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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 

 ايرج آذرين 

نتيجۀ انتخابات مجلس ھشت�م پ�ي�ش�اپ�ي�ش روش�ن 
اين انتخابات حتی ديگر ع�رص�ۀ رق�اب�ت . است

و ج�ن�اح ھ�ای رژي�م اس�+م�ی " خودی"احزاب 
اح�زاب دوم خ�ردادی در ک�م�ت�ر از . ھم ني�س�ت

نيمی از حوزه ھ�ا ص�+ح�ي�ت م�ع�رف�ی ک�ان�دي�دا 
يافته اند و ح�داک�ث�ر س�ھ�م آن�ھ�ا از ک�رس�ی ھ�ای 

در .  درص�د ت�ع�ي�ي�ن ش�ده اس�ت20مجلس زي�ر 
ش��راي��ط��ی ک��ه ب��ه ح��زب مش��ارک��ت و س��ازم��ان 
مجاھدين انق+ب اس+می حت�ی اج�ازه ن�داده ان�د 
ت��ا از ش��رک��ت در چ��ن��ي��ن ان��ت��خ��اب��ات��ی اع��+م 
انصراف کنند، طبي�ع�ی اس�ت ک�ه ھ�ي�چ�ک�س از 
ميان اص+ح طلبان حکومتی اکنون ادعا ن�ک�ن�د 
که گذار تدريج�ی ب�ه دم�وک�راس�ی ب�ا مش�ارک�ت 

اي��ن . م��ردم در ان��ت��خ��اب��ات ام��ری ش��دن��ی اس��ت
انتخابات، دستکم از ديدگ�اه چ�پ، ح�ت�ی ن�ي�ازی 
به افش�اگ�ری ن�دارد؛ ھ�رچ�ن�د ت�أث�ي�رات�ی ک�ه ب�ر 
ص��ح��ن��ۀ س��ي��اس��ت اي��ران م��ی گ��ذارد Qزم ب��ه 

ب�ھ�ت�ري�ن ش�اخ�ص اي�ن ت�أث�ي�رات . بررسی است
موقعيت آشفته ای است که ليب�رال ھ�ا در پ�رت�و 

ک�ه (ادعای مقالۀ حاضر . اين انتخابات يافته اند
دو روز پيش از برگزاری انتخابات نوشته م�ی 

اين است که انتخابات مجلس ھشتم بس�ت�ر ) شود
اپ��وزيس��ي��ون ل��ي��ب��رال را از ل��ح��اظ -اص��ل��ی ش��ب��ه

ي�ا ل�ي�ب�رال ھ�ا : سياسی کام+ حاشيه ای می کند
با شرکت در انتخابات و ح�م�اي�ت از دس�ت�ج�ات 
مختلف اص+ح طلب حکومتی ھر گونه ھوي�ت 
ايدئولوژيک مستقل را از دست می دھن�د و در 

حکومت�ی مس�ت�ح�ي�ل م�ی -اص+ح طلبی اس+می
شوند، و ي�ا ب�ا س�رخ�وردن از ن�ق�ش ان�ت�خ�اب�ات 
پارلمانی ع�م�+ ع�رص�ۀ م�ب�ارزۀ اس�ت�رات�ژي�ک 
سياسی را ترک می کنند و ھويت سياسی خ�ود 
را تنھا در سطح اي�دئ�ول�وژي�ک و ب�ع�ن�وان ي�ک 

اي�ن دوراھ�ی . نيروی غيرسياسی حفظ می کنند
ش��ام��ل س��وس��ي��ال (م��ق��اب��ل ن��ي��روھ��ای ل��ي��ب��رال 

ايران اس�ت ک�ه ھ�م اک�ن�ون خ�ط�وط ) دموکرات
اص�ل��ی آن در واک��ن��ش ھ��ای م��ت�ن��وع ج��ري��ان��ات 
لي�ب�رال و س�وس�ي�ال دم�وک�رات نس�ب�ت ب�ه خ�ود 

پ�ي�ش از ب�ررس�ی . انتخابات ت�رس�ي�م ش�ده اس�ت
موقعيت کنونی ليبرال ھا، نگ�اھ�ی م�ی ان�دازي�م 
به سير ليبراليسم از آغاز عروج دوم خ�رداد ت�ا 

