباس کند

 :ن کهو اي    
فقط همينقدر باشد که ما در ابتداى کار بتوانيم بدون بدترين                 . در ابتداى کار، براى ما فرهنگ واقعى بورژوايى هم کافى است                ”

در مسائل فرهنگ،    . انواع فرهنگ دنياى ماقبل بورژوايى يعنى فرهنگ ديوانى و ارباب رعيتى و غيره کار خود را پيش ببريم                                 

 )٦(“ . همه چيز زيانبخش تر استشتابزدگى و ولنگ و بازى از

در مقابل، در چين سوسياليستى، روش هاى سازماندهى کار و مديريت به موضوع مبارزه ايدئولوژيک ـ سياسى در حزب و در                                     
يعنى هدف، ديگر     . مساله برنامه ريزى به عنوان مساله اى در ارتباط تنگاتنگ با ايدئولوژى مطرح شد                           . ميان کارگران تبديل شد      

بلکه هزينه ها و آسيب هاى اجتماعى بزرگتر، نظير از خود بيگانگى کارگر، ضربه خوردن به                                 . تحقق برنامه توليدى نبود      رفا   ص
بدون بحث و مبارزه ايدئولوژيک و سياسى نمى شد نحوه نگاه به اين                         . سالمت کارگر و تخريب محيط زيست مد نظر قرار گرفت                  
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بدون مبارزه براى     . زا از توليد و داراى اهميت درجه دوم تلقى مى شدند عوض کرد                        موضوعات را که تا آن زمان، مشکالتى مج              
ترويج و فراگير کردن فرهنگ نوين پرولترى نمى شد فرهنگ خدمت به مردم را به هدف فرايند توليد و هدف کارگران تبديل کرد و                                      

ارزه ايدئولوژيک و سياسى نمى شد به اين               بدون بحث و مب      . به جاى فرهنگ کسب سود بيشتر و منافع شخصى و گروهى نشاند                       
درك رسيد که بازدهى يا سودآورى اين يا آن کارخانه را نبايد اصل قرار داد؛ هزينه و سود را نبايد بر مبناى برگشت پولى فورى                                            

اما . ايجاد کند البته ابتکار عمل و نوآورى هاى کارگران مى توانست به طور موقت برخى مشکالت را در زمينه توليد                                   . تعيين کرد  
و اوايل   ١٩٥٠اين سوال مطرح شد که آيا به بهانه کردن اهداف برنامه توليدى، مى بايد ابتکار عمل کارگرى را خفه کرد؟ در دهه                                    

، تجربه عمومى در کارخانه هاى چين اين بود که وقتى کارگران طرحى جديد و روش هاى توليدى نوآورانه اى را به                                        ١٩٦٠دهه   
ران مى ترسيدند که چنين نوآورى هايى در روش هاى                ـــــــــــــمدي. د، اغلب توسط مديران مواخذه و تنبيه مى شدند              اجرا مى گذاشتن   

مى ترسيدند که کاهش توليد         . مرسوم کار اخالل کرده، مانع از آن شود که کارخانه آنها کميت مقرر شده در برنامه را توليد کند                                      
بر سر قوانين و مقررات کارى در بزرگترين مجتمع               ١٩٦٠بحث هايى که اوايل دهه          . ى بدهد باعث شود دولت به آنها نمره پايينتر           

در گرفت و به ارائه منشورى از سوى کارگران انجاميد که مخالف منشور تقليدى از کارخانجات شوروى                         ) فوالد آنشان (صنعتى چين    
، نگاه نادرست نسبت به اجراى اهداف مقرر             ١٩٦٠يانه دهه    سپس در از م     . بود، نخستين جوانه مبارزه آگاهانه در اين زمينه بود              

در نتيجه، فضائى ايجاد شد که کارگران         . شده در برنامه مورد نقد قرار گرفت و ديدگاه تحقير آميز نسبت به کارگران زير ضرب رفت                        
اين رويکرد، در   . يد گسست کردند   به کنترل آگاهانه و انقالبى کارگرى تشويق شدند و از روش هاى مرسوم در سازماندهى کار و تول                         

 )٧. (درازمدت موجب رشد توليد هم شد
 

کنترل کارگرى در جوامع سوسياليستى به پشتوانه و در ارتباط با قدرت سياسى طبقه کارگر ميسر                               :  به عنوان نتيجه گيرى        

. گرى در توليد و توزيع قابل تصور نيست          بدون وجود قدرت سياسى طبقه کارگر، امکان پياده کردن کنترل کار               . شد و به اجراء درآمد      
آموزش توده هاى کارگر در زمينه اداره جامعه سوسياليستى نيز فقط مى تواند با پشتوانه يک دولت سوسياليستى و در فضاى                                               

 . انقالبى جامعه نوين و از بند رها شده انجام بگيرد

 کنترل کارگرى در دوران اعتال و بحران انقالبى

متعاقب انقالب اکتبر، موجى از مبارزات رزمنده کارگرى تحت رهبرى و تاثير نيروهاى کمونيست در کشورهاى                                      در سال هاى        
اين مبارزات تا سطح قيام هاى مسلحانه در آلمان و مجارستان پيش رفت که توسط حکومت                                             . مختلف اروپايى به پا خاست            
اين .  اشغال کارخانه ها اتفاق افتاد          ايجاد شوراها و     جنبش ١٩٢٠ه  اما در منطقه شمالى ايتالياى ده         . بورژوازى به خون کشيده شد       

آنان در مقابل خطر اخراج و گرسنگى،               . جنبش پاسخ توده هاى کارگر به بحران اقتصادى و فشارها و اجحافات کارفرمايان بود                              
جناحى از دولت سرمايه      . ر مى آوردند   کارفرمايان را از کارخانه اخراج کرده، يا گروگان گرفته و صحن کارخانه را به اشغال خود د                           

“ مشارکت کارگرى ”دارى در مواجهه با خيزش کارگرى و براى خالى کردن شانه نظام خود از زير بار بحران، در مجلس پيشنهاد                                    
ين به تحليل از ا        ١٩٢١آنتونيو گرامشى از رهبران حزب کمونيست ايتاليا در دهم فوريه                        . در امر برنامه ريزى اقتصادى را داد              

 :موقعيت ويژه و اهداف بورژوازى از اين طرح پرداخت و چنين نوشت

بورژوازى براى تقسيم مسئوليت خود و شريک کردن نيروى ديگرى در وظيفه تضمين و توسعه شرايط زندگى توده ها، حاضر                                 ”

لتاريا بيايد و در مقابل توده ها         از نظر بورژوازى بسيار مفيد است که ضامنى نظير پرو            . است خود را تحت کنترل و نظارت قرار دهد           

و وظيفه همگان است که صبورانه تحمل کنند و سخت کار                . شهادت بدهد که هيچکس مسئول ويرانى اقتصادى کنونى نيست            

 )٨(“ .کنند و منتظر ترميم شــــــکاف ها و ساختن يک بناى جديد بر ويرانه هاى امروز بنشينند
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ضعف طبقه حاکم و عقب نشينى هايش، جنبش اشغال کارخانه ها را با بحث کنترل کارگرى                                     گرامشى تالش کرد با استفاده از              
پيوند بزند و از شرايط بحران نظام در جهت تقويت و تربيت صفوف طبقه کارگر، متشکل شدن طبقه و تشديد مبارزه طبقاتى استفاده                                 

اند بر سر مساله کنترل توليد و اداره کارخانه وارد يک مبارزه                   به گفته او طبقه کارگر در شرايط اعتال و بحران انقالبى مى تو                     . کند
 : گرامشى بر اين باور بود که. هدف از اين مبارزه، کسب رهبرى طبقاتى توده مردم است. سياسى با بورژوازى شود

کومتى را با شرکت     اگر طبقه کارگر در اين ميدان، رضايت و اعتماد مردم را جلب کند مى تواند دولت را بسازد و نهادهاى ح                                  ”

 )٩(“ .همه طبقات ستمديده و تحت استثمار سازمان دهد

 :در عين حال، گرامشى مى گفت که    
مبارزه بر سر کنترل، در پارلمان انجام نمى گيرد بلکه يک مبارزه انقالبى توده اى و فعاليت تبليغى و سازماندهى توسط حزب                                 ”

مبارزه، هم به لحاظ معنوى و هم سازمانى نسبت به استقالل و شخصيت                       طبقه کارگر بايد از طريق اين            . کمونيست است 

اين شکل فقط مى تواند       . اين اولين مرحله مبارزه، نبردى است براى يک شکل معين از سازماندهى                  ... تاريخى خود آگاه شود     

 شوراى سراسرى طبقه      نتيجه کار بايد تاسيس     . شوراى کارخانه و به طور سراسرى نظام مرکزى شوراهاى کارخانجات باشد                 

شيوه اين کار توسط قانونى       . کارگر باشد که در همه سطوح از کارخانه تا شوراى شهر و شوراى ملى منتخب کارگران هستند                         

اين مبارزه بايد طورى جلو برود که          . معين مى شود که نتيجه تصميم طبقه کارگر است، نه توسط پارلمان ملى و قدرت دولتى                        

مند همه مشکالت موجود در دوره تاريخى کنونى، از مشکل نان و مسکن گرفته تا برق و پوشاك فقط                              توده عظيم اهالى بفه     

 )١٠(“ .زمانى مى تواند رفع شود که همه قدرت اقتصادى و بنابراين همه قدرت دولتى به طبقه کارگر واگذار شود

سيال دمکراتها روبرو بود، بعد از مدتى فروکش کرد و                    جنبش اشغال کارخانه ها که با مخالفت سو               .     تجربه ايتاليا ناموفق ماند      
جناحى از بورژوازى با شکل دهى به جنبش                   . پا بگيرد   ١٩٢٠کنترل کارگرى عمال نتوانست در شرايط بحران و اعتالى دهه                           

کمبود در  يک اشکال يا     به نظر مى آيد       . فاشيستى به بحران پاسخ گفت و حزب کمونيست و جنبش کارگرى را به شدت سرکوب کرد                        
تاکيد به جنبش    . نگرش گرامشى و همفکرانش کم بها دادن يا بى توجهى به مساله قدرت نظامى و قهر در اعمال سلطه طبقاتى بود                                  

رزمنده کارگران که در شکل اشغال کارخانه ها بروز مى يافت، و تبليغ اين درك که در دوران بحران و اعتالى انقالبى مى توان با                                          
کنترل کارگرى، پايه هاى قدرت را به زور از دست بورژوازى خارج کرد و با تشديد بحران، قدرت سياسى را به                                     گذر از اشغال به        

چنگ آورد، عمال نقشى براى ارتش در مرکز دولت موجود و نيز نقشى براى نيروى نظامى طبقه کارگر براى در هم شکستن ماشين                                 
او . تبليغ  کسب قدرت از جانب طبقه کارگر را به شکل وارونه مطرح مى کرد                    مى توان گفت که گرامشى به نوعى             .دولتى قائل نيست   

قدرت اقتصادى بايد در دست طبقه کارگر باشد تا             ”: مى خواست توده ها را با اين شعار به ضرورت کسب قدرت سياسى برساند که                       
هايى در راه کنترل همه جانبه کارگرى بر           اما در واقعيت، تحت نظام سرمايه دارى، تضادها و محدوديت                “ .مشکالت موجود حل شود    

بر آن نوع کنترل        ) حتى در شرايط ضعف و بحران نظام سرمايه دارى                    (مشخصا اينکه، بورژوازى         . توليد و توزيع وجود دارد          
ه هاى  در اين جا بايد به خصلت موقتى و گذراى دور               . کارگرى که تحت رهبرى کارگران آگاه و انقالبى انجام گيرد، گردن نمى گذارد                    

همه قدرت   ”بحران و اعتالء هم اشاره کنيم که کنترل کارگرى را به پديده اى قسمى و موقتى تبديل مى کند و راه تحقق شعار                                                     
 . را مى بندد“ اقتصادى به دست کارگران

بورژوازى فقط      اما آنچه از بحث هاى گرامشى در مورد کنترل کارگرى مى توان آموخت اينست که اين مقوله در دوران حاکميت                                  
بحث کنترل کارگرى و مبارزه بر سر           . مى تواند به شکل قسمى و موقتى در دوره هاى خاص بحران و اعتالى انقالبى شکل بگيرد                             

آن در شرايط بحران انقالبى مى تواند ابزارى باشد براى دامن زدن به ابتکار عمل مبارزاتى توده هاى وسيع کارگر، به ميدان                                                    
 .مانده تر کارگران، و باال بردن روحيه اعتماد به نفس کارگران در سطحى گسترده تر از شرايط عادىکشاندن قشرهاى عقب 

ترتسکى با توجه به تجربه انقالب اکتبر، بر شکل               .     در بحث از کنترل کارگرى مى بايد به نظرات لئون ترتسکى هم رجوع کنيم                          
 :ه اوبه گفت. گيرى اين حرکت در شرايط ويژه تاکيد مى گذاشت
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پس اين  . وقتى که مى گوييم کارگران کنترل دارند يعنى مالکيت و حق حکمرانى در دست سرمايه داران باقى مانده است                               ”

هدف از اين کنترل، ارضاى معنوى          . چون که يک موقعيت بينابينى اقتصادى ايجــــاد مى کند              . وضعيت، جنبه اى متناقض دارد       

بنابراين کنترل کارگرى   . اهند توليد و عملکردهاى تجارى کارخانه را تحت نفوذ خود درآورند              بلکه آنان عمال مى خو      . کارگران نيست 

 )١١(“ .در شکل گسترده اش نوعى قدرت دوگانه در کارخانه و بانک و شرکت تجارى را شامل مى شود

وسسات اقتصادى صحبت مى کرد،           ترتسکى در عين حال که از امکان پيشبرد کنترل کارگرى تا سطح برقرارى قدرت دوگانه در م                         
 :اما به همفکرانش گوشزد مى کرد که

باشد، بايد بر همکارى مبتنى باشد و نه بر مبارزه              › عادى‹براى اين که شرکت کارگران در مديريت توليد ادامه دار و با ثبات و                       ”

 .راسى کارگرى از سرمايه استچنين همکارى اى به معنى کنترل کارگرى بر سرمايه نيست بلکه تبعيت بوروک.... طبقاتى

 )١٢(“ .کنترلى که شوراى کارخانه اعمال مى کند فقط بر اساس مبارزه طبقاتى امکان پذير است، نه همکارى طبقاتى

 :    او اين سوال را جلو گذاشت که
 “کدام رژيم دولتى با کنترل دولتى بر توليد خوانايى دارد؟”

 :و پاسخ داد    
بنابراين بحث از کنترل کارگرى در رژيم ســـرمايه دارى و تحت قدرت                   .... ز در دست کارگران نيست      روشن است که قدرت هنو      ”

روشن است وقتى که بورژوازى به شدت اعمال قــدرت مى کند هرگز از قدرت دوگانه در کارخانه خوشش نمى                           . بورژوازى است 

 شديدى در تناسب قواى موجود به ضرر بورژوازى و دولتش               بنابراين کنترل کارگرى فقط در شرايطى عملى است که تغييرات             . آيد

 .به وجود آيد

اعمال زور از جانب پرولتاريايى که در مسير در هم شکستن قدرت موجود                 . کنترل را فقط به زور مى توان به بورژوازى تحميل کرد               

 .قرار گرفته که مالکيت بر ابزار توليد نيز جزئى از همين قدرت است

 کنترل کارگرى به خاطر خصلتش، موقتى و گذرا است و فقط مى تواند بر دوره بحران دولت بورژوايى و تعرض                                  بنابراين وضعيت 

 )١٣(“ .يعنى در دوره حاد و نزديک به فرجام انقالب. پرولتاريا و عقب نشينى بورژوازى باشد

، درك  خودبخودى است که از مساله شکل                   اما نکته بحث برانگيزى که در نظرات ترتسکى پيرامون کنترل کارگرى وجود دارد                      
 :او مى نويسد. گيرى قدرت دوگانه سياسى در کل جامعه و نيز از مساله حرکت طبقه کارگر براى کسب قدرت سياسى ارائه مى دهد

 خودش هم   اگر بورژوازى ديگر کارفرما نباشد، يعنى اگر نتواند به طور کامل بر کارخانه حکام باشد، معنايش اينست که در دولت                          ”

 )١٤(“ .بنابراين قدرت دوگانه در کارخانه مطابق با وضعيت قدرت دوگانه در عرصه دولت است. ديگر کامال حاکم نيست

يعنى ضعف و شکاف و بحران در دولت طبقه سرمايه دار مى تواند زمينه مساعدى براى اعمال                         . اين نتيجه گيرى، الزامى نيست          
گاه اقتصادى فراهم کند؛ ولى يک قدرت سياسى بديل حتى به شکل نطفه و جوانه در کنار دولت                                        کنترل کارگرى در اين يا آن بن              

در ادامه، ترتسکى درك نادرستى از           . ايران ديديم   ١٣٥٧اين وضعيت را براى مثال در دوره ابتدايى انقالب                    . موجود شکل نگيرد    
 :محدوده تکامل جنبش خودبخودى طبقه کارگر ارائه مى کند

طبقه کارگر تحت تاثير بحران، بيکارى و قراردادهاى چپاول گرانه سرمايه دارى ممکنست قبل از اين که به کسب                                     اکثريت   ”

 )١٥(“ .انقالبى قدرت متقاعد شود، آماده نبرد براى نابودى قراردادهاى محرمانه تجارى و کنترل بانکها و امور تجارى و توليد شود

 :دامه مى خوانيم کهتا اينجاى بحث درست است؛ اما در ا    
پرولتاريايى که به مسير کنترل کارگرى بر توليد بيفتد، به ناگزير به جاده کسب قدرت و به دست آوردن ابزار توليد کشيده خواهد                               ”

 )١٦(“ .شد

مديريت  از مساله توليد و ملزومات کنترل و                 فقططبقه کارگر، وظيفه کسب قدرت را             .     هيچ ناگزيرى در اين مساله وجود ندارد            
کشيده شدن طبقه کارگر به جاده کسب قدرت، به شکل مکانيکى و محدود، هم سنگ با به دست آوردن                                . توليد نتيجه نخواهد گرفت     

گام نهادن طبقه کارگر در جاده کسب قدرت يعنى آگاه شدن طبقه از نظر سياسى، و پذيرش و به اجراء گذاشتن                                     . ابزار توليد نيست   
آگاه شدن و پذيرش و      ” درکى که در عبارت    . بى اى که حزب پيشاهنگش در مقابل کل جامعه قرار داده است                استراتژى و برنامه انقال     
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 “متقاعد شدن به کسب انقالبى قدرت        ”  فشرده مى شود متفاوت از درکى است که ترتسکى در قالب عبارت                        “به اجراء گذاشتن   

       .بيان کرده است

اشاره او به نقش تربيتى کنترل         .  نام مى برد     “مدرسه اقتصاد برنامه ريزى شده      ”ه عنوان        به عالوه ترتسکى از کنترل کارگرى ب           
واقعيت اينست که اگر کنترل کارگرى          . تا حدى جنبه بزرگ نمايانه دارد         ) سوسياليستى(کارگرى در زمينه اقتصاد برنامه ريزى شده             

ود، چارچوب آموزش اقتصادى کارگران از حساب و             صرفا به عنوان يک حرکت خودجوش و بدون هدايت خط کمونيستى مطرح ش                      
اين نکته اى است که در بحث         . کتاب هاى بورژوايى و برخى تعليمات فنى در زمينه بودجه و دخل و خرج و بازار فراتر نخواهد رفت                          

 .ترتسکى مورد توجه قرار نگرفته است

ى تواند به شکل محدود و موقت انجام شود و به علت                 کنترل کارگرى تحت حاکميت سرمايه دارى، فقط م           : به عنوان نتيجه گيرى    

) به زور و يا به علت فروکش جنبش توده اى و اعتالى انقالبى                    (تعارض آشکار با اهداف و برنامه هاى سرمايه دارى به هر شکل                     
کمه از اين راه و گرفتن        تجربه کنترل کارگرى مى تواند فرصتى باشد، نه براى عقب نشاندن گام به گام طبقه حا                      . کنار زده خواهد شد     

قدرت از دست او، بلکه براى تقويت و تحکيم همبستگى کارگران بر پايه نگرش و خط ايدئولوژيک و سياسى پرولترى و کمک به                                       
استفاده کردن يا نکردن از اين فرصت، بستگى به خط و نگرشى دارد که حرکت کنترل                                     . استراتژى انقالبى کسب قدرت سياسى          

به همين خاطر،  کنترل کارگرى هم مى تواند رفرميسم را تقويت کند و هم به پيشرفت خط                                     .  رهبرى مى کند      کارگرى را در عمل      
 .انقالبى بينجامد

  ايران٥٧کنترل کارگرى در تجربه انقالب 

بق مديريت سا  . و دو سه سال بعد از آن، به خالء مديريتى در واحدهاى بزرگ توليدى انجاميد                                  ١٣٥٧ اوضاع انقالبى در سال           
بعضى از شرکت ها که مديريت خارجى داشتند نيز عمال به                 . يا از کشور فرارى شده بودند و يا از کار برکنار                  ) خصوصى و دولتى   (

. به طور کلى، حالت رکود و ورشکستگى و تعطيلى در بسيارى از اين واحدها به چشم مى خورد                                        . حالت تعطيل در آمده بودند          
اما بخش اصلى نيروهاى توليدى، يعنى کارگران حى            . براى راه اندازى کارخانه ها نيز وجود داشت           مشکالتى مانند تامين مواد اوليه         

. بخش عمده متخصصان و کارمندان هم در کشور مانده بودند                   . و حاضر بودند و روحيه انقالبى و اعتماد به نفس بااليى داشتند                         
و کارگران بدون اينکه با       . شکلى از اشغال کارخانه ها را پديد آورد           خيزش انقالبى مردم که کارگران نيز جزئى از آن بودند در عمل                     

 آنچه از آن تحت عنوان جنبش               .بحث مدون و تئورى مشخصى سر و کار داشته باشند، عمال درگير پديده کنترل کارگرى شدند                                    
بر جا است اما بحران و           ياد مى شود، در جهت کنترل کارگرى در شرايطى که دولت سرمايه دارى هنوز پا                                ١٣٥٧ـ   ٥٨شورايى   

يعنى کارگران براى اينکه کارخانه شان دوباره به کار بيفتد و بتوانند کار کنند، در                       . اعتالى انقالبى بر جامعه حاکم است، حرکت کرد           
ار با معدود مديران و متخصصان باقيمانده وارد بحث و جدل و مبارزه بر سر افشاى اسر                             . صدد رتق و فتق امور کارخانه برآمدند            

مديريت سابق و فساد و اجحافات گذشته، ضرورت اتخاذ شيوه هاى مديريتى جديد، چگونگى تامين مواد اوليه، عقد قراردادهاى                                         
ه مى توان به تجربه کارخانه ها و مجتمع هاى صنعتى بزرگ نظير صنعت نفت و                     ــدر اين زمين   . جديد و تنظيم مناسبات با دولت شدند         

و حرکت عملى    ) به ويژه آنها که در مشارکت با سرمايه هاى امپرياليستى فعاليت مى کردند                  (اشاره کرد    شرکت هاى پيمانکارى تابعه       
در اين تجربه، کارگران بر سر مسائلى نظير            . کارگران براى اعمال شکل هايى از کنترل کارگرى را مورد بازبينى و بررسى قرار داد                       

ت هاى امپرياليستى طرف قرارداد، با مقامات دولت                ــرکـــ باج ندادن به ش        بهبود فنون توليدى، کاهش هزينه هاى ادارى شرکت و                 
. جديد و افراد باقى مانده از مديريت سابق درگير مى شدند و راه حل ها و ابتکارات خود را که کامال هم عملى بود، جلو مى گذاشتند                                       

يم که در مواردى نظير عقد قراردادهاى کار دست به                 همين طور مى توانيم به تجربه سنديکاى کارگران پروژه اى آبادان رجوع کن                        
ضد رژيم   (، بخش مهمى از تالش هاى کارگران رنگ و بوى سياسى                        ١٣٥٨به طور کلى در سال           . مداخله و ابتکار عمل مى زد          
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آشکار و پنهانش   و البته مقابله با فشارهاى حاکميت جديد بر طبقه کارگر، حمايت هاى                   . به خود گرفته بود    ) سابق و ضد امپرياليستى    
از سرمايه داران و اقداماتى که براى سر و سامان دادن به نظام بحران زده ارتجاعى به عمل مى آورد، در دستور کار شوراهاى                                             

 .کارگران و حرکت کنترل کارگرى قرار داشت
 کارگرى در ايران شد،          آنچه عمدتا باعث از بين رفتن شوراهاى اصيل کارگرى و برچيده شدن همان سطح محدود از کنترل                                            

سرکوب شديد و خونين از جانب حاکميت اسالمى بود و بر پا شدن جنگ ايران و عراق که براى قبضه کردن کامل قدرت در همه                                             
عرصه ها و اعمال مرکزيت در حيطه اقتصاد، توجيه و بهانه در اختيار دولت سرمايه دار گذاشت و بخش هاى بزرگى از جامعه را                                       

 فروکش اعتالى انقالبى را عليرغم تداوم بحران به دنبال              ، عروج ضد انقالب جديد در راس جامعه، بعد از مدتى               .ع کرد براى مدتى قان   
 .بدين ترتيب، زمينه عينى کنترل کارگرى از ميان رفت. داشت

 

امکان به راه افتادن اين      تجربه طبقه کارگر در ايران در زمينه کنترل کارگرى هم مهر تاييدى است بر                      :  به عنوان نتيجه گيرى       

اين دو نکته در مورد تشکل          . حرکت در شرايط بحران و اعتالى انقالبى؛ و هم نشانه اى است از موقتى و قسمى بودن اين پديده                                    
هاى سياسى و اقتصادى توده اى کارگران که همراه با کنترل کارگرى به وجود آمدند و روياروى نظام حاکم و حاکمان جديد قرار                                            

 .د نيز صدق مى کندگرفتن

 

 9*h!-4+را-M1ح ه$ى 3-ر[);F$!1ل 3$ر12ى) ادغ$م 12ا*E3 ان-Et V<+ 

                        1b!1ل 3$ر12ى از !  زاو!; د*E3 u</ ،14^ده; ا NEx 9      ( درX$4X $X$Xاف اNاه $/ (           k4F 9!ه$ى /-رژوا V,ى دو-X از

   VXا "N' 1حn& .                  4+را-Mان 3-ر-Et V<+ نP 3; از VX9 ا*X$4X ع، ه%$نaه$!9              ا!) در وا Bدادن و ادغ$م 13دن /خ V3ر$`& $! Ih!-

ا,N5/ ;*D از ]1ح اراN' ;m" /;         ('$!N او,4) F-%F; &`_-ر ا!) 3$ر را          . از :$&5; در 16ا!1D`4M NEد VX$4X ه$ى ]I3$= ;ZD !$د &9 '-د                

                  V612 1ارa 9`&12ا NZF ا!*$,4$ 3; &-رد ~Oا 13د               ) &جN4M -*4+ وى دورانoh2-! 4*-ان در& .   V,را           2!-دو ;&$F1/ (!م ا$F وىoh

در 4t) =$ل +oش      . از Fظ1 ا!mN-,-ژ!  و oh2-! ،9X$4Xوى +4*- 3%$3$ن /; ZF$ب 4F 9*h4,$4X-X$ز دا'V                      . ^-د12داK2 9Fا'*; /-د   

I*h4X .  ^-د را /; Et-ان k4xى &*<$وت و د&\1ا+4  +1 از Fظ$م =O/ 1/ I3$-ك '-روى +Ih4,$4X-X"                                              NE3 1!-Y"&9 13د      

 / 9Fت                                      ^-د12دا$Dث $/ "$b!$M  ! و NE3 f!ND+ ا&*4$ز y=$? ا:$ز" &9 داد، /خ`9 از 3$ر12ان را /; /-رو13ات ه$ى 3$ر12ى و V,دو ;

             NE3 3$ر ا!ج$د k3ك                                 . /1اى ^-د در &1ا-O/ د و 6`$ر-/ B!اk6ك غ1ب رو /; ا-O/ $/ وىoh2-! دى$Y*aت ا$[$D+9 3; ارn!در '1ا

) F-ع از X$ز&$NFه9 3$ر &9 +-اVhF از ,>$ظ &`1و9X$4X V4t و +>\I4 ا!mN-,-ژى ]ZD;                        '-روى /k4F $_FP 1 اk6ا!V6$! 9& B، ا!            

        N'$/ ز$Xل +ض45ف و                                 . =$3%; در :$&5; 3$ر$DFژ!  /; د-,-mN!9 و اX$4X 1ظF 4) /-رژوازى غ1ب 3; ازh<+ 4غ وOD+ $/ ن$&k%و ه

I4_X 13دن 3$ر12ان در X-د          " '4-" ه$!F 9ظ14          ا!) ]1ح /; &1ا+y &-ث1+1 از           . 1s/; زدن /; ا,b-ى '-روى /-د رو/1و '-د                 

ا,NF$%F ;*>2$F ;*D 3; '$" هN= $+ Iى /; 3$را!I*h4X 9                          .  /-د 3; از X-ى =\-&V '$" در ا!1ان :K2 -Oا'*; 'N                             "3$ر^$F; ه$  

 . ^-د12دا9F در !-oh2وى 9M /1د" /-د و از Pن +15!ف &9 13د

 /kر1a 1*2ار دهI4 و /; :-هP 1ن !E3 9E5*1ل ا!mN-,-ژ!  و 9X$4X                       ا12 /خ-اهu</ I4 3-رM-را+Ih!-4 را در !  x$رx-ب             

+>X V!1!N& V$ز&$ن    › DF$: ;X; 12ا!1i/  VX$4X›   9داز!I، =*9 &9 +-ان V>2 3;          ) 3; ه4چ ر/E3 ;/ 9n*1ل 3$ر12ى NFارد         (14Fوى 3$ر    

          NجE2 9& ب-xر$x (4%در ه k4F 9 3$رF$_: .           هNF$&ز$X 9M ز&$ن در$X (!ا!) +<$وت 3; ا $/         f4\`+ و VX9 اF$_: Ih!-4+را-M9 !  3-ر

                       NE3 9& و +`-!ق V!-Z+ 9F$_: 4$سZ& 1 &%*$ز و /-رژوا زد" 3$ر12ى را در`a.             VX$4X ;3 9&oXظ14 :%_-رى اF در &-اردى ;*D,ا 
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 اش +$ /; ا&1وز 31X-ب ه9O\' 1 از  +`\f غ14 =\-&*9 3$ر12ان /-د"، و ]1ح ه$ى Ns 3$ر12ى اش را از ]1!ق +`\f ه$ى                                               

VX61*; اbF 3$ر12ى :$ن Ih!-4+را-M9 /1د، 3-ر& B4M 9 3$ر&oX3$ر12 و '-راه$ى ا ;F$^ 14ظF 9!ا-X1 و رb/-31X. 

                            VXص داد" ا$Y*^ا+1ى را /; ^-د اN? 1 وX 1M faاN= $! 1*%_& "$b!$: وز ا!) ]1ح$x -2-ى هomوkFا&$ در و .  NEx ;5,$n&

$ى E3*1ل 3$ر12ى در وkFوom /; رو'9E &$هV4 و &Eظ-راز ا!) اNaام را /; &$                             3%4*; ه    "h:1/ ;F-%F"  NDX1X f2*; و /; ا?onح           

   Nن &9 ده$`F .                      ل$X وز در$x نN4Xرت رNa ;/ از N5/ ;3 9%[o+ 1M و "p!و G!ح وى /$           ١٩٩٨در '1ا$E: ه$ى &4$ن B\%`3 ~iX و 

/خ`9 از 1X&$!;   . ى از 3$ر^$F; ه$ از 3$ر ا6*$د         Pن /خB از /-رژوازى 3; '1!  و +>V ا,>%$!; ا&P Ih4,$!1i&1!\$ ا1x ،VXخ /4h$ر                   

                               NE*612 1ارa و 3$ر12ان در &15ض /4\$رى NF1&$!; ه$ى ^-د را از 3`-ر ^$رج 13دX 9?-Y^ داران .        k4F 123$ر ;ZD[ در ?<-ف

         V612 9 ?-رتX$4X 5$ب`Fد دار                               . !  ا$Y*aرى در ا-<& BZF ;3 omوkFو V>F V5E? ر92 از 3$ر12انk/ Bد در   /1اى &ث$ل /خ

/N5 از '\Vh ا!) اNaام 3; از 9F$D4*`M           . /1اى E3$ر زدن x$وز /; را" ا6*$د" /-د 'V31 13دNF               ٢٠٠٢ -٠٣اY*t$ب /kر92 3; در X$ل         

 'V>F V31 را ا^1اج       12 3$ر ٤٦٠٠٠ F<1 از   P١٨٠٠٠&1!\$ /1^-ردار /-د، =\-&V در ?V>F V5E د9X$4X ;4>Y+  ! ;/ VX زد و                    

/; &-ازات ا!) 3$ر، ]1ح ه$ى 1Z6زدا!9 /$ +\4;            . 4*; ه$ى 3$ر12ى ]N61ار ^-د در 3$ر^$F; ه$ 1Mدا^x V&-\=            V$وز /; ا!ج$د 3%      . 13د

ا&$ 3%4*; ه$ى     . /; M-ل V>F در /o<& 9^1ت F14Z6`4) /; را" اNFا^*; 'N 3; هNف &k31ى Pن :D4*`M yO$ن /1اى =\-&V /-د                                            

                            "N' $ره y=$? 9/ ;3 9nX-*& $+N%t ه$ى ;F$^3%  و                          3$ر12ى در 3$ر $/ ،NFد-/ $_FP د 16وشN? ن در$`F$D=$? $! و NFد-/

                                  NFوردP و:-د ;/ V,دو $/ V31ل 3$ر12ى را در &`$ر*E3 $! 3$ر12ى V!1!N& ه$!9 از f\' ،V,9 دوF$D4*`M .       N' ;*612 1X از N4,-+ .

ا!) !   ا&$ در واaع،     . ت 612*; اVX   |$هa 1ض4; ا!) /-د 3; ا/*\$ر 9O%t از M$!4) /1اى &1n^ $/ ;O/$Z /4\$رى و ر3-د اY*a$دى ?-ر                          

&-اردى ه%4)    /1اى &ث$ل، در     .'\f از X$ز&$ن دهF ;D' 9ظ$&9 در =%$!V از x$وز در &N!N_+ f/$Zه$ى &خ$,<$ن و رB!$Da هI /-د                                

; 3%4*; ه$ى 3$ر^$GX-+ ;F دو,Oh& Vح 'NFN و /1اى در هZ& (*h\' I$و&V و ^1ا/\$رى ]N61اران :E$ح رy4a در وزارت 14Fو 3                                     

                  NF13د V31= NFع &9 13دna ه$ را ;F$^ه$ى 3%                               . /1ق 3$ر f\' 9هNF$&ز$X در V&-\= ;/  %3 ،$1 ا!) 3%4*; هb!3$ر د  !

!9E5 3$ر12ان را در aN? ;/ ;4D' 9%*h4X$ت و :`) t$]<; ه$ در ا!1ان X$ز&$ن &9                       . ا:*%$9t در &>oت 14Mا&-ن 3$ر^$F; ^-د /-د         

NFد +       . داد-X از ;F$^4) +-ز!ع &9 13د                    و 3%4*; 3$ر`F 14Z6 تo<& و در N!1^ 9& اد ارزانN& ات ^-د، د6*1 وN4,- .     "N' N4,-+ س$E:ا $!

ا!) اNaا&$ت ا,D*; در N& "$+-3ت +$ث14ات &ثD*9 /1اى =\-&x V$وز دا'*; ا&$                   . را در +5$و9F ه$ى &>V%4a $/ 9O ارزان s1t; &9 13د               

            ;3 9n!د و '1ا$Y*a1?; اt 1 در!k2$F ت$F$X-F $/                       V%4a ز!ع و-+ I*h4X 4; &-اد او,4; و_+ ;E4&9 در زF$_: 1 /$ /$زار!k2$F ت$[$D+ار 

K2ارى /4) ا,%9OO و رd$3 $/ V/$aه$ى &`$/; P 9& N!NMورد، /9 ثD$+9 /; ا!) وا=Nه$ى +-,N4ى را" &N/$! 9 و اث1ات ^-د را /1 :$ى &9                                       

 .K2ارد

Pن 3`-ر را /$ ذF-%F NEx 13; /;              در "E3*1ل 3$ر12ى "om و +9O3 1!-Y       ا!Eج$ 16ا!NE ا!ج$د +5$و9F ه$ى 3$ر12ى در وkFو            در

      I4ن &9 ده$`F $%' .      ;4mدر"          ٢٠٠٥در &$" ژو$Y& وز از ا=*%$ل$x 13د        ١٣٦ VD<? "N' f4n5+ ;F$^3$ر .        V&-\= ;3 $جFP و,9 از

                            !$&1X (4Fا-a 9 /-رژوا!9 وX$Xن ا-F$a 9a-Z= ب-xر$x در VXا N_5*& 9+$ZD[ 1ظF وز از$x        5$ر' NE3 V4,$56 در" را    ; دارى$Y&

 V'اK2 ر$E3 .NE/ ١١٥                                9+در ?-ر GZ6 V,و /; دو NE3 9& (4%را +ض V4\,$& ق= ،"NF$Xر y!-Y+ ;/ وز$x ;3 ىN!N: 9X$Xن ا-F$a

        ;3 Nدر" &9 ده$Y& م !$ :$&5;      "=ق-%t ع>F ;/"        N!$/ GZ6 و N'$/ "        عa-& ;/ و ;Fdد$t N!1^ز$/ f\' ;/"  ج$م 142دFه% /1.  ا  ،$ED& (4

!  o3 ;!$&1Xن /; /$ز1Mدا^1a Vوض ^$ر:9 و /; را"             . =\-&K& Vا1X 1/ "13 اZ*F$ل &$,\V4 '31*_$ى در =$ل +9O4n5 را Pغ$ز 13د                  

دو,V اotم 13د 3; اول از &V!1!N             . اNFا^*) &جNد +-,N4 ا^*Y$ص !V6$ و &$,\V4 '31*_$ /; +5$و9F ه$ى 3$ر12ى اZ*F$ل N4Mا 13د                              

 در وkFوE3"    om*1ل 3$ر12ى "ا!) '\f رN!NM 9%X"       . $ر12ان '1وع &NEE3 9 و ر6*; رI_X ;*6 دو,I3 V ^-اهN' N                  &`*1ك دو,V ـ 3     

               VXخ`9 از 3$ر12ان ا/ $/ V,دو V3ه%\$رى و &`$ر y,$a ه$                    . در ;F-%F ;/ 1*\!دkF 9ه$bF $/ N!$/ را Bج!$*F و "N!NM (!ا&$ &>*-اى ا

V6$!در. 
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        4&-,P N4,-+ 9*,دو "$bE/  ! 4-م 3;    درE›زا$\,P ‹   م دارد و$Fل             ٢٧٠٠$X 3٢٠٠٤$ر12 را در /1&9 142د، از     V<+ 9F5$و+  !

            N' f4\`+ V,1ك 3$ر12ان /$ دو*`& V!1!N& .                            زا$\,P ن$E3د از 3$ر$_F (!4~ اmا&$ ر ،VXا B9 در =$ل 3$هFدر ا!) +5$و V,دو I_X

Vh4F !                   Xا V,دو "NE!$%F و "N&P V31' 3; از ^$رج VX9 اh3 $_E+ اوV .                (&$s 13د" 3; =ض-ر او $tاى اد ;D=$Y& 9[ ا!) 'خص

/; ادt$ى او 16ق Ih4,$4X-X در وkFوom /$ '-روى در ا!VhE 3; در FPج$ ه%;                         .  اV4Z6-&"9*h4,$4X-X" VX در K2ار /; &DX$E$ت          

          N`F 3$ر12ى ،V!1!N& 9,و N' 9O& k4x .          Ih4,$4X-X ،omوkF4) "در =$,9 3; در و!$M 1  از و" از!N& "3$ر12ان       را $/ V,1ك دو*`& V!