     .مقطع انتخابات مجلس ھشتم
 ٢بقيه در صفحه                                       

ھراس و وحشت سرمايه از 
                                                                                    چيست ؟

                                                                                                  86شروين رھا ــ اسفند 

  چھار س�ال پ�س از کش�ت�ار ک�ارگ�ران خ�ات�ون 
آباد ، کارگران شرکت ک�ن�ن�ده در م�راس�م روز 
کارگرشھر سنندج به ضربات ش+ق و ج�ري�م�ه 

م�ح��م�ود ص�ال�ح��ی ب��ا . ن�ق�دی م�ح�ک��وم م��ي�ش�ون��د
شرايط بسيار وخيم جسمی ومنصور اسان�ل�و ب�ا 
داش���ت���ن ن���اراح���ت���ی چش���م���ی در زن���دان بس���ر 

دانشجويان چپ و آزاديخواه با ش�ک�ن�ج�ه .ميبرند
و ب��+ت��ک��ل��ي��ف��ی در ب��ازداش��ت ن��گ��ه داش��ت��ه ش��ده 

اين ھمه وحشيگری برای چيست ،ھراس و .اند
 وحشت سرمايه در ايران از چيست؟                                                      

 در جريان سرنگونی رژيم شاه،  کارگران ک�ه 
ن��ق��ش اص���ل��ی را در آن  ب��ه ع���ھ��ده داش���ت��ن���د 
درک��ارخ��ان��ه ، ک��ارگ��اه و م��راک��زص��ن��ع��ت��ی، 
شوراھای خويش را تشکيل دادند تا بوسي�ل�ه آن 
ب��ت��وان��ن��د م��ن��اف��ع ج��م��ع��ی خ��وي��ش را در م��ق��اب��ل 

در م�ق�اب�ل . تعرض کارف�رم�اھ�ا ح�ف�اظ�ت ک�ن�ن�د

تداوم ان�ق�+ب و ش�وراھ�اي�ش ام�ا، ض�د ان�ق�+ب 
زخ��م خ��ورده س��رم��اي��ه ب��ا ت��ک��ي��ه ب��ري��ک��ی از 
ھارترين رژيمھا ی موجود جوامع بش�ری س�ر 
انق+ب را بريد، شوراھايش را تار و م�ار ک�رد 
و برای از ن�ا ان�داخ�ت�ن�ش س�ي�اھ�ت�ري�ن ب�رگ�ھ�ای 

س�ازم�ان دادن . تاريخ را ب�ن�ام خ�ود ث�ب�ت ک�رد 
جوخه ھای بگير و ب�ب�ن�د ،ت�رورو کش�ت�ار،ب�رپ�ا 
ک��ردن زن��دان و چ��وب��ه ھ��ای دار،اع��دام��ھ��ای 
دستجمعی ، راه انداختن و دامن زدن به ج�ن�گ 

ت���ن���ھ����ا ن���م����ون���ه ھ���ای ان����گ���ش���ت ش���م����ارآن                                                                                                     
 .بود با اين حال اما مبارزه کارگران محو نشد

                                                             
باتغييرات سي�اس�ت ج�ھ�ان�ی س�رم�اي�ه، دراي�ران 
ن�ي��ز ج��ري��ان اص��+ح ط�ل��ب��ی در ان�ط��ب��اق ب��ا آن 
ع��روج ک��رد و گ��ف��ت��م��ان ل��ي��ب��رال��ي��س��ت��ی  فض��ای 

ک�ارگ�ران و ج�ام�ع�ه  دول�ت . جامعه را پر کرد
اص+ح طل�ب خ�ات�م�ی را ھ�م ت�ج�رب�ه ک�ردن�د و 
عملکرد ضد کارگری آن را ب�ا م�ن�اف�ع خ�وي�ش 

م��ب��ارزه ک��ارگ��ران وارد ف��ازی . م��ح��ک زدن��د 
دي��گ��ر ش��د ،ن��گ��اھ��ھ��ا در ج��ام��ع��ه ف��ق��ط ب��ه ي��ک 
طرف، ليبراليسم، نچ�رخ�ي�د و در م�ق�اب�ل رژي�م 
،دول���ت و ک���ارف���رم���اھ���ا، وزش اع���ت���راض���ات 