)       V,دو VX$!ر ;/ ;*D,ا (  N' N1ار^-اهa1/.       1ل 3$ر12ى و         ا!) ?61$ !  3$ر!\$+-ر*E3 از ;F$D!1>&ا-t     VXا Ih4,$4X-X در !    . از

3$ر12 دارد، &x 9?-Y^ V!1!N-ن &E<5*9 در ادا&; 3$ر NFا'V612 I4%Y+ V                  b4m$3 ‹  ;3٥٨$‹3$ر^$N4,-+ ;F رب F ;/ 9bF16 ;:-2$م           

2          N'را /<1و "N' ر$DF9 ه$ى اbF16 ;:- .             NFN' V!1!N& (*612 "N_t ;/ و ^-اه$ن NFN4%_6 3%  &$,9 داد +$          . 3$ر12ان $_FP ;/ V&-\=

     NF1اد او,4; را /خ-& .        N' fZ*E& 9 3$ر12انF5$و+ ;/ V4\,$& .                   $_FP ;3 VXا V,دو VXد ;/ ;F$^ت ا!) 3$رd-Y<& 1 +-ز!عs$= در =$ل

ا!) F-%F; از +5$و9F 3$ر12ى در !  3$ر^$x-3 $*DhF ;F  و /9 اهV4%                    . 14" اى دو,*9 /; 16وش &9 رNF$X          را در 16و'b$" ه$ى زFج      

             VXا "N' f4\`+ omوkF1&$!; دارى وX 9O3 در 3$ر13د .                   VXا ;!-h,9 اOt نP N4,-+ NE!1ل دو,*9 /1 16ا*E3 ،V,ظ1 دوF 1ا!) از/$E/ . در

             V,ر دو$Y<Fدر ا o%t تd-Y<& 4) =$ل، 16وشt VXدارد &9                 ” ا&*4$ز“ا!)  .  ا V,م دو$F ;/ 9*/$ار ثN!1^ ،;F$^ت 3$رd-Y<& ;3

Vh46$3 3; 16و'b$" ه$ى زFج14" اى دو,*1a V<+ 9ارداده$!9 3; در /$زار /4) ا,%9OO                              . +-ا5s ;nZF ;/ NFف اP 9X$Xن /Nل '-د                

)      (4+d 1!\$ى&P ;ZnE& زار$/ $Yوارد 13دن رب 2-:; 6           ) &`خ ;/ I4%Y+ ،دNE/ 9& 14دb/ 9bF1 .       ;F$^ى &1گ 3$ر$E5& ;/ (!ا›$b4m$3 ‹ و

             VXد" 3$ر12 ا NEx نN' 9 و /4\$رFن +5$وN' f4n5+ .     زى$X K3$غ ;F$^ل ‹3$ر$M9 /-د       › ا!) و?-Y^ Bق /; /خO5*& oDa .  ;F$^ا!) 3$ر

 3$ر12ان ا!) 3$ر^$F; /;       ./4) 3$ر12ان و =\-&V در142ى ه$ى =$دى /; و:-د o\`& $/  .             N&Pت &$,9 رو/1و 'N       ١٩٩٠در اوا^X 1$ل     

       NE*X-4M وز$x V&-\= ب &خ$,<$ن$Y*tدر . ا ;F$^ل   3$ر$X9 13د و ا^1اج         ٢٠٠٤b*h\'م ورot٩٠٠ ا    N' غ$زP 12اد . 3$رN5+ (!ازا 

٣٥٠                         NFN' ;F$^3$ر V!1!N& (*612 و ^-اه$ن در ا^*4$ر NFNF$& 1>F  .                      ،اردKb/ VXروى د VXد V&-\= 123; ا NF13د N!N_+ ن$FP

 &4O4-ن دdر /; ا!) 3$ر^$k+ ;Fر!ق 13د و 'N!N: V31ى +>V4\,$& V                           ٧ دو,V     ٢٠٠٥در ژاF-!;     . ا ا'غ$ل ^-اهNE 13د       3$ر^$F; ر  

   N' f4\`+ ا        . 3$ر12انN*/در ا V,دو I_Xدارد                    ٤٩ I_X N?د!) !  در$%F ر-[ ;/ GZ6 نdد ا&$ ا-/ N?د ده9       .  در-X ;/ ;F$^ا!) 3$ر

 VXا "N4Xج$ &$:1ا!9 رخ        . رE!در ا ;*D,ن را                         اP ;3 1ى از 3$ر12ان`a 9h!و د12د ;F$^1 ا!) 3$ر/ I3$= ت$DX$E& 9+$ZD[ V4داد" 3; &$ه

&$:1ا از ا!) 1aار اV!1!N& ;3 VX 3$ر^$F;               . ?-رت 612*; اVX    › ا!) وM$ل  ‹ا^14ا در142ى ه$!9 در      . &P ،NEF$^1x 9'\$ر &X 9$زد        

!9E5 ا:$ز" F%9 دهN 3; از       !  را F%9 دهN    "+5$و9F 3$ر12ى " ورود /;     دVX /; اX*خNام 3$ر12ان Va-& 9F$%4M زد" اVX و /; FP$ن ا:$ز"               

             NF-' NE& "1_/ 9Fق ا16اد +5$و-Z= 9 و                 . ا&*4$زات و =ق و%!Na 1ى`a ن /; ا&*4$زاتN4`خ/ V4%X1 رb& Vh4F ق  "ا!) ه4چ= y=$?

    f2 ب وP"          ارزان N!N: 3$ر12ان f/$Z& دى                .  درk& ت 3$ر$DX$E& ;F$^3; در ا!) 3$ر N4E\F  '    VX1ار اa1/  .      در V'$DFورى و اPد-X

                            VXور 13د" اP امk,را ا N!N: 14وى 3$رF امNخ*Xى /-د" 3; اN= ;/ $جFP .                     9 '-د و& N4,-+ ت$DX$E& (!ا V<+ ;3 6; اى$sارزش ا

V`3 V3  و /$d^1" &9 رI4X /; '1      ! 3$ر12ان 9F$%4M ارزان &Oh%$ در +-,P N4ن BZF &_%9 دار1X 9F$h3 ;x y4: ;/ NFاز!1 &9 '-د؟                      

    -m$3$3 V5E? و .                    NEE3 9& 3$ر Iط /$ ه$D+9 در ارFج$ دو +5$وE!3;           . در ا -m$3$3 N4,-+ 9F1 را در /1 &9 142د           ٣٦٠٠!\9 +5$وb*`3 .

ا!) 3$ر12ان در &ج%ع NEE3 9& V31' 9&-%t و در &-رد ZF`; ه$ و VX$4X                       . 3$ر12 را '$&f &9 '-د      ٩٦دو&9 +5$و9F 3$ر12ان 3;       

از هk2 (4%ارش &خ*GX-+ ;3 1Y ه-اداران =\-&x V$وز +_1M 9& u</ ;/ V5E? .                   ;3 N!P 9& 1/ "N' ;4دازNF     ه$ى دراز&Nت V`3 و      

E%s$ ا'$ر"  . F<1 در &-FP ;/ VDhF 1+1/ 9*45a$ن 1aار 612*; اNF                NEx BZF 1b*`3٩٦ا9F در +I4%Y 142ى ه$ NFارNF و Pن                   P٣٦٠٠ن  

              h4F فn, 9 از,$^ k4F 9&-%t ت &ج%ع$hO: u=$D& ;/V .                       ه$ و ;`ZF 1X 1/ u</ ظ-ر ازE& ;3 NE!-2 9& $& ;/ ارشk2 2$نNEE3 ;4_+

&VX$4X ! 9 ه$ى دراز&Nت V`3 و ?V5E &ثo در ا!) &-رد اo\' N!$/ ;3 VXت &خY-ص 'kM 9E!14ى +-,N4 13د !$ DE/P$ت و +96$                                 

. 1د" اNF و /; X-ى V_: 9+$t-s-& ;x داد" اNF            و +I4%Y 142ى 3$ر12ان را +$ x; اNFاز" &>Nود E3 ”            3*1ل 3$ر12ى “/x ;3 N4E4$رx-ب     
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ا!) را &u=$D& $/ N4E3 ;h!$Z و :Nل ه$ى 9X$4X و ا!mN-,-ژ!\9 3; در :-ا&ع h4,$4X-X*9 وا95a و در 16ا!NE اoZF/$ت 3$ر12ى                                               

V'1ل 3$ر12ى :1!$ن دا*E3 (4,$56 و ;F$^95 درون 3%4*; ه$ى 3$رaوا        . 

رM-را+Ih!-4 و +$ث14ات 9X$4X و ا!mN-,-ژ!  Pن /1 3$ر12ان &1/-ط &9 '-د، او,FP $+                               ;*\F (4ج$ 3; /; ا!) F-ع از 3-                

                               VX13د" ا f!ND+ رژوازى-/ I3$= ح$E: و اه1م 6`$ر N<*& ;/ خ`9 از 3$ر12ان را/ ،VX$4X (!3; ا VhE!و" در &4$ن ه%4)       . اot ;/

 +5$و9F ه$ى +-,N4 و +-ز!ع، از اX*ث%$ر 14Fوى 3$ر و ارزش                     3$ر12ان، /خ`9 را /; Et-ان a`1 &%*$ز '\f داد" اVX 3; از &ج1اى                      

از Fظ9E5! .  1 ا!) VX$4X /; '\$ف و اF`5$ب وا95a در ?<-ف ]ZD; 3$ر12 3%  13د" اVX                            . اs$6; اE& "N' V'$DF*<ع &9 '-د          

در &4$ن 3$ر12ان و دور         ا!mN-,-ژ! ، F*4ج; ا!) VX$4X ه4چ V!-Z+ 1b& Vh4F 16د12ا!9 /-رژوا!9 و &*\9 /1 ا&*4$زات اY*a$دى                               

                          N=وا f3  ! ;/$3$ر12 /; &ث ;ZD[ 6ع$E& ن از &<_-م و$FP در                     . 13دن V31' ده9 و ;aN? ،9+$ZD[ 9b*hD%ى ه$: ;/ VX$4X (!ا

ا!) در =$,9 اVX 3; ه%k&$ن Ih4,$F-4X$F و &E$6ع 1X&$!; ^-دى                 .  را در /4) 3$ر12ان رواج &9 دهN^"           N&$ت ا:*%$9t "3$رزاره$ى  

. 4) 3$ر12ان +4ODغ &9 '-د و 3%4*; ه$ى 3$ر12ى ا!) &h$,; را در1a NZtارداده$ى ^-د /1اى +$&4) &-اد او,4; د^$,V &9 دهk4F                             NE در /   

ED& 1/ $_FP$ى &*>Nان 9X$4X /4) ا,%9OO /-رژوازى =I3$ ^-دى /; ا!) !$ Pن 'V31 دو,*9 و ^Y-?9 ا&*4$ز &9 دهNE و 1aارداد &9                                    

NFNE/ .)١( 

 

 شکل هاى مختلف کورپوراتيويستى که تحت نام کنترل کارگرى يا خودگردانى کارگرى و در قالب تعاونى                                :ه گيرى به عنوان نتيج   

 انجام گرفته، هيچ هدفى جز کنترل بحران اقتصادى ـ سياسى و ايجاد مشروعيت سياسى و پايگاه توده                             "کارگرى"هاى نيمه دولتى يا        

 اى جز تقويت ايدئولوژى و سياست بورژوايى در صفوف کارگران، منشعب کردن                          و هيچ نتيجه    . اى براى رژيم هاى بورژوا ندارد          

 .کارگران به قشر ممتاز و توده تحت استثمار، و فاسد کردن آنان با منفعت طلبى فردگرايانه و افکار ناسيوناليستى به بار نمى آورد

 +Y-!1 رh4&16*9 و +-ه16P I!) از E3*1ل 3$ر12ى

*1ل 3$ر12ى در '1ا!X G$^*%$ن Ih4,$4X-X و دوران اo*tى اoZF/9، و غ14 از ]1ح ه$ى                                '\f ه$ى &خ*Oف E3        از غ14

.  هI و:-د دارد X$^1/ ;3*; از '1ا!9F-E3 G اY*a$د 1X&$!; دارى :_$9F اE3"                        VX*1ل 3$ر12ى  "3-رM-را+F ،9*h!-4-ع د!1bى از         

!G />1ان و اo*tى اN!P 9& N!NM 9/oZF و wFP; از اNaا&$ت                      wFP; در '1ا     /$    /9 ار+D$ط     " E3*1ل 3$ر12ى  "در 4t) =$ل، ا!) F-ع از             

Vh4F ،4ج; &9 '-د*F 9*h!-4+را-M3-ر . 

دوران k4,$/-O2ا4X-ن و /Gh اY*a$د 1D4,-lFا,F$%=14/ I:$_+ ;!$&1X ،9; اى را 4Ot; 3$ر12ان و ز=%*\`$ن دB4M ;/ $4F                              در

\9b*h و +9O4n5 ر'*; ه$ و وا=Nه$ى +-,N4ى I3 /$زد" و X I3-د، و                    +_N!N 6-رى /4\$رى، /9 ثD$ت 'Nن &`$غ1n^ ،fور'           . &9 /1د 

                                I4*hش هNف '$هO*3; در 3`-ره$ى &خ VX1 +14" و +$رى ا!-Y+ ،ق او,4; 3$ر12ان-Z= yOX و V3o6 1 وZ6 1ش*h2 .  V45sا!) و

ز&NE" +1ى از &D$رزات       از !  ]1ف &Z$و&V و &D$رزات +-د" ه$ى 3$ر12 و ز=%*\B را +`NE3 9& N!N و /; /1وز '\f ه$ى ر                                              

+oش /1اى N4Mا 13دن را" /1ون       . دا&) &9 زNF    ?<-ف ]ZD; 3$ر12    3$ر12ى &9 اFج$&N، و از ]1ف د!N4&-F 1bى و اY4*X$ل را هI در                  

                                         (4\h+ اى /1اى +خ<4ف و ;O4Xا^*) /; ه1 وNFگ اEx ش /1اىo+ ;3 4) =$لt9 '-د، در& N!N`+ B+o\`& ع و$sاز ا!) او V6ر

از M$!4) /1اى دVX و EMج; 1Fم 13دن /$             ” ا/*\$ر E/ “ f%t$/1ا!) &$ /$ !  &h$,; واEt V<+ 95a-ان                .اk6ا!k4F     N/$! 9& B ا!) &`Z$ت 

     I4*hرو/1و ه G!رزات                              . ا!) '1ا$D& رت-? ;/ NF9 &9 +-ا/oZF2$ه9 اP 1ش*h2 رزا+9 و$D& ىo*tا  ! G!ه$ در '1ا f%t ا!) ا/*\$ر

ر142ى ه$ى 9M$4M و در &-اردى اt%$ل E3*1ل 3$ر12ى در وا=Nه$ى &خ*Oف /1وز N4Mا NE3؛ در 4t) =$ل                         رز&NE" و ا'غ$ل 3$ر^$F; ه$ و د         

&9 +-اNF /; &`$رV3 :-!9 ه$ى /1X 9اFج$م در ]1ح ه$ى D!16\$راF; و ا&1وز /; 16داى دو,V ه$ى /-رژوا!9 و 1X&$!; داران                                               

N&$جE4/ 9?-Y^ $! 9*,دو . 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

19 

+-,N4ى غI_& 14 و &*-P GXرژاK2 9& (4*Fرد و در :BDE 3$ر12ى ا!1ان 4OD+ k4Fغ &wFP                             9; ا&1وز در /5ض9 از وا=Nه$ى             

          VXا G!1ا' (ه%4 NE!P1/ و f?$= $+N%t ،د-') .و در ا!) را"                       ) ٢ NF13د" ا $M 1/ 1ل 3$ر12ى را*E3 9 3; 3%4*; ه$ىF3$ر12ا ;Eh= 4$تF

اF*ظ$ر   F*4ج; 142ى ه$ى رh4&16*9 و 1X 9/ "NE!PاFج$&9 3; در                    &-V4Z6 ه$!k4F 9 /; دP VXورد" اF ،NF%9 +-اNF +-ه9E!16P I ه$،                       

       NF$'-i/ را VX$_FP .           اى 3; در ;*\F                           ~!NZ+ ،I4E4/ 9& (4*FرژاP ;/1ت &1/-ط /; +جd$Z&"   f%t روح " 3$ر12ان و       "ا/*\$ر

9*h4,$4X-X"        VXا&$ت اNaرى درا!) ا$:  .                   VXا&$ت اNa1ا!) ا/ I3$= "$2N!9 '-د، د%F ;*>2 ;3 ىk4x .E5!           3; :%95 از I9 ا!) +-ه

                            9+$DX$E& و NEE3 د ر6*$ر-^ f4& ;/ NEF1&$!; دارى &9 +-اX ظ$مF  ! 1ار      را در   "&*<$وت"3$ر12ان در 2-'; اى ازa1/ ع ^-د'$ن%:

 /; otو" ا!) درك دا&) زد" &9 '-د 3; اbF$ر را" ره$!9                .  &-رد 1a NZFار F%9 142د       "&$VX ^-د را /خ-رNEE3"     NF و /; a-ل &15وف         

          VX9 ه%4) ا+$ZD[ I*X ث%$ر و*Xظ$م اF را 3$ر12ان در           . از -b,3; ه%4) ا VX9 3$96 اE5!            ظ$مF $+ NEE3 ل$DF9 د+$&N^ $! ىN4,-+ N=ه1 وا

. ث$,ث$ از &DX$E$ت +-,N4ى 3%$3$ن &-:-د در ا!) وا=Nه$ +>E3 V*1ل 3$ر12ى ه4چ F ;*>2%9 '-د                       . &-:-د o%t &>- '-د !$ 16و /k!1د          

   D<? 9 ه4چE5!                                  9& ;4ج*F ;6$sخ1اج ارزش ا*Xاز ا V'$DFا!) ا $!P رت &9 142د؟ و-? V'$DFج$ 3%$3$ن اFP در $!P ;3 Vh4F (!9 از ا*

'-د؟ و ا!) ارزش اs$6; از 3ج$ &N!P 9؟ در t-ض /; &$ 2<*; &9 '-د 3; در /1^9 از ا!) وا=Nه$، دk%*Xد ه%; 3$رE3$ن /1ا/1                                                  

VX9 612*         . ا&-%t 4%$ت در &ج%ع%Y+ ;%9 '-د  و ه& ; .         NE*hل هkt f/$a خ$/9 و*F2$ن اNE!$%F ;%9 از 3%-ن       . و ه!-b,9 /; |$ه1 اE5!

ا,D*; در /1^9 :$ه$ ?>VD از F$رX$!9 ه$ و &`\oت &9 '-د h& ;/ ;3$,; +%$س                                . M$ر!~ در&4Z$س x-3  اراm; داد" &9 '-د             

$ /; '\VD<? 9<!-O+ f از Vh\' $! 9&$3$F /5ض9 از ا!)                  ^oل />ث_  &ثo در . k2$F!1ا!) وا=Nه$ /$ /$زار و دو,V ر/G داد" &9 '-د               

 .+ج1/; ه$ در F*4ج; NFا'*) Naرت &Z$و&V در &14F f/$Zوه$ى /$زار و 6`$ر رV/$a /4) ا,%9OO &9 '-د

 PرژاF*4) در واaع /4$ن &Z$و&V از M$!4) در &f/$Z 6`$ر ^1د NEE3"                +ج1/; 3%4*; ه$ى E3*1ل 3$ر12ى و +5$و9F ه$ى 3$ر12ى در             

1X&$!; دارى /1 3$ر12ان در دوران =$1s اVX؛ در 4t) =$ل 3; اNaا&9 +-ه16P I!) /1اى 3$ر12ان در142 ا!) 3%4*; ه$ !$ +5$و9F ه$ و                                   

       ;3 9F$h3 ;*D,ا"             NF-' 9& را از دور fواز دهP"    Vhه Iط /$                       .  ه$D+ر /; ار-Dج& NEخ-اهF ;x NEخ-اه/ ;x $ده$ و    ا!) 3%4*; ه$_F

       &1X V,ه$ى دو VX$4X    NE*hر !$ 3%  /; +-ز!ع                                        . $!; دار ه$D*tوام و ا NEF$& 9!$ه ;E4&و در ز NE3 9& f%<+ را $_FP V,دو ;\E!ا

VXد ا-:-& I*h4X ز$X و V^-X ه$ درN=9 ا!) واt16 o&$3 BZF ;F$`F ،N1ار &9 دهa 9 در ا^*4$ر'$ن+o4_h+ ،تd-Y<& . 

 /$ ا/*\$رات +-د" اى /; Et-ان روش E3*1ل />1ان و X$زش                          "ه%h!k*9"ا!) را هN!$/ I د!N 3; دو,P VرژاF*4) /; ا!)                        

      NE3 9& "$bF I9 هt$%*:3;                . ا NE3 9& "$bF ;4ضa ;/ ر-nE!ل &15وف ا-a ;/"      I!ا'*; اK2 31$رX 3$ر12ان را" .      V,4) =$ل، ا12 دوt در

ه1&9 /1اى V4,$56 ه$ى :F$!1$ت Ns        در :$!9 ا=h$س 13د E3 ;3*1ل 3$ر12ى دارد B!$M را از B%4O2 دراز+NE3 9& 1 و !$ B'-M و ا                              

 . I*h4X و اN' 9/oZF" اDEM $/ ،VX; !$ +4غ 1Xش را &9 /1د

                               NEهNF VXو 3$ر'$ن را از د NF14%F 9bEX12 از o56 ادى از 3$ر12انN5+ ;3 VhE!ا V,$= (!1*_/ ا&$ت درNa9 ا!) اO%t ;4ج*F .

                [ I*X ث%$ر و*Xا ;,$h& ;/ ;F$DO[ حo?1ش اbF  ! (!ا ;*D,را /;                    اK2 9 و*a-& د-D_/ را /1اى (\h& 1صa د" از$>*X3; ا VX9 ا+$ZD

          N9 +4:1ح &9 دهX$X9 3$ر12ان                          . :1ا=9 ا+$ZD[ 9b*hD%ژى ه-,-mN!3$ر12ان /$ رو=4; و ا k4F ;/1(درا!) +ج        ;ZD[  ! ;/$ث& ;/

N=د                           ) وا-^ ;F$^3$ر I4O2 N!$/ ;3 9 '-د& V!-Z+ ن$FP ا!) رو=4; در ;\O/ NF-' 9%F V4/1+        N4`3 ب /14ونP را از  .    V45aو" واot ;/

F$/1ا/1ى و '\f 142ى '\$ف ]ZD$+9 در :1!$ن E3*1ل و X$ز&$NFه9 !  وا=N اY*a$دى 3; /; ه1 =$ل از a-ا4F) /$زار 1X&$!; دارى                                   

                                  NF$& 9& "1دM در ،N1&$!; دارى ادا&; =4$ت &9 دهX ث%$ر*Xو ا V'$DFو /$ ا NE3 9& 14وىM .       9&-%t ارى &ج%عk21/     V^1داM $! و

دk%*Xد !\h$ن /; 3$ر12ا9F 3; در '1ا!F G$/1ا/1 زNEE3 9& 92NF، ^-د +-,N4                    . دk%*Xده$ى !\h$ن F%9 +-اNF را" F$/1ا/1ى ه$ را /NEDد             

   VX1ا/1ى ا/$F "NEE3 .                            $9 ه!$Fا-+ VOt ;/ ;3 $هN=1ى از 3$ر12ان ا!) وا*\x-3 Bخ/ BZF NF9 +-ا%F 9&-%t 142ى ه$ى &ج%ع I4%Y+

ا!) .  ه$ى ^-د /; k2$F!1 در &-d$/ V45a+1ى در ادار" ا&-ر و +EظDX$E& I4$ت /$ /$زار و دو,1a Vار &NF142 9 را t-ض NE3                                      و &_$رت 
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 و   "a`1 /-رژوا زد" 3$ر12ى      "!  ز&E4; وا95a /1اى 1aار 612*) در !  &-V45a &%*$ز اY*a$دى و ا:*%$9t، و +N' f!NDن /;                                        

DF6; ا$s9 از ارزش ا?$Y*^د" ا$>*XاVXا "N' V'$ . 

12ا!`$+OD& ;3 9غ +جE3 ;/1*1ل 3$ر12ى در PرژاF*4) هNE*h در اX$س N4&-Fى و اY4*X$ل در &f/$Z '1ا!9F-E3 G را /$ز+$ب                                 

&9 دهNE و ا!) ا!ZD[ ;3 "N; 3$ر12 &9 +-اNF !  اoZFب ا:*%$9t را X$ز&$NFهNE3 9 و در 2$م اول Naرت 9X$4X را /; روش ه$ و                                                  

    ;/ 9/oZFار اk/ا           NFارK2 9& ر$E3 گ /4$ورد راEx .                          در I*h4X Ns 9 و/oZFا $Z/$X 9*h4'ر$FP 2$" :1!$ن ه$ىN!4$ر /; دh/ ،"$2N!ا!) د 

3%-ن " N4&-F و &NFN' f5>E و /; را" ه$ى رh4&16*9                     ١٩٧٠ و  3١٩٦٠`-ره$ى غN5/ ;3 9/1 از 16وB3 ا&-اج اoZF/9 ده; ه$ى                   

+-,N4ى x-3  و ا!ج$د F$^ki'P; ه$ى t%-&9 و &1اk3 ز92NF &`*1ك در دل                            P&-ز'9 و        "^-د &خ*$ر  " وا!ج$د وا=Nه$ى    "X$زى

        VXد!  اkF ،NFوردP رگ روىk/ از          در. '_1ه$ى N5/ 9*h4,$!1i&ه$ى ا V,2-ن، دو$F-2 و        &-ارد k!12 گ وE: ل$X NEx   9 در142ى*=

ا!) &1اk3 را NE%F-F$a و ?$=y =ق و             =*9 درx$رx-ب V4,$56 '_1دارى ه$ و '-راه$ى '_1،                 ه$ى ^FP ،9F$/$4$ن را +>%f 13د و            

و در&-اردى 3; ا!) &1اB'-M ;/ k3 و &>%9O /1اى F$!1: V4,$56$ت k4F N' f!ND+ I*h4X Ns /$ هج-م 9h4OM و 31X-ب                                . =Z-ق 13د 

N4x1/ را $_FP. 

 

ى اساسا متکى بر، و          تجربه آرژانتين برخالف بحث هاى اعمال کنترل کارگرى در شرايط اعتالى انقالب                           :به عنوان نتيجه گيرى      

برخاسته از جنبش رزمنده کارگرى و به راه افتادن جنبش اشغال کارخانه ها به صورتى که در جريان بحران هاى انقالبى ديده ايم                                             

تضاد ميان  . جريانات انقالبى پشت اين حرکت قرار ندارند و به نظر مى آيد که محمل فعاليت و تبليغات جريانات رفرميست است                            . نيست

کت از پايين که بيان مقاومت توده هاى کارگر است و حرکت از باال که بيان رفرميسم و سازشکارى جريانات آگاه طبقاتى و بخشى                                    حر

از کارگران در مقابل دولت و نظام سرمايه دارى است در اين تجربه جريان دارد و خصلت موقت و گذراى اين شکل از کنترل کارگرى                                     

 . را تشديد مى کند

 !; =14ت اk4bF در :BDE 3$ر12ى ا!1ان!  +ج1/

PرژاF*4) و ا,D*; /$ +5$و9F ه$ى          در "E3*1ل 3$ر12ى "+E_$ +ج1/; اى 3; در دور" =$1s در ا!1ان '$هNش هI4*h و /$ ا,b-ى                      

ا+<$ق  F$م V31'"      ،;*612 +5$وE& NEx 9Fظ-ر" 9E4x        "3$ر^$o42 9E4x ;Fن X$/ق d$= ;3              وkFوD' om$هV ه$!9 دارد در         3$ر12ى در  

 VXارش             . ا6*$د" اk2 1!; 3$ر12               (&$ /$ ا!) +ج1/; از ]1!ق دو`Fاو,9 /; ا&ض$ى ا+>$د 3%4*; ه$ى 3$ر12ى و دو&9 در (    ;D=$Y&  ! و

/E$/1ا!) I3 و 43ف ا!) +ج1/; را در =Nى 3; درا!)                . N' $E'P" ا!I   ) /-,*) '%$ر" !  '-راى ه%\$رى +`\f ه$ و 56$,4) 3$ر12ى                از(

       9& ،"N&P ع/$E&I4X$E' .                Vh4F I3 $_FP در I_D& م و-_>&$F ت$\F ;*D,ا .                    I4E3 u</ ;/13; در &-رد ا!) +ج I!N!زم دd ،(!و:-د ا $/ .

;*'-F ارش ^-دk2 ى$_*Fا+>$د 3%4*; ه$ى 3$ر12ى در ا ;\E!ا $?-Y^: 
عملکرد کارگران   ستگى کارخانجات است که         البته واگذارى سهام کارخانه به کارگران از موارد بسيار استثنايى و قابل تعمق در جريان ورشک                                "

 ) +N43$ از &$ (  ".چينى سازى گيالن، همواره بعنوان يک سرمشق مى تواند مورد نظر قرار گيرد

X$ل |$ه1ا  ١٢+$  ١٠دوران اoZFب V4\,$& V<+ ;3 دو,*1a 9ارN5/ ;*612 از              &-s-ع ا!VhE 3; 3$ر^$F; اى &Y$در" 'N" در            

$ن ا!) 3$ر^$X 9E4x ;F$زى را F V<+ ;3ظ$رت وزارت ?E$!ع /-د" در رد!ف 3$ر^$Fج$ت ور'\X1/$h=                       ;*h. دx$ر 1sرده9 &9 '-د    

    N1ار &9 دهa .                                 زم /1^-ردارd 9دده-X از ;F$^و 3$ر VX9 ا%X9 اb*h\'3; ا!) ور NF-' 9& ;:-*& ;[-/1& (4,-lh& ا&$ |$ه1ا

VXا .                         $D,$n& ق و-Z= V^1داM ;/ در$a ى &*%$دى$_,$X 1ا 3; در ]-لx           VXا'*)       . ت 3$ر12ان و غ14" /-د" اK2 1ا!) /; =1اج/$E/

        N*65-!ق &9 ا+ ;/ ;F$^ل              . 3$ر$Xدر ،V!1!N& ء-X VOt ;/ 9,9 &9 '-د          ١٣٧٩وFد و />1ا$= G!9         . '1اO?1&$!; دار اX ;/ V,دو

!9n ?-رت &9 142د 3;         ا!) =V31 در '1ا      . 3$ر^$E, ;3 ;F\1اF 9F$م دارد &1ا:NE3 9& ;5 +$ دو/$ر" 3$ر^$F; را در ا^*4$ر /14bد                                

          VXورد" اP d$/ 9هN/ 4$رد +-&$نO4& NEx ;F$^1 &9 رود                     . 3$ر+d$/ Iز ه$/ ;F$^ه9 ه$ى 3$رN/ ،ردK2 9& 9F1ا\E, ه9 3; از =ض-ر$& NEx
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                          N!P1/ ;F$^ه$ى :$رى 3$ر ;E!k4; هZ/ ت 3$ر12ان و$D,$n& ~M از NF9 +-ا%F ج$ 3; اوFP $+ .         9& V,را /; دو ;F$^دو/$ر" 3$ر ~M رد$iX  .

در دى &$" ه%$ن X$ل 3$ر^$F;           . هFP ;/ I$ن 1Mدا^F V%9 '-د          ١٣٨١&$" /; +5-!ق &9 اN*6 و N4tى X$ل               1M٨دا^V دk%*Xد 3$ر12ان    

3$ر^$k4F fEX1M . ;F /1اى 612*) =ق /4\$رى /; ادار" +$&4) ا:*%$NF-' 9& 9615& 9t                  .  اotم ور'\NE3 9& 9b*h و +f4n5 &9 '-د           

      FارK2 9& "N!اk& ;/ راN .                             9 ^1د%F ن راP 9h3 9,9 رود و%F 1+ار +-&$ن 16اkه NY4X 4$رد وO4&  ! از &1ز Ia1!) ر^P .    9,$= ا!) در

f3 ا]to$+9 3; در /$d ذ13 13د!I از k2ارش               . اyO[ GZ6 ;3 VX 3$ر12ان از 3$ر^$F; /$,غ /1 دو &4O4$رد و ه<*NY هkار +-&$ن /-د                              

 :در ا!Eج$ k2ارش /; &$ &N!-2 9 3;. خ1اج 'N" اVXاN/ (*Xون +$ر!خ(ا+>$د 3%4*; ه$ى 3$ر12ى 
در نتيجه کارگران به اين باور رسيدند که مى بايست کارخانه را هر چه سريعتر از چنگ اداره تصفيه خارج کنند و به صورت يک تعاونى عام به                                    "

سيار که با مراکز مختلف بعمل آوردند، تصميم گرفته             که در نتيجه تالش جمعى و نمايندگان فعالشان، طى رايزنى هاى ب                 . زير پوشش خود درآورند    

مالکيت کارخانه بطور کامل و شش دانگ در قالب سهام از بابت مطالبات به کارگران واگذار شود تا                                ... با موافقت نهايى و دريافت وام          ... شد که  

و . وليه در جهت باز پس گيرى کارخانه حل شد                درصد مشکالت ا      ٩٠که با طى اين مراحل، بيش از            . شرکت به صورت تعاونى راه اندازى شود            

و اين يک حرکت مهم و بسيار اساسى بوده است که                   . کارخانه با همت و تالش کارگران بازسازى، ترميم، و از اول خرداد سوت آن بصدا درآمد                           

  ". تحسين مى باشدفقط در سايه انسجام و صبورى و خويشتندارى کارگران به بار نشست که نقش فعاالن و نمايندگان، قابل

                                       N4%_>/ 1*_/ ارش 6-ق راk2 2$نNEh!-F ;4=و رو B!12ا $+ I!13د fZF f4Y>+ ;/ ارش راk2 (!ت ا$\F $?-Yرك . &$ &خ

             ;3 9'o+ $! 9\!ا^*) +14ى در +$رNFا ،I4!-b/"       "N' ر-^o& ده$ىk%*X13دن د "NFان      "/1اى ز-Et ;/ ;*612 رت-? "    I_& V31=  !

     9X$X4$ر اh/ و"     f?$= ;3  "  رى-D?ج$م وhFا"                                 VXا "N' 9615& VX2$ن اNE!$%F ن وd$56 k4bF4) /1اh<+ BZF 3$ر12ان و  .

                ;3 VXا!) =31*9 ا ،I!13د fZF 1+d$/ ;3 ر-nF$%1ار 142د               "وهa 1ظF رد-& NF1&`ق &9 +-اX  ! ان-E5/ "ه%-ار."       NE!-2 9& ا!) را 

ا!) را &Et ;/ ;Fo?$*h& V31=  ! .    9-ان !  را" =D& f$رزا+9              ا!) را &NE!-2 9 16&-,; 13دن            . رF Ih4&16$ب در :BDE 3$ر12ى       

ا,NE!-2 . ;*D /$زى 13دن در &N4ان 1X&$!; دارى و /$ a-ا1X Nt&$!; دارى، و 121Xم 13دن :%95 از 3$ر12ان /$ ا!) /$زى /1X 9اFج$م                                   

/; ز/$ن 1X&$!; دارى Xخ) /N!-b و &fm$h          از B!$M ;3 9h3 &9 ,غkد و وارد ا!) /$زى &9 '-د &9 +-ان اF*ظ$ر دا'V 3; ر6*; ر6*;                            

                  NجEh/ 1&$!; دارىX ت را /$ &*1 و +1ازوىo4) &9                         . و &5ضEx ;*^1داM 9*,دو V!1!N& ء-X ;/ ;3 ارشk2 (4%در :$!9 از ه oث&

I4Fا-^: 

ى ها، افزايش پرسنل امور         جذب بى رويه کارگران، افزايش قسمت هاى دستى ريخته گر                   . سوء مديريت دولتى در اين کارخانه بيداد مى کرد                  "

 ) +N43$ از &$ (  ". کارگر افزايش يافته بود ٥٣٦ پرسنل را داشته است، تا مرز ٢٠٠ادارى و در يک کالم کارخانه اى که نهايتا ظرفيت 

f\`+  ! NE 3$ر12ى &*`\f از 9F$h3 3; ^-د را 56$ل BDE: "$2P 3$ر12ى &9 داF .                   F%9 داN!$/ I4F ا|_$ر +5جX$+ $! I4E3 yف          

                                  VXا "N' ;F$^1رده9 3$رs ut$/ 12اد ز!$د 3$رN5+ و VXام 13د" اNخ*Xدو,*9 ^1د" &9 142د 3; /9 رو!; 3$ر12 ا V!1!N& ;/ ! 9h3

                                      B4M را f!N5+ VX$4X $!P ،NE4`E/ ;F$^ا12 درراس ا!) 3$ر NE3 9& "$bF N4,-+ ه9 3$ر12ان درNF$&ز$X "-4' ;/ و ;,$h& ;/ ر-nE!3; ا

     %x1M 1د و/ Nخ-اهF       14وى 3$رF Bار 3$هN)      N!1^ا^1اج !$ /$ز f\' ;/ (                    3; =*9 در NE3 9& ر-n^ I6\1ش ه ;/ o?ا $!P ؟N' Nخ-اهF

ه%$ن وا=N4,-+ Nى &>Nود هN!$/ I /; دDF$ل ا/*\$رى /$'N 3; ه4چ 3$ر12ى ا^1اج F`-د؟ &ثo /$ +غ144 در +I4hZ 3$ر، 3$هt$X B$ت                                          

هh& (4%$,; را در      . bF$" و &nEق k2ارش در ا!) ز&1X o&$3 ،;E4&$!; داراF; ا3I_, .                  VX$ر /1اى هF 1<1، ا!ج$د &`$غN!N: f و ا&ث$              

در =$ل =$1s 3$ر12ان &V!1!N 3$ر^$F; را /; دVX             ". هI &`$هE& (    I4E3 9& "N*`1" در F`1!; 3$ر12    (ز/$ن و &-sع k2 9X$4Xارش دوم          

                       NFN' خ$ب*F1" ا!N& Vl4ان ه-Et ;/ $ن هP از (+ ;X و NF445)                       .. ..612*; ا+ ;F$^3$ر f&$t 1!N& ان-Et ;/ 9a-Z= 1ظF از o56 1 از 3$ر12ان>F  !

                V612 3$ر12ان ?-رت yخ*E& "1!N& Vl4ه yF$: خ$ب از*F3; ا!) ا "N!1&$!;                 ".12دX 2$ن در /$زىNEE3 V31' ادN5+ ;3 N!P 9& 1ظF ;/ $جE!ا $+

        NFا "NF$Xر faاN= ;/ دارى را .            + ;/ k4F م ه$ را$Z& ان ه$ و-Et         NFخ$ب 13د" ا*F9 اO?1ان اb!از /$ز N4OZ .          ;3 NFا "N!NF (!4$زى /; اF 9*=

              1+$X 9 از /1گ!omوkF9 !$ وE4*FرژاP "-4' ;/"  9&-%t ج%ع&"    NEE3 "د$>*Xاز &ج%ع                     .  ا VD<? 123; ا NEE3 9& ب ا!) را$h= N!$'

k2ارش k4xى 3; ا?F o%9 '-د N4%_6 ]1ز 6\1                 ا!)    از.  FP$ن را د!1b /$زى NFهN!1^"          NEار t"  9O56%-&9 /; &4$ن /N!$4، دو,V و          
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           VX$_FP "رز$D& 2$ه9 وP حnX ت            . 3$ر12ان و$t-s-& (!1دا^*) /; اM ارش /; :$ىk2" V4%9 اه/"              yO[ ه9 ه$ وN/ م$aرا /$ ار $& ،

ا,ض%$ن اى &ثh= ;!-h+ f$ب f&$3 و +h= ;!-h$ب &-Va و و:;                     "+NEE3 (445" "ه$، رE`4M Ia_$دى /1اى t-دت NEX، و&-t-s$ت              

   NE3 9& $E'P !                اردNF I4-ن را هF-!N!1+ 9 ه$ى`E& گ و/-ىFن &$,9             . ا!) =61_$ =*9 ر$Xن و /$زر$X1/$h= غ; ه$ىNا!) /4`*1 /; دغ

VXد!  اkF .;3 VX$جFP 9X$4X 1ظF ارش ازk2 ;*\F (!1+ V'ا&$ ز: 
 ) +N43$ از &$ ( ".زير تعاون انجام گرفت و ونماينده مردم رشتدر اوايل مهر ماه نشستى با حضور يک نفر از هيئت مديره، "

                        VXا "N'  4+$%Oi!ن د$`F$/ر، ز$/ ;/ ;F و VXدار ا ;/ ;F ز-Eه N4E4/ 9& !            VX1&$!; دار اX V,دو ~Oج& "NE!$%F ;3 16دى

ن ]E$ب   ا!) ه9O\' I از ه%$        .  ^-اNF" &9 '-د +$ /*-ان /$ او در:hO$ت را=F$x 1+ V; ز9F و !$ر142ى 13د                               "NE!$%F" &1دم  "F$2_$ن

   "N4X-M"    9!12ا ;DF$: ;X") 1&$!; دار را از                  ) ٢X V,دو "NE!$%F 3; دو VX9 ا/oa                 ;F$^9 3$رF5$و+ $/ ;O&$5& $+ NE3 9&  4\>+ Iه

ا,D*; /$ ا!) 1bFش وا5a$ :$ى X-ال دارد 2NE!$%F ;3$ن +5$و9F درا!) &O&$5; را /$!NE!$%F N" 3$ر12ان داVhF !$                                        . /_*1 :-ش /خ-رد    

/$ 4Ex) +<\1 و 2NE!$%F f!ND+ ،9O%t$ن +5$و9F                    .  &ثo ه%$ن aP$ى X_1ا/B`ZF ;3 9 در ا!) &$:1ا O5&$F-م ا1X                                VX&$!; دار؟   

دور از +Y-ر     ) =*9 در &>Nود" 3$ر12ان ه%$ن 3$ر^$y=$? )          ;F ا&*4$زو :Nا 'N" از &E$6ع 3$ر12ان                   "/-رو13ات ه$ى 3$ر12ى    "/;

Vh4F . 

                 $aP ;3 اى ;D=$Y& ;/ I4X1" &9 ر^d$/ ج$م داد" و در                                 وFن اo42 9E4x ;F$^در 3$ر fز /$ !\9 از 56$,4) 3$ر12ى '$غ$D^ ى /_1وز

            VXا "N' 1`*E& ر" !  '-راى ه%\$رى$%' (*,-/ .                         "NE!P ;3 VXن اP 93 از$= "N&P ى 3; در =61_$ى ا!) 56$ل 3$ر12ىN!N: ت$\F

N' 9& ر-Y+ oDa ;3 VXن اP خص +1از`&$F 9 3$ر12ىFو +5$و ;F$^ا. 3$رN!-2 9& و:  
بديهى است که اگر وامى به کارگران جهت اداره کارخانه پرداخت نشود، قادر به اداره کارخانه نبوده و به ناچار دوباره شاهد چوب حراج زدن                                        "

 ....به کارخانه خواهند بود

گى مناسب کارگران را ناچار خواهد کرد که دوباره             مشکالت فرايند توليد و توزيع و عدم نقدين           ..... شايد اين موقعيت مدت طوالنى نتواند تداوم يابد           

 ".تن به فروش کارخانه بدهند

NE3 ;s1t ;D=$Y& 2$نNEFام را /; ^-اNaورده$ى ا!) ا$*Xو د VDث& yFا-: NE3 9& شo+ $& VX2<*; او. /$ و:-د ا!)، دو ;/: 

درهمين مدت عالوه بر    ... اساسى به جلو و تجربه کم نظيرى مى باشد          با تمام مشکالتى که گريبان گير کارگران مى باشد، اين اقدام يک گام بسيار                    "

حرکت کرده تجربه اداره کارخانه را به            ) ب(به نقطه     ) الف(همين قدر که از نقطه           .... ربه امتيازاتى نيز براى کارگران کسب شده است              جکسب ت  

 "م بسيار مهمى بودهقد... دست آورده و به پاره اى از مطالبات خود نيز جامه عمل پوشانده اند

                                        "1!N& Vl4و ه ;F$^9 &$,  3$ر?-Y^ 1&$!; دارX ،V,9 &4$ن دو+$DX$E& ;x ;3 I!-' 9%F ;:-*& $_61= (!و,9 &$ از ا

                                Vh4x ;!$&1X V'$DFو ا ;F$^د 3$ر-X y=$Y+ $! I4hZ+ ل و-Y<& و +-ز!ع N4,-+ ه1 !  در "$b!$: و VX1ار اa1/ 9 3$ر12انF؟+5$و 

I4% ا!VhE 3; /$ ا!) اNaام :O-ى +N' f4n5ن 95na 3$ر^$F; و /4\$ر 'Nن 3$ر12ان N' ;*612" اVX و 3$ر^$k4x $_E+                                   ;Fى 3; &9 6_       

      VXا N4,-+ در =$ل o56 .                         N'$/ ;*'در:; اول دا "$b!$: ،نo42 زى$X 9E4x ;/1در ارز!$/9 &$ از +ج NF9 +-ا%F 4ج; 6-رى*F (!ا&$ ا . I_&

  ـ 9X$4X و 9O%t دراز&N+9 اVX 3; /1اى 3$ر12ان در142 در Pن 3$ر^$F; و ه%; 1bF                          ;3 9F$h3ش V`M ا!) f%t و F*$!ج ا!mN-,-ژ!         

                                         ;/ ،NE*hغ ا!) +ج1/; هOD& ;3 4غ &9 '-د، و ا16ادىOD+ 9X$Xو ا I_& 4$رh/ V31=  ! 1&`ق وX  ! ان-Et ;/ ام /1ا!`$نNaا!) ا

&ثo ا!E\; 56$ل 3$ر12ى &$      . را &9 +-ان درهN4M ;D=$Y& (4%ا 13د         F-%F; ه$ى x-3  ا&$ ه`Nار دهNE" اى از ا!) &h$,;                . /$ر &P 9ورد   

اbF$ر ا?k4x (4Ex oى &1nح Vh4F و /;            ! 1XاVD<? 1X ه$!B =*9 !  /$ر هO3 I%; اX*ث%$ر !$ 3$ر &kدى را /; 3$ر F%9 /1د                            در

/>ث9 3; در /4) 3$ر12ان در :1!$ن اVX          !$ ا!E\; از =B!$_61 در &I4/$! 9، در =$ل =$s-& .               1s-ع &D$رز" روز 3$ر12ان ر/NF 9nارد       

            VXا ;F$^1ار /-د                       . در &-رد ا&\$ن ادار" و !$ 16وش 3$رa ;3 $ه%$ن ه ،;F$^در ا!) 3$ر fال دارد 3; 56$,4) 3$ر12ى '$غ-X 5$ :$ىaوا

u و &-s-ع     4h<+ 9`ZF) /1اk4bF /$زى NEE3، غ14 از &-s-ع ادار" و !$ 16وش 3$ر^$d ،;Fزم و &%\) NEE4/ 9%F 3; ه4چ />                                                
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             NF1D/ 1ى را /; &4$ن 3$ر12انb!رزا+9 د$D& .                                   و در NE%_>/ و NF-E`/ غ; ه$ى 3$ر12ان راN1 =61_$ و دغb!3; د NEE4/ 9%F I_& $! و

1b!د  x-3 ;F-%F  ! ؟ وNEE3 fZ*E& رز$D& 4; 56$,4) 3$ر12ى و 3$ر12انZ/ ;/ ه$!`$ن ;D=$Y& .;3 I!-E' 9& از ز/$ن 56$ل 3$ر12ى: 
ى حاضر شده مبالغى را در اختيار هيئت گرداننده بگذارد و آمادگى خود را جهت خريد کارخانه و پرداخت مطالبات کارگرى                           خريداراضر  در حال ح  "

خواسته ديگرى که مى تواند مد نظر باشد حفظ بخشى از سهام کارخانه و شريک شدن با                                  ...... اعم از سنوات و بدهى ها را اعالم کرده است                   

 ) +N43$ از &$ ( ".ت جديد اسخريدار

3$96 اVX /; :$ى N!1^ ;%O3ار       !  ه%$ن 1X&$!; دار اN!1^"     VXار"3%9 دF $& ;/ Va`$ن &9 دهE& ;3 Nظ-ر 56$ل 3$ر12ى از                  

                               N9 ده& VX9 /; '%$ دX$h=ا ;x N4E4D/ و N4Fرا /خ-ا d$/ تo%: "و دو/$ر N!ارKb/ (*& 1&$!; دار را درX 1 !    ": ه%$نs$= در=$ل

'N'  !1ن /$ 1X&$!; دار        ... ^-اX*; د!1bى 3; &9 +-اF N& NFظD& "N' 1s$=  ....             N'$/ 1$,غ9 را در ا^*4$ر &$ /Kbارد                1X&$!; دار  

 VXا N!N:" !                             ب /-دنK5& ;F$`F $! NFاN/ 1&$!; دارانX $/ 9E4`E%4ج; ه*F ت 56$ل 3$ر12ى راo%: (!3; ا VXا "NEFض$وت /$ ^-اa 1b!د

 . /$ 1X&$!; دارىه%1اه9: از /4$ن !  واO+ V45aخ

 

تجربه چينى گيالن اگر چه با اقدامى از نوع آرژانتينى در عکس العمل به خطر بيکارى و از                                    : به عنوان نتيجه گيرى       

از دو   . دست رفتن حقوق معوقه آغاز مى شود اما سريعا از همان ابتدا با ايده هاى رفرميستى و کورپوراتيويستى پيوند مى خورد                                          

 اين کارخانه درچارچوب شرايط کنونى پتانسيل سود دهى و ادامه کار دارد، يا اين که چنين نيست و بعد از يک                                  حالت خارج نيست، يا     

 از نظر ايدئولوژيک و سياسى        درهردو حالت، کارگران اين کارخانه           . دوره فعاليت به بن بست خواهد رسيد و ورشکسته خواهد شد                    

مثال اينگونه نيست که کارگران       .  و نتيجه منطقى يک مبارزه رزمنده کارگرى نيست            اين اقدام، ادامه   . چيزهاى مهمى از دست مى دهند        

چينى سازى گيالن در پى اشغال کارخانه و درگيرى با مقامات وزارت کار يا صنايع به شکلى از کنترل کارگرى در شرايط عقب نشينى                                   

 از زنده کردن دستمزدهاى معوقه به سودآور کردن                   پايه اين حرکت به سرعت         . بورژوازى و دولت سرمايه دار دست يافته باشند                

قرار نيست که يک چينى سازى            . اينجاست که ديگر پاى منطق سود و ملزومات انباشت به ميان مى آيد                             . کارخانه تغيير مى کند       

.  سر کار بمانند     سوسياليستى تحت کنترل کارگرى ساخته شود؛ بلکه بايد توليد سود کرد تا کارخانه تعطيل نشود و کارگران همچنان                                

بايد از خود سوال کنيم که آيا اين تفکر و عمل مى تواند سرمشقى براى جنبش کارگرى ايران باشد؟ بدون شک تمايل به رفرميسم و                                         

اکونوميسم، و نوميدى نسبت به امکان وقوع انقالب اجتماعى و ضرورت سازماندهى و رهبرى آن، زمينه ساز شکل گيرى چنين                                           

 .تفکر و عملى است

VXام اN3 "9؟: را+$ZD[ ع-E*& و f\`*& ،14b4M "رز$D& $! 9 3$ر12ى؟Fش در را" ا!ج$د +5$وo+ 

                                             f4n5+ 14وى 3$ر وF f!N5+ ،$دهk%*Xدى، /; +5-!ق ا6*$دن د$Y*aو 6`$ره$ى ا V3o6 G!3$ر12ى در ا!1ان /$ '1ا BDE:

                      VXن ا$D!12 ;/ VXا^1اج و /4\$رى د ;/ N!N_+ ه$، و ;F$^ث%$ر. 3$ر*X9 و                   اt$%*:ه$ى ا V4&دى /1 3$ر12ان /$ &>1و$Y*aا I*X و 

دو,1X V&$!; دار در '1اV3 و ه%1X $/ 9*XN&$!; ه$ى ا&h4,$!1i*9 و 1X&$!; ه$ى /kرگ                                       . 31X-ب f4%\+ 9X$4X &9 '-د           

                              NFا!ج$د 13د" ا "N!N%*X 3$ر12 و +-د" ه$ى ;ZD[ 9 را /1اىO%<+ f/$a 14ع غs9 ـ دو,*9، و?-Y^ .   -31X $/ "ه%1ا    ;ZD[ ،9+$ZD[ ب

3$ر12 در E3$ر ا3ثV!1 :$&5; از K& I*Xه9D و &9O و :k4F 9*4hE رFج &9 /1د؛ ?<-B6 ز!1 /$ر ا!) I*X ه$ى NE\' 9& ;F$2 NEx و                                           

اd$56 12ن 2P$"     . ا!) '1ا!9E4t G، &-اN: 95Fى در را" &D$رز" &*>N و &*`\f +-د" ه$ى 3$ر12 ا!ج$د 13د" اVX                                 . &*<1ق &9 '-د    

ى /; دDF$ل /1 ]1ف 13دن ا!) &-اFع NE'$DF و از Fظ1 ذه9E +-د" ه$ى 3$ر12 را &Ohح BDE: ،NEE\F 3$ر12ى در !  دور                                   :BDE 3$ر12 

   N4^1x Nاه-^ f[$/ .                         1&$!; وX در /1ا/1 +_$:%$ت f\`*& V&و$Z& 14h& در NF9 &9 +-اE45& حnX و N= $+ 4خ*; 3$ر12ىbFدا-^ BDE:

       NE3 4`1وىM 1&$!; دارX V,ا&$ /1ا . دو                              ;mارا ;/ N!$/ "$2P نd$56 ،"9 در ا!) راX$X4`1وى اM ورده$ و$*Xد V4Dو +ث V4Z6-& yh3 ى

NEE3 3$ر12ى /$زى BDE: f&$\+ و =4$+9 در ;*h:1/ 9`ZF و NEFk/ VX14 دb4M ت وN&رزا+9 دراز$D& ;`ZF و VX$4X. 
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                            / "N!NM $/ ;F و VX3$ر12ى ا BDE: نd$56 $/ $جE!خ) &$ در اX 1ا!) روى/$E/             ;*4خbFدا-^ BDE: م$F ;/ و &*غ14ى f\' 9

هD& 1$رز 2P$" در :BDE 3$ر12ى 3; هNف ره$!ZD[ 9; 3$ر12 از اX*ث%$ر و X$^*) :$&5;                       . 3$ر12ى !$ +-د" ه$ى 3$ر12 /; ?-رت t$م           

                         Nخ4ص ده`+ VXرا در k4x دو N!$/ NE3 9& -ج*h: و &*<$وت را -F 9!$4F1           . و دYEt ;/$د /; &ث-^ V,$Xو ر BZF ،I\!     9& ;3 "$2P 

                NE3 ث1 /$زى-& BZF 9E4t G!در +غ144 '1ا NF9، !  &`$ور                            . +-اt$%*:د3$ر اN&  ! BZF ا!<$ى $/ VXو ا!) از /4خ و /) &*<$وت ا

دا&E; د!F1/ ،N$&; ر!kى و ا/*\$ر f%t !  56$ل BDE: "$2P 3$ر12ى /$!4h/ N$ر                      . =9a-Z و !$ !  tض- /4E$ده$ى ^14!; غ14 =\-&*9             

. *$ &*<$وت +1 از K2 B4Mا'*) ]1ح ه$ى &-a*9 و از ا&1وز /; 16دا /1اى =o\`& fت &$,9 و ر6$ه9 روز 3$ر12ان /$'N                                   16ا+1 و 43<4   

دوم، /$!N اوs$ع :$&5; و روNFه$ى &*a$Eض9 3; در /P (nن &K2 9رد را درك NE3 و ا!) &-s-ع را در /F1$&; ر!kى ه$ى &D$رزا+9 و                                    

+`خ4ص ?>4ح '1ا!Na Gرت =I3$ و />1ان ه$ و در142ى ه$!B، +`خ4ص                 . &D$رز" د^$,V دهI4X1+   N اهNاف N& "$+-3ت و &4$ن &Nت           

?>4ح دورى !$ kFد!\f\' 9 142ى />1ان و اo*tى اoZF/9 در f3 :$&5;، +`خ4ص ?>4ح +$3*4  ه$ى 31X-ب و !$ y!16 و +n%4ع                                 

                            NEجE2 9& ب-xر$x (!9 در اb%ده$ى 3$ر16&$!9، ه$_F و I3$= ;ZD[ ى-X رزات                 ا. از$D& 3$ر12ى و BDE: فO*ه$ى &خ Bخ/ $&

                             NEX9 ر%F ن /; |_-ر$h\! 9+N' ت وN= و ;E&و /$ دا f\'  ! ;/ ،VXن :$رى اP 9 3; درF-2$F-2 .       BDE: ;4Z/ NEF$& k4F BDE: (!ا

V4 هD& 1$رز"    /E$/1ا!) d$56ن BDE: "$2P 3$ر12ى /$!N از nXح و در:; و |61                    . ه$ى ]ZD$+9 و ا:*%$F ،9t$&-زون /; B4M &9 رود                

                        NE'$/ ;*'رز"، درك ?>4>9 دا$D& نP 9 3$ر12ان در142 درEت ذهd-<+ 4$ت و?-Y^ 9 +-ان      . &45)، و رو=4; و%F 934) درEx ونN/

?>VD از اراD& ;&$F1/  ! ;m$رزا+9 ?>4ح و 4M`1و 13د 3; واBDE: f&$\+ ;/ $5a 3$ر12ى و +\$&f ا+>$د و +`\P fن 3$ر12ان                                                

 +%$!oت و |V461 ه$ى FP$ن N'$DF؛ و /14اه; ه$ى ا?oح ]F$DO; و ^1ا96 و D!16\$را1X ;F&$!; دارى را درذه)                             NE3  %3؛ yZt +1 از      

NE\F V!-Z+ ن$FP. 

در &`$ر1X $/ V3&$!; دار ^Y-?9 و !$ /$ ا+\$ء /; 3%  دو,V را"                     ” +5$و9F 3$ر12ى “&$ &I!NZ*5 3; /; دDF$ل ]1ح ا!ج$د            

!F 9E5; &5ضoت روز 3$ر12ان را /; &E5$!9 وا95a و N!$Mار =NE3 9& f                    ! ان &9 ^-رد و P ;F^1ت FP$ن          ا6*$دن، F; /; درد د4F$ى 3$ر12        

'V31 در ا!) F-2; ]1ح ه$، ا!N" &`$رV3                . و F; در ^V&N اهNاف دراز&Nت ]ZD; 3$ر12 و yh3 ره$!1a ;ZD[ f3 9ار &9 142د                                  

NE؛ +4:1ح دادن &E$6ع 16د 3$رE& ;/ 12$6ع :%ع 3$ر12ان و +-:; /;                     /$ ]ZD; و دو,1X V&$!; دار را +V!-Z &9 3               ) ه%1اه9 و X$زش   (

                        NE3 9& V!-Z+ 3$ر12 را ;ZD[ 6ع$E& 6ع :%95 از 3$ر12ان /; :$ى$E& .                          $9 هF3; ا12 !\9 دو +$ از ا!) +5$و VXروز رو') ا fو &ث

,N4 و X-دPورى /NEX1، در FPج$ =*%$ !             اX*ثm$E$ و در x$رx-ب ]1ح ه$ و اهNاف دو,1X V&$!; دار، 3$ر'$ن /14bد و /; روFق +-                             

                                                         ;ZD[ 6ع$E& 9 '-د و از& f!ND+ V,9 و !$ دوO?9 142د 3; /; '1!  در:; دوم 3$ر16&$ى ا& f\' 1 &%*$ز از /4) 3$ر12ان`a

NE3 9& 14وىM 12ث%$ر*Xا. 

 ا'غ$ل 3$ر^$F; و /14ون       &$ &VhE\%& ;3 I!NZ*5 در :1!$ن &D$رزات رز&NE" 3$ر12ى در /5ض9 از وا=Nه$ى +-,N4ى، 3$ر /;                         

           9?-Y^ $! 9*,1&$!; ^$ر:9        (13دن 3$ر16&$!$ن دوX 2$نNE!$%F $! و (N`\/ .                 9& 9n!1ا' ;x V<+ و ;F-bx 9+رزا$D& (4Ex ;\E!ا

                                   Vh4F اN: "ن داد$`F $& ;/ $4Fن +ج4/1$ت +$ر!خ9 در ا!1ان و د-E3$+ ;wFP از N&$جE4/ 1ل 3$ر12ى*E3 1ح[ ;/ NFدارد   . +-ا V,$= دو :! $

ا!) &D$رزات ه%k&$ن /$ '\f 142ى />1ان و اo*tى اoZF/9 و از ه4h2 Iخ*9b و 5sف 43<9 دو,1X V&$!; دار ا+<$ق &9 اN*6، 3; در                                   

                              N&P Nو:-د ^-اه ;/ ;F$^ن 3$رP حnX و +-ز!ع در N4,-+ 1ل*E3 95aا!) ?-رت ا&\$ن وا .              f3 9 در/oZFى اo*tا G!1ا' ،;\E!و !$ ا

    bF f\' 5; 3%$3$ن&$: N'$/ ;*61 .                         زد 3; ا+>$د NF-4M 1ىb!ه$ى د ;*Xرا /; ]1ح ^-ا ;F$^ا'غ$ل 3$ر "NE&رز V31= N!$/ ،دوم V,$= در

                                   NE3 V4Dن +ث$FP BDE: ;&1ى را /1اى ادا+Nt$h& V45a-& 1د وD/ 1+d$/ د" 3$ر12ان را-+ f\`+ ه$ در              . و ;*X9 از ا!) ^-ا\! oث&

&9 +-اE*& .    V4t-E%& NF-ع اY*a$دى و 9X$4X و 16ه9bE 3$ر12ى &fZ*h از دو,N'$/ V               '1ا!9F-E3 G &9 +-اNF =ق ا!ج$د +`\f ه$ى              

       N'$/ f3$ر12ان '$غ N!1^ا^1اج و /$ز .             N'$/ ;F$^ن 3$رP 4; 3$ر12انO3 نN' 9%Xر VXا-^ NF9 +-ا& .       N'$/ ب$Y*tق ا= NF3; (&9 +-ا

&9 +-اNF ^-اP VXزادى d$56ن :BDE 3$ر12ى و             ). '-د&*$F$>X; در &D$رزات :$رى 3$ر12ان، ^I3 9O4 ا!) ^-ا1n& I_& VXح &9                       

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

25 

       9t$%*:ه$ى ا BDE: 1b!ن و      (د$%O5& ،ج-!$ن`Fن، دا$Fظ14 زF (....                  V6$! $ان هNFن را در ز$FP ادى ازN5+ 3; ه%4`; &9 +-ان N'$/ . 9&

                                   N'$/ $_FP $/ 9b*hD%و ه V!$%= مotو ا $_`DE: (!9 اX$Xه$ى ا ;*Xا'*) ^-اK2 B4M NFده$ى       &9 +-  . +-ا$_F لo<Fا VXا-^ NFا

و|d$56 ;>4ن BDE: "$2P 3$ر12ى ا!VhE 3; در            .  وا/h*; و 16&$!`9 و /N4x1ن F_$ده$ى 1b/-31X از ?>) 3$ر^$N'$/ ;F                  "3$ر12ى"

                                           !$F1د ^-اDF نP 3$ر12ان در142 در "NE&و رز ;F$!-: "رز$D& ;4=رو $/ GZ6 ;F ;3 NEE3 1421ح و 16اn& ه$!9 را ;*Xا-^ ،G!ن '1اP 9

دا'*; /$'O/ ،N\; /*-اNF /; ا!ج$د '1ا!NE3  %3 9n 3; در Pن &D$رز" /1X 1 ^-اX*; ه$ى 6-رى  3$ر12ان را k4F /*-ان &-6ق +1 و                                             

 .&-ثB4M ;/ 1+1 /1د

&$ &VX$4X ;3 I!NZ*5 ه$ى رh4&16*9 و اh4&-F-3*9، /; :$ى 4M`1وى 13دن و a-ى +N' 1ن، :BDE 3$ر12ى را 2$م /; 2$م                                

    F$`F 9& yZt                            N1ش &9 ده*h2 ى را &4$ن +-د" 3$ر12انN4&-F 5$ل و>Fو رو=4; ا N .                   3; /خ`9 از VX5$ل ا>F9 و اE4`F yZt (!ا

DF$: ;X;  "3$ر12ان را /; دDF$,; روى از ]1ح ه$ى 3-رM-را+h!-4*9 و t-ا&<ZD[ ;F$D!1; و دو,1X V&$!; دار &NF$`3 9 و /14اه;                                        

 . را در :BDE 3$ر12ى +NE3 9& V!-Z"12ا!9

 &I!NZ*5 3; ا!E3 "N*1ل 3$ر12ى را &9 +-ان و /$!N از هI اE3-ن در &4$ن 3$ر12ان در NF-4M /$ دورF%$ى اoZFب ا:*%$9t و                                        &$

 Ex$ن اoZFب و +>-,9        &ث$/; F*4ج;   در ادا&; و /;     Na yh3رت ZD[ GX-+ 9X$4X; 3$ر12 +1و!ج داد؛ &9 +-ان و /$!E3 N*1ل 3$ر12ى را                      

در &N5/  14h از اoZFب،       3$رF 12`$ن داد 3; ا!) =V31 &9 +-اNF !\9 از 2$م ه$ى &*E5&                               $& ;ZD[ ;3 N'$/ 9t-E$ 13د و /; +-د" ه$ى        

  9Fd-[  "ادار           V'دا N1^-اه/ B4M ;/ ;5&$: ى ه%; ا&-ر .                    V<+ ;wFP ;F1&$!; داراX 3$ر12ى و Ns V4ه$& N!$/ 3; ا&1وز I!NZ*5& $&

 X-ى /خB ه$!9 از /-رژوازى /4) ا,%4OD+ 9OOغ &9 '-د و /; ا:1اء در &N!P 9 را                          از "&`$رV3 3$ر12ى " و    "E3*1ل 3$ر12ى "Et-ان  

V>2 ن$FP ;/ ن داد و$`F B\*%=3$ر12ان و +-د" ه$ى ز ;/: 

"                             ،9ao^ت اo%: ;%ه ~M در N!$/ ;3 NF4$&-زF 9 3; &1دمF$&را                    +$ ز ;ZD[ نP $! (!6ع ا$E& ،9t$%*:9 و اX$4X ،9DهK&

       /1a "ه%-ار NEE3 -ج*h:                    د-/ NE9 /-د" و ^-اهD!16و ^-د y!16 دان$F 4$نF$ .                    9&$%+ NE%_>F ;3 9F$&د +$ ز-D_/ ح وo?ه-اداران ا

ى E_3;، هNa 1ر هI 3; ز&خV و F ;/ "N4X-Mظ14F GX-+ NEX1/ 1وه$ى ا!) !$ Pن ]NX$M I3$= ;ZDارى &N& y!16 ،NF-' 9ا56$ن                                    $F_$ده

 )٤ (".FظE_3 I; را ^-اهNE ^-رد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :!$ددا'*_$

 :يادداشت ها
 )ترجمه فارسى از حسن مرتضوى(“ بورژواها و پرولترها”، فصل “مانيفست کمونيست”) ١
 )٥٦٧ص _ ترجمه پورهرمزان به فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “طرح آيين نامه کنترل کارگرى”) ٢
  )٦٠٦ص _ فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “بتى حکومت شوروىوظايف نو”) ٣
 .همانجا) ٥ و ٤
 )٨٧١ص _ فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “بهتر است کمتر ولى بهتر باشد”) ٦
بتلهايم، شارى يه، مارکيزيو     (ساختمان سوسياليسم در چين       : براى آگاهى بيشتر از تجربه چين مى توانيد به اين آثار رجوع کنيد                    ) ٧

؛ سازماندهى صنعتى و انقالب فرهنگى         )گروه نويسندگان شانگهاى   (؛ کتاب آموزشى اقتصاد سياسى سوسياليسم           )نتشارات پژواك ا_ 
 ) شارل بتلهايم(در چين

گويا و نيز    . ـ در اين جا از ترجمه فارسى پ           )١٩٢١ فوريه    ١٠› نظم نوين ‹نشريه  ( ـ آنتونيو گرامشى        “درباره کنترل کارگرى   ”) ٨
گويا، نکته اى که گرامشى از نقد لنين بر ترتسکى نقل                    . الزم است اشاره کنيم در ترجمه پ            . يسى مقاله استفاده کرديم      ترجمه انگل  

 .کرده، حذف شده است
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 .همانجا) ١٠ و ٩
 )١٩٣١(خطاب به کارگران آلمان ـ لئون ترتسکى ) ١١
 .همانجا) ١٥و ١٤، ١٣، ١٢
ه هايى از اين تجربيات را        ـــ، گوش ١٣٥٩و  ١٣٥٨مطبوعات منتشره در سال       نشريات سازمان هاى مختلف جنبش چپ و برخى             ) ١٦

گروه ها و افرادى که کماکان آرشيو آن نشريات را در اختيار دارند مى توانند با قرار                                 . به صورت گزارشى و تحليلى انتشار دادند            
در همين زمينه، بعضى از       . وهشگران کمک کنند   دادن اين گزارش در سايت هاى کارگرى و سياسى به پويندگان اين راه و نيز به پژ                          

 .فعاالن جنبش کارگرى جمعبندى هايى از فعاليت سنديکاى کارگران پروژه اى آبادان ارائه کرده اند

سوسياليسم ”، بخش    )مارکس" (جنگ داخلى در فرانسه    "و  “ نقد برنامه گوتا   ” عالوه بر منابع فوق، پيشنهاد مى کنيم آثارى مانند                *

چگونه بايد   "و   " چگونه بازرسى کارگرى و دهقانى را تجديد سازمان دهيم                    "،   )مانيفست کمونيست  (“ ر يا بورژوايى     محافظه کا  
نيز ) جان ريد ـ ترجمه ناصر اصغرى       (“ در مورد کنترل کارگرى بر صنايع روسيه         ”و  ) منتخب آثار _ لنين  " (مسابقه را سازمان داد؟    

 .مطالعه شود
 "DF$,; روى از VX$4X ه$ى 3-رM-را+h!-4*9 /-رژوازى /; :$!9 رN4X" 3; /1^9 =*9 ]1ح ه$ى                             dزم اVX ا'$ر" I4E3 3; د           )١٧

 3; ا!E  از X-ى دو,V ه$ى ا&h4,$!1i*9 در 3`-ره$!F 9ظ14 ا4F$iX$ و ا!*$,4$ و 16اhF; /; ا:1اء درN&P" اVX را                                       "+5$و9F 3$ر12ى  

          NEE3 9& 4غOD+ 1ل 3$ر12ى*E3 ان-Et V<+ .     ,$Z& ;/ N4E3 ا!*$,4$،      ";  ر:-ع ،;hF4$، 16اF$iX4)، ا*FرژاP 3$ر12ان ادار" '31*_$ را /;       ... در

NF142 9& VXد")  -D&ر f4hX _ 1D&$X4 ، د+$%Oi!د NF-&-,٢٠٠٧( 

١٨ (                                              k4F 4; 13د" و_+ ;E4&9 در ا!) ز%!Na ارش ه$!9 3; /_1امk2 ;/ N4F4) &9 +-ا*FرژاP 1ل 3$ر12ى در*E3 ;/19 /$ +ج!$E'P 1اى/

 M تd$Z&      N4E3 1 ا?غ1ى ر:-ع?$F 9M$4 .                         اN4M 9*=9 /; راX6$ر ;/ f2-2 ج-ى*h: (4'$& $/ N4F9 +-ا& VF1*E!ت را در اd$Z& (!درس اP

N4E3. 

١٩ (                ;,$Z& ;/ N4E3 ظ1ات &$ ر:-عF ع /4`*1ازo[1اى ا/ ›    "N4X-M ب$E["   9!12ا ;DF$: ;X"‹          ١٢ +$ر!خ  ( ـ :%95 از 56$,4) 3$ر12ى 

 )١٣٨٦مهر
  ـ &E*خP yث$ر ,4E)" و k: ;Xء &$رDE& ;XIh4h3ع") ٢٠

N!k21`F"، +_1ان ^1داد    _ ) ١(d$Z& "N!k2ت در/$ر" &BDE: fm$h 3$ر12ى           _ ,4E)   ("ا'\$ل :ZD[ BDE; 3$رDE& :"     12ع E`4M_$دى 

١٣٦٠( 

  از Pن ]ZD; ى 3$ر12 ا16VXدا

  :%95 از 56$,4) 3$ر12ى

 ١٣٨٦دى
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 =1ف ا!E_$ و =1ف &$

 NE*>2 9&NFورP 9& 1" ه$!%$ن>X 1X ;/ را V>F ل-M ;3. 

NEن &9 ده$& f!-<+ 1 را در /$زارZ6 9 وFح، 12اD? ;/ حD? ;3 I4E4/ 9& $&ا. 
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و  ،دنيای سرمایه داری امپریاليستی از ضرورتھای ملی

  . وحدت و منافع ملی حرف می زنند

حرف ھای مقامات دولت سرمایه دار ،در این ميان 

اینان چنين وانمود می كنند كه . در ایران نيز شنيدنی است

ھيچ ربطی به اقتصاد ایران ندارد و تاثير  بحران كنونی

گردانندگان بازار . چندانی بر حال و روز جامعه ما نمی گذارد

در شرایطی كه ھمه بورس ھای دنيا  ،سھام ادعا می كنند

و ” با ثبات“بورس ایران  ،دچار تالطم و بی ثباتی است

اما این حرفھا درست مثل ! باقی مانده است” قدرتمند“

دك ھراسانی است كه باید در دل تاریكی جلو سوت زدن كو

واقعيت اینست كه بحران مالی . برود و راه برگشت ھم ندارد

اقتصاد ایران از . اقتصاد ایران را ھم درگير كرده است ،جھانی

نظر سرمایه گذاری و بازار كامال وابسته به مراكز و منابع 

و  آیا كاھش شدید. اقتصاد سرمایه داری امپریاليستی است

ھيچ تاثيری بر اقتصاد نفتی ایران ندارد و  ،یكباره قيمت نفت

باعث كسری بودجه و اختالل در طرح ھای اقتصادی نخواھد 

شد؟ آیا شك دارید كه كارگران و زحمتكشان و به طور كلی 

باید بار این كسری بودجه را به دوش  ،توده ھای مردم

خت بكشند؟ آیا نمی دانيد كه به تعویق افتادن پردا

متوقف شدن  ،زدن از خدمات ناچيز اجتماعی ،دستمزدھا

طرح ھای عمرانی و محدود شدن ھزینه ھای آموزشی و 

نتيجه ناگزیر این كاھش درآمد نفتی  ،بھداشتی و عمومی

خواھد بود؟ شما حتی كافيست به جدول ارزش سھام در 

: بازار بورس ایران نگاه كنيد تا تاثير بحران جھانی را ببينيد

ن حاال ھمه شركت ھا و موسساتی كه در زمينه ھمي

و یا مواد  ،نمایندگی و ليسانس ،سرمایه گذاری و اعتبار

. افت ارزش دارند ،به بنگاه ھای خارجی وابسته اند ،اوليه

افت نكرده  ،فقط سھام مربوط به معادن و مواد خام داخلی

ی بنگاه ھا و شركت ھایی را كه ـــــخطر ركود و تعطيل. است

تباط و وابستگی نزدیكتری با بنگاه ھای اقتصادی بحران ار

امروز سران حكومت . د می كندـــتھدی, زده خارجی دارند

اسالمی در مورد طرح ھا و ابتكارھای خود برای ایجاد یك 

و ایجاد گروه ھای اقتصادی بين , نظام مالی ـ بانكی اسالمی

حران ھای و ب, المللی جدید برای فرار از اثرات بحران جھانی

اما واقعيت اینست كه عمق و . داد سخن می دھند, آتی

, گسترش بيشتر بحران نظام سرمایه داری امپریاليستی

تجزیه اتحادھا و بلوك بندی ھای موجود و ادغام و تشكيل 

گروه ھای جدیدی را برای یك رقابت شدیدتر و بيرحمانه تر 

قتصادی اینھا فقط گروه ھا و بلوك ھایی ا. باعث خواھد شد

نيستند؛ بلكه دنيا با صف بندی ھای سياسی و نظامی و 

نيروھایی مثل , این وسط. دیپلماتيك جدید روبرو خواھد شد

سریعتر از آنچه فكرش را , دولـــت سرمایه دار حاكم بر ایران

بكنيد مجبور به انتخاب بلوك و گره زدن سرنوشت خود با این 

در این اوضاع و با این     .یا آن گروھبندی جھانی خواھد شد

یا , شاید خيلی ھا فكر كنند كه احيای وضعيت گذشته, دورنما

باالخره از وضع بی , بيرون آمدن سرمایه داری به ھر طریق

چون اگر ركود بزرگ بر اقتصاد . ثبات كنونی بھتر خواھد بود

طبقه كارگر و زحمتكشان بيشتر در معرض , دنيا حاكم شود

یعنی ھمين لقمه . ج قرار خواھند گرفتخطر بيكاری و اخرا

نانی ناچيزی كه به ھزار مشقت و اما و اگر به دست می آید 

ھم مثل ماھی از دستمان ليز خواھد خورد و آھی در بساط 

مطمئن . اما این نھایت خوشخيالی است. باقی نخواھد ماند

باشيد كه ھر تالش بلوك ھای بزرگ سرمایه داری برای 

با تالش ھای مخرب و مرگبار برای , مجدددستيابی به رونق 

با تبدیل كارگران و زحمتكشان و , از ميدان به در كردن رقيبان

به گوشت دم توپ در جنگھای ” خودی“ستمدیدگان بلوك 

ارتجاعی و كشيدن شيره جان آنان به حداكثر تحت عنوان 

نظــــام سرمایه . ھمراه خواھد بود, ”منافع ملی و ھمگانی“

یاليستی تا به حال دو جنگ بزرگ جھانی و شمار داری امپر

زیادی جنگ ھای منطقه ای و نيابتی را برای حفظ و گسترش 

این ھم نھایت خوشخيالی . منافعش در كارنامه خود دارد

است كه فكر كنيم دیگر امكان تكرار جنگ ھای مخرب و بزرگ 

تحت سرمایه داری از ميان رفته است و قدرت ھای سرمایه 

كاركرد , جنون و بی منطقی. ه سر عقل آمده اندب, داری

  .  طبيعی این نظام است

نه , این بحران! و باالخره از نكته مثبت این بحران بگویيم

فقط زیانبار بودن ادامه حيات این نظام استثمارگر را به شمار 

ھر چه بيشتری از اھالی دنيا گوشزد می كند و بسياری را 

بلكه باعث می , اسی می اندازدبه فكر پيدا كردن راه حل اس

توسط مرزھای ملی و  ی کهشود كه كارگران و زحمتكشان

این مرزھا را كمرنگ , تقسيم شده اند قومی در سراسر دنيا

كاركرد بحرانی و . تر از پيش ببينند و بيشتر به فكر ھم بيفتند

زمينه را برای درك , ی سرمایه داریــــام بين المللـمخرب نظ

و بسط معنا و اھميت , واحد و جھانی كارگرمفھوم طبقه 

اما این فقط . حياتی انترناسيوناليسم پرولتری فراھم می كند

برای تبدیل این گرایش و زمينه . یك زمينه سازی عينی است

پيشروان طبقه , به یك جزء حياتی از آگاھی انقالبی طبقاتی

ندتر ل فعالتر و نقشه مــــوری و عمــارگر باید در عرصه تئــك

ظاھر شوند و رشته ھای پيوند ميان كارگران و زحمتكشان و 

ستمدیدگان را در جریان مبارزات طبقاتی و انقالب اجتماعی 

و دورنمای انقالب جھانی محكمتر  در راستای ھدف

  .ببافند
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ان قربانی سانحه را اکثریت کارگر . اطالعند، کم نمی کند

تشکيل می دھند و این  ٣٠تا  ٢۵جوانان در فاصله سنی 

اینھا ھمان جوانانی ھستند که انرِژی و قدرت . اتفاقی نيست

کار سریعتر و شدیدتر را دارند و در عين حال، انگيزه و نياز به 

تشکيل خانواده، آنان را به   کسب دستمزد بيشتر در شرایط

  . می کشاندسوی مشاغل پر مخاطره 

در مورد سوانح در پروژه ھای پيمانکاری و کارگاه 

ھای کوچک زیر استاندارد ھيچ حرفی نمی توان زد؛ زیرا عدم 

ھای »استاندارد«رعایت اصول ایمنی جزء مشخصات و 

اما در مراکز توليدی بزرگتر و در مشاغل ثابت و . آنھاست

دليل  به این. قانونمند ھم سوانح کاری بسياری رخ می دھد

ساده که حفظ شرایط مناسب برای ایمنی کارگران و انجام 

نظارت و مراقبت منظم برای تضمين سالمتی و بھداشت در 

این ھم جزء ھزینه ھایی است که . محيط کار، ھزینه بر است

سرمایه داران به ھر شکل ممکن از آن می زنند و محدودش 

رفتن ، باال »صرفه جویی«بدون شک نتيجه این . می کنند

  .ریسک وقوع سوانح است

در نظام استثمار سرمایه داری، کارگری شایسته 

از . پاداش و امتياز است که سریعتر و شدیدتر از بقيه کار کند

نظر سرمایه داران، کارگر خوب کسی است که مثل ماشين 

. و مثل ماشين کار کردن یعنی بی فکر کار کردن. کار می کند

با این ھمه مشغله و ! کار کند؟ نه آیا کارگر می تواند بی فکر

گرفتاری و گره ھای ریز و درشتی که در زندگی کارگر و 

خانوار کارگری وجود دارد، با این ھمه تبعيض و تحقير و بی 

عدالتی روزمره، با شنيدن وعده پاداش در روزھای 

تنگدستی، و باالخره با رقابتی که کارفرما در ميان کارگران 

پس دیگر جایی ! می شود بی فکر بود؟دامن می زند، مگر 

  . برای دقت و احتياط و تامل باقی نمی ماند

اما ھمين حقایق ساده در مورد سوانح کاری را    

نظام سرمایه داری حاکم بر ایران و دستگاه مغز شویی اش، 

کافيست نگاھی به تبليغات . فریبکارانه مخدوش می کنند

اشاره به . يندازیدتلویزیونی وزارت کار جمھوری اسالمی ب

این نکته ھم مھم است که دستگاه تبليغاتی جمھوری 

اسالمی معموال در زمينه ھایی به ساختن کارتون ھای کوتاه 

مھم اقدام می کند که یک مساله ) یا نقاشی ھای متحرک(

مطرح باشد و حکومت واقعا نياز به  اجتماعی و فراگير

 به ھنگام مثال. اذھان عمومی را احساس کند" پيچاندن"