موجود کارگران به جان آمده شدت گرفت و به 
رژيم و سرمايه در ايران نشان داد که با وجود 
دو دھه سرکوب عنان گسيخته مرعوب نشده و 
از درخ�واس��ت م��ط��ال�ب��ات خ��ود دس��ت ن��ک�ش��ي��ده  

در ج�ري�ان ي�ک�ی از ھ�م�ي�ن اع�ت�راض�ات . است
ت��وده ای ي��ع��ن��ی خ��ات��ون اب��اد، رژي��م در ھ��ي��ئ��ت 
دول��ت خ��ات��م��ی ص��ف ک��ارگ��ران را ب��ه گ��ل��ول��ه 
بست، ک�ارگ�ران�ی ک�ه خ�ود را در راھ�پ�ي�م�اي�ی 
واحدی سازمان داده بودند تا از گرسنگی خ�ود 

به گل�ول�ه بس�ت�ن . و خانواده شان جلوگيری کنند
کارگران و کشتار آنان در خاتون اب�اد ن�ه ت�ن�ھ�ا 
به عروج دولت مدنی سرماي�ه داری در ان�ج�ام 
رس�ال�ت�ش ي�اری ن�رس�ان��د ب�ل�ک�ه س�رآغ�ازی ش��د 
برای يک تجربه در تاري�خ م�ع�اص�ر اي�ران، و 
آن از ھم گسيختگی باور غير طبقاتی در مي�ان 
ت��وده ک��ارگ��ران ، ت��ق��وي��ت م��ب��ارزه م��ت��ح��د و 
س��ازم��ان��ي��اف��ت��ه ک��ارگ��ران در ت��ح��ق��ق ي��اف��ت��ن 

ح�رک�ت اع�ت�راض ک�ارگ�ری . مطالباتشان است
در خ��ات��ون آب��اد، اگ��رچ��ه ب��ه ب��ھ��ای دادن خ��ون 
کارگران، سر آغاز فص�ل دي�گ�ری در ج�ن�ب�ش 
کارگ�ری ش�د ک�ه مش�خ�ص�ه ب�ارز آن از ل�ح�اظ 

 کمی گسترش و از لحاظ کيفی 

 
بحران ھای اجتماعی پي�ش رون�ده 
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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
 :   مرور خيلی کوتاھی بر يک دھه

عروج ل�ي�ب�رال�ي�س�م در ص�ح�ن�ۀ س�ي�اس�ت اي�ران 
م��ات��ري��ال ف��ک��ری و . م��ول��ود دوم خ��رداد ب��ود

ش��ام��ل (انس�ان��ی و تش��ک��ي��+ت�ی اي��ن ل��ي��ب��رال��ي�س��م 
در اپوزيسي�ون ) گرايش به سوسيال دموکراسی

ايران، بخصوص در ميان چ�پ ھ�ای ھ�واخ�واه 
اردوگاه شوروی، با پايان جنگ سرد و س�ق�وط 

و ھرچ�ن�د ب�رخ�ی از . شوروی شکل گرفته بود
در دور دوم ري���اس���ت ج���م���ھ���وری ) اک��ث���ري���ت

رفسنجانی شروع کردند تا ھمسوئی سي�اس�ی ب�ا 
گرايش ھايی در درون رژيم را بيازماي�ن�د، ام�ا 
چنين سمتگ�ي�ری ای، ب�ي�ش از آن�ک�ه ح�اک�ی از 
سياس�ت ل�ي�ب�رال�ی م�ت�م�اي�زی ب�اش�د، ب�ي�ش�ت�ر در 
امتداد شيوۀ س�ن�ت�ی س�ازم�ان اک�ث�ري�ت و ح�زب 
توده قرار می گرفت که تنھا بعد از سرکوب و 
تعقيب توسط جمھوری اس+می به ناچار دس�ت 

ام�ا . از حمايت جناحی از رژيم برداشته ب�ودن�د
، پ�روس�ۀ ت�خ�م�ي�ر اي�ن ب�خ�ش از 1376از سال 