و » اوباش«کارتون ھای ضد » طرح امنيت اجتماعی«شروع 

یا در مورد معضل . را دیدیم» عليه سی دی فروش ھا«

حاال ھم در کارتون ھای مربوط به سوانح . ترافيک و علل آن

کاری، کارگران خودسر، دیوانه، شرور و بی خيالی را به ما 

يه کارگران را به نشان می دھند که ھنگام کار مرتباً خود و بق

در این کارتون . خطر می اندازند و چوبش را ھم می خورند

ھا، معموال سرکارگر و مھندس و کارفرمایی وجود دارد که 

برای کارگران دل می سوزاند، به کارگران متخلف و بی 

در این کارتون . احتياط تذکر می دھد یا آنان را تنبيه می کند

ارد که به عنوان عامل سوم ھا، نماینده وزارت کار حضور د

را » اول ایمنی، بعد کار«، شعار )جدا از کارگر و کارفرما(

تقریبا در ھيچيک از این کارتون ھا، گناھی به . تبليغ می کند

تنھا در یک مورد، فردی . گردن کارفرما و سرمایه دار نيست

باید ھم ! بساز بفروش به عنوان مقصر معرفــی می شود

ارتون ھا به سفارش وزارت کار جمھوری این ک. چنين باشد

یعنی در واقع، وزارت ویژه سرمایه : اسالمی توليد شده اند

اگر قرار باشد . داری دولتی و خصوصی در جمھوری اسالمی

یا » ایران خودرو«که در این کارتون ھا، مثال فالن مسئول 

فالن کارفرما در شھرداری، مقصر معرفی شود که تيشه به 

بنابراین به جای ارائه تصویرھای . ــان زده اندریشه خودشــ

واقعی از کارفرمایان و سرکارگرانی که بر سر کارگران فریاد 

می کشند و به آنان فرمان می دھند که سریعتر و شدیدتر 

کار کنيد، کاریکاتوری از یک کارگر ساختمانی خل وضع را 

دارد و روی » مرد عنکبوتی«نشان می دھند که عشق 

یا به جای نشان دادن . پشتک و وارو می زندداربست 

عواملی که باعث بروز فجایعی مانند ریزش ساختمان در 

سعادت آباد و مرگ چندین کارگر جوان شد، کارگر قلدر و بی 

عقلی را نشان می دھند که برای لجبازی با مھندس ناظر، 

دیوار باربر را با پتک فرو می ریزد و باعث ریزش کل ساختمان 

ھدف از ساختن این . ون شدن کارگران می شودو مدف

کارتون ھا اینست که عامه مردم، نظام حاکم را به عنوان 

دولت . مقصر واقعی وعلت العلل این فجایع تشخيص ندھند

سرمایه دار با این تبليغات مزورانه، ھم آتش نفرت و 

نارضایتی مردم نسبت به استثمارگران و شيوه ھای حيوانی 

د توسط آنھا را فرو می نشاند، و ھم حس به جيب زدن سو

یعنی طبقه (اتحاد و ھمبستگی نسبت به قربانيان این نظام 

کارگری که مرتباً توسط سوانح کاری و مخاطرات دائمی 

این ھمان ھدفی است . را تضعيف می کند) تھدید می شود

که نظام سرمایه داری حاکم بر ایران در دوران رژیم شاه ھم 

در آن دوره که تبليغات تلویزیونی ھنوز به  .دنبال می کرد

اندازه امروز فراگير نبود، رادیو ایران درست ھمزمان با 

ساعت تنفس ناھار در کارخانه ھا، نمایش ھای کوتاھی 

. پخش می کرد که عيناً محتوای ھمين کارتون ھا را داشت

چرا ھر بالیی ھست باید «: عنوان این نمایش ھا چنين بود
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گرفت و در واقع ما شاھد گسترش مشاغل بدون قرارداد، و 

از آنجا كه زنان كارگر . خارج از قوانين و مقررات كار، بودیم

آماج اصلی این امر بودند، جنبش كارگری با جھت گيری 

. دمردانه و مردساالرانه اش، اھميت چندانی به مساله ندا

" صندوق بين المللی پول"سپس برنامه تعدیل ساختاری كه 

دیكته كرده بود به شكل گسترده به اجراء درآمد و بازار كار را 

  .به شدت تكان داد

سياست بازخرید را . بازخریدھای گسترده آغاز شد

اول از ھمه، از زنان كارگر آغاز كردند و شرایط كاری زنان نيز 

خش ھای توليدی و خدماتی كه در آن ب. بسيار ناجور شد

بيشتر از نيروی كار زنان استفاده می شد، شيوه ھای 

مشاغلی نظير . مقاطعه كاری و استخدام پيمانی رواج یافت

ماشين نویسی و دستياری در دفاتر را عامدانه بی اھميت و 

دست و پا گير معرفی كردند تا سياست بازخرید و اخراج زنان 

این بازخریدھا و اخراج ھا به معنی  اما. را موجه جلوه دھند

بلكه سياستی . حذف كامل نيروی زنان از این مشاغل نبود

آگاھانه بود تا نيروھای جدید و جوانی را از ميان زنان بر 

اساس قراردادھای جدید، با دستمزد پایينتر، شرایط كاری 

در . سخت تر، بدون مزایا و ھزینه ھای اضافی، استخدام كنند

اما . ھا، با كاركنان زن موجود دوباره قرارداد بستند مورد بانك

این بار، عمال در سطح یك كارمند تازه استخدام شده و بدون 

  .مزایا و امتيازات رتبه كاری

یك شيوه دیگر بازخرید زنان كارگر یا تبدیل آنان به 

شاغلين خارج از قوانين و مقررات كار، استفاده از موارد 

این موارد بھترین توجيه را . بود ه داریازدواج، بارداری و بچ

در اختيار كارفرما قرار می داد تا بر پایه ارزش ھای 

یعنی به سر خانه " جایگاه اصلی اش"پدرساالرانه، زن را به 

این بازخریدھای ناعادالنه و تبعيض . و زندگی اش باز گرداند

آميز، فقر و فالكت زنانی را كه نيازمند حمایت اقتصادی در 

ران بارداری و بچه داری بودند، تشدید كرد و به طور كلی دو

  .به حقوق زنان كارگر ضربه زد

منعطف كردن نيروی كار زنان با حمایت بنابراین 

یكی از شعارھای . انجام گرفته است ایدئولوژی مردساالر

بر این اساس، زنان . است" نان آور بودن مرد"این ایدئولوژی، 

كمك "ب نمی شوند؛ بلكه فقط كارگر، كارگر واقعی محسو

این ایدئولوژی، كار زنان را بی ارزش . نان آور خانه اند" حال

تبليغ چنين توجيھاتی برای بازخرید و یا اخراج . جلوه می دھد

كارگران زن، ابزاری در دست سرمایه داری است تا 

اخيرا نھادھا و رسانه ھای . اعتراضات كارگری را مھار كند

تبليغ می كنند كه نرخ كاریابی و استخدام طبقه حاكم، چنين 

اما ھمين . زنان سریعتر از ھمين نرخ در مورد مردان است

با : نھادھا و رسانه ھا از دليل این مساله حرفی نمی زنند

افزایش مشاغل پيمانی و خارج از چارچوب قوانين كار، شمار 

زنان برای تامين معاش . مطلق مشاغل افزایش یافته است

ون شك و تردید مشاغل شدیدا بی ثبات را می خود، بد

این در حالی است كه مردان نسبت به زنان، بيشتر . پذیرند

در حال حاضر، نرخ جذب كارگران . شغل دارند" حق انتخاب"

در مشاغل خارج از قوانين كار بيشتر از مشاغل رسمی 

باید . است و در این ميان، سھم زنان بيشتر از مردان است

آماری كه در این زمينه در دست است، موارد  توجه داشت،

و كارھایی كه برای انجام به خانه آورده " استخدامی -خود"

  .می شود، را در بر نمی گيرد

ل حاضر، بيشتر زنانی كه درگير مشاغل خارج حادر 

از چارچوب قانون كار ھستند در بنگاه ھای كوچك زیر ده نفر 

يروی زنان به محيط این یعنی كشيده شدن ن. فعاليت دارند

ھا و فعاليت ھای محدود، و البته افزایش فشارھای روحی 

در ميان زنان بر اثر فقدان اعتماد به نفس و ترس از بيكار 

این فشارھای روحی به یك مشكل جدی اجتماعی . شدن

به . تبدیل می شود و كل جامعه را تحت تاثير قرار می دھد

طوط توليد، نيروی كار عالوه، با خودكار شدن ھر چه بيشتر خ

در بخش صنایع محدودتر می شود و در مقابل، نيروی كار در 

مشاغل زنان در بخش . بخش خدمات گسترش می یابد

خدمات، معموال بی ثبات تر و كم دستمزدترند و آنان را در 

این نوع . مقابل آزار و استثمار جنسی، آسيب پذیرتر می كنند

این كارگران " زنانگی"د بر مشاغل، زمينه بيشتری برای تاكي

در ایران با . و سوء استفاده جنسی از آنان را ایجاد می كنند

به ویژه جوانان (نمونه ھای بھره كشی جنسی از زنان كارگر 

در كارگاه ھای كوچك، در مشاغل پيمانی در ) و نوجوانان

دفاتر شركت ھا، یا به ھنگام  خدمتكاری در خانه ھا و 

اما در كشورھای شرق آسيا، نيروی . یيمادارات، كامال آشنا

كار زنانه در بخش خدمات مستقيما به سوی صنعت سكس 

تا  ٣٠بسياری از زنان مزدوج در سنين بين . رانده می شود

مشغول به كار " اتاقك تلفن"سالگی در بخش موسوم به  ٤٠

آنان مجبورند از طریق مكالمه تلفنی، مشتریان . می شوند

سود این كار به جيب . ی ارضاء كنندمرد را از نظر جنس

شركت ھای واسطه كه این زنان را استخدام كرده اند و البته 

به جيب شركت ھای ارتباطات تلفنی می رود كه برای این 

تعداد زیاد دیگری . قبيل مكالمات، نرخ باالیی تعيين كرده اند

از ھمين زنان مزدوج كه با یك شماره مشخص می شوند، به 

مردان در كافه ھا استخدام " ھم صحبت"و " دمھم"عنوان 

به " تفریح"بارھا پيش آمده كه مردان كارگر برای . شده اند

كافه ای رفته اند و شماره ای را انتخاب كرده اند، و در كمال 

یعنی ھمان . ناباوری مشتری ھمسر خود شده اند

ھمسرانی كه برای تامين معاش خانواده خود و افزایش 
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اما تا وقتی كه . گان مجازات شوندبه حكم ستمدید

جنایتكاران بزرگ ھنوز بر مسند قدرتند و به ستم و استثمار و 

فریبكاری ادامه می دھند، فراموش نكردن و نبخشودن 

یادآوری كشتار سال   .جنایات، اھميت ویژه ای پيدا می كند

و بازگو كردن علل وقوع آن برای نسل ھای بعدی،  ١٣٦٧

  . مروز مردم را محكمتر و عميقتر می كندانگيزه مبارزاتی ا

كشتار ھزاران زندانی سياسی كه سال ھا از 

اسارت و محكوميتشان می گذشت به دستور مستقيم 

این زندانيان در محاكمه ھای . سران رژیم اسالمی انجام شد

دقيقه ای، به جرم پایداری بر نظرات ایدئولوژیك و  ٢ – ٣

به نمونه  ١٣٦٧كشتار  .سياسی شان، محكوم به مرگ شدند

و نمادی از ماھيت ارتجاعی، ضد مردمی و اصالح ناپذیر 

ھمه مقامات، ھمه رھبران . جمھوری اسالمی تبدیل شد

جناح ھای آن زمان و دوره ھای بعد رژیم، در آن جنایت شریك 

یا  ۶٧امروز، در سال " اصالح طلبان"و" اصولگرایان. "بودند

بودند؛ یا توجيه گر مطبوعاتی خود بازجو و حاكم شرع و جالد 

  .و منبری و رسانه ای آن كشتار

در یك دوره چرخش و گذار تاریخی انجام  ٦٧كشتار 

جنگ ارتجاعی ایران و عراق در شرایطی پایان می . گرفت

یافت كه ضعف و از ھم گسيختگی به صفوف رژیم راه یافته 

 بود و بسياری از حاميان و پایه ھای جمھوری اسالمی از آن

معموال در ھمين دوره ھای چرخش و . روی برگردانده بودند

گذار است كه خطر بی ثباتی، رژیم ھا را تھدید می كند و آنھا 

كشتار زندانيان سياسی در . را به چاره جویی بر می انگيزد

بخشی از تدابير رژیم اسالمی برای فرار از بی  ٦٧سال 

ان مبارز جمھوری اسالمی نمی خواست كه ھزار. ثباتی بود

زندانی در پایان دوران طوالنی محكوميشان به جامعه 

جمھوری اسالمی نمی . برگردند و باعث درد سر شوند

خواست در فردای یك جنگ خانمانسوز و بيھوده، و نوشيدن 

اما در . جام زھر شكست، در انظار عمومی ضعيف جلوه كند

 این ميان، آنچه مشوق و یاور رژیم اسالمی در انجام این

جنایت بزرگ شد، سكوت معنی دار قدرت ھای امپریاليستی 

آمریكا و اروپا كه . و رسانه ھای بين المللی در این مورد بود

خاتمه جنگ و موضع ضعيف جمھوری اسالمی در آن مقطع را 

فرصت بسيار مناسبی برای دست یافتن به امتيازات و 

ز قراردادھای پر سود با ایران می دیدند، آن روزھا نه ا

مبارزه "و " دمكراسی"حرفی می زدند و نه از " حقوق بشر"

این یك بده بستان آگاھانه ميان جمھوری ". با تروریسم

  ..اسالمی و شریكان و حاميان بزرگ بين المللی اش بود

جمھوری اسالمی از زمان برمال شدن این جنایت در 

ھمان سال، ھمه تالش خود را به كار برد تا داد خواھان و در 

رجه اول، بازماندگان آن جانباختگان و بقيه خانواده ھای د

آنان را تھدید . زندانيان سياسی را از افشای كشتار باز دارد

. اما در این كار موفق نشد. به زندان و شكنجه و قتل كرد

و تالش برای مشخص كردن گورھای  ٦٧اعتراض به كشتار 

یك موضوع پنھان و جلوگيری از تخریب مزار جانباختگان، به 

رژیم ھر كاری كه می . دائمی مبارزه سياسی تبدیل شد

توانست كرد كه ابعاد این جنایت پوشيده بماند اما شكست 

خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا دھان مردم را ببندد 

اما شكست خورد؛ ھر كاری كه می توانست كرد تا تاریخ این 

ال ھای بعد و در س. ماجرا را فراموش كند اما شكست خورد

كه شكاف ھای درونی جمھوری اسالمی گشوده تر شد و 

جناح ھا به جان ھم افتادند و گروھی ادعای اصالح طلبی 

كردند، برخی از روشنفكران حكومتی به مردم گفتند كه بھتر 

! است آن جنایت را فراموش نكنند، اما جنایتكاران را ببخشند

ذشته و امروز پاسخ اما از نيروھای انقالبی و مبارزان نسل گ

  .فراموش نمی كنيم و نمی بخشيم: شنيدند كه

بيست سال از كشتار زندانيان سياسی در سال 

این در حالی است كه حكومت اسالمی به . می گذرد ١٣٦٧

بازگشت به ارزش ھای "تشدید سركوب روی آورده، وعده 

را می ) یعنی ھمان سطح از سركوب و خفقان" (١٣٦٠دھه 

باز ھم نشانه ھای ضعف و شكاف، باز ھم نشانه ھای . دھد

اما این بار دست و . دوران گذار و بی ثباتی، پيدا شده است

بال جمھوری اسالمی در سركوب و كشتار، عليرغم خواسته 

با وجود . است ٦٧ھا و تصوراتش، بسيار بسته تر از سال 

م آشكارا حمایت و سكوت اربابان امپریاليستش را در این، رژی

تنھا راه . برابر جنایاتی كه در آستين دارد، گدایی می كند

مقابله با این جنایات، پایداری در راه، كوتاه نيامدن از خواسته 

ھا و اھداف اساسی مردم، افشای ھمه جانبه حيات 

بی سراسر ستمگری و استثمار رژیم، اتكاء به نيروی انقال

توده ھا، و دل نبستن به وعده ھا و شعارھای سرمایه داری 

برای انقالب كردن، برای كسب رھایی، . بين المللی است

  .برای پيروز شدن، نه فراموش می كنيم نه می بخشيم
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به صورت ) جيب سرمایه داری دولتی و خصوصی می رود

و یعنی با ارائه آب و برق . غير مستقيم پرداخت خواھد شد

تعرفه ھای گمركی پایين برای وارد كردن , تلفن و گاز ارزان

و احتماال ارائه نرخ ھای , مواد اوليه و تجھيزات مورد نياز آنھا

اما برای . پایينتر برای گرفتن وام صنعتی و خرید ارز خارجی

یارانه را می خواھند به شكل مستقيم و , توده ھای مردم

بخش تقسيم كرده  ١٠ بهظاھرا جمعيت را . بدھند” ھدفمند“

سه بخش باالیی كه قشرھای فوق مرفه و مرفه جامعه . اند

در مورد سه بخش ميانی ھم , ھستند را فعال كنار می گذارند

و از چھار بخش پایينی كه از ھمه , دست نگه می دارند

البته رئيس . محرومتر و آسيب پذیرترند شروع می كنند

قول می دھد كه در جمھور ھمچنان به مرفه ترین ھا ھم 

بگذریم ! از یارانه مستقيم بی نصيب نخواھند ماند, ادامه طرح

اساس سھم یارانه ای خود را به , از این كه این قشر در واقع

شكل غير مستقيم در بيزنس ھای ریز و درشتی كه دارد 

  . ھمانطور كه تاكنون انجام شده است. دریافت می كند

كردن یارانه خيلی ” ھدفمند“دولت سرمایه دار روی 

رئيس جمھور می گوید مبلغ یارانه بر حسب . تاكيد می كند

بر اساس اطالعات ( نيازھای محاسبه شده افراد خانوارھا 

به حسابشان ریخته خواھد شد و این كار را ) پرسشنامه ای

بگذارید یك تصویر رویایی . دھك پایينی شروع می كنند  ۴ از

می آید از مردم می پرسد كه در دولت : از این طرح ارائه كنيم

: چه زمينه ای یارانه می خواھيد؟ مردم ھم جواب می دھند

بھداشت و , آب و برق و گاز و تلفن, خوراك, آموزش, مسكن

دولت می پرسد خانوار . تفریح و مسافرت و امثالھم, درمان

. نفره ۶ یا ۵,۴شما چند نفره است؟ و مردم مثال می گویند 

سھم شما بر حسب ھر نفر از , ار خوبدولت می گوید بسي

شماره . ھزار تومان ١٠٠ ماھيانه می شود, افراد خانوار

مردم ھم . حسابتان را بدھيد تا اول ھر برج به آن واریز كنيم

تشكر می كنند و می روند پی كارشان و ھر ماه در حالی كه 

چند صد ھزار تومان به درآمدشان اضافه شده به خوبی و 

اما . ی كنند و دولت را ھم دعا می كنندخوشی زندگی م

ببينيم در واقعيت چه خواھد شد؟ دولت ارقام را جمع آوری 

یعنی , خواھد كرد و بر مبنای بنيه مالی و اولویت ھای بودجه

بعد از كنار گذاشتن ھزینه ھای سنگين و در حال افزایش 

رسانه ھای داخلی و متحدان (نظامی و امنيتی و تبليغاتی 

رقم حداقلی را , و كسر مخارج ریخت و پاش مقامات) خارجی

این رقم با توجه . به عنوان سھم ھر خانوار تعيين خواھد كرد

اقتصادی حكومت  –به تجربه ای كه از عملكرد مالی 

معموال , اسالمی در زمينه ھای مشابھی مثل بيمه داریم

بسيار كمتر از محاسباتی است كه مردم در مورد دخل و خرج 

یارانه از روی , سپس با به راه افتادن طرح. كنند خود می

. مایحتاج عمومی و ابزار معيشت مردم برداشته خواھد شد

البته بعيد است كه بتوانند این كار را یكمرتبه و سریع انجام 

اگر چه دولت واقعا تالش می كند به این اقدام سرعت . دھند

ه فقط با ن, یعنی مردم چشم باز می كنند و در بازار. ببخشد

بلكه با نان و روغن و برنج و , تومانی ٧٠٠ تا ۵٧٠  بنزین ليتری

با .... گوشت و ميوه و سبزی و پوشاك و اتوبوس و تاكسی و

اول ماه . قيمت ھای چند برابر و سرسام آور روبرو می شوند

به بانك می روند و می بينند آن مبلغ حداقلی كه گفتيم و 

احتماال . ریخته شده استدولت محاسبه كرده به حسابشان 

ولی در بازار می بينند كه باز ھم كم . لبخند رضایت خواھد زند

یعنی مجموع درآمدھایشان كه دولت با حساب و . می آورند

كتاب دیگری محاسبه كرده و قيمت كاالھا كه با حساب و 

بنابراین به . كماكان خوانایی ندارند, كتاب دیگری تعيين شده

یكی از نكاتی كه . كاھش می دھند ناچار مصرف خود را

ھدفمند كردن “دولت اسالمی با افتخار به عنوان مزیت طرح 

اینست كه پول را مستقيم به , از آن حرف می زند” یارانه ھا

مردم می دھيم تا آن را ھر جوری كه خواستند و در ھر زمينه 

كارت “انگار دارند به مردم . ای كه نياز داشتند مصرف كنند

واقعيت اینست كه اگر اجاره ! انك پارسيان می دھندب” ھدیه

معنایش اینست كه خورد و خوراك بچه ھا , خانه عقب بيفتد

تومانی  ٧٠٠ چون والدین باید بين نان سنگ. قطع خواھد شد

با پرت شدن اثاثيه به كوچه و بی خانمان ) غير یارانه ای(

  . شدن یكی را انتخاب كنند

فرض كنيد مبلغ . ی شوداما مساله به اینجا ختم نم

سال ( ١٣٨٨ یارانه مستقيم نقدی برای یك خانوار در سال

اما در سه ماه . ھزار تومان تعيين شود ٣٠٠ ماھيانه, )آتی

نرخ تورم جھش كند و قيمت ھا یكشبه باال , ١٣٨٨دوم سال 

آیا فكر می كنيد دولت می آید و مبلغ یارانه را ھر سه . برود

بيشتر می كند؟ آیا تا این , زایش تورمماه یكبار بر مبنای اف

دھك   ۴ ھمان, اندازه خوش خيال ھستيد؟ توده ھای مردم

پایينی كه قرار است طرح از آنھا شروع شود با یك چنين 

به خاك سياه خواھند نشست و دستشان به , تكان اقتصادی

دیگر در بازار حتی جایی ھم نيست . ھيچ جا بند نخواھد بود

تومانی پيدا كرد كه  الاقل فقط آن را خرید  ١٠٠ كه بتوان نان

یك احتمال دیگر كه با توجه به ماھيت حكومت . و سق زد

, اسالمی و تجربه دوران حياتش اصال احتمال بعيدی نيست

اینست كه دولت گاه به گاه به علت كمبود منابع مالی و 

مبلغ یارانه ماھيانه را دیر به حساب , كسری بودجه و امثالھم

این چيزی . یا برای چند ماه این كار را به تعویق بيندازد. دبریز

است كه آخر ھر سال در مھلت پرداخت عيدی و مزایا برای 
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)JAFK(جمعی از فعالين کارگری    ٣بولتن شماره 

 ٣ 

یا (این راھی است برای ھمزیستی كار مزدی زنان با بيگاری 

ھمينجا در مورد ایران می . خانگی آنان) به اصطالح وظایف

طی چند  توانيم به رشته ای مثل قاليبافی اشاره كنيم كه

قرن به صورت توليد سنتی خانوادگی و عمدتا با بھره كشی 

از نيروی كار دختران جوان در روستاھا و شھرھای مختلف 

به شكلی سازمان  ،اما در سال ھای اخير. اداره می شد

 ،)خصوصی و دولتی(یافته تر و تحت كنترل بورژوازی بزرگ 

ش به كار توسط نيروی كار مزدی زنانه ای كه در محل سكونت

به پيش می  ،می گيرد" سفارش"می پردازد و به اصطالح 

زنان كارگر  ،در این شكل از سازماندھی نيروی كار. رود

درگير روابط مختلطی از كار مزدی و كار بی مزد خانوادگی 

دستمزد قاليبافی بر اساس  ،در بسياری موارد(ھستند 

در اختيار مرد " و به طور طبيعی"مناسبات پدرساالرانه حاكم 

خوبست در ھمينجا اشاره کنيم که ). خانواده قرار می گيرد

رقمی بالغ (یک نگاه گذرا به تعداد بافندگان در سراسر کشور 

که عمدتا زن ھستند خود می تواند پوچی ) ميليون نفر ٢بر 

ه می خواھند نقش زنان در طبقه کارگر را آمارھایی را ک

بعضی كارھای  ،در كنار این. کوچک جلوه دھند نشان دھد

خدماتی نظير بسته بندی نيز ھست كه در خانه ھای مناطق 

شھری توسط زنان انجام می گيرد و این بيشتر در چارچوب 

و اما یك نكته كلی . كار مزدی به شيوه قطعه كاری می گنجد

زنان كارگر زیر یك منگنه مضاعف یعنی بھره : و پر اھميت

بيشتر و شدیدتر از  ،كشی بيرون از خانواده و درون خانه

. مردان كارگر استثمار می شوند؛ این یك واقعيت عينی است

حتی مردان كارگر ھم از امتيازات مردانه  ،در جامعه مردساالر

ھمين شرایط . برخوردارند؛ این ھم یك واقعيت عينی است

. شكافی را بين مردان و زنان كارگر شكل داده است ،عينی

نمی توان رفتار و سياست  ،بدون توجه به این واقعيات

صحيحی برای متحد كردن واقعی صفوف طبقه كارگر اتخاذ 

  .كرد

عمدتا در كشورھای سرمایه داری  ،طی چند دھه گذشته

روندی نيز جریان یافت كه گرایش به محدود كردن  ،پيشرفته

بدون آن كه بخواھيم عوامل موثر و . انگی زنان داشتكار خ

تعيين كننده ای مانند جنبش ھا و مبارزات رادیكال سياسی و 

اجتماعی بعد از جنگ دوم جھانی را در ضربه زدن به دیدگاه 

ھا و ارزش ھای جا افتاده و كھنه بر سر خانواده و جایگاه و 

بدون اینكه  و ،نقش زنان در جوامع امپریاليستی كمرنگ كنيم

به تحوالت اجتماعی " اقتصادگرایانه"بخواھيم با تنگ نظری 

باید بگویيم كه زنانه شدن نيروی كار در این  ،نگاه كنيم

و جا افتادن امكاناتی مانند مھد كودك ھا و خدمات  ،جوامع

اجتماعی و مرخصی ھای ویژه به تغييراتی در شكل 

و مذھبی در سازماندھی زندگی خانوادگی و تعھدات عرفی 

" كالسيك"زندگی زناشویی انجاميد؛ ھر چند كه شكل 

موقعيت . كماكان یك نھاد اساسی جامعه باقی ماند ،خانواده

خاصه در جوامع (نيروی كار زنانه تحت روابط سرمایه داری 

 ،اگر چه در حيطه دستمزدھا و امكانات رفاھی) امپریاليستی

شدن با  گرایش به ھمسطح ،حقوق قانونی و سندیكایی

اما ھمچنان با نابرابری ھای ملموس  ،نيروی كار مردانه دارد

امروز در شرایط  ،برای مثال. و بالقوه دست به گریبان است

تعميق بحران و ركود بين المللی و اجرای سياست ھای 

زنان به اولين آماج بيكارسازی ھا تبدیل  ،تعدیل اقتصادی

  .     شده اند

ن دادن بی پایه و اساس بودن برای نشا ،ھر آنچه گفتيم

نگرشی است كه تصویر مردانه ای از طبقه كارگر دارد و ھر 

 ،زمان صحبتی از جایگاه زنان در طبقه كارگر به ميان می آید

طی بيش از یك قرن مبارزه و . این نقش را ناچيز می انگارد

شاھد به  ،جنبش و انقالب طبقه كارگر در گوشه و كنار دنيا

یدگاه ھای متضاد بر سر این موضوع در صفوف ميدان آمدن د

حتی در ھمان زمان . جنبش ھا و احزاب كارگری بوده ایم

شكل گيری اولين تشكيالت بين المللی كارگران یعنی 

چگونگی برخورد به مساله زنان و رھایی  ،انترناسيونال اول

به یكی از موضوعات مورد مشاجره در سطح رھبران  ،زن

این مشاجره به شكل مخالفت یا . ل شدانترناسيونال تبدی

موافقت با عضویت زنان در ھيئت ھای نمایندگی 

گرایش مردساالر در جنبش . انترناسيونال اول بروز كرد

 ،كار اصلی زنان"كارگری و كمونيستی استدالل می كرد كه 

خانه داری و فراھم كردن شرایط مناسب و آرامش برای 

ه به شرایط ذھنی و دیدگاه با توج!" كارگران مبارز مرد است

بھتر می توان  ،ھای رایج در جنبش طبقه كارگر در آن دوران

اھميت و پيشرو بودن موضع فریدریش انگلس را فھميد 

از یك ." پرولتر ِ مرد است ،زن در خانه: "زمانی كه می گفت

دیدگاه كمونيستی كه ھدف از مبارزه و انقالب را رھایی نوع 

و نه فقط رھایی  ،تم و استثماربشر از ھمه شكل ھای س

می داند می توان فھميد كه متصل  ،كارگران و یا مردان كارگر

و در واقع معنی كردن زن با  ،نگه داشتن زنان به كار خانگی

معنایی جز ابدی كردن نقش پرولتر یا برده مرد  ،خانه داری

نگرش  ،از زمان ماركس و انگلس تاكنون. برای زنان ندارد

ه به شكل ھای مختلف در صفوف طبقه كارگر مردساالران

گاه می بينيم كه حتی . بازتوليد شده است ،ادامه حيات داده

این نگرش در ھمان شكل ھا و با ھمان استدالل  ،امروز

كافيست ! سال پيش می شد ١۶٠ھایی عرضه می شود كه 

 ،اصال چرا راه دور برویم. به دور و بر خود دقيقتر نگاه كنيم
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روابطی كه زیر سقف خودمان برقرار است  كافيست به 

آیا كم ھستند زنان آزادیخواھی كه برای رھایی  ،دقت كنيم

زحمتكشان مبارزه می كنند و ھمسرشان نيز فعال جنبش 

 ،كارگری و چپ به حساب می آیند اما در چاردیواری خانه

خود را در زندان روابط مردساالرانه و رفتارھای زن ستيزانه 

اسير می بينند؟ آیا كم ھستند مردان فعال در جنبش كارگری 

و چپ كه ھر وقت صحبت از طبقه كارگر و زنان به ميان می 

ضرورت  ،نقش زن را به خانواده كارگری محدود می كنند ،آید

و منافع  پایبندی ھمسر یك كارگر به تعھدات و وظایف

و ھر حرفی از حقوق پایمال  ،مشتركشان را گوشزد می كنند

شده زنان و ستم جنسيتی را مخرب و باعث تضعيف مبارزات 

كارگری معرفی می كنند؟ آیا كم ھستند مردان فعال در 

جنبش كارگری و چپ كه با عقب مانده ترین گرایش ھا و 

در  و(ارزش ھا و سنت ھای مردساالرانه رایج در جامعه 

ھمراه می شوند یا در ) صفوف توده ھای كارگر و زحمتكش

مقابلش سكوت اختيار می كنند؟ و باالخره آیا تعداد محدود 

زنان آگاه و مبارز در صفوف تشكل ھای مربوط به جنبش 

را  ،به ویژه در سطوح تصميم گيری و رھبری ،كارگری و چپ

و  می توان از تفكر مردساالرانه مسلط بر این تشكل ھا

  جدا دانست؟ ،عملكرد باز دارنده ناشی از آن

اما نگرش مردساالرانه صرفا به نفی وزنه و جایگاه زنان در 

بلكه در حيطه تئوریك  ،صفوف طبقه كارگر محدود نمی شود

عنوان می كند و " مساله ای بورژوا دمكراتيك"مساله زن را 

 قلمداد" مسائل طبقاتی"آن را كم اھميت تر از به اصطالح 

" مساله طبقاتی"آن را تابع  ،می كند و به شكلی یك سویه

وقتی كه یك مدعی نمایندگی آرمان كمونيسم و . می داند

مساله زن را چيزی شبيه به  ،منافع اساسی طبقه كارگر

مساله ملی معرفی می كند یعنی آن را در چارچوب جامعه 

 اما. بورژوایی و تحوالت بورژوا دمكراتيك قابل حل می داند

مساله زن به واقع یك مساله كمونيستی است یعنی حل 

كامل آن وابسته به از بين رفتن مالكيت خصوصی و طبقات 

بدون حل نھایی تضاد ميان اجتماعی شدن توليد و . است

سلسله مراتب جنسيتی در جامعه بشری  ،مالكيت خصوصی

تجربه انقالبات سوسياليستی در قرن . از بين نخواھد رفت

تضاد زن و (نشان می دھد كه تضاد جنسيتی  بيستم نيز

و مساله رھایی زن از نظر عينی یكی از تضادھای ) مرد

اصلی و یك قوه محركه مھم برای پيشروی انقالب در فرایند 

ساختمان سوسياليسم است؛ ھر جا نيروی ذھنی انقالب با 

شكل ھای گوناگون ستم بر زنان و بازتوليد آن در جامعه 

ير شد و نيروھای گسترده اجتماعی سوسياليستی درگ

در جھت حل این تضاد در زیربنا و ) اساسا از صفوف زنان(

موتور محركه انقالب  ،روبنای جامعه به ميدان آمدند

و ھر جا . سوسياليستی فعالتر و پر قدرت تر به جریان افتاد

كه با استدالل ھا و بھانه ھای محافظه كارانه به سنت ھا و 

نيروھای  ،روابط مردساالرانه پا داده شد ایده ھای كھنه و

بورژوایی در جامعه و دولت و حزب انقالبی قدرتمندتر شدند و 

و باید این را با تاكيد اعالم كنيم . انقالب را از شتاب انداختند

را دارد كه ) و این رسالت(كه جنبش رھایی زنان این ظرفيت 

جنبش  ،با پيشروی و تعميق خود در عرصه پراتيك و تئوری

طبقه كارگر و نيروی پيشاھنگ انقالبی را پاالیش دھد و افق 

و دامنه دیدش از ادامه انقالب تحت دیكتاتوری پرولتاریا و 

  .آرمان كمونيسم را گسترده تر كند

تحت  ،تفكر مردساالرانه ای كه در جنبش كارگری و چپ

مساله زن و  ،عنوان دفاع از طبقه كارگر و سوسياليسم

كم اھميت و  ،در جامعه را از نظر كيفی و كمی جایگاه زنان

 ،وانمود می كند" تضاد طبقاتی"محدود و یا در گرو و تابع حل 

معموال برای اثبات حقانيت خود به جنبش جاری زنان اشاره 

) و گاه زنان(بارھا این حرف را از زبان برخی مردان . می كند

ن یك فعال در جنبش كارگری و چپ شنيده ایم كه جنبش زنا

اش "راه رستگاری"جنبش بورژوایی و ليبرالی است و تنھا 

گردن گذاشتن به سياست و جھت گيری به اصطالح كارگری 

مساله زن یك چيز . اما این یك مغلطه بزرگ است! ماست

جنبش زنان مانند ھر جنبش . است و جنبش زنان چيزی دیگر

اجتماعی دیگر به گرایش ھای طبقاتی متفاوت تقسيم می 

" بازسازی" ،افق گرایش ھای بورژوایی در جنبش زنان. دشو

و یا تصحيح سلسله مراتب جنسيتی در چارچوب نظام 

گرایش ھای پرولتری  ،حال آنكه. سرمایه داری است

كمونيستی افق جنبش رھائی زن را به ورای نظم موجود 

می برند و آن را در شورش عليه ستم پيگيرتر و انقالبی تر 

ه نابودی كامل ستم بر زن و برچيدن سلسله می كنند؛ چرا ك

كسانی كه پرداختن به . مراتب جنسيتی را مد نظر دارند

مساله زن را به جنبش زنان محول می كنند و ھمزمان 

 ،جنبش زنان را ھم جنبشی بورژوایی معرفی می كنند

فقط دفاع از زنان "معموال ھمان كسانی ھستند كه شعار 

وقتی از آنان می . ت می گيرندرا به دس" كارگر و زحمتكش

معموال خواسته  ،پرسيم كه این دفاع چگونه انجام می گيرد

ھای محدودی را جلو می گذارند كه اگر چه محقانه و مھم 

اما به ھيچ وجه كافی  ،است و باید بر سرش مبارزه شود

پرداخت دستمزد برابر به زنان و مردان در مقابل كار . "نيست

مرخصی با " ،"ھد كودك ھا در محيط كارایجاد م"یا " برابر

مجازات جرایمی " ،"حقوق و تسھيالت برای زنان كارگر باردار

و امثالھم " مانند آزار جنسيتی كارگران زن در محيط كار
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خواسته ھای مھمی ھستند؛ اما ستم جنسيتی را ریشه كن 

این خواسته ھا تحت نظام سرمایه داری می . نمی كنند

یعنی این اصالحات به واقع می تواند انجام  ،تواند تحقق بيابد

بی آنكه روابط توليدی و اجتماعی ستمگرانه ای كه  ،گيرد

نابرابری جنسيتی یكی از ستون ھای آن است به طور كيفی 

و ھمانطور كه می بينيم بخشی از این (دگرگون شود؛ 

خواسته ھا در برخی از كشورھای سرمایه داری پيشرفته 

در ھمين زمينه می توانيم به شعار  ).تحقق یافته است

اصالحگرایانه دیگری اشاره كنيم كه تالش در برچيدن بيگاری 

خانگی زنان دارد اما در عمل به بازتوليد نقش و جایگاھی 

كمك می كند كه نظام طبقاتی از دیر باز برای زن در نظر 

پرداخت دستمزد در برابر كار "منظور ما شعار . گرفته است

این شعار خوش ظاھر كه شاید بسياری از . است" خانگی

زنان نيز آن را كمكی در مسير عدالت اجتماعی و نزدیك شدن 

به معنای انحصاری كردن كار  ،زن به استقالل اقتصادی بدانند

این یعنی . برای زنان است) یا وظایف خانه داری(خانگی 

 ،محدود نگھداشتن زن به خانه و آشپزخانه و اتاق خواب

محدود  ،گھداشتن فكر و اندیشه و خالقيت زنانمحدود ن

و  ،نگھداشتن حيطه تصميم گيری و مدیریت و رھبری زنان

عمال دور نگھداشتن توده ھای زن از امور كالن جامعه یعنی 

فرماندھی و اداره سياست و اقتصاد و روبنای فرھنگی و 

محدود دیدن مساله رھایی زنان و حل . فلسفی و ھنری

ه اینگونه خواسته ھا و شعارھای تضاد جنسيتی ب

اعتراضات زنان كارگر را  ،جنبش زنان كه ھيچ ،اصالحگرایانه

و " جنبش مردانه كارگری"ھم به شكل چيزی فرعی به 

سنجاق " تشكل ھای مردانه كارگری"اھداف ریز و درشت 

  .می كند

اما رھایی زنان و حل تضاد جنسيتی یك فرایند پر افت و خيز 

د بود؛ ھمگام و ھمسان با فرایند طوالنی و درازمدت خواھ

آنچه نشانه و . گذار انقالبی از سوسياليسم به كمونيسم

برانگيختن زنان به مبارزه  ،ضامن پيشروی در این مسير است

اگر . پيگير و شورش تا به آخر عليه كليت ستمدیدگی است

نيرویی كه داعيه سرنگونی جامعه طبقاتی و ساختن جامعه 

توده ھای زن را در مبارزه عليه قدرت سياسی  ،دنوین را دار

اگر آنان را عليه كليه ساختارھای قدرت  ،حاكم درگير نكند

مردساالرانه از ساختارھای دولتی گرفته تا ستون ھای 

مردساالری در فرھنگ حاكم و سنت ھای كھنه و خرافی و 

اینھا كه . یك جای كارش می لنگد ،مذھب و خانواده نشوراند

گفتيم از ھمين حاال باید در جھت گيری و عمل مبارزاتی 

كمونيست ھا حاضر و جاری باشد؛ و گرنه این راه طوالنی 

و شاید  ،می تواند با انجام فداكاری ھا و قبول رنج ھای بزرگ

در این . به سوی جھنم سنگفرش شود ،"نيات حسنه"با 

ھگشای ماركس و انگلس استفاده كنيم مسير باید از حكم را

انقالب كمونيستی رادیكال ترین گسست از : "كه گفتند

مناسبات سنتی مالكيت و رادیكال ترین گسست از ایده ھای 

این اساس راھنمای ما در انجام انقالب ریشه ." سنتی است

برای حل تضاد جنسيتی نيز باید . ای اجتماعی است

مناسبات مالكيت  ،اس آنمناسبات توليدی حاكم و در ر

موجود را ھدف گرفت و به آن از دریچه محروميت و 

 ،در انقالب چين. مثالی بزنيم. فرودستی زنان نگاه كرد

" تقسيم سرانه زمين بين زنان و مردان"كمونيست ھا شعار 

كردند تا به مناسبات " تقسيم زمين بر پایه خانوار"را جایگزین 

ه می داشت و موقعيت برتر مالكيتی كه زنان را محروم نگ

. ضربه بزنند ،می داد) یعنی مرد(اقتصادی را به رئيس خانوار 

را تصویب " حق طالق برای زنان"آنان ھمزمان قانون مھم 

كردند كه تغييری رادیكال در مناسبات خانواده و نقش زن در 

ھجوم به قوانين و . تعيين سرنوشتش به حساب می آمد

 ،ه و پدرساالرانه در روبنای جامعهسياست ھا و باورھای كھن

وجه دیگری از این گسست انقالبی بود كه بر حضور آگاھانه 

در . موثرتر و گسترده تر زنان در جامعه راه می گشود ،تر

 ،جامعه ما كه تحت یك حكومت استبدادی مذھبی قرار دارد

برانگيختن زنان برای گسست از نقش درجه دومی كه در 

یك  ،برای زن نھادینه شده است قوانين فقھی و شرعی

مبارزه با پدیده ھایی . عامل مھم پيشروی و دگرگونی است

صيغه و چند ھمسری مردانه  ،سنگسار ،مانند حجاب اجباری

انرژی انقالبی فراوانی را در جامعه آزاد خواھد  ،و امثالھم

یك  ،به كار گيری آگاھانه تبعيض مثبت در مورد زنان. كرد

ت ضروری برای مواجھه با امواج جھت گيری و سياس

و وضع موجود در سطح " عادی"روال  ،سنت ،قدرتمند عادت

جامعه و در ميان توده ھاست كه اندیشه ھا و رفتارھای 

تبعيض مثبت به این . مردساالرانه را مداوما توليد می كنند

 ،اقتصادی ،معنی است كه در عرصه ھای گوناگون سياسی

به ویژه در سطوح مختلف (اجتماعی و نظامی  ،فرھنگی

آگاھانه به شركت  ،)مدیریت و رھبری در ھمه این عرصه ھا

زنان اولویت و رجحان داده شود و پشتوانه ھای تبليغی و 

اگر . آموزشی و قانونی و حقوقی برای این كار فراھم شود

قرار است كه كمونيسم با عبور از دیكتاتوری طبقاتی 

است به سوی سرنگونی  نقطه گذار ضروری"پرولتاریا كه 

سرنگونی كليه روابط توليدی كه این  ،كليه تمایزات طبقاتی

سرنگونی كليه روابط  ،تمایزات بر روی آنھا بنا شده اند

و دگرگون  ،اجتماعی كه منطبق براین روابط توليدی ھستند

كردن كليه افكاری كه از این روابط اجتماعی نتيجه می 

گاه باشيم كه مساله زن و باید آ ،ساخته خواھد شد" شوند
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باید . این عقيده را به عنوان اپورتونيسم مشكوك رد می كنند

اینك برای  این نكته را ھم در نظر بگيریم كه خواستھایی كه

زنان جلو می گذاریم ممكن است بد فھميده شده و نادرست 

  .تفسير شود

این خطر در " یعنی چه"لنين با تعجب و قدری ناراحتی گفت 

. مورد ھر چيزی كه می گویيم یا انجام می دھيم وجود دارد

اگر اجازه دھيم كه ترس از این مسئله ما را از انجام كارھای 

ما . د، بھتر است مناره نشين شویمصحيح و ضروری باز دار

نباید تزلزل داشته باشيم، به ھيچ عنوانی نباید تزلزل داشته 

درمورد ما تنھا . باشيم، واال از اصول واالی خود خواھيم لغزید

اینكه چه بخواھيم مطرح نيست، بلكه ھمچنين چگونه 

من معتقدم كه این را به حد كافی . بخواھيم مطرح است

ما نباید در تبليغات خود از مطالباتی كه برای  .روشن كرده ام

بسته به شرایط، باید ! نه. زنان مطرح می كنيم، بت بسازیم

زمانی برای این خواستھا و زمانی برای خواسته ھای دیگر 

و ھميشه، ھمه اینھا باید در اتحاد با منافع . مبارزه كنيم

   ".عمومی پرولتاریا باشد

ا با دار و دسته بورژوازی محترم و ھر نزاعی از این نوع ما ر "

با نوكران رفرميست كه به ھمان اندازه محترم ھستند، 

این كار دسته اخير را مجبور می كند كه یا . سرشاخ می كند

تحت رھبری ما بجنگد ـ كه آنھا این را نمی خواھند ـ یا نقاب 

این مبارزه است كه ما را از آنان تفكيك . خود را به دور اندازند

بدین ترتيب . كند و چھره كمونيستی ما را نشان می دھد می

اعتماد توده زنان را بطرف ما جلب می شود؛ توده ای كه 

خود را استثمار شده، و تحت سلطه مردان می بيند، توده ای 

كه تحت قدرت صاحبكاران و جامعه بورژوایی در كل خود را در 

آنھا  زنان كارگر كه ھمه به. ھم شكسته و برده می یابد

خيانت كرده و تركشان نموده اند، درك می كنند كه باید به 

آیا الزم است آشكارا .طور دسته جمعی ھمراه ما بجنگند

اعالم كنم  یا شما را به اعالم آشكار این موضوع وادارم كه 

مبارزه برای حقوق زنان، باید ھمچنين با ھدف عمده ما مرتبط 

ت و برقراری یعنی با ھدف به دست آوردن قدر. باشد

دیكتاتوری پرولتاریا؟ در حال حاضر، این جزء الفبای ماست و 

. این روشن است، مطلقاً روشن. كماكان چنين خواھد بود

اگر كه ما فقط روی این  -ولی توده ھای وسيع زنان كارگر 

با اشتياق جذب مبارزه برای كسب  –خواست تكيه كنيم 

است را با بوق و قدرت دولتی نخواھند شد؛ حتی اگر این خو

ما باید ! نه ھزار بار نه. كرنا جار بزنيم و گوش فلك را كر كنيم

در اذھان توده زنان این خواست را به لحاظ سياسی با  

ھمه آنھا باید بدانند . رنجھا، نيازھا و آمال زنان كارگر بياميزیم

: كه دیكتاتوری پرولتاریا برای آنان چه معنی خواھد داشت

، در قانوناً و ھم در عملوق با مردان، ھم تساوی كامل حق

خانواده، در دولت و در جامعه، اینھا به معنی تضمين نابودی 

  " .قدرت بورژوازی است

این نمونه . من گفتم روسيه شوروی این را ثابت می كند

روسيه شوروی : "لنين ادامه داد" بزرگ ما خواھد بود

تحت . دخواسته ھای زنان را درسطح نوینی مطرح می كن

دیكتاتوری پرولتاریا این خواسته ھا دیگر موضوع مبارزه بين 

این مطالبات پس از عملی شدن . پرولتاریا و بورژوازی نيستند

خشتھایی خواھند بود كه در ساختن جامعه كمونيستی از 

این كار به زنان آن سوی مرزھای . آن استفاده می شود

نشان می شوروی اھميت كسب قدرت توسط پرولتاریا را 

اختالف موقعيت اجتماعی آنان در اینجا و آنجا را باید با . دھد

برجستگی جسورانه ای نشان دھيم و حمایت توده ھای 

. زنان را برای مبارزات طبقاتی انقالبی پرولتاریا جلب كنيم

بسيج توده زنان بر پایه درك روشن از اصول و بر یك پایه 

احزاب  تشكيالتی محكم، یك مسئله اساسی برای

) دولت(بخشھای سراسری . كمونيست و پيروزی آنان است

آنھا در زمينه . ما ھنوز فاقد درك درست از این مسئله ھستند

ایجاد یك جنبش توده ای از زنان زحمتكش تحت رھبری 

. كمونيستی به برخورد منفعل و صبر و انتظار عادت كرده اند

بش توده چنين جنآنھا درك نمی كنند كه رشد و رھبری یك 

ای بخشی مھم از فعاليت حزب است؛ نيمی از كل فعاليتھای 

اینكه آنھا گاھی ضرورت و ارزش یك جنبش . حزب است

كمونيستی ھدفمند، قوی و وسيع را برسميت می شناسند، 

بيشتر جنبه تعارفھای افالطونی دارد تا یك دلمشغولی و 

  ".وظيفه حزبی

آنان تھييج و تبليغ در ميان زنان و وظيفه به ميدان كشيدن "

انقالبی نمودن آنان را  به عنوان كاری نه چندان مھم، و به 

و . عنوان وظيفه ای فقط برای زنان كمونيست تلقی می كنند

اگر این كار سریعتر و نيرومندتر پيش نمی رود، فقط زنان 

ط است، این غل. كمونيست را مستحق سرزنش می دانند

این تساوی . این جدایی طلبی عریان است! اساسا غلط

كنه برخورد نادرست بخشھای سراسری . واژگون شده است

در ) من درباره روسيه شوروی صحبت نمی كنم(ما چيست؟ 

تحليل نھایی این دست كم گرفتن زنان و دست آوردھای آنان 

متاسفانه ھنوز در توصيف بسياری ! دقيقا ھمين است. است

كمونيست را خراش بده تا یك ز رفقایمان می توان گفت كه، ا

برای اطمينان باید نقطه حساس مانند . "عامی ظاھر شود

برای اثبات این . طرز فكر آنان درباره زنان خراش را دھيم 

حرف چه شاھدی بھتر از این منظره تكراری و روزمره كه 

ر مردم با خيال راحت مشغول تماشای زنانی ھستند كه كا

مبتذل و  یكنواخت خانه، توان و وقت آنان را ھدر می دھد، 

خسته شان می كند، روحشان را پژمرده و ذھنشان را كند 
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. می كند، قلبشان را ضعيف و اراده شان را سست می كند

الزم به گفتن نيست كه منظور من خانمھای بورژوایی نيست 

متكار كه ھمه كار منزل و مراقبت از كودكانشان را بدوش خد

بحث من در مورد اكثریت زنان است كه شامل . می ریزند

حتی اگر آنھا روز را در . ھمسران كارگران نيز می شود

  " .كارخانه به سر برده و مزد گرفته باشند

تعداد بسيار كمی از شوھران، حتی از ميان پرولترھا  "

به فكر " كار زنانه"ھستند كه با كمك به ھمسرشان در این 

یا بخواھند وی را . ر زحمات و نگرانی ھای او باشندكاستن با

امتياز و مقام "خير، این خالف . كامال از این زحمت خالص كنند

. است، شوھری كه در پی استراحت و راحتی است" شوھر

زن در زندگی خانگی زن خویش ھر روز خود را با ھزاران كار 

اب حق باستانی شوھر و سرور و ارب. ناچيز قربانی می كند

بلحاظ عينی برده نيز از . زن بی سر و صدا پابرجا مانده است

.... ارباب انتقام می گيرد، این انتقام شكل پوشيده ھم دارد

من از زندگی كارگران با خبرم، این شناخت فقط از روی 

كتابھا نيست، فعاليت كمونيستی ما در ميان توده زنان و كار 

ز به ميزان قابل سياسی ما بطور كلی تربيت مردان را ني

باید دیدگاه برده دارانه را، ھم از ما . توجھی ایجاب می كند

این یكی از . حزب و ھم از ميان توده ھا ریشه كن كنيم

این وظيفه ھمانقدر عاجل و ضروری  وظایف سياسی ماست،

است كه تشكيل نھادی از رفقای زن و مرد كه از نظر تئوریك 

و كار حزبی را در ميان  و عملی به خوبی تربيت شده باشند

لنين به سئوال من درباره شرایط . زنان كارگر به پيش برند

حكومت :"كنونی در روسيه شوروی چنين پاسخ داد

دیكتاتوری پرولتری ـ و مسلما به ھمراه حزب كمونيست و 

اتحادیه ھای كاگری ـ ھر كوششی را بعمل می آورند تا بر 

فائق آیند و بدین ترتيب  دیدگاه ھای عقب افتاده مردان و زنان

نيازی به . روحيات كھنه و غير كمونيستی را ریشه كن كنند

گفتن نيست كه مردان و  زنان در مقابل قانون مساوی 

ما در ھمه عرصه ھا بوضوح شاھد خواست صادقانه . ھستند

ما روی زنان برای شركت در . به تحقق این برابری ھستيم

ونگزاری و دولتی حساب فعاليتھای اقتصادی، مدیریت، قان

ھمه رشته ھا و موسسات آموزشی یه روی زنان . می كنيم

تا بتوانند از نظر تخصصی و اجتماعی بھتر تعليم . باز است

ما در حال ایجاد آشپزخانه ھا و نھارخوریھا، رخت . ببينند

شوی خانه ھا، و بنگاه ھای تعميراتی عمومی و مشترك 

كستانھا، خانه ھای كودك ما داریم مھدكودكھا، كود. ھستيم

به یك . و موسسات آموزشی گوناگون را تاسيس می كنيم

كالم ما داریم صميمانه ملزومات برنامه خود را به اجرا می 

گذاریم تا وظيفه خانه داری و آموزش از عھده خانوار فردی 

بدین گونه است . خارج شده و به وظيفه جامعه تبدیل شود

دگی خانگی و تمامی كه زن از زنچيرھای كھنه بر

وابستگيھایی كه به شوھر خویش دارد رھا می شود؛می 

تواند توانایی ھا و تمایالت خود را بطور كامل در جامعه بروز 

كودكان نسبت به محيط خانه امكانات بھتری برای رشد . دھد

ما پيشرفته ترین قانون كار مربوط به زنان را در . می یابند

توسط نمایندگان رسمی كارگران و این قانون . جھان داریم

ما در حال تاسيس مراكز زایمان و . متشكل به اجرا در می آید

كودك، مراكز درمانی و بھداشتی مادران، -خانه ھای مادر

كالس ھای آموزشی در مورد نگھداری از نوزادان و كودكان، 

ما برای كمك به زنان محتاج و بيكار به . و امثالھم ھستيم

  ".نيمتالشی دست می ز

كامال می دانيم كه ھمه اینھا با توجه به احتياجات زنان  "

كاگر، ھنوز بسيار كم است، و اینكه ھنوز از رھای واقعی 

با وجود این، نسبت به شرایطی در . آنان بسيار فاصله دارد

روسيه تزاری و تحت سرمایه داری وجود داشت، قدم بسيار 

شرایط در نقاطی مضافا، در مقایسه با . بزرگی به جلو است

كه سرمایه داری ھنوز سلطه بالمنازع دارد، پيشرفت بسيار 

این یك شروع خوب در جھت صحيح است، و ما . زیادی است

. بطور مستمر و با تمام توان به توسعه آن ادامه خواھيم داد

به شما ھم اطمينان خاطر می دھيم زیرا ھرروز كه می گذرد 

يونھا زن ما امكان روشنتر می شود كه بدون حضور ميل

فكرش را  بكنيد، این در كشوری كه دھقانان . پيشرفت نداریم

. ھشتاد درصد جمعيت را تشكيل می دھند چه معنی دارد

كشت و زرع دھقانی كوچك، با خود خانه داری فردی و انقياد 

شما از این جھت در شرایطی به . زنان را بھمراه می آورد

به شرط اینكه پرولتاریا شما مراتب بھتر از ما خواھيد بود، 

باالخره درك كند كه از نظر تاریخی زمان كسب قدرت برای 

در ضمن، ما با وجود تمام مشكالت، . انقالب، فرا رسيده است

با افزایش مشكالت نيروھای . نااميدی به خود راه نمی دھيم

ھمچنين ضرورت عملی، مارا وادار به . ما ھم رشد می كنند

منظورم . ه آزاد كردن توده زنان می كندیافتن راھھای تاز

ھمبستگی رفيقانه كمونيستی است و نه ھمبستگی 

بورژوازیی كه رفرميستھا موعظه می كنند؛ رفرميستھایی 

كه شور انقالبی خود را ھمانند بوی سركه ارزان از دست 

ھمبستگی انقالبی باید با ابتكارات فردی ھمراه . داده اند

به فعاليت جمعی تبدیل شده با آن باشد؛ تا این ابتكارات 

تحت دیكتاتوری پرولتاریا، آزادی زنان از طریق . تركيب شود

. تحقق بخشيدن به كمونيسم، در دھات نيز پيش خواھد رفت

از این جھت من از مكانيزه كردن صنعت و كشاورزی انتظار 

مشكالت این راه عظيم ! این یك طرح مھم است. زیاد دارم

برای غلبه بر مشكالت . العاده ای عظيم است، به طرز خارق
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، آنيسا آرماند یکی از رھبران برجسته ١٩١٩در سپتامبر 
جنبش رھایی زن در کشور شوراھا، در بحبوحه جنگ داخلی 

اگر رھایی زنان بدون کمونيسم قابل تصور : "اعالن کرد
." کمونيسم ھم بدون رھایی زنان قابل تصور نيستنباشد، 

عاجز از درک " کمونيستھا"دیدگاھی که ھنوز بسياری از   )۴(
بستر این دیدگاه دیالکتيکی عميق، پراتيک . آن ھستند

انقالبی ميليونھا زن کارگر و دھقان در روسيه بود که به 
انقالب . صحنه مبارزه طبقاتی گام گذاشته بودند

بيان گسستی تاریخی از انقالب ) کمون پاریس ھمچون(اکتبر
ھای بورژوایی قرن ھيجده و نوزده بود و به ھمين دليل نقطه 
عزیمت نوینی در رابطه با رھایی بشریت و رھایی زنان بطور 

البته این نقطه عزیمت نوین تاریخی از ھمان ابتدا . خاص  بود
که در . با محدودیت ھای عينی و ذھنی مشخصی روبرو شد

  . ادامه مقاله بدان خواھيم پرداخت

  قبل از انقالب اکتبر

ھمانگونه که در ابتدا گفته شد، بلشویک ھا در ارتباط با ....
چگونگی برخورد به مسئله زنان عمدتا تحت تاثير خط غالب 

انترناسيونال دو به دليل رشد . بر انترناسيونال دو بودند
زنان را مورد جنبش زنان و مبارزات خطی بر سر آن، مسئله 

این توجه بطور عمده  از زاویه قبول شعار حق . توجه قرار داد
شعاری که زمانی مورد مخالفت . رای برای زنان بود

دفاع از . بخشھایی از رھبران این انترناسيونال قرار داشت
حق رای برای زنان کارکردی متناقض برای انترناسيونال دوم 

ت مسئله زنان و توجه از یکسو بيان تاکيد بر اھمي. داشت
از سوی دیگر گرایشات رو به . طبقه کارگر به این موضوع بود

رشد پارلمانتاریستی و رفرميستی درون انترناسيونال دو را 
این گرایش به زنان به ویژه زنان کارگر به . نيز پاسخ می داد

مثابه منبعی برای جمع آوری رای نگاه می کرد نه به عنوان 
که می تواند محرک انقالب پرولتری  یک نيروی اجتماعی

  . باشد

بعالوه، بلشویک ھا مانند اغلب احزاب سوسيال دمکرات 
عضو انترناسيونال دوم فکر می کردند، مسئله زنان یک 

از نظر این ) ۵(. مسئله رفرميستی و صرفا دمکراتيک است
سوسيال دمکراتھا مطالبات زنان خصلتی بورژوا دمکراتيک 

ت در چارچوبه نظام سرمایه داری  داشت که می توانس
آنان برای مقابله با نفوذ زنان بورژوا در جنبش . تحقق یابد

مانند برابری دستمزد (زنان بر مطالبات اقتصادی زنان کارگر 
تاکيد می ) ميان زن و مرد و ایجاد مھد کودکھا و غيره

زنان سوسياليست در آن دوره تصور  می )  ۶.(گذاشتند
ین طریق می توان تمایز خود را با زنان بورژوا کردند تنھا از ا

نشان داد و مانع سازش طبقاتی و دنباله روی زنان کارگر از 
از نظر سازمانی نيز مدافع ایجاد تشکالت . زنان بورژوا شد

  . زنان کارگر بودند که مستقل از زنان بورژوا باشد

حزب بلشویک این دیدگاه و خط را در مورد مسئله زنان 
برخورد بلشویک . به پراتيک گذاشت ١٩٠۵ – ١٧ھای طی سال

ھا به مسئله زنان نمی توانست تحت تاثير ویژگی ھای 
استبداد تزاریسم جای . مبارزه طبقاتی در روسيه نيز نباشد

در نتيجه . چندانی برای پارلمانتاریسم باقی نمی گذاشت
برای بلشویک ھا بسيج زنان صرفا بر مبنای حق رای چندان 

بعالوه  رقابت حادی ميان آنان با . ت نداشتموضوعي
 - که مخالفت ھایی با تزار داشتند  -بورژوازی ليبرال روسيه 

روسيه شکاف عميق ميان طبقه  ١٩٠۵انقالب .  وجود داشت
شکافی که با حمایت . کارگر و بورژوازی ليبرال را نشان داد

این شکاف . بورژوازی از جنگ جھانی اول بسيار عميقتر شد
ينه سياسی چندانی  برای اتحاد بلشویک ھا با زم

این شرایط سياسی . فمينيستھای بورژوا باقی نگذاشت
مشخص ھمراه با خط انقالبی لنين در ارتباط با تدارک 
انقالب، موقعيت بلشویک ھا را در مورد جنبش رو به رشد 

  . زنان روسيه تعيين کرد

پيش . جنبش زنانی در روسيه موجود نبود ١٩٠۵تا سال 
از آن تشکالت محدودی از زنان تحصيلکرده موجود بود که 

این تشکالت . عمدتا شامل فمينستھای آریستوکرات بودند
سواد آموزی زنان را تبليغ می کردند، کارھای خيریه سازمان 
می دادند و در مواقع جنگ زنان را برای توليد یونيفورم ارتش 

گسترده با آغاز بيداری واقعی زنان بطور . بسيج می  کردند
برای نخستين بار . شروع شد ١٩٠۵انقالب بورژوا دمکراتيک 

روسيه شاھد جلسات عمومی بود که زنان در مورد حقوق 
یک تشکيالت   ١٩٠۵در فوریه . شان صحبت می کردند

" اتحادیه زنان برای حقوق برابر"سراسری فمينيستی به نام 
ن، از روشنفکران، معلما(توسط زنان طبقه متوسط 

ایجاد شد که سریعا رشد کرد و توجه عده زیادی )  خبرنگاران
این تشکل خواھان اصالحات . از زنان کارگررا بخود جلب کرد

حقوقی : بورژوا رادیکالی در زمينه حقوق سياسی زنان بود
مانند حق رای بدون تبعيض جنسيتی، ملی و مذھبی و 

ته ھای اکثریت این زنان به خواس. برابری در مقابل قانون
اعضای این تشکيالت . زنان کارگر توجھی نشان نمی دادند

ایفا  ١٩٠۵نفر رسيده بود نقش فعالی در انقالب  ٨٠٠٠که به 
جھت گيریھای کلی سياسی این تشکل به طيف چپ . کردند

  . روسيه نزدیک بود

حزب مترقی "ھمزمان تشکل ليبرال فمينيستی به نام 
بر خواسته ھای  وجود داشت که عليرغم اینکه" زنان

اقتصادی زنان کارگر و دھقان و کال خواسته ھای مطالبات 
زنان بيشتر پافشاری می کرد با این حال سياست 

این تشکل قانون گرا بود . سازشکارانه ای را تبليغ می کرد
حتی . وعليه خشونت انقالبی و مبارزه انقالبی تبليغ می کرد

رر زنان و کودکان با این استدالل که اعتصاب کارگران به ض
این تشکل قادر به بسيج نيرو . است با آن مخالفت می کرد

چندانی نشد ولی رھبران آن ھمواره در مقابل احزاب چپ 
  . جبھه می گرفتند

با گسترش صفوف زنان کارگر در صنایع، نقش زنان در 
کارگران طی اعتصاباتی . مبارزات کارگری برجسته تر شد

کنند که کار شبانه زنان و کودکان را توانستند تزار را وادار 
با وجود اینکه زنان ھمانند مردان در . بطورقانونی لغو کند

و اعتصابات کارگری قبل و بعد از آن شرکت  ١٩٠۵انقالب 
داشتند اما سوسيال دمکراسی روسيه پایه چندانی بين 

این ضعف تا زمان انقالب اکتبر و حتی بعد از آن . زنان نداشت
زنان کارگر  تمایلی به عضویت در حزب یا . اندنيز باقی م

فقط  ١٩٠٧برای مثال در سال . سندیکاھای کارگری نداشتند
درصد از اعضای سندیکای صنایع نساجی را کارگران زن  ۴/۴

تشکيل می دادند که بھيچوجه متناسب با تعداد گسترده 
در کنگره ششم حزب . زنان کارگرشاغل در این رشته نبود

نماینده فقط ده تن یعنی  ١٧١از  ١٩١٧سال بلشویک در 
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حتی پس از  انقالب یعنی . درصد نمایندگان، زن بودند ۶حدود 
  . درصد رسيد ٨، تعداد زنان عضو حزب به  ١٩٢٢در سال 

بلشویک ھا تالش می کردند  زنان کارگر را از جلسات 
آنان روی خوشی به تشکل . فمينيست ھای بورژوا دور کنند

حتی با تالشھای رفقای زنی . شان نمی دادندمستقل زنان ن
برای مثال . چون کولنتای ھم چندان ھمراھی نمی کردند

زمانی که اولين تالش کولنتای به بار نشست و توانست 
تعدادی از زنان کارگر را در  پترزبورگ متشکل کند فعالين 
. محلی حزب از دادن مکانی برای جلسات زنان دریغ کردند

ای و زنان کارگر به محل جلسه خود در یکی از وقتی که کولنت
: کلوب ھای کارگری رسيدند بر سر در محل نوشته بود

جلسه زنان ملغی شد و فردا ھم جلسه فقط برای مردان "
به ھمين دليل فعاليت کلوب زنانه کولنتای چندان پا ." است
  . نگرفت

ولی عليرغم این مانع تراشی ھا زنانی چون کولنتای به 
و سرانجام این تالشھا منجر به  .ی خود ادامه دادند تالشھا

نفره مختلطی شد که دو سوم  ٣٠٠تا  ٢٠٠کلوب مطالعاتی 
این کلوب ھم  بواسطه حاد . شرکت کنندگان آن زن بودند

شدن اختالفات سياسی ميان بلشویک ھا و منشویکھا عمال 
عده ای ھم تحت عنوان اینکه زنان روشنفکر . از رونق افتاد

ید در جلسات زنان کارگر حضور داشته باشند مانع از نبا
  . شرکت کولنتای در این جلسات شدند

زنان یک پنجم اعضای  ١٩٠۵ – ١٩٠٨طی سالھای انقالب 
را ) که شش ھزار تن عضو داشت(کلوب ھای کارگری 
سال  ٢۵بيشتر این زنان باسواد و  زیر . تشکيل می دادند

  . بودند

تشکيل شد  ١٩٠٨در دسامبر  اولين کنگره زنان روس که
آیينه تمام نمای رابطه زنان فمينيست با زنان سوسياليست 

این کنگره  توسط گروھھای مختلف زنان برای اتحاد با . بود
جنبش زنان : "شعار کنگره این بود. یکدیگر تشکيل شده بود

  ." چه پرولتری چه بورژوایی، باید برای ھمه زنان باشد

خالف شرکت در این کنگره بودند اما بلشویک ھا در ابتدا م
زمانی که با  عالقه زنان کارگر به شرکت در این کنگره روبرو 

ریاست ھيئت . شدند به اجبار در این کنگره شرکت کردند
این . نمایندگی بلشویک ھا در این کنگره بر عھده یک مرد بود

امر خود نشانه ضعف و محدودیت آشکار این حزب در رابطه 
ھيئت نمایندگی تالش داشت بر توھم . زنان بودبا موضوع 

زنان کارگر نسبت به فمينيست ھای بورژوا غلبه کند و 
ضمن اینکه آماده بود .  ھمکاری ميان آنھا را به حداقل رساند

که در اولين فرصت در صورتی کنگره با خواسته ھای آنان به 
در مقابل منشویکھا خواھان . توافق نرسد آنجا را ترک کنند

که . اتحاد وسيع و دمکراتيک ميان زنان در کنگره بودند
منطبق بر خط سياسی شان مبنی بر اتحاد با بورژوازی 

جلسه آمادگی در بين  ۵٠قبل از کنگره  حدود . ليبرال بود
نفر در آن شرکت  ۵٠٠ – ۶۵٠زنان کارگر تشکيل شد که حدود 

ه بسيار با این وجود تعداد نمایندگان زن کارگر در کنگر. کردند
نفر  ۴۵نماینده حاضر در این کنگره فقط  ١٠۵٣از . محدود بود

سه قشر متفاوت از زنان در این . نماینده زنان کارگر بودند
عده ای از زنان طبقات حاکمه، عده : کنگره حضور داشتند

محدودی از زنان کارگر و اکثریت زنان روشنفکر و تحصيلکرده 

تمایلی به اتحاد سياسی وابسته به اقشار مرفه جامعه، که 
  .  با بلشویکھا نداشتند

. جلسات کنگره شاھد مشاجرات سياسی حاد بود
فمينيست ھای بورژوا بر حقوق فردی و مشترک زنان تاکيد 
داشتند و خواھان اتحاد زنان صرفنظر از تعلقات حزبی و 

در مقابل بلشویک ھا می گفتند زنان طبقات . طبقاتی بودند
مختلف از حقوق متفاوتی برخوردارند و باید به اشکال 

قوق جمعی خود مبارزه کنند و بر تشکل مختلف برای ح
در روز آخر کنگره نمایندگان . جداگانه زنان کارگر تاکيد داشتند
اما منشویکھا در جلسه باقی . بلشویک جلسه را ترک کردند

کولنتای که در آن دوره با منشویکھا سمت گيری . ماندند
داشت اما موضعش در این کنگره با ھر دو جناح حزب 

گرچه نظرات تئوریک کولنتای . ت فرق داشتسوسيال دمکرا
سر مسئله زنان کيفيتا متفاوت از دیگر سوسياليستھای آن 
دوره  نبود اما وی تاکيد داشت که باید بر سر مسئله زنان 
باید تضاد بين سوسياليست ھا و فمينيست ھا را مشخص 

  . کرد

، عقبگردی در اوضاع سياسی  ١٩٠۵با شکست انقالب 
ت و فعاليتھای سياسی سرکوب یا بسيار کشور صورت گرف

این وضعيت تا اعتالی مجدد جنبش کارگری در . محدود شدند
پدیده  ١٩١٠ – ١٩١۴طی سالھای . روسيه ادامه داشت

در بسياری از . جالبی در جنبش کارگری این کشور بروز یافت
اعتصابات کارگری زنان کارگر مطالبات مشخص خود را طرح 

از اعتصابات بزرگ در اعتراض به  حتی برخی. می کردند
برخوردھای مردساالرانه و توھين آميز سر کارگرھا و یا 
کارکنان بخش اداری کارخانه ھا نسبت به زنان کارگر آغاز 

زنان می خواستند که احترام آنان نگه داشته شود، با . شد
این . آنان با ادب حرف زده شود و فحش به آنھا داده نشود

  . آگاھی زنانه در بين زنان کارگر بود امر نشان از رشد

،  اولين مراسم ھشت مارس روز جھانی ١٩١٣در سال 
زن در روسيه عليرغم جو پليسی برگزار شد و در آن ھزار نفر 

ارگان (قبل از این مراسم، روزنامه پراودا . شرکت کردند
ستونی را به چاپ نامه زنان کارگر اختصاص ) بلشویک ھا

نين به  دليل افزایش نامه ھای  برای این به پيشنھاد ل. داد
. انتشار یافت" زنان کارگر"ستون، نشریه جداگانه ای به نام 

این نشریه مورد استقبال قرار گرفته و در سطح وسيعی 
و تا شروع جنگ جھانی اول ھفت شماره از این . پخش شد

سرمقاله شماره اول این نشریه که . نشریه انتشار یافت
يف شد به تفاوت ميان بلشویک ھا و بورژوا توسط پليس توق

  . فمينيست ھا اختصاص یافت

جنگ امپریاليستی شکاف و آنتاگونيسم ميان زنان 
تمام . سوسياليست با فمينيستھای بورژوا را عميقترکرد

گروه ھای فمينيست به واگن ميھن پرستی تزاریسم پریدند و 
زندگی  جنگ تاثيرات تعيين کننده ای بر. مدافع جنگ شدند
از یکسو به دليل شرکت مردان در جنگ . زنان کارگر داشت

و از سوی دیگر جنبش . تعداد زنان کارگر روبفزونی گذاشت
کارگری که طی اولين ماھھای جنگ سرکوب شده بود توسط 

روحيه انقالبی در ميان زنان . زنان کارگر دوباره قد برافراشت
شورش "دند که این زنان کارگر بو. کارگروسيعا شيوع یافت

در ژانویه . را در سن پترزبورگ و مسکو آغاز کردند" ھای نان
در یک گزارش پليس مخفی آمده بود که زنان از  ١٩١٧
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آنان انبار باروتی . بسياری از مردان به انقالب نزدیکترند
  . و چنين نيز شد. ھستند که با یک جرقه منفجر می شوند

در تدارک  ١٩١٧ حتی وقتی زنان کارگر سن پترزبورگ در
برگزاری مراسم ھشت مارس  روز جھانی زن بودند رھبران 
. محلی بلشویک در ابتدا از آنان خواستند که زیاد شلوغ نکنند

زنان کارگر کميته ھای دفاع ایجاد کردند و اعتصاب براه 
انداختند، اعتصاباتی که سریعا پایه گرفت و حزب بلشویک 

کارگر ابزارھای کار را بر ھزار  ٢٠٠. ھم با آنھا ھمراه شد
آغاز شد که به  ١٩١٧زمين نھادند و بدینسان انقالب فوریه 

  .واسطه اش تزاریسم سرنگون شد

در پی این انقالب حداقل دستمزد برای کارگران تعيين 
قبل از آن زنان . روبل برای مردان ۵روبل برای زنان،  ۴: شد

  . نصف مردان دستمزد دریافت می کردند

نقالب فوریه نقش پيشرویی ایفا کردند اما این زنان در ا
تاکيد ویژه ای  ١٩١٧لنين در آوریل . نقش چندان ادامه نيافت

زنان اگر در : "بر فعاليت سياسی در بين زنان کرد و گفت 
شرکت نکنند، نمی توان از دمکراسی ..... زندگی سياسی 

به ) ٧( ."کامل و پایدار حرفی زد تا چه رسد به سوسياليسم
زنان "پيشنھاد لنين دفتر زنان حزب تشکيل شد و نشریه 

ھزار  ۵٠تا  ۴٠تيراژ این نشریه به . مجددا انتشار یافت" کارگر
این نشریه عمدتا به افشای جنگ، افشای کار . رسيد

کودکان، خواست ھشت ساعت کار و مسائل مربوط به 
حزب کلوب . جنبش زنان در روسيه و خارج از آن می پرداخت

یادی ایجاد کرد که ھدف اصلی اش فعال کردن زنان ھای ز
  . کارگر غير حزبی بود

  دستاوردھای اکتبر و جھش فکری لنين 

با پيروزی انقالب اکتبر تمامی عالئم و نشانه ھایی که 
مھر نابرابری زن و مرد بر خود داشت، رسما و قانونا از ميان 

  . برداشته شد

تبر، ازدواج مدنی ھفته پس از پيروزی قيام مسلحانه اک ۶
دسامبر ھمان  ١٩در . جایگزین ازدواج مذھبی در کليسا شد

پروسه آن بسيار . سال حق طالق به رسميت شناخته شد
ساده شد، بطوری که در صورت توافق دو طرف طالق ھمان 
لحظه صورت می گرفت و در صورت مخالفت یکی از طرفين، 

د و دليل دادگاه کوتاھی تشکيل می شد که در آن ھيچ شاھ
در نتيجه روسيه شوروی تنھا کشوری در . و مدرکی الزم نبود

اختيارات . جھان بود که در آن آزادی طالق متحقق شد
انتخاب نام خانوادگی . قانونی مردان بر زن و فرزند لغو شد

حق ارث از ميان . مشترک به توافق طرفين واگذار شد
. نی شدزایمان زنان در بيمارستان ھا مجا. برداشته شد

جھت آزادی زنان، داشتن فرزند کمتر تبليغ می شد و بر 
و . سقط جنين نيز قانونی شد  ١٩٢٠ھمين مبنا درنوامبر 

بدین طریق اتحاد شوروی اولين کشور اروپایی بود که سقط 
 . جنين را قانونی کرد

بلشویک ھا و بطور مشخص لنين می دانستند که برابری 
ی نيست و بدون تغيير پایه قانونی به معنای برابری واقع

ھای اقتصادی خانواده سنتی، برابری زن و مرد  ممکن 
عليرغم تمامی : "لنين با صراحت تاکيد کرد که. نيست

قوانينی که زن را آزاد می کند، زن کماکان برده کار خانگی 

حرکت بسوی آزادی واقعی زن، زمانی آغاز می شود . است
پرولتاریای در قدرت،  که یک مبارزه ھمه جانبه به رھبری

عليه کارخانگی صورت گيرد و پروسه تبدیل تمام و کمال کار 
خانگی به اقتصاد سوسياليستی در سطح وسيع نيز آغاز 

کولنتای نيز جدایی آشپزخانه از ازدواج را  )٨."(شده باشد
ھمه اینھا  . رفرمی ھم تراز با جدایی کليسا از دولت دانست

بی حزب بلشویک در رابطه با  نشانه جھت گيری ھای انقال
گرچه ھنوز درک روشنی از اقتصاد .  رھایی زنان بود

سوسياليستی در ميان بلشویک ھا وجود نداشت و مھمتر از 
آن گرایش عمومی آنان این بود که صرفا با  شاغل شدن ھر 

  . چه بيشتر زنان، ستم بر آنان از بين خواھد رفت

ردن کار خانگی به در آن دوره بلشویک ھا برای محدود ک
سازمان دادن مھد کودک، رستورانھای عمومی و 
لباسشویی ھای عمومی و محلی برای وصله پينه کردنھای 

نود درصد  ١٩١٩ – ٢٠طی سالھای . عمومی پرداختند
. جمعيت پتروگراد در رستورانھای عمومی غذا می خوردند

 ١٩٢٠طی سال . درصد می رسيد ۶٠این رقم در مسکو به 
ميليون شھر نشين به شکلی از رستورانھای  ١٢ تقریبا

برای کم کردن بار زنان در زمينه . عمومی استفاده می کردند
و . مراقبت از کودک بر وظایف دولت در قبال کودکان تاکيد شد

." ( مسئله کودکان، مسئله دولت است"حتی اعالن شد که 
به جوانب متناقض و نادرست این بحث در انتھای مقاله 

  .) خته خواھد شدپردا

حزب و دولت پرولتری نه تنھا قوانينی را به نفع زنان به 
تصویب رساند بلکه با بسيج زنان، کارزار ھای توده ای 

طبق . گسترده ای برای تحقق اھداف فوق سازمان داد
رھایی زنان کارگر، مسئله خود زنان کارگر "رھنمود لنين 

 ١٩بلشویک در بدین منظوراولين کنفرانس زنان ) ٩." (است
فراخوانده شد که ھشتاد ھزار زن را نمایندگی  ١٩١٧نوامبر 
یکسال بعد اولين کنفرانس زنان کارگر با حضور . می کرد
نماینده زنان کارگر و دھقان از نواحی مختلف برگزار  ١١۴٧
در این کنفرانس طرح ھایی  برای رھایی زنان از قيد و . شد