اپوزيسيون در يک خط مش�ی واح�د و ف�راگ�ي�ر 
ليبرالی به فرجام رسيد و وجود اص+ح طل�ب�ان 
حکومتی در قالب احزاب دوم خ�ردادی زم�ي�ن�ه 
س��از ي��ک اس��ت��رات��ژی س��ي��اس��ی ل��ي��ب��رال��ی ق��رار 

حتی ج�ري�ان�ات ت�وده ای، ک�ه از ل�ح�اظ . گرفت
ايدئولوژيک ھيچگاه به مکتب ليبرال نپيوستند، 
از لحاظ سياسی تماما به يک خط مشی ليبرالی 
روی آوردند؛ و اين امر در تاريخ حيات حزب 
توده، يا اح�زاب مش�اب�ه در کش�ورھ�ای دي�گ�ر، 

 . سابقۀ غنی ای داشت
 

اي��ن اس��ت��رات��ژی س��ي��اس��ی ل��ي��ب��رال��ی را ن��ه راه 
 بايد ن�ام�ي�د »کوره راه پارلمانی«پارلمانی بلکه 

ک��ه در ت��اري��خ واق��ع��ا ب��ي��س��اب��ق��ه اس��ت؛ چ��را ک��ه 
ليبرال ھا و سوسيال دموکرات ھای ما نه قرار 
بود پ+تفرم اھداف خود را از ط�ري�ق تص�وي�ب 
در پ�ارل��م��ان ب��ه ق��ان�ون ب�دل ک�ن��ن��د و ن��ه اس��اس��ا 
امکان معرفی کانديدا و حضور در پارلم�ان را 

اس��ت��رات��ژی آن��ھ��ا ت��ن��ھ��ا ب��ه اي��ن م��ع��ن��ا . داش��ت��ن��د
استراتژی ای پارلمان�ی ب�ود ک�ه ادع�ا م�ی ک�رد 
ح��م��اي��ت از اص��+ح ط��ل��ب��ان دوم خ��ردادی در 
انتخابات به نحو گريزناپذيری در ادامۀ منطقی 
خود، طبعا به تدريج، به يک نظام دم�وک�راس�ی 
لي�ب�رال�ی م�ن�ج�ر خ�واھ�د ش�د ک�ه خ�واس�ت�ه ھ�ای 

ع��م��وم��ی آزادی و دم��وک��راس��ی را ب���رآورده 
اينک�ه چ�را و چ�گ�ون�ه ح�م�اي�ت از . خواھد کرد

اص+حات حکومتی، که آشکارا ادعايی ف�رات�ر 
از جمھوری اس+می اص+ح شده ن�داش�ت، م�ی 
توانست به تحقق دموکراسی ليبرالی ب�ي�ان�ج�ام�د 
البته پرسشی بود که ليبرال ھا پ�اس�خ�ی ب�راي�ش 

ُاص��ط��+ح��ات دھ��ان پ��رک��ن��ی چ��ون . ن��داش��ت��ن��د
گ��ذار از س��ن��ت ب��ه "و " دم��وک��رات��ي��زاس��ي��ون"

م��م��ک��ن ب��ود ب��رای م��دت��ی ب��رخ��ی " م��درن��ي��ت��ه
روشنفکران را مش�غ�ول ک�ن�د، ام�ا ج�ای خ�ال�ی 
يک نقشۀ سياسی روشن و مع�ق�ول را پ�ر ن�م�ی 

 .     کرد
 

واھی بودن اين استراتژی نه در حضي�ض دوم 
خرداد ب�ل�ک�ه در اوج ق�درت گ�ي�ری آن آش�ک�ار 

در نيمه راه عمر مجلس ششم، وقتی جبھ�ۀ . شد
دوم خرداد به قول خودش قدرت را در دو ق�وۀ 
مجريه و مقننه از سه قوۀ دول�ت�ی ق�ب�ض�ه ک�رده 
بود، ھالوترين ل�ي�ب�رال ھ�ا ن�ي�ز ن�م�ی ت�وانس�ت�ن�د 
نبينند که ھيچ اث�ری از ف�راروئ�ي�دن اص�+ح�ات 
اس+می حکوم�ت�ی ب�ه ي�ک ن�ظ�ام دم�وک�رات�ي�ک 

مانيف�س�ت ج�م�ھ�وری . ليبرالی بچشم نمی خورد
خواھی اکب�ر گ�ن�ج�ی، ک�ه از س�وی ھ�م�ۀ س�اي�ه 
روشن ھای طيف ليبرال و سوسيال دم�وک�رات 
با استقبال روبرو شد، در حقيقت ب�ي�ان وارون�ۀ 
اين حقيقت بود ک�ه وع�دۀ ل�ي�ب�رال ھ�ا م�ب�ن�ی ب�ر 

حکوم�ت�ی ب�ه -فراروئيدن اص+ح طلبی اس+می
ت�وص�ي�ۀ . يک نظام ليب�رال�ی از آغ�از پ�وچ ب�ود

ايجابی مانيفست جمھوری خواھی بناگزير اي�ن 
ج�م�ھ�وری "بود که ليبرال ھا برای رسي�دن ب�ه 

مطلوب خود نمی توانند به اص�+ح " تمام عيار
طل�ب�ان ح�ک�وم�ت�ی ات�ک�اء ک�ن�ن�د و م�ی ب�اي�د راه 

ام�ا اي�ن . مست�ق�ل خ�ودش�ان را در پ�ي�ش گ�ي�رن�د
پرسش ھمچنان بی پاسخ می م�ان�د ک�ه اي�ن چ�ه 
راھی است؟ به کدام نيروھای اجت�م�اع�ی ت�ک�ي�ه 
م�ی ک�ن�د؟ ط�ی چ�ه پ��روس�ه ای و ب�ا چ�ه ش�ي��وه 
ھايی به جمھ�وری م�ط�ل�وب خ�ود ن�زدي�ک م�ی 

 شود؟ 
 

از لحاظ ع�ي�ن�ی، م�ق�ط�ع م�ان�ي�ف�س�ت ج�م�ھ�وری 
خواھی گنجی آغاز نزول ليبراليسم در ص�ح�ن�ۀ 
سياست ايران بود؛ اما جريانات ليبرال، که بعد 
از پنج سال حم�اي�ت از خ�ات�م�ی و ت�+ش ب�رای 
اص+ح جمھوری اس+م�ی ب�ه ي�اد آورده ب�ودن�د 

ان�د، غ�رق " تمام عي�ار"که جمھوری خواھانی 
تھنيت به ي�ک�دي�گ�ر و ل�ذت از ب�ازي�اب�ی م�ب�ان�ی 

درک اين حق�ي�ق�ت در . فلسفۀ سياسی خود بودند
ھمان مقطع مانيفست گنجی نيز دشوار نبود که 

-اين نکته که اص�+ح ط�ل�ب�ی اس�+م�ی" کشف"

حکومتی قرار نيس�ت ب�ه دم�وک�راس�ی ل�ي�ب�رال�ی 
منجر شود گره کور اس�ت�رات�ژی ل�ي�ب�رال ھ�ا را 
نخواھد گشود، بلکه بر اغت�ش�اش اس�ت�رات�ژي�ک 
ل��ي��ب��رال ھ��ا خ��واھ��د اف��زود، و بس��ت��ر اص��ل��ی 
ليبراليسم ايران در عمل راھی جز اين نخواھ�د 
داشت که ھمچنان گام ھايش را ب�ا پ�س و پ�ي�ش 

 ). 1(روی اص+ح طلبان حکومتی تنظيم کند
 

در عمل نيز تن�ھ�ا ت�أث�ي�ر م�ان�ي�ف�س�ت گ�ن�ج�ی ب�ر 
ليبراليسم ايران اين شد که تقري�ب�ا ت�م�ام ل�ي�ب�رال 

 »ج�م�ھ�وری خ�واه«ھای ايرانی يکشبه خود را 
ناميدند، اما از ل�ح�اظ اس�ت�رات�ژي�ک دچ�ار چ�ن�د 

بستر اصلی ل�ي�ب�رال�ي�س�م اي�ران�ی، . دستگی شدند
اکنون با ترديد و بدون اعتماد به نفس، ھمچنان 
-ب�ه ح�م��اي��ت خ��ود از اص��+ح ط��ل��ب��ان اس��+م��ی

حکومتی در انتخابات ھ�ای م�ج�ل�س و ري�اس�ت 
ک��م��ااي��ن��ک��ه در آخ��ري��ن . (ج��م��ھ��وری ادام��ه داد

ان��ت��خ��اب��ات ري��اس��ت ج��م��ھ��وری بس��ي��اری از 
جريان�ات ل�ي�ب�رال از ج�ب�ھ�ه مش�ارک�ت و دک�ت�ر 
معين حمايت کردند تا دکتر معي�ن اي�ن ح�م�اي�ت 

ج��م��ھ��وری .) "را ب��ه رفس��ن��ج��ان��ی م��ن��ت��ق��ل ک��ن��د
نيز تن�ھ�ا ب�ا ت�أک�ي�د ب�ر ب�اورھ�ای " خواھان چپ

اي��دئ��ول��وژي��ک خ��ود و ب��رجس��ت��ه ک��ردن م��ؤل��ف��ۀ 
Qئيسيته در پ+تفرم اھداف خ�ود م�ی ت�وانس�ت�ن�د 
خط تمايزی ترسيم ک�ن�ن�د؛ واQ س�خ�ن گ�ف�ت�ن از 

فش�ار ب�ي�ن "و " ن�اف�رم�ان�ی م�دن�ی"ترکي�ب�ی از 
اس�ت�رات�ژی ) و نمی ت�وانس�ت(نتوانست " المللی

. س��ي��اس��ی م��ن��س��ج��م و ب��ا م��ع��ن��اي��ی را بس��ازد
ج�م�ھ�وری خ�واھ�ی چ�پ ھ�ي�چ�گ�اه در ع�رص��ۀ 
سياست ايران به نيروی س�ي�اس�ی ای ب�دل نش�د، 
و تجزيۀ ائت+ف جم�ھ�وری خ�واھ�ان Qئ�ي�ک ت�ا 
س�ط��ح م��ل��ک��ول ھ��ا و ات�م ھ�ای اول��ي�ه اش س��ي��ر 

 .محتومی بود
 

سرخورده از اص+ح طلبی حکومتی و ن�ات�وان 
از طرح يک استراتژی سياسی مستق�ل، ب�خ�ش 
ب�زرگ�ی از ل�ي�ب�رال�ي�س�م اي�ران�ی ب�ا ب�اQ گ�رف�ت��ن 

يکسره به سي�اس�ت ام�ري�ک�ا " بحران ھسته ای"
ب�ه اي�ن ت�رت�ي�ب ش�اخ�ۀ . در خاورميانه دل بست

 گ�رف�ت ش�ک�لتازۀ نئوکان در ليبراليس�م اي�ران�ی 
که طيف رنگارنگی از مدافعان اشغال ن�ظ�ام�ی 
ايران ت�وس�ط ام�ري�ک�ا ت�ا ھ�واخ�واھ�ان ت�رک�ي�ب 

را در بر می " انق+ب نارنجی"فشار امريکا با 
از ل�ح�ظ س�ي�اس�ی ال�ب�ت�ه اي�ن اس�ت�رات�ژی . گ�ي�رد

قماری بود که بر ت�ح�ل�ي�ل ن�ادرس�ت�ی از اھ�داف 
عين�ی س�ي�اس�ت ام�ري�ک�ا در خ�اورم�ي�ان�ه ت�ک�ي�ه 

و اگرچه با کاھش احتمال حملۀ امري�ک�ا . داشت
امروز نئوکان ھای ايرانی از سر و صدا افتاده 

 اند، اما مادام که 
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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
مناسبات جمھوری اس+می و دولت امري�ک�ا ب�ه 
ثب�ات ن�ھ�اي�ی ن�رس�ي�ده ب�روز گ�اه ب�ه گ�اه تش�ن�ج 
روالی طبيعی است، و در چنين مقاطعی قط�ع�ا 
. نئوکان ھای ايرانی دوباره ف�ع�ال خ�واھ�ن�د ش