نی و مبارزه برای از بين بند کار خانگی، تبليغ زندگی کمو
تزھای اصلی این کنفرانس . بردن فحشا به تصویب رسيد

که در دوره جنگ (توسط  انيسا  آرماند و الکساندرا کولنتای 
لنين . تدوین شد) امپریاليستی به بلشویک ھا پيوست

تجربه تمام جنبش ھای آزادیبخش نشان : "قاطعانه تاکيد کرد
زان شرکت زنان در آن بستگی داد که  پيروزی انقالب به مي

کولنتای تاکيد  ١٩١٩در ھشتمين کنگره حزب در مارس  ."دارد
کرد که ستم بر زنان موجب می شود که زنان نتوانند در 

باید با شرایطی که موجب "زندگی سياسی شرکت کنند و 
ستم بر زن می شود مبارزه کنيم تا بتوانيم زن را از قيد 

  )١٠." (يممادریت و کارخانگی آزاد کن

بخشی از دبير خانه کميته مرکزی  ١٩١٩در سپتامبر 
مسئوليت این . سازمان داد" ژنوتدل"حزب، کميته ای به نام  
رھبری کليه فعاليت ھا " ژنوتدل. "کميته با انيسا آرماند بود

تيراژ . در رابطه با زنان را در سراسر شوروی بر عھده گرفت
به سی ھزار  "زنان کمونيست"مجله ماھانه این نھاد به  نام 

بسيج زنان برای " ژنوتدل"یکی از اھداف . رسيده بود
تا . عضویت در حزب و رفع کمبودھای حزب در این زمينه بود

درصد کل  ۴/٧حدود ( ۴۵٢٩٧آن زمان کل تعداد زنان حزب به 
واحد محلی کنفرانس " ژنوتدل.  "رسيده بود) اعضای حزب
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مختلف سازمان  نمایندگان زنان کارگر و دھقان را در نواحی
نفر رسيد  ۵٨٠٠٠تعداد کل نمایندگان به  ١٩٢٣در اواخر . داد

 ٢دوره نمایندگی . که چند ميليون زن را نمایندگی می کردند
زنان را در سطح وسيع در گير اداره " ژنوتدل. "ماه بود ٣تا 

این نمایندگان درگير ایجاد . امور جامعه و دولت کرد
خوریھای عمومی، مراقبت از موسسات کمونی از قبيل نھار 

برخی نمایندگان در دادگاھھای . کودکان و مھد کودک شدند
یکی از مھمترین . خلق نقش قاضی را نيز بر عھده داشتند

" ژنوتدل. "سواد آموزی توده ھای زن بود" ژنوتدل"وظيفه 
ھمچنين کارزارھایی برای بسيج زنان در حمایت از جنگ 

کی و تامين ارتباطات ارتش خدمات پزش: داخلی سازمان داد
سرخ  و یاری رساندن به کودکان بی سرپرست و خانواده 

محتاج مقاله " ژنوتدل"بررسی فعاليت ھای . ھای سربازان
  . جداگانه ای است

تجربه زنان بلشویک در بسيج زنان مناطق عقب مانده 
. چون مناطق مسلمان نشين آسيایی در خور توجه است

تن قدرت سياسی مجبور بودند تا بلشویک ھا با وجود داش
مدتھا به شکل مخفی در ميان زنان این مناطق فعاليت 
آگاھگرانه انجام دھند و آنھا را نسبت به ماھيت ضد زن 

تا زنان محروم . رسوم  پدرساالرانه و سنن مذھبی آگاه کنند
این مناطق خود داوطلبانه و به شکل  توده ای این مناسبات 

برای مثال حجاب و روبنده از سر . دارتجاعی را بزیر کشن
کليه دستاوردھای انقالبی . بردارند و آنرا در آتش بسوزانند

فوق محصول تالش آگاھانه و فعاليت شبانه روزی ھزاران 
زنانی چون آنيسا آرماند که سرانجام . ھزار زن کمونيست بود

به مرض وبا  ١٩٢٠به علت شدت کار از پای افتاد و در اکتبر 
   .درگذشت

درک عميقتر کمونيستھا از مسئله زن محصول چنين 
درک تئوریک پرولتاریای در قدرت .  تالشھایی ارزنده ای بود

زمانی که . زمانی ارتقا یافت که بطور عملی با آن روبرو شد
پرولتاریا در حال دست و پنجه نرم کردن برای جایگزینی 
ن مناسبات نوین با  مناسبات کھنه است شناخت از ماھيت ای

مناسبات، بطور مشخص شناخت از ستم بر زن و مکانيسم 
این مسئله در . ھای این ستم ھمه جانبه تر می شود

مصاحبه تاریخی لنين با کالرازتکين در مورد مسئله زنان در 
سخنان لنين بيان شناخت . منعکس است ١٩٢٠پائيز سال 

عميقتر او از این مسئله و مھمتر از آن نشانه گسست او از 
. ھایی است که تا آنزمان در جنبش کمونيستی رایج بوددرک

این مصاحبه نشان می دھد که چگونه برای نخستين بار در 
تاریخ، طبقه کارگر حل مسئله زنان را بطور عملی در دست 
. گرفته و آنرا از چارچوبه انقالب ھای بورژوایی خارج می کند
ه برای نخستين بار، حل یکی از مھمترین تضادھای جامع

دغدغه ھای . بشری به دیکتاتوری پرولتاریا گره می خورد
پيش داوری ھای "لنين در این مصاحبه در  نقد آنچه که خود 

می نامد ذره ای امتياز دادن به " ادبيات فمينيستی
مردساالری نيست بلکه نشانه تالش او برای در دست گرفتن 
مسئله زنان توسط پرولتاریا و خارج کردن آن از دست 

شاھد این مدعا بحثھای عميقی است که . رژوازی استبو
لنين در رابطه با نقش کار خانگی در برده نگھداشتن زنان 

تاکيد لنين بر کارخانگی در برده نگھداشتن . جلو می گذارد
زنان و اینکه چگونه زنان بار بی معنا ترین، طاقت فرساترین و 

ادگی را حوصله سر برترین زحمات در آشپزخانه و امور خانو
مھمتر از آن لنين نقش . بدوش می کشند، قابل توجه است

مردانی را که براحتی ھمچون آقا و ارباب شاھد این صحنه 
امتياز و مقام  "لنين . ھا ھستند زیر سئوال می کشد

وابستگی تام به "، "حقوق باستانی شوھر"، "شوھر
را به مصاف می طلبد و مبارزه با " سلطه مردان"و " شوھر

را ھم در حزب و ھم در ميان مردم " صاحب –برده "نش بي
لنين در این مصاحبه . جزو وظایف سياسی حزب می داند

برای نخستين بار در توصيف بسياری از کمونيستھا می گوید 
تا . نقاط حساس طرز فکر آنان درباره زنان را خراش داد"باید 

 این امر نشان پيشرفتی کيفی و مھم." یک عامی ظاھر شود
در نقد نفوذ دیدگاه ھای مردساالرانه در ميان 

نفرت لنين از ھر گونه امتيازات مردانه و ھر . کمونيستھاست
حتی زمانی که بر زنان طبقات دارا روا (گونه ستم و تبعيض 

و ضرورت اتخاذ روش ھای انقالبی برای حل این ) می شود
مسئله، انعکاس گسست جدی از بينش و روش غالب 

لنين این . نال دوم نسبت به مسئله زنان بودبرانترناسيو
پرسش گزنده را طرح می کند که چرا تعداد زنان در حزب و 

لنين در رابطه با سازمان . اتحادیه ھای کارگری کم ھستند
یابی زنان، تفکر دگماتيستی را نقد می کند که ضرورت ایجاد 

یک  گروھھای ویژه برای کار در ميان زنان را رد کرده و تنھا به
در . قناعت می کردند) اتحادیه کارگری(شکل سازمانی 

ھمين ارتباط او فراخوان مطالعه و تحقيق در زمينه چگونگی 
   .....سازمان یابی زنان را می دھد

  : منابع و توضيحات 

. جی –" زندگی الکساندرا کولنتای: فمينيستھای بلشویک"ـ  ۴

   ١٩٧٩کلمنتس، انتشارات بلومنتان، . ای

ثریت چپ ایران کماکان بر این باورند که مسئله زنان یک ـ اک ۵

در ادامه این سلسله . مسئله بورژوا دمکراتيک و رفرميستی است

  . مقاالت به نقد این دیدگاه خواھيم پرداخت

در جامعه سرمایه " دستمزد برابر زن و مرد"ـ در مورد شعار  ۶

معه داری و ھمچنين پيچيدگی ھا عملی کردن این شعار در جا

این شعار . سوسياليستی در ادامه این مجموعه پرداخته خواھد شد

بين کار زن با رھایی زن تفاوت . اساسا ناظر بر موقعيت کار زن است

تکيه صرف بر شعار دستمزد برابر لزوما به . کيفی موجود است

این شعارعمدتا موقعيت زن را در رابطه با . معنای رھایی زنان نيست

و تا حدی .  مشخصا توزیع درآمد بھبود می بخشدمناسبات توليدی 

اما . در ھمين رابطه ایده ھای مردساالرانه را زیر ضرب قرار می دھد

جوانب مختلفی را  –بویِژه در زمينه مناسبات اجتماعی  –رھایی زن 

  . در بر دارد که صرفا با دستمزد برابر پاسخ نمی گيرد

، کتاب اول، ٢٠ار، جلد لنين ، مجموعه آث –"  ١٩١٧انقالب "ـ   ٧

  .  ١۴٢، بزبان نگليسی، صفحه ١٩٢٩

   ۶۵ – ۶۶، صفحات ٢ـ منبع شماره  ٨

   ٧٢، صفحه ٢ـ منبع شماره  ٩

ھيدن، منتشره در . ای.سی –" ژنوتدل و حزب بلشویک"ـ   ١٠
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این امر انجام پذیر . جامعه را در آن غيرممکن خواھد ساخت

بطور است، زیرا مالکيت خصوصی ملغی می گردد و کودکان 

اشتراکی پرورش داده خواھند شد و بدین وسيله دو پایه 

اساسی ازدواج ھایی که تاکنون مرسوم بوده است یعنی 

وابستگی زن به شوھر و فرزندان به پدر و مادر، که به 

این . مالکيت خصوصی مقيد بوده اند، منھدم می گردد

) فيليستينھا(پاسخی است به تنگ نظران اخالق پرست 

اشتراک زنان . اک زنان در جامعه کمونيستیعليه اشتر

رابطه ایست که به جامعه بورژوائی تعلق دارد و امروز به 

ليکن . تظاھر می کند )خود فروشی( شکل کاملش در فحشا

ریشه فحشا در مالکيت خصوصی است و ھمراه آن نيز 

بنابراین اجتماع کمونيستی نه تنھا . سرنگون خواھد شد

  .ر نمی سازد، بلکه به آن پایان می دھداشتراک زنان را برقرا

  اصول کمونيسم –انگلس 

  فوریه و آزادی زن

وقتی بورژوازی و پيغمبران پرشور پيش از انقالب و 

چاپلوسان نفع طلب بعد از انقالب سخن می گویند فوریه 

از فقر مادی و معنوی عالم بورژوائی . مچشان را می گيرد

در برابر وعده ھای فریبنده  بيرحمانه پرده بر می دارد و آن را

فيلسوفان قرن روشنائی می گذارد که سخن از جامعه ای 

می گفتند که در آن فقط عقل حکمفرما است و از تمدنی که 

خوشبختی عام را به ھمراه خواھد داشت و از کمال یافتن 

و نيز این وعده ھا را در برابر کلمات رنگارنگ . بی حد انسان

د قرار می دھد، او ثابت می کند که ایدئولوگھای معاصر خو

چطور پرطمطراق ترین جمله پردازیھا ھميشه مربوط به رقت 

انگيزترین حقایق ھستند و طنز و کنایه برنده خود را بر این 

فوریه فقط یک . شکست جبران ناپذیر عبارات فرومی ریزد

منتقد نيست، طبع شادش از او یک طنزنویس ساخته است، 

سودجوئی دیوانه واری . طنزنویسان تاریخیکی از بزرگترین 

را که بعد از انقالب رشد می کند و طرز فکر دکانداری را در 

ھمه تجارت آن عصر، با مھارت تمام طراحی می کند، و از این 

و از آن استادانه تر انتقاد اوست از . کار حظ فراوان می برد

اشکالی که روابط جنسی و موقعيت زن در جامعه بورژوائی 

او اولين کسی است که این حقيقت را . به خود گرفته است

بيان کرد که در یک جامعه معين، درجه آزادی زنان مقياس 

  آنتی دورینگ –انگلس          .طبيعی آزادی عمومی است

  زنان و انقالب

ھيچ حزب دمکراتی در جھان یا در ھيچ یک از جمھوریھای 

پيشرفته بورژوائی نيست که طی دھھا سال در این رابطه 

یک صدم آنچه را که ما ظرف یک سال حکومت ] رابطه زنان[

ما حقيقتاً نگذاشته ایم که . خود کرده ایم، انجام داده باشد

رابری کوچکترین چيزی از این قوانين شرم آور مربوط به ناب

حقوق زنان، موانع در راه طالق و رسوم حقيری که مشایع 

اینھا ھستند، عدم شناسائی فرزندانی که خارج از ازدواج 

متولد می شوند، جستجوی اصل و نسب و غيره دوام 

قوانينی که به تعداد زیادی در کشورھای سرمایه . بياورند

و . اندداری وجود دارند و مایه شرم سرمایه داری و بورژوازی 

  ...ما ھزار بار حق داریم به آنچه در این زمينه کرده ایم بباليم 

زنان عليرغم ھمه قوانين رھائی بخش ھمچنان بمثابه ] اما[

برده خانگی باقی مانده اند، زیرا اقتصاد خانگی و کوچک با 

حفظ او در آشپزخانه و اطاق بچه ھا و مجبور ساختن او به 

غيرمولد، اعصاب خردکن، صرف نيرویش در وظایف بسيار 

خمارکننده و تضعيف کننده روح، او را سرکوب می کند، خفه 

  .می سازد و تحقير و تحميق می نماید

آزادی راستين زنان، کمونيسم راستين تنھا ھنگامی آغاز می 

شود که مبارزه توده ھا، به رھبری پرولتاریای قدرتمند، عليه 

به عبارت دقيق تر، به این اقتصاد کوچک خانگی آغاز گردد، یا 

  .ھنگام دگرسانی آن به اقتصاد بزرگ سوسياليستی

  ابتکار کبير –لنين 

  انقالب و زنان

امر اساسی در بلشویسم و انقالب اکتبر روسيه عبارتست از 

کشاندن درستی ھمان کسانی به سياست که بيش از ھمه 

به اینان ستم می شد، . تحت سرمایه داری ستم می دیدند

ه می شدند و سرمایه داران آنان را چه در زیر فریب داد

حکومت سلطنتی و چه در جمھوریھای بورژوائی می 

این ستم، این فریب، این دستبرد به دسترنج مردم . چاپيدند

توسط سرمایه داران مادامی که مالکيت خصوصی بر زمين، 

  ...کارخانجات و کار وجود داشت، اجتناب ناپذیر بود 

ھا را به سياست کشاند بدون آنکه زنان و ممکن نيست توده 

نيز کشيده شوند، زیرا تحت سرمایه داری نيمی از نوع بشر 

زنان کارگر و . که زنان باشند، زیر یوغ دوگانه رنج می برند

روستائی تحت ستم سرمایه قرار دارند و افزون بر آن، حتی 

در دمکراتيک ترین جمھوریھای بورژوائی، در درجه نخست در 

ام پست تر قرار دارند، زیرا قوانين برابری آنان را با یک مق

به  –و این مھمتر است  –مردان روا نمی دارد و در درجه دوم 

ھستند و » بردگان خانگی«اشتغال دارند، » بردگی خانگی«
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زیر سخت ترین، پست ترین و بيھوده ترین کار در آشپزخانه و 

  ...اقتصاد خانگی، منزوی و خرد می شوند 

  پيام به مناسبت روز جھانی زن – لنين

  روز جھانی زنان کارگر

سرمایه داری تساوی صوری را با نابرابری اقتصادی و 

این یکی از وجوه اصلی . متعاقباً اجتماعی درھم می آميزد

سرمایه داری است، وجھی که تعمداً به وسيله حاميان 

از  بورژوازی، ليبرالھا، پوشانده شده و دمکراتھای خرده بورژوا

این سيمای سرمایه داری، الزاماً، . اند درک آن عاجز مانده

برای ما ضروری می سازد که در نبرد قاطعمان برای حصول 

برابری اقتصادی وجود این نابرابری کاپيتاليستی را به وضوح 

تصدیق کنيم و حتی در شرایط معينی، این تصدیق آشکار 

قانون (اریائی ای برای حکومت پرولت وجود نابرابری را پایه

  .قرار دھيم) اساسی شوروی

برابری در مقابل (اما حتی در مورد این تساوی ظاھری 

نيز سرمایه ) گرسنه و سير، دارا و بی چيز» برابری«قانون، 

و یکی از زننده ترین . داری نمی تواند ثابت قدم باشد

تظاھرات این نااستواری، موقعيت پست تر زنان نسبت به 

وی کامل حقوق زنان و مردان در ھيچ تسا. مردان است

کشور سرمایه داری، حتی در پيشرفته ترین جمھوری 

  .دمکراتيک بورژوائی نيز برقرار نشده است

اما از سوی دیگر، جمھوری شوروی روسيه، فوراً تمام آثار 

قانونی نابرابری زنان را بدون ھيچ استثنائی از ميان برد و 

  .در مقابل قانون تأمين کردبالفاصله برابری کامل آنان را 

گفته می شود که بھترین مالک سنجش سطح فرھنگ 

ای از  این کلمات قصار، دارای رگه. وضعيت قانونی زنان است

از این نظر، تنھا دیکتاتوری پرولتاریا، تنھا . حقيقت ژرف است

حکومت سوسياليستی است که می تواند و توانسته است 

و (بنابراین ایجاد . شودبه واالترین سطح فرھنگی نائل 

و در کار و در ارتباط با آن،  –اولين جمھوری شورائی ) تحکيم

بطور اجتناب ناپذیری انگيزۀ قوی،  –انترناسيونال کمونيستی 

  .بی نظير و جدیدی به جنبش زنان کارگر داد

وقتی از آنھائی که مستقيم یا غيرمستقيم، در کل یا جزء 

صحبت می کنيم، این نيز  اند تحت ستم سرمایه داری بوده

باید گفته شود که سيستم شورائی، و تنھا سيستم 

این به . شورائی است که دمکراسی را تضمين می کند

وضوح به وسيله موقعيت طبقه کارگر و دھقانان بی چيز 

این آشکارا با موقعيت زنان عيان . نشان داده شده است

  .گردیده است

قاطع برای برانداختن اما، سيستم شورائی، آخرین مبارزۀ 

. طبقات و برای برابری اقتصادی و اجتماعی است

دمکراسی، حتی دمکراسی برای ھمه آنھائی که زیر ستم 

اند و از آن جمله جنس تحت ستم، از نظر  سرمایه داران بوده

  .ما کافی نيست

این وظيفۀ اصلی جنبش زنان کارگر است که نه فقط برای 

لکه برای تساوی اقتصادی و برابری تشریفاتی و ظاھری، ب

مسئلۀ اصلی آن است که زنان در . اجتماعی زنان مبارزه کند

» بردگی خانگی«کار توليدی اجتماعی شرکت داده شوند، از 

رھائی یابند، و از انقياد تحقير کننده و حماقت آور جان کندن 

  .ابدی در آشپزخانه و شيرخوارگاه آزاد گردند

د بود و یک نوسازی اساسی را، این یک مبارزۀ طوالنی خواھ

اما این . ھم در فن اجتماعی و ھم در اخالقيات می طلبد

مبارزه سرانجام با پيروزی کامل کمونيسم، پایان خواھد 

  .پذیرفت

ضميمۀ پراودا، ٣٠، مجموعۀ آثارلنين، جلد ١٩٢٠چھارم مارس 

  ١٩٢٠مارس  ٧، ۵٢شمارۀ 

  روز جھانی زنان کارگر

اکتبر روسيه جلـب ھمـان سـتمدیده  مراد بلشویسم و انقالب

تــرین افــراد مــردم در تحــت رژیــم ســرمایه داری بــه سياســت 

آنان به وسيله سـرمایه داران در حکومـت سـلطنتی و . است

ھمچنــين جمھــوری دمکراتيــک بــورژوائی، ســتم دیــده، فریــب 

تـا زمـانی کـه مالکيـت خصوصـی بـر . اند خورده و غارت شـده

ین ستم و این فریب و غارت زمين و کارخانه ھا وجود داشت ا

  .ثمرۀ کار مردم به وسيلۀ سرمایه داران غيرقابل اجتناب بود

جـوھر بلشویسـم و قـدرت شـوروی در افشـای کـذب و ریــای 

دمکراسـی بـورژوازی و الغـای مالکيـت خصوصـی بـر زمــين و 

ھـای  کارخانه ھـا و تمرکـز تمـام قـدرت دولتـی در دسـت توده

اختمان جامعـه نـوین وارد کار س. کارگر و استثمار شده است

: کــار آســانی نيســت. ھــا بــه سياســت اســت کــردن ایــن توده

اند امـا  ھا توسط سرمایه داری سـتمدیده و پایمـال شـده توده

راه دیگری برای رھـائی از بردگـی مزدبـری و انقيـاد سـرمایه 

  .داری وجود نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد

ھا را به  ی توانيد تودهاما بدون جلب زنان به سياست شما نم

زیرا نيمۀ مؤنث نسل بشـری تحـت رژیـم . سياست جلب کنيد
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 فصل دوم

  یخانه داركردن  یاجتماع

  مهمقد

ك ید یم بايدا كنيدست پ یجنس یم به برابريخواھياگر م

من . دگرگون شودد یبا یخصلت خانه دار: ميمسئله را حل كن

ن نكته متمركز كردم كه یا یز توجه خود را رويش از ھر چيپ

ن امر ید گذاشته اند و چگونه ايزنان چگونه پا به عرصه تول

را یز. كرده است یآنھا باز یین كننده در رھاييتع ینقش

خود  ییر رھاين در مسياست كه زنان چ ین راھیمعتقدم ا

محدود شده و  یف خانگیكه به وظا یزنان. ش گرفتنديدر پ

خارج از خانه دور مانده اند، فقط از  یان عمومین از جریبنابرا

قادرند خود را رھا  ید اجتماعيم در توليق شركت مستقیطر

اما تا . به ما گفت" نیيو یما"ست كه ین ھمان نكته ایا. سازند

در  ین شركتيد كار خانه را انجام دھند، چنیكه زنان با یوقت

است كه  یمین ھمان دور باطل قدیا. ناممكن استت يواقع

ش انگلس يك قرن پیباً یتقر. ميدر اروپا ھم با آن آشنا ھست

 :ل قرار داديه و تحلیروشن مورد تجز یلين مسئله را خیا

د يگر زن را به جاده تولیع بزرگ مدرن بود كه بار دیفقط صنا"

ن یاما با ا .ن كار را فقط با زن پرولتر كردیراند ـ و ا یاجتماع

خود را در  یف خدمات خصوصیكه زن وظا یكار، ھنگام

 یافتد و نم یجدا م ید عموميدھد، از توليخانواده انجام م

ل است در صنعت یكه ما یاورد؛ و زمانيبدست ب یزيتواند چ

ن كند، ياش را تام یرد و مستقالنه زندگيسھم بگ یعموم

اش را  یخانوادگف یست كه بتواند وظاين یتيگر در موقعید

زنان، ورود مجدد كل  یین شرط رھاينخست... انجام دھد

ن مسئله بار یا... است و  یجنس مونث در صنعت عموم

ت خانواده منفرد بعنوان واحد يفيكند كه كيگر طلب مید

  )١." (شود یجامعه ملغ یاقتصاد

 یگذارد و برا یر ميع تاثيت وسیك جنبه از تضاد كه بر اكثری

گر یا بعبارت دیت درجه اول است، ياً حائز اھمزنان ضرورت

زن است كه  ین نقش اجتماعيشه كل تضاد است، ھمیر

 .رديز آماج حمله قرار گيش از ھر چيد پیبا

پنجاه  یشه ھمراه ما بود، زنيسفر ھم یكه ط" نیيسو ".....

سال است كه عضو حزب  یو چند ساله است و حدود س

ه ين اولياز مسئول یكیاو . باشدين ميست چيكمون

كمك به  یاو به ما گفت كه برا. زنان بوده است یسازماندھ

ن ھمراه ما خواھد يو فھم نقش زنان در انقالب چ یبررس

از رموز  یكی یكردن خانه دار یاجتماع"او گفت كه . بود

م ينكن یرا عمل ین كارياگر ما چن." "زنان است ییرھا

در قانون وجود  یعنی. خواھد بود یصور یجنس یبرابر

ن مرد يب یستيتضاد آنتاگون. ريت خيخواھد داشت اما در واقع

سم ياليسوس ییل نھايو زن حل نخواھد شد و در تحل

ما  یرود كه براين مسئله مین ایبنابرا. شكست خواھد خورد

  ."ل شودیك موضوع عمده تبدیبه 

  نتوانسته زنان را آزاد كند ین لباسشوئيچرا ماش

كه ساده لوحانه از  یبورژوائ" مشاھدات"ن یشه ايمن ھم

: افته امیار آموزنده يشود را بس یابراز م یرسم یكانال ھا

ھمان ساعت كار متوسط  یدر حال حاضر خانه داران شھر"

دھند كه خانه داران در صد سال ياختصاص م یرا به خانه دار

ك زن از طبقه كارگر با سه ید یشو یمتوجه م یوقت." شيپ

 یكماكان روز" كار استيب) "ندیگويبانه میوامفرع(بچه، كه 

توان به يپردازد، آنوقت م یم یچھارده ساعت به خانه دار

متاسفانه صد . مشاھدات فوق الذكر را قبول كرد یراحت

. ست و چھار ساعت بوديش ھم شبانه روز فقط بيسال پ

ش از يما مجبور بودند ب یو اجداد مادر. درست مثل حاال

بپردازند و ھفته ھا را  یرا به كار سخت خانگچھارده ساعت 

شدن اكثر  ین وجود صنعتیبا ا. كنند یھم سپر یاز پ

ر و یانكار ناپذ یرياس گسترده، تاثيدر مق یديتول یبخشھا

  .داشته است یقتاً بارز بر خانه داريحق

ا پنج یكه چھار  یخانوار. میبپرداز ید به مثال واضحیبگذار

 یتيپرداخت، چه موقعيد ميبه تولنسل قبل به صورت منفرد 

 یخود، نان و حت یره زمستانيلباس خود، خوراك ذخ:  داشت

زھا ين چیھمه ا. كرديد مينقاط منسوجات خود را تول یدر برخ

د شده یكسره ناپدیخانه داران بود  یف خانگیكه محصول وظا

ن روزھا به ید ايكن ید نميكه شما تول ییزھاياست؛ و چ

ن اواخر، بعلت یا. دیخرياز بازار م یصنعت یه داریلطف سرما

 یھا یین رختشويمثل ماش ید انبوه لوازم خانگيتول

خالص شده  ین خانه داريجوانب روت یليك، ما از خياتومات

طاقت فرسا را  ین كارھایواقعاً ھمه ا یه داریاگر سرما. میا

كنند؟  یكرده، پس خانه داران در سراسر روز چكار م یملغ

د؟ یده اين سئوال را چند بار از زبان مردان شنیاتا به حال 

م بلكه فقط يكن یكار نم كمترن است كه ما یقت ايحق

 یم؛ و ھمانطور كه ھمگان ميدھ یانجام م یمتفاوت یكارھا

ن یا. ميدھيانجام م یط بدترین كارھا را در شرایند ایگو

م تا یخانه بروید به رختشویگر نباید مـــات دارد كه يواقع

گر مادر یاما از طرف د. میيلباسھا را با مشت و مال بشو

 یروز خود بر مبنا یفه دشوار سازماندھيما با وظ یبزرگھا

 یشوھر، برنامه مدرسه بچه ھا و ساعات كار یفت كاريش

آنھا مجبور نبودند . پست روبرو نبودند یمغازه ھا و اداره ھا

به آن ن سوپر ماركت یرا به رفتن از ا یكه ساعات طوالن

ن محل كه ممكن است یدا كردن ارزانتريپ یسوپر ماركت برا

آنھا ھر بعد از . لومتر آنطرف تر باشد، اختصاص دھنديچند ك

شدند؛ از ينسو و آنسو پرتاب نمینگ پنگ به ايظھر مثل توپ پ

به  یزيگر، از میبه مطب د یا از مطبیگر یبه اداره د یاداره ا
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فرم اعزام بچه بزرگ خود به شدند تا  یگر پاس داده نمیز ديم

ا بچه كوچك خود را در مدرسه یرا پر كنند؛  یتابستان یاردو

داشته باشد ثبت نام كنند؛ كارت  یه كمتریكه شھر یا

دا يپ یمه را بپردازند؛ خانه ايا پول بیند ید نمایرا تمد یتیھو

گر یبروند و بار د یگریكنند؛ جواب رد بشنوند و سراغ آدرس د

آنرا به . دیر آمدید یليمتاسفم خ"روبرو شوند كه ن حرف یبا ا

ك يني؛ تا كودك خردسال شان را به كل"میداد یگریكس د

ستند و سرانجام یمخصوص فقرا ببرند و ھمه روز در صف با

  ." دیاوريف بیفردا تشر"بشنوند كه 

ش يچند سال پ) ٢(موفق و محترم  یك زن فرانسوی....

ر ينظ یاو آشكار ساخت كه خانه دار! راھگشا كرد یكشف

خوب انجام شود  یآنكه خانه دار یبرا. كار كارخانه است

قابل توجه، و  یت مالیك حمایموثر،  یك سازماندھیشما به 

 یگر تمامیبعبارت د. دیاج داريكردن مشاغل احت ییعقال

اگر . ك شركت كوچك الزم استیاداره  یكه برا ییزھايچ

ھم  ید سوديتوانيم ید حتيت و دقت داشته باششما مھار

چرخانند يرا م" شركت كوچك"ن یكه ا یو زنان! دیبدست آور

آن زن اذعان داشت ! سندينبوده بلكه رئ یگر خدمتكار خانگید

خواھند  ییھا یسان مرد، نگرانيكه مسلماً زنان، مانند رئ

د كه بواسطه اتمام يرا بكن یميت عظیاما فكر رضا. داشت

كه موجودات يدر حال. شوديبتان ميدر شش ساعت نصكار 

ش را درك ینقش خو یخیكه ھنوز دامنه تار یر كوته نظريحق

 یا حتیم ين كارھا را در شش ساعت و نینكرده اند كماكان ا

مورد " ر ـ خانه داریمد"ن یاما ا. دھنديھفت ساعت انجام م

كند؟ او به ينظر دوست ما با وقت اضافه اش چه كار م

ند شوھرش یخوشا یش را برایرود تا موھايم ینسلما

ن یمتوجه ا یاد حتیكه به احتمال ز یشوھر. درست كند

  !یجالب یچه زندگ. ش ھم نخواھد شدیآرا

و خسته كننده را به  یطوالن یدور، زنان روزھا یدر زمانھا

ك روز پنجره یآنھا . گذراندند یخانواده م یكار شستشو برا

كروز ی. دندیيسايگر كف اتاقھا را میشستند و روز ديھا را م

. پرداختند یگر به اطو زدن میكروز دیكردند و يمربا درست م

د، یامروز زنان وقت خود را صرف مرتب كردن رختخواب، خر

د دوباره، ی، خری، اطو زدن، رختشوئیی، رختشویآشپز

ك رشته ین یا. كننديدوباره م ییدوباره، رختشو یآشپز

ما  یزندگ. شوديتباً ھر روز تكرار ماست كه مر یف خانگیوظا

البته در لحظات استراحت گاه به گاه، . شتاب گرفته است

خانه ن است كه یاما علت وقفه ھا ا. وجود دارد ییوقفه ھا

توان قبل  یجورابھا را نم. كباره انجام شودیتواند  ینم یدار

توان قبل از  ینكه سوراخ شوند وصله زد، بشقابھا را نمیاز ا

دوساعت وقت  یكیاگر ما  یحت. ف شوند شستيكث نكهیا

گذرد و يكه در مغازه و آشپزخانه م یین صبحھايواقعاً آزاد ب

خوردن ـ دعوا كردن ـ شام  یكه با بچه ھا ـ چا ییعصرھا

م، با آن چكار يشود، داشته باشيم یدن سپريخوردن ـ خواب

م يست كه بتوانيا مشخص نی ین زمان آنقدر طوالنیم؟ ايكنيم

ن زمان كوتاه تر از آن است یا. ميفتيب یدا كردن شغليبفكر پ

م يچون ھرجا كه بخواھ. ميرون بزنيم از خانه بيبتوان یكه حت

ن یجه اش اينت. لومتر آنطرف تر استيم احتماال چند كیبرو

كه سخت بدست آمده، به  یاست كه اوقات استراحت

ل یتبد یديو نوم ییساعات كسل كننده وحشتناك و تنھا

و به  یستیا ینه میيآنوقت است كه در مقابل آ. شوديم

مه شب يكه مثل عروسك خ ینيب یم. یكنيخودت نگاه م

ك قدم یاما  یشو یده مين طرف و آن طرف كشیبه ا یباز

كه جان  یكنيم ین زندگیا یا تو برایآ. یرو یھم جلو نم

نكه یا ی، فقط برایروز ذره ذره آب شو ی، روز از پیبكن

تا او بتواند كارش را بفروشد و  یرتق و فتق كنشوھرت را 

 یر و نگھداريه و تعمين كند و تھيخوراك و لباس و خانه را تام

كه  یليتعط یبر دوش تو باشد؟ لحظات استراحت و روزھا

 یروز ینست كه بتوانی، فقط بخاطر ایكنار خانواده ات ھست

تو،  و بعد از. یگر به كار بپردازید یگر و سالید یگر، ماھید

ھست كه زنان  ییدورانھا. ن راه را برونديز ھميفرزندانت ن

كنند؛ ھمان يل میآگاھانه دست خود را به مشت گره كرده تبد

ر شده یتصو یف و دوست داشتنيكه در داستانھا، لط یدست

  .است

ن نرود، زنان يكه عملكرد خانواده در جامعه ما از ب یتا وقت....

ان طبقات تحت ستم وجود يخانواده در م. رھا نخواھند شد

 ید كند و كارگران امروز را نگھدارينده را تولیدارد تا كارگران آ

د به یفرزندان و شوھران ما با. كرده، آنان را سر پا نگھدارد

تحت . خواھدياز آنھا م یل شوند كه بورژوازیتبد یزيھمان چ

ك مفھوم فرزندان و شوھر ما را یبه  ی، بورژوازیه داریسرما

. كنديكارشان را مصرف م یرويحداقل ن. كنديم" مصرف"

از دارد كه شوھران و فرزندان ما بلحاظ ين ین بورژوازیبنابرا

  .تحت ستم باشند یاسيو س ی، اخالقی، ذھنیجسمان

تش به خطر یتوانست بدون آنكه موجوديم یه داریاگر سرما

بزرگ جمع كند و به آنھا  یفتد، كارگران را در سربازخانه ھايب

زنده ماندن بدھد، و ھمه فرزندانشان  یحداقل معاش را برا

بھبود ط زنان ید شرایمخانه ھا بفرستد، آنوقت شايتیرا به 

ه مردان يط زنان را شبیشرا ین قدرید ایشا. افتی یم

 یه بيك فرضین یبود؟ مسلماً ا یین رھایا ایاما آ. كرديم

كار  یرويكه در بكاربست ن یرقابتت و ياليرا سیمعناست، ز

 یرا ضرور یشكل خصوصكار به  یرويد نيوجود دارد بازتول

ه ین ملزومات جامعه سرمايھركس در قبال تام. سازديم

ت يسطوح مسئول ین شكل ممكن و در تمامیبه كاملتر یدار
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         سن  و مرد یا پسری ھم..) مادر، خواھر، ( زنی بزرگتر 

. شوند درخيابان ھمراھی می..) شوھر،دوست پسر، برادر، (

بررسی نشان داد که نوع آزار خيابانی بسته به تنھا بودن و 

ھای ذکر شده متفاوت  یا ھمراھی زنان توسط ھر یک از گروه

شوند  به طور مثال زنانی که تنھا از خانه خارج می. است

گيرند، و  بانی قرار میبيش از سایر زنان مورد خشونت خيا

این خشونت بيشتر در قالب نگاه آزاردھنده، مزاحمت کالمی، 

سپس . ھای شخصی است و بوق زدن و ایستادن اتومبيل

بيشترین ميزان آزار متوجه دختران و زنانی است که به 

ھمراھی گروه دوستان دختر خود در خيابان حضور پيدا 

است که زنان تنھا  کنند و نوع این آزارھا مشابه زمانی می

اما ھنگامی که با زنی بزرگتر ھمراه ھستند . ھستند

در . آید ھای آزاردھنده در می خشونت تنھا به صورت نگاه

ھمراھی با گروه دوستان دختر و پسر، آزارھا در قالب 

ھای شخصی  مزاحمت کالمی و بوق زدن و ایستادن اتومبيل

وقتی تجربه  زنان کمترین ميزان خشونت را. شوند ظاھر می

کنند که توسط مرد یا پسری ھم سن ھمراھی شوند،  می

ھای آزاردھنده و بوق  که نوع آن نيز خفيف تر است و به نگاه

علت این موضوع . شود ھای شخصی محدود می زدن اتومبيل

شاید از یک سو به دید سنتی جامعه نسبت به زن برگردد، 

ھمراھی  داند و به زنی که با که زن را ناموس مرد می

از سوی . کند خود در خيابان است تعرض نمی» صاحب«

تواند ترس مزاحم احتمالی از برخورد  دیگر، علت این امر می

در ضمن . ھمراه زن باشد» ناموس پرست«شدید مرد 

احتمال این که زنی تنھا، در مواجھه با خشونت برخورد جدی 

  . و شدیدی از خود نشان دھد نيز کمتر است

دھنده برای رسيدن به مقصد به ترتيب از وسایل زنان پاسخ 

و اتومبيل ) اتوبوس، تاکسی و مترو( حمل و نقل عمومی 

کنند و یا تا حد امکان پياده مسير خود  شخصی استفاده می

وآمد از آژانس ھای  زنانی که برای رفت. کنند را طی می

استفاده ) تاکسی ھای تلفنی( مسافربری درون شھری 

کنند، و  ن ميزان آزار خيابانی را تجربه میکنند کمتری می

کنند  زنانی که از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می

بدیھی است که . شوند بيشترین آزار خيابانی را متحمل می

وآمد زنان  نوع آزار خيابانی بستگی زیادی به چگونگی رفت

به طور مثال زنانی که از وسایل حمل و نقل عمومی . دارد

ھای آزاردھنده و بوق و توقف  کنند، بيشتر با نگاه میاستفاده 

زنانی که با اتومبيل . شوند ھای شخصی مواجه می اتومبيل

ھای آزاردھنده،  کنند، با نگاه شخصی خود رفت و آمد می

متلک و مزاحمت سایر رانندگان ھنگام رانندگی روبرو 

زنانی که برای رسيدن به مقصد حتی االمکان پياده . ھستند

ھای آزاردھنده،  کنند بيشتر متحمل نگاه ير را طی میمس

ھای شخصی  خشونت کالمی و بوق و توقف اتومبيل

  .گردند می

زنان در پاسخ به این سوال که مزاحمت کالمی را اولين بار 

% ٧٦.٩: اند این گونه پاسخ دادند در چه سنی تجربه کرده

% ٧.٦قبل از پانزده سالگی اولين متلک را شنيده بودند، 

حدود % ٦.١باالی پانزده سال برای اولين بار متلک شنيدند، 

ھرگز با مزاحمت کالمی % ٩.٢٣سن را به خاطر نداشتند و 

  .مواجه نشده بودند

 ١٥قبل از % ٤٧.٦ی لمس بدن در خيابان،  در مورد تجربه

سالگی برای اولين بار در خيابان  ١٥بعد از % ٢٤.٦سالگی و 

ھرگز این تجربه را % ٢٤.٦. ندمورد لمس قرار گرفته بود

  .اولين بار را به خاطر نداشتند% ٣نداشتند و 

% ٢٠ی لمس شدن در وسایل نقليه،  در مورد اولين تجربه

سال با این مساله  ١٥بعد از % ٥٨.٤سالگی و  ١٥قبل از 

ھرگز با این نوع آزار مواجه نشده % ٣٦.٩برخورد کرده بودند، 

ولين بار کی در وسایل نقليه به خاطر نداشتند که ا% ٩.٢و 

  . اند مورد لمس قرار گرفته

در پاسخ به این سوال که اولين بار در چه سنی با مزاحمت 

قبل از پانزده % ٢٧.٦اند،  ھای شخصی مواجه شده اتومبيل

. بعد از پانزده سالگی این تجربه را داشتند% ٥٨.٤سالگی و 

لين بار را او% ٦.١ھرگز با این موضوع مواجه نشده و % ٧.٦

  . به یاد نداشتند

آمار خشونت خيابانی در تھران، به بررسی آماری پاسخ 

دھندگان به پرسش نامه از نظر سن، وضعيت تاھل، 

مشخص کردیم که . پرداختيم... اشتغال، محل سکونت و 

زنان بيشتر از چه نوع آزارھای خيابانی رنج می برند و برای 

در این قسمت، . جه شده انداولين بار در چه سنی با آنھا موا

به بررسی و تحليل احساس و واکنش زنان نسبت به 

  . خشونت ھای خيابانی می پردازیم

اولين سوال ما درباره ی احساس زنان به ھنگام مواجھه با 

. خشونت و آزار کالمی نظير متلک و فحاشی در خيابان بود

اکثریت زنان پاسخ دادند که در ھنگام تجربه ی خشونت 

می بيش از ھر چيز احساس انزجار می کنند، و در درجه کال

احساس ایشان در . دوم دچار ترس و اضطراب می شوند

مواجھه با خشونت کالمی، ارتباط مستقيم با تنھا بودن و یا 

به عنوان مثال وقتی با زنی . ھمراھی توسط دیگران دارد

بزرگتر ھمراه ھستند عموما احساس خاصی از شنيدن متلک 

یشان دست نمی دھد، و یا وقتی با ھم سن و ساالن و به ا

یا مردی ھم سن خود ھمراه ھستند احساس آنھا بستگی 

زیادی به سن و سال و ظاھر شخص مزاحم و ھم چنين نوع 

ھم چنين مشخص شد که زنان چنان چه در . متلک دارد

ھم سن ( ھنگام مواجھه با خشونت کالمی توسط شخصی 
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ھمراھی شوند، ) یا دوست پسر و ساالن، زنی بزرگتر و

  . برخالف مواقع تنھایی احساس ترس و اضطراب نمی کنند

واکنش آنھا نسبت به خشونت کالمی نيز بستگی مستقيم 

. به تنھا بودن و یا ھمراھی شدن آنان توسط دیگران دارد

زنان ِتنھا عموما در برابر متلک و فحاشی مزاحمين سکوت 

یافتن مزاحمت، به دليل تنھایی می کنند و یا در صورت ادامه 

احساس خطر کرده و با صدای بلند اعتراض می کنند، در 

صورتی که این اعتراض در ھنگام ھمراھی با سایرین کمتر 

بنابراین، زنان . می شود، و یا به پاسخ مودبانه تقليل می یابد

در ھنگام شنيدن متلک، به دليل عدم احساس خطر جدی، 

خود نشان نمی دھند و به سکوت و  معموال برخورد جدی از

  . یا نھایتا اعتراض بسنده می کنند

زنان در ھنگام لمس شدن در خيابان و یا وسایل نقليه، در 

درجه اول احساس انزجار و سپس احساس ترس و اضطراب 

می کنند، که این احساس ترس و اضطراب نيز در صورت 

نفر پاسخ  ٦٥نفر از  ٣تنھا . ھمراھی دیگران کاھش می یابد

دھنده اذعان داشتند که احساس آنھا در ھنگام لمس 

  . بستگی به مشخصات ظاھری فرد آزاردھنده دارد

واکنش زنان نسبت به لمس شدن در خيابان؛ به دليل جدی 

بودن آزار و احساس خطر، بسيار شدیدتر از واکنش آنھا 

اکثر زنان نسبت به این موضوع با . نسبت به متلک است

اعتراض می کنند و در درجه بعد برخورد فيزیکی  صدای بلند

نفر گفتند که در صورت مواجھه با  ٣تنھا . انجام می دھند

 ٦٥نفر از  ١چنين خشونتی پليس را در جریان می گذارند، و 

نفر گفت که با مزاحمين وارد گفتگوی منطقی شده و سعی 

  . می کند به آنھا بفھماند که کارشان درست نيست

با لمس شدن در وسایل نقليه، زنان در درجه اول در برخورد 

با صدای بلند اعتراض می کنند، و بر خالف واکنش در خيابان، 

از برخورد فيزیکی پرھيز کرده و در درجه دوم به سرعت از 

نکته قابل توجه این جاست که . اتومبيل پياده می شوند

برخالف انتظار اوليه، زنان در صورت ھمراھی شدن توسط 

نسبت ...) شوھر، برادر، دوست پسر و( ی ھم سن خود مرد

به لمس شدن واکنشی نشان نداده و تا مقصد تحمل می 

دليل این امر احتماال می تواند ترس . کنند و چيزی نمی گویند

زنان از برخورد شدید مرد ھمراه با فرد مزاحم و شروع دعوا، 

ی خجالت و شرم از مرد ھمراه و یا ترس از قضاوت منفی و

  . باشد) بر اساس باور مقصر شناختن قربانی(نسبت به خود 

زنان در پاسخ به این سوال که ھنگام توقف و مزاحمت 

اتومبيلھای شخصی چه احساسی دارند، گفتند که بيش از 

ھرچيز دچار احساس انزجار می شوند؛ و احساس آنھا 

 مجددا بستگی به تنھا بودن آنھا در خيابان و یا ھمراه بودن با

دیگران دارد، زیرا زنانی که با فرد یا جمعی ھمراه ھستند 

ادعا کردند که نسبت به این پدیده دچار احساس خاصی 

  .نمی شوند

واکنش اکثر زنان به مزاحمت اتومبيلھای شخصی، سکوت 

نفر گفتند  ٣تنھا . بوده است و واکنش خاصی نشان نداده اند

گفته اند که  نفر ٢که پليس را در جریان قرار می دھند و 

واکنش آنھا بستگی به سن و سال، ظاھر و مدل ماشين فرد 

مزاحم دارد و ممکن است با او وارد گفتگوی دوستانه و شاید 

  .دوست شوند

در بررسی کلی واکنش زنان نسبت به خشونت خيابانی با 

در نظر گرفتن گروه سنی آنان، مشخص شد که زنان گروه 

نش شدیدتری نسبت به سال به باال عموما واک ٤٠سنی 

بنا به گفته ی این زنان، . خشونت خيابانی نشان می دھند

علت این امر آن است که در این سن، انتظار مواجھه با 

ھم چنين زنان با سن . خشونت خيابانی و مزاحمت را ندارند

) نسبت به دختران جوان( باالتر، معموال جسارت بيش تری 

ته ی دیگر آن که، به علت نک. در برخورد با مزاحمين دارند

وجود باور عمومی مقصر شناختن فرد قربانی، زنان و 

دختران جوان ممکن است به علت ظاھر، پوشش و آرایش 

خود از نظر شاھدان مزاحمت مقصر شناخته شده و از 

حمایت برخوردار نباشند، اما ھنگامی که زنی مسن تر مورد 

ھدان او را خشونت قرار گيرد، کم تر پيش می آید که شا

مقصر بدانند و عموما او را مورد حمایت قرار می دھند، که 

این امر سبب می شود او با اطمينان از حمایت سایرین، 

  . نسبت به فرد مزاحم واکنش جدی نشان دھد

در کل، تحمل خشونت، رایج ترین شکل مواجھه با آن از 

سوی زنان است، و بعد از آن، مقابله ھای فردی و سليقه 

علت . قسمت بيشتر واکنشھای زنان را تشکيل می دھد ای

این موضوع می تواند بی اعتمادی به پليس و عدم اطمينان 

که در باور عام ( از مورد حمایت قرار گرفتن از سوی این نھاد 

و سپس عابرین و یا ) موظف به حمایت از شھروندان است

اما با این وجود، طبق بررسی ما . شاھدان مزاحمت باشد

زنان از برخورد منفعالنه با خشونت راضی نيستند، زیرا در 

پاسخ به ميزان رضایت از عکس العمل خود در برابر مزاحمت، 

آنان گفتند که مایل بودند عکس العمل محکم تر و %  ٧٠.٧

فکر می کردند بھتر % ٣تنھا . جدی تری از خود نشان دھند

این سوال  به% ٣. بود نرم تر و منطقی تر برخورد می کردند

نفر گفت که از واکنش خود در برابر  ١پاسخ ندادند و تنھا 

نکته قابل توجه این جاست که برخورد . خشونت راضی است

منفعالنه ی زنان با خشونت، می تواند به علت نااميدی از 

زنان گفتند که یا با %  ٢١.٥تاثير ھر واکنشی باشد، زیرا 

رت برخورد، بعدا خشونت برخورد جدی نمی کنند، یا در صو
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طبقه حاكمه سرمایه دار از این پرولترھا كه می توانند باروت 

 ،خشك و قابل اشتعال در انبار مبارزه طبقاتی باشند

ركوب كردن آنان ھر كاری ھراسان است و برای مھار و س

به عالوه ميليون ھا نفر دیگر ھم در صفوف طبقه . می كند

رای ب. كارگر ھستند كه در بخش ھای مھم توليدی شاغلند

باال  ،دستمزدھا و مزایا در این نوع مشاغل ،دوره ھای معينی

اما اینك حتی ھمين ھا ھم امنيت شغلی خود را در . بود

درآمدھایشان  ،شرایط كاری شان بدتر شده. خطر می بينند

این وضعيت بحرانی و . مورد تھاجم سرمایه قرار گرفته است

این بخش از  زمينه را برای نزدیك شدن منافع ،رو به وخامت

تجربه و . كارگران به مبارزه انقالبی پرولتاریا فراھم می كند

انضباطی كه بخش بزرگی از آنان در جریان كار جمعی در 

صنایع بزرگ و شركت در شكل ھای اعتصابی مبارزه به 

می تواند در خدمت مبارزه برای آرمان طبقه  ،دست آورده اند

  . قرار بگيرد

شدن نقاط قوت بخش ھای گسترده به ھم آميختن و مجتمع 

در شرایطی كه بخش ھای  ،و متنوع طبقه كارگر در آمریكا

 ،تحتانی ستون فقرات مبارزه انقالبی را تشكيل داده باشند

می تواند پرولتاریای آمریكا را قادر به رھبری نبرد برای 

  . سرنگون كردن ھيوالی سرمایه داری امپریاليستی كند

نظر استراتژیك در شالوده اقتصاد  پرولتاریای آمریكا از

این طبقه به طور . سرمایه داری امپریاليستی جای دارد

بالقوه ارتشی است كه می تواند سرمایه داری را به زباله 

دان تاریخ بفرستد و تحت ھدایت حزب پيشاھنگ انقالبی 

 ،توده  ھای وسيعتری از اھالی را با خود متحد كند ،خود

آمریكا را به پایگاھی برای انقالب  سوسياليسم را بسازد و

این ظرفيتی است كه به شكلی گسترده . جھانی تبدیل كند

ای از جانب جامعه و حتی خود پرولتاریای آمریكا نادیده 

طبقه حاكمه سرمایه دار در آمریكا بی وقفه . گرفته می شود

تالش می كند كه پرولترھا به منافع مشترك و رسالت 

طبقه حاكمه . آگاه نشوند ،یك طبقهبه مثابه مشترك خود 

وضعيت فالكت بار و نوميد كننده ای را بر محالت فقرنشين 

تحميل كرده كه توده ھای پرولتر را به رقابت و درگيری با 

طبقه . یكدیگر بر سر شغل و یا نان شب واداشته است

حاكمه برای ایجاد تفرقه در ميان توده ھا به ایجاد درگيری 

حاكمان آمریكا . ی و فرھنگی دامن می زندھای قومی و نژاد

می خواھند كاری كنند كه پرولترھا منافع مشترك و نقاط 

قوتی كه واقعا در ھمين چندگانگی طبقه كارگر آن كشور 

این درست ھمان منافع و نقاط قوت . وجود دارد را نبينند

پرولتاریای چند  ،سال پيش ١٢٠مشتركی است كه بيش از 

گی آمریكا را در نبرد تاریخی اول ماه مه مليتی و چند فرھن

 . نيز متحد كرد

در آن سال  .می رویم ١٨٧١سال به  ،با این مقدمه كوتاه

كارگران و . كمون پاریس، فرانسه و كل اروپا را به لرزه درآورد

زحمتكشان پاریس جرئت این را به خود دادند كه جامعه را از 

طریق بدست گيری قدرت سياسی در یك جھت تازه، یعنی بر 

طبقات حاكمه اروپا . كنندمسير از ميان بردن طبقات، ھدایت 

دست كشيده، متفقا به جنبش موقتا از تضادھای درونيشان 

توده ھای آنھا بيرحمانه سنگرھای . طبقه كارگر حمله بردند

را با توپ درھم كوبيده، كارگران قھرمان  کارگر و زحمتکش

پاریس را اسير ساخته و بسياری از آنان را در خيابانھا 

) آلمان فعلی(دولت پروس  ١٨٧٨در سال . تيرباران كردند

د سوسياليستی به تصویب رساند یكرشته قوانين شدیدا ض

 دولتدر انگلستان . را غير قانونی اعالم كرد یو حزب كارگر

به كار گرفت و بخش  کارگریحربه ای دیگر را عليه انقالب 

قابل توجھی از طبقه كارگر با رشوه ھای حاصل از سودھای 

در نتيجه بخشی از طبقه كارگر . مستعمراتی تخدیر كرد

بنظر می رسيد كه شعله . ود شدموج وضعپشتيبان حفظ 

اما . است شدهھای سرخ برخاسته از كمون پاریس خاموش 

اینبار از یك گوشه : تازه، سكوت را بھم زد فریاد یك ناگھان

در  .شيگاگو شھر آمریكا، در از .دور افتاده و غير قابل انتظار

محله . نامش را نشنيده بود "متمدن اروپا دنيای"محله ای كه 

لبریز بود از كارگران مھاجر آلمانی، ھلندی،  "ماركتھی "

آگاھی طبقاتی را كارگران . لھستانی و رومانيائی و دیگران

این جمعيت كارگری كه زبان ھا و  .آلمانی به آنجا برده بودند

فرھنگ ھای مختلف شان به آنان ظاھری ناھمگون بخشيده 

طبقه به عنوان الیه ھای تحتانی و به شدت فقر زده  ،بود

ھم با یكدیگر منافع مشترك داشتند و ھم خصوصيات  ،كارگر

آنان را به  ،جسارت و رادیكاليسم مبارزاتی ،پيگيری. مشترك

  . ھم پيوند می داد

ھزاران نفر  ١٨٧٢یكسال پس از كمون پاریس، در زمستان  

بخاطر آتش سوزی بزرگ شيكاگو بی خانمان و گرسنه بر 

برای گرفتن كمك دست به  ھزاران نفر. جای مانده بودند

اعتصاب بزرگی از سوی  ١٨٧٧در سال . تظاھرات زدند

بزودی این اعتصاب، كل . كارگران راه آھن انجام گرفت

 بسياری از .كارگران راه آھن در سراسر آمریكا را فراگرفت

افراد رادیكال كه در رھبری این اعتصابات بودند از ميان 

ا ماركس و انگلس تماس كارگران آلمانی بودند كه سابقا ب

آلبرت پارسون یكی از آنان بود كه تجربه دو جنبش را . داشتند

خود او . جنبش اروپا و جنبش ضد برده داری در آمریكا: داشت

اعتصابات بزرگ سال . دنيا آمده بوده در آمریكا ب
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سال ھر آن در . سرانجام با سركوب پليس از ھم پاشيد١٨٧٧

. كه جنگی دیگر در كار است دو طبقه متخاصم می دانستند

از این ھراس داشتند كه در آمریكا ھم نظير  سرمایه داران

بنابراین ھيئت حاكمه تدارك سركوب . پاریس، كمون برپا شود

سياسی و نظامی تدارك می  از نظركارگران . را می دید

اجتماعات مخفی بحث و تشكل در سطحی عاليتر . دیدند

نيمه  کارگری در آن زمان اتحادیه ھای. برگزار می شد

. قانونی بودند و جلسات آنھا مخفيانه تشكيل می گشت

پليس در ھر فرصتی رھبران را دستگير می كرد و مورد ضرب 

كردن به معنای وارد آن روزھا، اعتصاب . و شتم قرار می داد

در چنان اوضاعی شھر . جنگ شدن با قدرت حاكم بود

مصافی كه كارگران : شيكاگو زادگاه مصافی سخت شد

ھدایتش  "اتحادیه مركزی كارگری"انقالبی در ھسته رھبری 

جنبش كارگری شيكاگو را می توان  حاکم برتفكر  .می كردند

در آن . شاھده كردم "اتحادیه انترناسيونال كارگران"در بيانيه 

این سيستم ناعادالنه و جنایتكار است ": آمده بود چنين بيانيه

ر طریق ممكن منھدم ھ طور كامل و بهه و الزمست كه ب

تھييج به منظور سازماندھی، و سازماندھی به منظور . دشو

این عبارت، فشرده راھی است كه طبقه كارگر اگر می . قيام

این مواضع، بدون  ".ید بپيمایدخواھد زنجيرھایش را بگسلد، با

جنبش  کلانقالبی عمومی موجود در  فضایشك خبر از 

آیا این تاكيد بر ضرورت بكارگيری . داكارگری آن دوران می د

قطه ناگر قرار است . جنبش بود؟ نه آننقطه ضعف  ،قھر

دنباله د، باید به گرایش شوضعفی در آن جنبش جستجو 

موجود در رھبرانش ته روی و تسليم به حرکت خودانگيخ

مستقل آنھا اعتقاد داشتند كه تنھا اتحادیه ھای . توجه كرد

. می توانند محل مناسبی برای عمل انقالب باشند کارگری

آنھا بدنبال یك نظم خودبخودی بودند، نه یك دولت انقالبی 

ھدف آنھا در ھم شكستن قدرت دولتی بود، اما نقشه . نوین

  .را در اختيار نداشتنداداره دولت نوین انقالبی 

قطعنامه ای را به  "مركزی كارگری اتحادیه" ١٨٧٥در سال  

ما فورا : در بخشی از این قطعنامه آمده بود. تصویب رساند

تنھا با ابزار قھر . شوداز طبقه كارگر می خواھيم كه مسلح 

این  .می توان در مقابل استثمارگران صف آرائی كرد

از طولی نكشيد كه دھھا واحد . روی كاغذ نمانده قطعنامه ب

وقتی بورژوازی متوجه . كارگر تشكيل شد توده ھای مسلح

  . ماجرا شد، عناصر مبارز را اخالل گر ناميد

 ١٨٧٧بدین ترتيب صفوف جنبشی كه پس از سركوب سال 

در عين . مجددا سربلند كرد، حول ایده قھر گسترش یافت

ز مطالبات كارگران تبدیل شده حال یك مطالبه معين به مرك

 ١٨٨۴در سال . بود و آن خواست روزكار ھشت ساعته بود

یكی از چند شبكه سراسری اتحادیه ھا فراخوان روز مبارزه 

فدراسيون صنف سازمان یافته "این سازمان، . را اعالم نمود

این فراخوان با پشتيبانی . نام داشت "و اتحادیه ای كارگران

بطور مثال . جنبش عظيمی براه افتاد. عظيمی روبرو شد

در عرض یكسال از  "رسته ھای كار"تعداد اعضا سازمان 

. افزایش یافت ١٨٨٦ھزار نفر در تابستان  ٧٠٠ھزار به ١٠٠

در آن دوران . دليل این استقبال عظيم توده ای واضح بود

كارگران تا سرحد مرگ كار . معمول بودساعت كار در روز ١٨

كارگران . بيكاری، گرانی و گرسنگی بيداد می كرد. می كردند

  :برانگيخته شده در خيابانھا این سرود را می خواندند

از زحمت كشيدن / می خواھيم ھمه چيز را واژگون كنيم 

تنھا / از بدست آوردن لقمه ای ناچيز/ برای ھيچ خسته ایم

  .بدون حتی ساعتی برای تفكر، خسته ایمبرای روز بعد، 

آمریكا دست  کارگرانزیر در صفوف  الميهاع ١٨٨٥ سالدر

این اعالميه از طبقه كارگر آمریكا می . بدست می گشت

یك روز ": دست به عمل بزند١٨٨٦خواست كه در اول ماه مه 

روزی كه حرف، حرف سخنگویان الف . نه آرامش - شورش 

روزی كه طبقه كارگر قوانين خویش را بر پا می  .نيست زن

دارد و قدرتش را بكار می برد كه این قوانين را به اجرا 

قوانينی كه تماما خالف رضایت و موافقت ستمگران و . درآورد

. كه سرنوشت كارگران را در دست دارند ی استحكمرانان

روزی كه نيروی عظيم زحمتكشان متحد در برابر قدرتی كه 

ز بر سرنوشت ھمه خلقھا حكم می راند صف آرائی می امرو

روزی كه لذت ھشت ساعت كار، ھشت ساعت . كند

استراحت و ھشت ساعت برای ھر كاری به اختيار خود ما، 

  ".احساس می شود

اعتصابات ھمه جا را فرا . بود "دیوانه وار" یسال ١٨٨٦سال  

ھمانطور كه مورخان اذعان می دارند از دو ماه قبل از . گرفت

اول ماه مه، ھمگان بارھا عبور واگنھای پر از مھمات و 

خيلی ھا تكرار كمون پاریس . چشم می دیدنده مسلسل را ب

، نشریه ١٨٨٦در نوزدھم مارس . را پيش بينی می كردند

اگر ما ھر چه زودتر ": در آمریكا نوشت "كارگر"آلمانی زبان 

خود را برای انقالبی خونين آماده نكنيم، ميراثی جز فقر و 

بنابراین . بردگی برای فرزندانمان بر جای نخواھيم گذاشت

قبل از روز موعد  ".خود را برای انجام انقالب مجھز كنيد

مبارزه سراسری، ھر ھفته راھپيمائی ھائی تحت شعارھای 

سرنگون باد تخت و بارگاه " "انقالب سوسياليستی زنده باد"

راھپيمایان . برگزار می شد "كارگران مسلح شوید" "و خزانه

دست در شب خيابانھا را می پيمودند و چنين می ه مشعل ب

ميليونھا زحمتكش بپا می خيزند، ببينيد به خيابان ": خواندند

ا برباد مستبدین بخود می لرزند، چرا كه قدرتشان ر. آمده اند

  ".می بينند
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 "كارگر"درست یك شب قبل از واقعه اول ماه مه، روزنامه  

نگام دستگيری ھ طبق اطالع، یكی از رفقا به": ھشدار داد

ليست بلند باالئی از اعضا ھمراھش بوده و تمام آن رفقا نيز 

ليست عضویتھا و دفاتر یادداشتھا : بنابراین. اند دستگير شده

انبار مھمات . تفنگھایتان را تميز كنيد. آوریدرا از جيبتان بيرون 

قاتلين مزدور سرمایه داران، پليس و . خود را كامل كنيد

ھيچ كارگری نباید دست خالی از خانه . گاردش آماده جنایتند

  “.بيرون بياید

  

  

  

  

  

  

كارگر به مدت ھشت ساعت راھپيمائی  ١١٠٠در دیترویت 

نفر از برادوی به طرف ميدان اتحاد ٢٥٠٠٠ در نيویورك . كردند

ھزار كارگر نيویوركی در  ۴٠در عين حال . راھپيمائی كردند

در سين سيناتی یك كارگر شروع . حال اعتصاب بودند

پرچم تظاھر كنندگان فقط " :راھپيمائی را چنين تصویر كرد

سرخ حمل می كردند و تنھا سرودی كه می خواندند سرود 

تفنگ  ۴٠٠یك ھنگ كارگران با . و مارسه یز) كارگران(آربایتر 

در  ".اسپرینگ فيلد در صف اول تظاھر كنندگان قرار داشتند

كارگر سياه و سفيد از وسط  ٦٠٠٠لوئی ویل كنتاكی بيش از 

يت ورود غير پارك ملی عبور كردند و بدین ترتيب ممنوع

در شيگاگو كه دژ . سفيدان به پارك را عامدانه شكستند

تمام . ھزار نفر به خيابانھا ریختند ٣٠شورش بود، دست كم 

. قطارھا از كار ایستاده بودند، بنادر را تعطيل كرده بودند

خيابان . رھبران محافظه كار به حاشيه رانده شده بودند

ھمه بھترین . اده ھایشانپرولترھا و خانو ميشيگان پر بود از

اما ظاھر روز تعطيل، گول . لباسھای خود را پوشيده بودند

پليس مسلح روی پشت بامھای مسلط . زننده و موقتی بود

. بر صحنه و پشت دیوارھا سنگر گرفته و آماده جنگ بود

پليس ھر كجا كه كارگران اجتماع كرده بودند را مورد حمله 

ل ماه مه در كارگاه مك گورميك نقطه انفجار او. قرار می داد

اینجا از اواسط زمستان در اعتصاب بسر می برد، ولی . بود

گله ھای اعتصاب شكنان برھبری پليس كماكان در كارخانه 

در دوم ماه مه، اسپایز، رھبر كارگران قرار بود دوباره . بودند

كارگر به  ٦٠٠٠ھنگاميكه حدود . برایشان سخنرانی كند

 زمی دادند، چند صد نفر به پيشواسخنرانی او گوش 

اعتصاب شكنانی كه تازه داشتند از سر كار برميگشتند رفتند 

ماه مه  ۴تاریخ ه ب "كارگر"روزنامه . تا حسابشان را برسند

. ناگھان صدای گلوله از نزدیك كارخانه بگوش رسيد": نوشت

قاتل قوی ھيكل كه توسط یك فرمانده چاق پليس  ٧٥حدود 

سه خودرو پر از . د بدان سمت حركت كردندرھبری می شدن

وحشی ھای حامی نظم و قانون نيز آنان را ھمراھی می 

در نبرد ميان كارگران مسلح به سنگ عليه پليس . كردند

بمبی . مسلح به سالح گرم، صف كارگران ناگھان بھم خورد

دست كم دو كارگر كشته . پشت سر كارگران منفجر شد

در ظرف . ند كودك، مجروح شدندبسياری، از جمله چ. شدند

چند ساعت اعالميه خشمگينانه ای كه به امضا اسپایز 

رسيده بود در محالت فقيرنشين كارگری دست بدست 

كارگران مسلح شوید صاحبكاران نيروی خونخوار ": ميگشت

شش نفر از برادران . خود یعنی پليس را عليه ما بكار گرفتند

آنھا فقيران . يك كشته شدندما عصر امروز در كارگاه مك گورم

بيچاره را كشتند چرا كه جرات كرده بودند دستورات روسا را 

ھمچون ھركول افسانه ای بپا خيزید و غول . زیر پا گذارند

ما از . پنھانی كه ميخواھد شما را نابود كند، از ميان بردارید

روز بعد یعنی  "!مسلح! شما ميخواھيم كه مسلح شوید

در سطح كشور . ش اعتصاب پر معنا بودسوم ماه مه، گستر

ھزار نفر  ھزار كارگر به جنبش پيوسته بودند و  ٣۴٠نزدیك به 

ھزار كارگر  ٨٠در شيكاگو . از آنھا در اعتصاب بسر می بردند

ھنگامی كه چند صد زن دوزنده به خيابان . به خيابانھا ریختند

 آمدند تا به تظاھرات بپيوندند، روزنامه ارتجاعی شيكاگو

سليطه ھای بی چاک "تریبون عليه شان زوزه كشيد و آنھا را 

جانور سرمایه داری واقعا چنگ و دندان نشان . ناميد "و دھن

یك اجتماع . ھزاران نفر در صدد پاسخگوئی بودند. داده بود

برای عصر چھارم ماه مه  "ھی ماركت"توده ای در ميدان 

سازماندھان تظاھرات نگران از كمين دشمن، . فراخوانده شد

مكان باز بزرگی را در نظر گرفته بودند كه در رو زیادی 

پس از طرح اختالف نظرات فراوان، اسپایز توانست . داشت

را قانع كند كه  "ھی ماركت"سازماندھان گردھم آئی 

گرفته و بجای آن سعی فراخوان تظاھرات مسلحانه را پس 

. كنند تا می توانند وسيع ترین مردم را به تظاھرات بكشانند

ماه مه پليس به یك ستون سه ھزار نفره از ۴صبح روز 

. اجتماعات در تمام شھر برپا شد. اعتصاب كنندگان حمله كرد

ھزار كارگر  ٣از “ ھی ماركت”ھنوز عصر نشده بود كه ميدان 

تبا از روی واگن ھا سخنرانی می سخنرانان مر. انباشته شد

حاضرین می خواستند پراكنده . بعد باران شروع شد. كردند

در حاليكه فقط چند صد نفر در ميدان باقی مانده . شوند

دندان ه پليس تا ب ١٨٠بودند، سر و كله دسته ای متشكل از 

یك افسر پليس به كارگران دستور داد كه . مسلح پيدا شد

سخ شنيد كه اجتماع كارگران، قانونی و اما پا. متفرق شوند

  

  رهائی نوع بشر
  !انقالب کارگر  با
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آخر سر پليس برگشت و به افرادش . مسالمت آميز است

در این ھنگام ناگھان بمبی در صف پليس . دستوری دھد

در نتيجه . و سپس آنھا منطقه را زیر آتش گرفتند. منفجر شد

در این ماجرا، . چندین نفر كشته و صدھا تن مجروح شدند

طبقه حاكمه از این واقعه به  .دندھفت پليس نيز كشته ش

عنوان بھانه ای برای انجام تعرضی كه از قبل طراحی كرده 

. بود، استفاده كرد و در رسانه گروھی اینطور تبليغ كرد

روزنامه ھا ی سراسر كشور به آتش افروزی دیوانه وار 

سر . شدند "اخالل گران"آنھا خواستار اعدام ھمه . پرداختند

 اوباش.... جانوران خونخوار": چنين بود تيتر روزنامه ھا

  ."سرخ

گارد دولتی با كشتاری خونين به تظاھرات پنج  "ميلواكی"در 

پنج كارگر لھستانی و یك كارگر آلمانی . ماه مه پاسخ داد

در شيكاگو . بخاطر نقض حكومت نظامی به خاك افتادند

ه بسياری ب. زندانھا مملو از ھزاران انقالبی و اعتصابی گشت

از روی ليست . ھنگام بازجوئی مورد شكنجه قرار گرفتند

. اعضای اتحادیه ھا، پليس به خانه ھایشان حمله برد

ھمه اعضای . چاپخانه كارگران مورد حمله قرار گرفت

پليس ھر چه در . دستگير شدند "كارگر"چاپخانه روزنامه 

دست داشت، از مھمات گرفته تا اسلحه، از شمشير تا 

ه تا پرچم سرخ، از دیناميت تا بمب را بعنوان چماق، از نشری

رھبری انقالبی كارگران در چنگال . مدرك به نمایش گذاشت

  .بورژوازی اسير بود

. محاكمات را آغاز كرد ١٨٨٦طبقه حاكمه در ھمان ماه مه   

 .آ .پی .دبليو .اعضای رھبری آی: متھمان. قتل پليس: اتھام

به نامھای اوت، اسپایز، ) اتحادیه انترناسيونال كارگران(

مایكل شوآب، ساموئل فيلدن، آلبرت پارسون، آدولف فيشر، 

متھمين را با وجود آنكه . جرج انجل، لوئی كنيگ و اسكار نيب

در . از گروه ھای مختلف بودند یكباره با ھم محاكمه نمودند

بياورد كه طول محاكمه ھيچ كس نتوانست حتی یك دليل 

از اینھا . افراد فوق الذكر در پرتاب بمب شركت داشته اند

. فقط دو نفرشان در تظاھرات ھی ماركت شركت داشتند

چندین كارگر را با رشوه خریدند . ھا بدرازا كشيد محاكمه ماه

تا شھادتھای زشت و نفرت انگيز عليه رھبران جنبش ایراد 

د محاكمه را یك در سراسر دادگاه، قضات سعی كردن. كنند

اسپایز در دفاعيه اش از عقاید . محاكمه جنائی جا بزنند

خب، اینھا ": انقالبی خویش دفاع كرد و در آخر چنين گفت

اگر شما فكر می كنيد می توانيد این عقاید . عقاید من است

را كه ھر روز بيشتر ریشه می دواند درھم شكنيد، اگر فكر 

ی توانيد به عقاید ما ضربه می كنيد كه با زندانی كردن ما م

بزنيد، اگر فكر می كنيد كه مرگ جزای گفتن حقيقت است، 

! پس من با سربلندی و جسارت بھای گزاف آنرا می پردازم

لينك بيست و یكساله اعتراض خود را   "!جالدتان را صدا كنيد

من تكرار می كنم كه دشمن نظم موجودم و ": چنين بيان كرد

تمام قدرت تا زمانيكه نفس در سينه دارم تكرار می كنم كه با 

از نظمتان ! من از شما متنفرم. با این نظم نبرد می كنم

مرا . بيزارم، از قوانين شما، از اقتدار مستبدانه شما، متنفرم

  "!دار بياویزیده بدین خاطر ب

اما جنبش بزرگی در . دادگاه ھفت نفر را محكوم به مرگ كرد 

ه جھان ب جلسات زیادی در سراسر .دفاع از آنان براه افتاد

در فرانسه، ھلند، روسيه، ایتاليا، : از آنان برگزار شد  دفاع

در آلمان، بيسمارك آنقدر از . اسپانيا، و در تمام ایاالت آمریكا

بيمناك  "ھی ماركت"عكس العمل كارگران نسبت به وقایع 

. شد كه برگزاری تمام جلسات عمومی را ممنوع اعالم كرد

ان اعدام نزدیك شد محكوميت دو نفر به حبس ابد وقتی زم

سرش با . جسد لوئی كينگ در زندان پيدا شد. تخفيف یافت

معلوم نشد كه در اعتراض به . دیناميت منفجر شده بود

 ١١روز . سيستم خودكشی كرده یا او را به قتل رسانده اند

جمعه سياه نام گرفت، برای اعدام  "كه بعدا ١٨٨٦نوامبر 

. رھبران جنبش انقالبی كارگران در نظر گرفته شده بود

روزنامه ھای شيكاگو شایعاتی را در مورد خطر برپائی جنگ 

بنظر می آمد كه نقشه ھائی برای . داخلی پخش كردند

اما . حمله به زندان جھت آزاد كردن محكومان موجود بود

سرانجام در . ه این كار صورت نگيردزندانيان خواستار شدند ك

روز موعود، ھنگام ظھر، اسپایز، انجل، پارسون و فيشر با 

اسپایز در . پيراھن سفيد در محوطه زندان ظاھر شدند

حاليكه جالدان چشم بند سفيد را بر سرش می كشيدند 

روزی خواھد آمد كه سكوت ما از زوزه ھای ”: چنين گفت

: بعد از او پارسون فریاد زد“ .امروز شما قدرتمندتر شود

صدای . "بگذار صدای خلق شنيده شود! كالنتر باتون"

مراسم ! پارسون را با باز كردن دریچه زیر پایش قطع كردند

تشييع جنازه رھبران جانباخته جنبش انقالبی كارگران با 

به خيابان آمدن نيم ميليون . حضور نيم ميليون نفر برگزار شد

   .دل بورژوازی كاشت نفر، بذر وحشت را در

  »دست اندرکاران بولتن «

  

  

  

  

  

  

  تو می خوای دعوا کنی

  آشتی کنی با آمریکا فرق نداره

 !حقتو، توده مردم، کف دستت میذاره
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را پشت خود داشته باشد، نقشه » اعتماد عمومی«

  .صادی خود را عملی خواھند كرداقت

ما از معنای شركت در انتخابات یا سكوت در مقابل آن 

گفتيم، ولی معنی اعتراض فعال به انتخابات چيست؟ چه راه 

ھایی را می توان و باید در پيش گرفت و به چه نتایجی می 

توان دست پيدا كرد؟ مھمترین و كليدی ترین ھدفی كه ھمه 

دنبال كنيم اینست كه ھدف اصلی ما باید در این مقطع 

حاكمان از برگزاری كارزار انتخاباتی، یعنی دامن زدن به 

روحيه تسليم و بردگی در ميان مردم، و نمایش قدرت آنھا را 

این یعنی تالش برای سازماندھی نمایش قدرت . خنثی كنيم

یعنی . و ھمبستگی مردم در مخالفت با فریب انتخاباتی

بزرگی از جامعه به واقع با این  نشان دادن اینكه بخش

فریبكاری مخالف است، در آن شركت نمی كند و اھداف 

بنابراین اعالم مخالفت با انتخابات . پشت آن را می شناسد

ریاست جمھوری اسالمی، به شكل شعارنویسی گسترده بر 

در و دیوار شھر، پخش تراكت ھای تحریم انتخابات با استفاده 

سيع در محيط ھای كار و آموزش و از روش ھای مناسب و و

محالت مسكونی، دامن زدن به بحث و اعالم مخالفت علنی 

در تجمع ھای كوچك و بزرگ، فعاليتی است كه از ھمين حاال 

باید مردم ناراضی . تا زمان برگزاری انتخابات باید انجام شود

و مخالف، دلگرم شوند و نيروی بزرگی را ھمفكر و ھمسو  و 

باید بتوانند در لحظات آخر، . خودشان ببينندھمسرنوشت با 

تردید را كنار بگذارند و فكر ھزینه ھایی كه رای ندادن می 

باید . تواند برایشان به دنبال داشته باشد را از خود دور كنند

بتوانند به كسانی كه از روی ناآگاھی یا فرصت طلبی و 

منفعت جویی، در آن لحظات ھمگان را دعوت به شركت در 

نتخابات می كنند، نه بگویند و اطرافيان و آشنایان خود را نيز ا

با چنين تالشی است كه حتی اگر . به نه گفتن تشویق كنند

پيروزی «رژیم با تبليغات دروغ باز ھم بخواھد صحبت از 

كند، » حضور گسترده مردم در پای صندوق ھا«و » بزرگ

ل خواھد تاثيرات ایدئولوژیك و سياسی این دروغ ھا به حداق

تنھا اگر با تمام قوا در این . رسيد و تف سر باال خواھد شد

جھت تالش كنيم است كه می توان انتظار داشت، رژیم در 

اجرای سياست ھای خانمان براندازش، با ترس و احتياط 

بيشتری حركت كند و این ابراز نارضایتی آشكار توده ھا را در 

دھا را كنار پس تردی. محاسبات خود واقعا دخالت دھد

  . بگذاریم و آستين ھا را باال بزنيم

  

  

  

  جشن کارگری یا نماد  نبرد طبقاتی ـ جھانی؟: اول ماه مه 
  

فعاالن  ،نست كه ھر سال در آستانه اول ماهیرسم ا     

 یم یك ساله جنبش كارگریتجارب  یبه بررس یكارگر

. كنند یم ميرا ترس یمبارزات در سال آت یپردازند و دورنما

نك جنبش ما با آن روبروست و راه و یكه ا یتيموقع یول

ن جنبش در ین ايكه به بحث روز فعال یگوناگون یروش ھا

 یما را بر آن م ،ل شدهیمراسم اول ماه مه تبد یمورد برگزار

 ،چرا كه به نظر ما. مين مورد مطرح كنیرا در ا یدارد كه نكات

ك مراسم ی یگزارن راه و روش ھا نه فقط مربوط به بریا

متفاوت در  یاست ھا و راه و روش ھايبلكه بازتاب س ،نيمع

  .است یقبال كل جنبش كارگر

است كه  ین دوره ایم؟ ایبر یبه سر م یتيما در چه موقع    

 یران در صدد آغاز تھاجمیه دار در اینظام و دولت سرما

توده  یط زندگیشت و شرايش بر سطح معيگسترده تر از پ

 ین مساله ایا. ان طبقه كارگرندين میمردم و در ا ميعظ یھا

ھار  یه دارین تھاجم سرمایا. ستين یـ رفاھ یصرفا اقتصاد

 یه داریسرما یايدن یق بحران ساختاريط تعمیدر شرا

در بطن  ینينچنیا یبحران ھا. رديگ یانجام م یستيالیامپر

 یكال توده ھا را میمقاومت و مبارزه راد ینه ھايزم ،خود

را  یو اجتماع یاسيس یر تنش ھایپرورانند و آتش مھار ناپذ

م كه یگرفتار یاسيس یما در چنگال نظام. زنند یدامن م

و  یاسيسركوب س یرياستثمار و غارت و فساد را به بكارگ

ش يبه پ یو فقھ یھات شرعيك و با توجیدئولوژیو ا یفرھنگ

 ،بحران زده یه دارید سرمایشبرد تھاجم جديپ. برد یم

ك یدئولوژیـ ا یاسياز سركوب س یازمند ابعاد گسترده ترين

مقابله با  یحاكمان دارند برا. مردم است یه توده ھايعل

 یمانورھا. ننديب یده تدارك ميمقاومت مردم جان به لب رس

مقابله  یج برايف تازه بسیو وظا یو نظام یانتظام یروھاين

 یكی ،در مقابل. شده است یطراح یشھر یبا شورش ھا

ت یتقو ،نیياز پا یاز شروط ھرگونه مقاومت و مبارزه جد

توده ھا و بسط شكل ھا و  یمبارزات یه و ھمبستگيروح

و  یاسيس یق نشر آگاھیاز طر یابيسطوح مختلف سازمان

مراسم  یبرگزار. در جامعه است یشرو و انقالبيپ یدئولوژیا

كه با  یفین اوضاع و وظایمجرد از ا یواقعه ا ،اول ماه مه

ش در مقابل فعاالن جنبش طبقه كارگر قرار يش از پيب یديتاك

ست كه به يك سنت نیاول ماه مه فقط . ستيدھد ن یم

است  یاول ماه مه فرصت. ميك جشن محدودش كنی یبرگزار

دگان در یگرد ھم آمدن كارگران و زحمتكشان و ستمد یبرا

ماه مه  مراسم اول یت برايفين كیا. یك ابراز وجود مبارزاتی

. ستين نیاول ماه مه جز ا یفلسفه وجود. است یضرور
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گانه، يكند كه او خود را در آنجا بياز جھان پرتاب م یبه نقطه ا

ابد، او ييبدون دوست، دور از كشور خود مناآشنا به زبان، 

رفقا و دوستانش را " وناليانترناس" یتواند با ترنم آشنايم

 .دا كنديپ

ر و شاعر پرولتر را يگيكارگران ھمه كشورھا، اثر رزمنده پ

  .ا بدل ساختندیپرولتار یب رسانده و آنرا به شعر جھانیبتصو

ه اوژن نك بر خاطریب كارگران ھمه كشورھا اين ترتيبھم

اتند و با يد حيھنوز در ق یھمسر و دختر و. نھنديه ارج ميپوت

ز ھمه يونال نينده انترناسیسرا. گذراننديروزگار م یتنگدست

س یدر پار ١٨١٦اكتبر  ٤خ یاو بتار. عمر را به مسكنت گذراند

ن ترانه اش را سرود و بر يساله بود كه نخست ١٤. متولد شد

ك یاو بمثابه  ١٨٤٨بسال . نھاد!" یزنده باد آزاد"آن عنوان 

قرار  یه بورژوازيم كارگران عليجنگجو در سنگر نبرد عظ

  ."داشت

افت و تمام عمر را در فقر یر تولد يفق یه در خانواده ايپوت

ز یاو نخست بعنوان كارگر بسته بند و سپس قالب ر. گذراند

  .كردين ميموتش را تامیكارگاه، قوت ال

ات يع بزرگ در حیوقا یبه تمامبه بعد، او  ١٨٤٠از سال 

ان عقب ماندگان يرا در م یفرانسه با شعر پاسخ گفت، آگاھ

و حكومت  یخت، كارگران را به اتحاد فراخواند و بورژوازيبرانگ

  .ر شالق كشاندیفرانسه را بز یبورژوائ

ت یه به عضوي، پوت)١٨٧١(س یر پاريكمون كب یدر روزھا

. گشت یب وينص یرا ٣٣٥٢، یرا ٣٦٠٠از . كمون انتخاب شد

كمون  یعنی ین حكومت پرولترينخست یتھاياو در فعال

  .شركت جست

زد و یه را مجبور كرد به انگلستان بگريسقوط كمون، پوت

ونال را در ياو شعر مشھور انترناس. كا برودیسپس به آمر

  .ن ماه مه، سروده استيشكست خون ی، فردا١٨٧١ژوئن 

 یده ھایه، ايونال پوتيكمون درھم شكسته شد اما انترناس

ده ھا زنده ین این ایكمون را در سراسر جھان اشاعه داد و ا

  .گر گشته استیتر از ھر زمان د

كا به یاز كارگران آمر"د شعر يه در تبعي، پوت١٨٧٦بسال 

كارگران  ین شعر زندگیه در ايپوت. را سرود" كارگران فرانسه

تثمار و اعتماد سم، فقر، كار كمرشكن، اسيالیوغ امپریر یرا ز

  .ر كرده استیفردا را تصو یروزياستوار آنان به پ

ه به فرانسه بازگشت يگذشت كه پوتيسال از كمون م ٩فقط 

بسال  یوان وین جلد دينخست. وستيپ" حزب كارگران"و به 

" یانقالب یترانه ھا"جلد دوم تحت عنوان . منتشر شد ١٨٨٤

  .ديبچاپ رس ١٨٨٧در سال 

 ین كارگر شاعر بعد از مرگ ویگر اید یاز ترانه ھا یشمار

  .دیمنتشر گرد

ه را به يس جسد اوژن پوتی، كارگران پار١٨٨٧نوامبر  ٨

، حمل یاعدام ی، محل دفن كمونارھا"پر الشز"گورستان 

ت حمله برد تا پرچم سرخ را يت به جمعيس با سبعيپل. كردند

گسترده در مراسم  یتيجمع. بزور از دستشان خارج سازد

زنده باد "اد یاز ھر طرف فر. جنازه شركت جسته بود عييتش

  .ديرسيبگوش م!" هيپوت

نھاد كه ماندگارتر  یبجا یادگاریاما از خود . ه در فقر مرديپوت

ن یاز بزرگتر یكیه يپوت. ده دست بشر استیاز ھر اثر آفر

ن ترانه اش را يكه او نخستيوقت. ن ترانه ساز بوديمروج

ست حداكثر چند ده نفر ياليسرود، شمار كارگران سوس

ه ياوژن پوت یخیون پرولتر با شعر تاريلينك دھھا میا. شديم

  .ندیآشنا

ظھور سرود  یخینه تاريم زمير كه به ترسیمقاله ز

بسال " خبرنامه پكن"پردازد، از ھفته نامه يونال ميانترناس

  .استخراج شده است ١٩٧٢

 ام مسلحيس قیا و مردم پاری، پرولتار١٨٧١مارس  ١٨

 یه گذاریس را پایرا برپا داشتند و كمون پار یجسورانه ا

ن يخ بشر، نخستیدر تار یم پرولترین رژين نخستیا. نمودند

و استقرار  یبورژواز یا جھت سرنگونیم پرولتاريتالش عظ

س بواسطه تھاجم سخت یكمون پار. ا بودیپرولتار یكتاتورید

شكست سمارك يب یجالد و ھمكار" ری یت"ن يو سركوب خون

جنبش : اما ھمانگونه كه ماركس خاطر نشان ساخت. خورد

بود كه  یم اجتماعيطلوع انقالب عظ"مارس  ١٨ن یافتخار آفر

  .سازديرھا م یم طبقاتیشه از رژيھم یبشر را برا

در مقابل  یداً قھرمانه ایس مقاومت شدیكمون پار یاعضا"

ن در آ. از خود نشان دادند یو خارج یداخل یدشمنان طبقات

 یده بود و لخته ھايابانھا از جسد پوشي، خیزیھفته خونر

گرد و كشتار تا اوائل يپ. زديس موج میپار یخون در ھر كجا

مه اعالم  ٣٠خ یبتار یك روزنامه ورسائی. ژوئن ادامه داشت

اما در . ده استير شده و بقتل رسيه دستگيكرد كه اوژن پوت

غرش گلوله و انه يدر م. برديواقع، شاعر در اختفا بسر م

حامل  یھایكه پشت پنجره گاريد مرگ، زمانیر بار تھدیآتش، ز

 یكرد، شاعر پرولتر بزرگ ما در روزھايان عبور مياجساد قربان

آنكه تزلزل  یو ب. برديس بسر مین ژوئن در حومه پارينخست

 یابد، تجربه شكست را جمعبندیدر او راه  یه باختگيا روحی

نمود تا يل میبه كلمه تبد كرد و احساسات جوشانش رايم

". وناليانترناس: "دیفوق العاده و الھامبخش بسرا یشعر

مان به یدند و ایخ را آفریكه تار یشعر از اراده استوار بردگان

ش يپ" وناليانترناس. "سم آكنده شديامر كمون یحتم یروزيپ

ابد، يز مكان خود را بيبگذار ھر چ: "كرد كهيم ینيب

ه با سرودن شعر يپوت." نژاد بشر گرددد یبايونال ميانترناس

س یكمون پار یاعضا یرا برا یریادبود فناناپذی یخود، بنا

، فراخوان قھرمانان "وناليانترناس"ن حال يبرپا داشت، و در ع

  .ش برنديندگان بود كه انقالب را تا به آخر به پیكمون به آ
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آن چيزی را که از نظر بورژوازی ليبرال قابل تحمل بوده قبول 

و پذیرفتن مبارزه طبقاتی  کرده و پيش رفتن بيش از ليبرالھا

. باالتری که غيرقابل قبول برای ليبرالھا باشد را رد می کردند

تبدیل به سياستمداران عملی ليبرالھا » اکونوميستھا«ضمناً 

آنھا نظریه انقالبی مارکسيستی مبارزه طبقاتی . می شدند

  .را مردود می شماردند

ارزه این کافی نيست که اذعان کنيم مب. پيش تر برویم

طبقاتی تنھا وقتی واقعی، پيگير و تکامل یافته می شود که 

در سياست نيز این امکان وجود دارد . سياست را دربر بگيرد

که یا خود را محدود به جزئيات کرده و یا عميق تر به مسائل 

مارکسيسم تنھا ھنگامی مبارزه طبقاتی . اساسی بپردازیم

داند که نه تنھا می » سرتاسری«را کامال تکامل یافته و 

سياست را دربر بگيرد بلکه مسائل اساسی سياست یعنی 

  .ساختمان قدرت دولتی را مطرح سازد

برعکس، ليبراليسم زمانی که جنبش کارگری نيرو می گيرد 

دیگر مبارزه طبقاتی را انکار نمی کند بلکه سعی می نماید 

. که نظریه مبارزه طبقاتی را محدود، بریده و اخته نماید

يبراليسم با مبارزه طبقاتی در حيطه سياست تنھا با شرط ل

اینکه ساختمان قدرت دولتی را شامل نشود موافقت می 

درک این مسئله دشوار نيست که کدام منافع طبقاتی . نماید

بورژوازی باعث یک چنين تحریف ليبرالی نظریه مبارزه 

  .طبقاتی می باشد

مارکسيستی مبارزه درباره درک ليبرالی و «نقل از  
مه  ٥چاپ شده در پروس دسچينی شماره (» طبقاتی
١٩١٣(  

  »جنبش ھمه چيز است ھدف نھائی ھيچ چيز«

این اظھار برنشتين عصاره رویزیونيسم را روشن تر از ھر چيز 
  دیگری نشان می دھد

، گرایش تسليم )اپورتونيست(اما خصيصه و نوع خصلت او  

ی ایستادن در مقابل شيوه شدن به شرایط وقت، عدم توانائ

. ھای متداول، کوتاه بينی سياسی و بزدلی می باشد

اپورتونيسم قربانی کردن منافع دراز مدت و حياتی حزب در 

با کوچکترین . ازای منافع لحظه ای زودگذر و ثانوی می باشد

رونق صنعتی، رونق نسبی بازار و رونق ليبراليسم 

بورژوازی را : د می کندبورژوازی، اپورتونيست شروع به فریا

درباره انقالب اجتماعی » عبارت«نھراسانيد، او را نپرھيزانيد، 

  !را کنار بگذارید

قوی ) تفنگ(رادیکال روسی در شکاف درجه «نقل از  
  )١٩٠٦اکتبر  ١٨چاپ شده در وستينگ ژیزنی شماره (» است

 بورژوازی می فھمد که برای حفظ خود بھتر است
جنبش طبقه کارگر مورد استفاده قرار را در  رویزیونيستھا

  دھد

من روی این مسئله که چگونه باید اینکار را بکنيم توقف  

در تزھای منتشره به این مسئله برخورد شده . نمی کنم

وظيفه من اشاره به ریشه ھای عميق اقتصادی این . است

این یک بيماری مزمن است؛ شفایش حتی . پدیده است

. خوش بينان اميدوار بودند باشد طوالنی تر از آن است که

عمل نشان داده است که افراد فعال در جنبش طبقه کارگر 

که طرفدار گرایشات اپورتونيستی ھستند، بھتر از خود 

بدون رھبری آنان بر . بورژوازی مدافع بورژوازی می باشند

این نه . کارگران، بورژوازی نمی توانست در قدرت باقی بماند

ریخ رژیم کرنسکی در روسيه ثابت شده تنھا به وسيله تا

است بلکه به وسيله جمھوری دمکراتيک در آلمان به رھبری 

دولت سوسيال دمکراتيک نيز ثابت شده، این به وسيله روش 

. آلبرت توماس نسبت به دولت بورژوازیش ثابت شده است

این به وسيله تجربه مشابه در بریتانيای کبير و ایاالت متحده 

اینجاست دشمن اصلی ما، دشمنی که ما . تثابت شده اس

و ما باید این کنگره را با تصميم راسخ . باید بر آن پيروز شویم

برای ادامه دادن این مبارزه تا به آخر در تمام احزاب ترک 

  .این است وظيفه اصلی ما. کنيم

موقعيت بين المللی و وظایف اساسی انترناسيونال «نقل از 
داده شده به دومين کنگره کمونيستی، گزارش ارائه 

  )١٩٢٠جوالی  ١٩(» انترناسيونال کمونيستی

رویزیونيسم بورژوازی را بزک می کند، طبقه کارگر را فریب 
  داده و متفرق می نماید

تواند از یک طرف موجودیت  دوران امپریاليسم نمی 

 پيشقراوالن پرولتاریای انقالبی و از طرف دیگر آریستو

طبقه کارگر که از تفاله ھای امتيازات کراسی خرده بورژوازی 

بھره می برد را در حزب واحد » خودی«ملت » قدرت بزرگ«

» سایه تاریخی«تئوری قدیمی که اپورتونيسم را . تحمل کند

برحذرش می » افراطيون«حزب واحد می دانست که از 

داشت اکنون تبدیل به فریب عظيم کارگران و مانع بزرگ در 

اپورتونيسم آشکار که . ده استمقابل جنبش کارگری ش

بالفاصله برای طبقه کارگر زننده می شود، به اندازه این 

تئوری که با لغات مارکسيستی عمل اپورتونيستی را توجيه 

می کند و با یک سری سفسطه سعی می کند که ثابت کند 

. عمل انقالبی نابالغ است و غيره، خطرناک و مضر نيست

ه این تئوری و نيز بزرگترین کائوتسکی مشھورترین نمایند

قدرت ھدایت کننده انترناسيونال دوم خود را به عنوان یک 

دوروی درجه اول و نابغه در فن خودفروشی مارکسيسم 

  .نشان داده است
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نيمه دوم ماه مه (»  ورشکستگی انترناسيونال دوم «نقل از  
  )١٩١٥تا نيمه اول ژوئن 

  م استآریستوکراسی کارگری پناھگاه رویزیونيس

استحکام این گرایش در اروپا را : ما اینجا باید سؤال کنيم 

چگونه باید توضيح داد؟ و چرا اپورتونيسم در اروپای غربی 

قویتر از اپورتونيسم در کشور ماست؟ زیرا کشورھای 

توسعه یافته با داشتن این موقعيت که به خرج ميليونھا 

به وجود انسان تحت ستم زندگی می کنند، فرھنگ خود را 

آوردند، زیرا سرمایه داران این کشورھا خيلی بيشتر از آنچه 

که به صورت منفعت از چاپيدن کارگران کشور خودشان می 

  .توانستند به چنگ آورند، به دست می آورند

قبل از جنگ محاسبه شد که سه ثروتمندترین کشورھا 

ا از جدا از سایر درآمدھا تنھ) بریتانيای کبير، فرانسه و آلمان(

صدور سرمایه ساليانه بين ھشت تا ده ميليون فرانک به 

  .دست می آوردند

احتياج به گفتن نيست که از این مبلغ شسته و رفته می 

توان حداقل نيم ميليون فرانک به عنوان رشوه به رھبران 

آریستوکراسی کارگری برای نفوذ در آنان به طرق مختلف 

این عمل . ه می شودکل مطلب به ارتشاء خالص. پرداخت کرد

از طریق باال : به ھزاران شکل مختلف انجام می پذیرفت

بردن فرھنگ در مراکز بزرگ، ایجاد مؤسسات آموزشی، 

فراھم نمودن ھزاران مشغله راحت برای رھبران انجمن ھای 

در ھر کجا . کئوپراتيو رھبران اتحادیه ھا و رھبران پارلمانی

ن وجود داشت این امر که روابط سرمایه داری مدرن و متمد

و این بليونھا منفعت زیاده از حد، پایه ھای . انجام می شد

اقتصادی است که اپورتونيسم در جنبش طبقه کارگر بر آن 

  .متکی می باشد

موقعيت بين المللی و وظایف اساسی انترناسيونال «نقل از 
کمونيستی، گزارش ارائه داده شده به دومين کنگره 

  )١٩٢٠جوالی  ١٩(» يستیانترناسيونال کمون

رویزیونيسم انعکاس نفوذ بورژوازی در جنبش طبقه کارگر 
  است

تکامل جنبش کارگری » صلح آميز«رویزیونيسم حاصل دوره 
  است

اختالفات اساسی تاکتيکی در جنبش کارگری اروپا و آمریکا  

امروز منتھی می شود به مبارزه عليه دو گرایش بزرگ که در 

حال جدا شدن از مارکسيسم ھستند، مبارزه ای که واقعاً 

این دو گرایش . تبدیل به تئوری غالب در جنبش شده است

نارکو آ(و آنارشيسم ) اپورتونيسم ، رفرميسم(رویزیونيسم 

ھر دوی این . ھستند) سندیکاليسم ، آنارکو سوسياليسم

جدائی ھا از تئوری و تاکتيک مارکسيستی که در جنبش 

کارگری امروز غالب است، در اشکال مختلف و در زیر نقابھای 

گوناگون در سرتاسر بيش از نيم قرن تاریخ جنبش توده ای 

 این. کارگری در تمام کشورھای متمدن دیده شده است

حقيقت به تنھایی نشان می دھد که این جدائی ھا نمی 

تواند ناشی از اتفاقات یا اشتباھات افراد یا گروھھا یا حتی 

دالیل . ناشی از نفوذ تعصبات ملی و سنتی و غيره باشد

اساسی در سيستم اقتصادی و در ماھيت تکامل تمام 

کشورھای سرمایه داری نھفته است که متداوماً باعث 

  .جدائی ھا می شوداینگونه 

 ١٦(»  جنبش کارگری اروپا اختالفات موجود در « نقل از

  )١٩١٠سپتامبر 

تالشھای بيھوده برای اتخاذ راه حل صلح آميز و رفرميستی 

  انتقال به سوسياليسم

  رد قھر انقالبی به عنوان ویژگی اساسی دیکتاتوری پرولتاریا

. توليد استبه ما گفته می شود که سوسياليسم باال بردن  

حضرات عزیز شما کتابھا خوانده اید، کتابھا نوشته اید و از 

  .کتابھا ھيچ چيز درک نکرده اید

البته از نقطه نظر یک جامعه سرمایه داری که در دوران صلح 

و بطور صلح آميز سوسياليستی شده است، ھيچ وظيفه ای 

باید تنھا یک لغت کوچک . مبرم تر از باال بردن توليد نمی باشد

اگر سوسياليسم بدین طریق صلح آميز . »اگر«:اضافه شود

به وجود می آمد، حضرات سرمایه دار ناراضی از چنين به 

بدین ترتيب کمبود یک چيزی حس . وجود آمدنی می بودند

حتی اگر جنگی ھم نمی بود این حضرات سرمایه . می شود

دار ھر چه از دستشان برمی آمد برای جلوگيری از چنين 

انقالبات عظيم حتی ھنگامی . امل صلح آميزی می کردندتک

که بطور صلح آميز شروع شده اند، مانند انقالب کبير 

فرانسه، با جنگھای متالطم که بورژوازی ضدانقالبی آغاز 

به طریق دیگر نيز نمی توانستند . نمود، به پایان رسيده اند

طبقاتی انجام یابند، چنانچه ما آنھا را از نقطه نظر مبارزه 

ببينيم و نه قافيه بافيھای غيرمادی راجع به آزادی، برابری، 

دمکراسی کارگری و عزم اکثریت یا قافيه بافيھای غيرمادی 

به ما » دمکراتھا«احمقانه ای که منشویکھا، اس آرھا و تمام 

ھيچگونه تکامل صلح آميزی به سوسياليسم . عرضه ميکنند

  .نمی تواند انجام پذیرد
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برای . شود در واقع توليدات کارخانه برای سپاه انجام می: 
  !خاتم االنبيا

   توليد کارخانه چيست؟: 

لوله ھای نفت و گاز که به صورت ورق گرد می شود و : 
  بيشتر در این کارخانه از سایز باال توليد می شود

اضر مگر لوله سازی درخواست از شرکت نفت حدر حال : 
  ندارد؟

دیگه ما با شرکت نفت کار نداریم در واقع ميخواھند ما را : 
  .يمه کنندب

  منظور چيه؟: 

یعنی می خواھند ما را از پوشش شرکت نفت در بياورند و : 

  .تحت پوشش بيمه تامين اجتماعی کنند

در اینجا یکی از دوستان که کارگر شرکت نفت می باشد {

توضيحی در مورد اینکه چگونه شرکت نفت، کارگران را باز 

خرید و از کارگر به کارمند تبدیل می کند و به جای آن از 

کارگران تازه جوان و تازه نفس استفاده می کند ـ با حقوق 

تواند  کمتر و به صورت قراردادی و ھر زمان که بخواھد می

آنھا را اخراج کند بدون اینکه سابقه کار یا بازنشستگی و 

  }  .مزایای دیگر را پرداخت نماید

  ند نفر پرسنل رسمی دارد؟چال حاضر حدر : 

  نفر ١٠٠اگه خودشونو بکشند یک چيزی حدود : 

در اینجا باز بحثی در مورد خصوصی سازی انجام ميگيرد که {

البته دوستانی که . استلوله سازی در حال حاضر خصوصی 

در لوله سازی کار می کنند معتقد ھستند که ھنوز خصوصی 

 ۴٩مثل اینکه شرکت ھای دولتی که نسبت سھم آنھا . نشده

اما به بعضی از واحدھای . است خصوصی می شود ۵١به 

سال  ۵شرکت نفت از جمله لوله سازی اعالم کرده اند تا 

شھای دیگر شرکت نفت فرصت دارند که انتقال بدھند و به بخ

بروند، یا از زیر پوشش شرکت خارج می شوند و تحت 

یعنی در واقع . قرار می گيرند)رفاه(پوشش تامين اجتماعی 

به طور مثال از باشگاه، . از مزایای شرکت محروم می شوند

. بيمارستان، منازل سازمانی و مزایای دیگر محروم می شوند

  }.که بازنشسته شوندیعنی در واقع مجبور شان می کنند 

  شما در حال حاضر چند وقت است که حقوق نگرفته اید؟: 

تا حال حقوق نگرفتيم اما دیروز که با خبر شدیم تا  ٩از برج : 
  .را به حساب ریخته اند ١١برج 

  !وقتی گرفتيد بعد روش حساب کنيد، مادرجان: مادرخانواده

  ید؟چند نفر ھستيد که شامل این بی حقوقی می شو"کال: 

  .نفر می شویم ١٢٠٠تا  ١٠٠٠به نظرم چيزی حدود : 

  نفر نه کار داریم نه بودجه؟ ١٢٠٠یعنی می گویند برای این : 

دیروز که خبر دار شدیم نيمی از ما سر کار رفته اند و قرار : 
ماه فروردین تکليف خودمان را  ٢١است که مابقی بعد از 

  . روشن کنيم

  .درش بيکارهاین ھم مثل برا: مادر خانواده

  برادرتان ھم شرکت نفت است؟: 

 . سال ٧من . استاد کاره. سال سابقه دارد ١۵او : 

  ؟کار ميکندپيمانکار برای یعنی برادر شما ھم : 

بله، یکماه با رسمی ھا اختالف داشت که رسمی بشود که 
  .حقشه خوردند

  یعنی این پيمانکار شما عوض نمی شود؟: 

  پيمانکار عوض نشده استسال که  ٧در این : 

  بنظر مياد این سليمانی خيلی دزدی کرده بعنوان یک مدیر؟: 

آره شھرداری را خراب کرد،صنایع فوالد را خراب کرد حاال : 
  ! ھم لوله سازی

سال قرار  ٧وقتی یک پيمانکار  ه؟این پيمانکار به کجا وصل: 
  شما اطالع دارید؟ .داد ببندد ریشه اش جائی است

رشوه داده یعنی زمان مناقصه " خبر ندارم، اما قطعازیاد : 
  .گفته اند که اینقدر مناقصه است شما اینقدر باید بدھيد

  پورت می کند؟اسرا یعنی در واقع کسی این پيمانکار : 

  .صد در صد: 

  حال حاضر شما نماینده ھم دارید؟ در: 

  .خب نماینده ھم داشتيم که گرفتنش: 

  جدی؟: 

. عکس ھم زدند. آره روزنامه ھای محلی ھم نوشتند: 
  . بود عباسیاسمش 

  .بھش گفتند زیاد دخالت نکن: مادر خانواده

  اطالعات گرفتش؟: 

بعد گرفتنش بھش گفتند زیاد دخالت . اطالعات دنبالش بود: 
  .در حال حاضر ھم خانه نشين است. نکن

انتخاب  ؟ بھتر نبود یک نفرنخب شما چطور انتخابش کردی: 
  ؟نو گروھی اعتراض می کردی ننمی کردی

ما در درب . اگه اطالع داشته باشيد لوله سازی دو درب دارد: 

بعد سپاه آمد و گفت . دومی روبروی پل آنجا تجمع می کردیم

چرا تجمع و اعتراض می کنيد؟ آقای عباسی ھم بلند شد 
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گفت که ما می خواھيم بر گردیم کار و چند ماه است حقوق 

  .بعد از آن آقای عباسی خانه نشين شده است.... رفتيم ونگ

  چند نفر بودید؟ : 

  .نفر، و داخل اجازه نمی دادند برویم ٣٠٠: 

  یعنی از سپاه می آمدند؟: 

اما، فکر می . بود و ھم سپاه) حراست(ھم از خودشان : 
  . کنم تا دو سال دیگر این کارخانه تعطيل می شود

  تعطيل می کنند؟ لوله سازی را" یعنی کال: 

در واقع در جاده ی . این لوله سازی را تعطيل می کنند: 

خرمشھر کارخانه ی دیگری تاسيس کرده اند که دو تا 

سيلوی بسيار بزرگ دارد و به یک شکلی این کارخانه را 

در واقع شھرداری خرمشھر با شرط اینکه از . منتقل می کنند

ر کارگران بومی استفاده شود زمين در اختيار لوله سازی قرا

  .  داده است

راج یا بازنشسته می خپس با برنامه است که کارگران را ا: 
بدون  ،د نيروی جوان و قراردادی جایگزین کنندنکنند؟ تا بتوان

  ھزینه ھای اضافی؟

به من می گن آقا ما شما را می خواھيم می توانی ". دقيقا: 

نمی توانم بروم آنجا، نه جا " بيای خرمشھر؟ خب من قطعا

  .تازه، شھر دیگری است.نه خورد و خوراک دارم ندارم،

  کارخانه راکتور ساز ھم تعطيل شده؟: 

  .کارگراش را ھمه اخراج کرد. آره خيلی وقت است: 

  نقش سپاه در اینجا چيست؟: 

سپاه می گوید . در واقع کارخانه برای سپاه توليد می کند: 
  .تازه وام ھم گرفته و نمی تواند پس بدھد. پول ندارم

شما یزدی رئيس سابق قوه قضائی را . گذارید یک مثال بزنمب

 ١٠می شناسيد؟ ایشان کارخانه دنا شيراز را با وام خرید و 

سال ھر چه توليد می کرد و می فروخت می گذاشت در 

خب چه کسی می . جيب مبارک و وام بانکی را ھم پس نداد

  توانست رئيس قوه قضائيه را بگيرد؟ 

  شما چقدر است؟حقوق و مزایای : 

ھزار تومان بود، اما در این یکسال  ٨٠٠حقوق قانونی ما : 
  .ھزارتومان می شود ٣٠٠حدودا " اخيرا

  شما در حال جاضر می توانيد باز خرید بشيد؟: 

  !اونا زرنگن. خير،سال به سال با ما تسویه حساب می شد: 

  شما می توانيد بيمه بيکاری بگيرید؟ : 

  .بله: 

بحث ھا در مورد بيمه بيکاری و تحریم اینجا یکسری {
  }.صورت گرفت..... اقتصادی  و انتخابات و 

  یکسری رفتيد جلوی استانداری؟: 

  .آره ولی جواب نداد: 

  !جواب داد؟؟مدی نژاد نوشتيدحنامه به ا: 

  !اینا ھمه برادر ھمند! ای بابا: مادر خانه

  می خوام ببينم جواب چی بود؟ .آره می دونم: 

استانداری . قرار بود اینترنتی بدھد به استانداریجوابش : 
  .ھم گفت کاری نمی شود انجام داد

یکی از دوستان می گوید که شما فکر می کنيد احمدی {

نژاد ميتونه کاری بکنه؟ آن رفيقی که سئوال قبل را پرسيده 

بيشتر ميخواھم . بود گفت که می دونم که کاری نميکنه

اند و آخرش ھم این جور  ببينم چه مراحلی را طی کرده

  .کارھایشان تاثيری نداشته

عباسی نماینده مون را بسيار اینور و اونور فرستادیم و : 
  .خوب کاری نتوانست انجام دھد

  عباسی در حال حاضر کجاست؟ : 

  خانه نشين شده. ھيچ: 

  آیا اذیتش ھم کردند؟: 

مثل یکی از پرسنل لوله . آره و بد جور ھم تھدیدش کردند: 
  .سازی که گرفتنش و دیگه پيداش نشد

مگه چه گفت بيچاره که این بال را سرش : مادر خانواده
  . آوردند

چه ! گفت خامنه ای شما پدر مائيد: مادر به طنز می گوید{
  }!ھمين ! گفت

دارد طعنه می : خنده ی جمع ـ عروس خانواده می گوید(
  !)انشاهللا ریشه شون کنده شه. زند

ث می رود روی موضوع نوروز و شاھنامه در اینجا باز بح{

خوانی که ھر ساله در خوزستان در محلی ما بين اھواز و 

بعضی از بچه ھائی که در . مسجد سليمان برگزار می شود 

این گفتگو شرکت داشتند به آنجا رفته بودند و به گفته آنھا 

در این . ھزار نفر در آن شرکت کرده بودند ٢٠چيزی حدود 

برگزار می .... خوانی، رقصھای محلی، و تئاتر ومراسم، شعر 

  }.شود

ھيچ تکونی نمی خوره : یکی از کارگران با نوميدی می گوید{
  }.، ھيچ تکونی
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در اینجا سعی می کنيم سئواالت جھت داری را مطرح {
  }.کنيم

خانه  خب حاال شما به ھر حال در :یکی از دوستان می گوید
 دوستان کارگر از پدری خودت زندگی می کنی اما خيلی

  آنھا چيکار می کنند؟ .شما ھستند که کرایه نشين ھستند

ھزار تومان قسط  ٣٠٠نمونه این داداشم است که ماھانه :  
  .خانه می دھد

کارگرھا برای خواسته ھایشان با ھم اتحاد داشتند؟  آیا: 
یا پنجشنبه ھا در  مثل ھفت تپه که می ریختن توی خيابان؟

  دور ھم جمع ميشدن؟مناطق سازمانی 

خيلی خطرناک است . اینجا وضعيت با ھفت تپه تفاوت دارد: 

البته ما در اینجا در دفتر لوله . و سریع سرکوب می کنند

سازی پنج طبقه دور ھم جمع می شدیم و اونجا با ھم 

مشکالتمان را اونجا اعالم می کردیم و . صحبت می کردیم

چ می کردیم و وعده مسئوالن را ھم می آوردیم و سئوال پي

  .اما ترتيب اثری داده نمی شد. می دادند

در اینجا یکی از دوستان سئوالی از یکی از کارگران می {
  }.کند

توليد را می گيرد و پولی ھم  ،یعنی در حال حاضر سپاه: 
  بابتش پرداخت نمی کند؟ 

 کارخانه  توليدتمام د االن يشما ببين. می گه ندارم .آره: 
  .و پولی نداده شده فروخته

  قرار بود یک سفارش از پاکستان برسد؟: 

 ٧تا  ۵.  اون سفارش بزرگی است. آره ولی ھنوز نيامده: 
  .اینچ ھم توليد می کند ۵۶سال کاره، لوله ھای 

  وزستان داریم؟خلوله سازی در کارخانه ھمين تنھا ما : 

، که شرکت کوچی است و ستان داریمزیک لوله سازی خو

این لوله سازی اصلی . لوله ھای سایز پائين توليد می کند

  .  است که به لوله سازی شرکت نفت معروف است

  مواد اوليه این کارخانه از کجا تامين ميشه؟: 

و از دوبی به بندر ماھشھر و بعد . از ژاپن و چين مياد دوبی: 
  . ھم به اینجا

  ت چند نفر پرسنل دارد؟لوله سازی که ماھشھر اس: 

  نفر٢٠٠شرکت کوچکی است با یک چيزی حدود : 

شما فکر نمی کنيد که اگه با ھم باشيد بھتر ميشود به : 
  نتيجه رسيد؟ شما گفتيد که یک عده ای رفتن سر کار؟

ما قسمتی که کار می کنيم لوله ھای . ھمين برنامه شد: 

بنام سایز پائين را می زنيم ولی یک قسمت دیگر است 

خوب . اینچ می زند ٣٨- ۴٨-۵۶کارخانجات که لوله ھای سایز 

ما به حمایت از آنھا دست از کار کشيدیم که رئيس کارخانه 

گفت شما که کار دارید چيکار به آنھا دارید و به کارتون 

مگه ميشود یکعده ای . خوب ما ھم اینکار را نکردیم. بچسبيد

م؟ در حال حاضر یک از ھمکاران ما بيکار بشن و ما کار کني

یک تعدادی ھم پيمانکار . گروه سر کاره که رسمی ھستند

اما به ھر حال به نظر می . کوچک ھستند که کار ميکنند

رسه که بخشی از کارخانه را باز کردند و به بھانه اسقاطی 

بودن دارند می فرستند خرمشھر و در واقع این کارخانه را 

کربن بلک، لوله سازی  می خواھند تعطيل کنند؛ و ھمينطور

  ....خوزستان ، صنایع فوالد و

  لوله سازی ھم آلودگی دارد؟: 

  . نه: 

  شما چند شيفت کار می کنيد؟ : 

  .شيفت کار می کنيم ۵ :

  شيفت؟ ۵شيفت یا  ۴چطوری : 

یک کارخانه کوچک دیگه است که لوله ھای . شيفت ۵. نه: 
شان با یک و ھر ماه یک بار جای. سایز پائين توليد می کند

  .شيفت از ما عوض می شود

شما ھم شرکت نفت : از پدر خانواده سئوال ميشود که{
  }بودید؟

  .قسمت بازرسی بودم. آره من کارگر حفاری بودم: 

در اینجا یکی از کارگران در گفتگو با پدر خانواده در باره {* 

در آن . تاریخچه بخش حفاری و دوران انقالب صحبت می کند

زمان شورای انقالبی کارگران حفاری تعدادی از عناصر 

در . سرمایه دار زمان شاه را که در حال فرار بودند گرفته بود

به اھواز آورده  واقع رفته بودند تھران و آنھا را دست بسته

اما دولت جدید می خواست اینھا را آزاد کند که با . بودند

در واقع . مقاومت شورای کارگران حفاری مواجه شدند

جریان بر می گردد به اوائل انقالب که شرکتھای خصوصی 

کمی بعد . کار می کردند... حفاری مانند سد کو ، شلم برگر و

عده ای از . الم شدحفاری، ملی اع ۵٨یعنی در ھمان سال 

سرمایه داران را گرفتند که یکی از آنھا سفير ایران در ھلند 

اینھا را شورای . یکی از آنھا رئيس بنياد پھلوی بود. بود

کارگری حفاری خودشان رفتند تھران و خودشان 

بازداشتشان کردند و گرفتند و آوردند به اھواز و در آشپزخانه 

ان چند تا از ھمين کارگرای در آن زم. حفاری زندانی کردند

اون موقع . انقالبی شورای حفاری، یک کميته دستشان بود

دو تا کميته داشتيم که یکی کميته استحفاظی بود که 

که » کميته امام«وابسته به استانداری بود و یکی ھم 

شخصی بنام صادقی رئيس . نيروھای مردمی در آن زیاد بود
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!! ر دولت ازھاری ھم بودمشاو" دادستان اھواز بود که ضمنا

رئيس کميته ای که . در واقع آن دوران ھرکی به ھرکی بود

ما کارگران فعال حفاری در آن بودند و محلش در کوروش بود 

که خودش کارمند ملی حفاری . آدمی بود به اسم سالمی

او نماینده ھای شورای . بود و از بچه ھای گروه منصورین بود

به آنھا گفت اگر کسی آمد که اینھا حفاری را فرستاد آنجا و 

فردا صادقی که رئيس استحفاظی . را ببرد شما اجازه ندھيد

استانداری بود و خودش مسائل اخالقی داشت، به اصطالح 

اما دو تا از کارگرھای حفاری که اونجا . آمد برای بازدید

صادقی آمده بود که اینھا را . نگھبانی می دادن اجازه ندادند

اما کارگرھا . می گفت من حکم دارم که اینھا را ببرم .آزاد کند

صادقی ميخواست از روی فنس باال . گفتند ما اجازه نداریم

با شليک تير ھوائی . برود که با مقاومت جانانه روبرو شد

اما یکمرتبه سپاه دور تا دور را . نگذاشتند که جلو بياد

در . دمحاصره کرد و کاری از دست آن دو تا کارگر بر نيام

ھمين ھنگام شورای کارگران بوسيله رادیو ھای سر چاه به 

کارگرا ھمه جمع ! تمام کارگران خبر دادند که بياین کمک

خالصه به خاطر دعوا و رقابتی که آن موقع بين دولت . شدن

موقت با سپاه بود، صادقی مجبور شد کوتاه بياید و دستگير 

  }.شده ھا را نتوانست از دست شورا خالص کند

حقوقی که قرار به شما بدھند برای این چند وقت با اضافه : 
  کار است ؟

  ).پایه(نه بدون اضافه کار، فقط بيس : 

باز یک بحث عمومی در مورد پایه حقوق در گرفت و اینکه {

و البته . تومان اعالم کرده ٢٧۵٠٠٠وزارت کار  بيس حقوق را 

ار کم درصد از آن را  شورای عالی ک ۵طولی نکشيده که 

بحث خودکفائی پيش آمد و جالب اینکه یکی از . کرده است

کارگران تحليل می کرد که به خاطر اوضاع اقتصادی سال 

قلم  ۴از آذر ماه تا بھمن ،» خود کفا«آینده، دولت به اصطالح 

ميليون تن از بندر  ٨حدود ) گندم، برنج،ذرت و سویا(جنس 

و جالب . است ميليون تن عدد عجيبی ٨! ماھشھر وارد کرد

اینکه از سر بندر تا ماھشھر تنھا فقط ماشين می دیدید که 

در اینجا بحثی ھم در مورد شکر شد که . واردات داشتند

 ۵٠٠ميليون تن وارد کرد و کيلوئی  ۶مکارم شيرازی حدود 

بعد . تومان فروخت و شکر داخلی روی دست ماند و گندید

تومان و بعد  ٣٠٠ھمين مکارم شيرازی شکر را خرید کيلوئی 

  }.تومان فروخت ٧٠٠از آن را کيلوئی 

  )و باالخره رسيدیم به سئوال آخر و پایان این دیدار(

  فروردین؟ ٢٠خب منتظر ميشيند تا بعد از : 

  .آره تا ببينيم چی ميشود: 

برای اطالعات بيشتر به گزارشاتی در رابطه با کارگران _ *

ما "(رجوع شود " جمعی از فعالين کارگری"حفاری به وبالگ 

بدون ما این دستگاه . بخشی از دستگاه ھای حفاری ھستيم

  ...")ھا ھيچ ارزشی ندارند

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از آن طبقه ی کارگراست فردا

  
  شرکت در انتخابات

  !فقر، بيکاری،استبداد ,انتخاب 

  !زندانی سياسی، آزاد باید گردد

  ظلم و ستم بر زنان

  !استثمار است ˏستون

  رھائی نوع بشر

  !با انقالب کارگر

  نظام سرمایه دار نمی خوایم 

  !نمی خوایم

  !نمی خوایم

  دولت سرمایه دار نمی خوایم

  !نمی خوایم

  !نمی خوایم

  کارگران، زنان، جوانان

  !متحد و ھمسنگر

  چپاول اقتصادی= تحول اقتصادی


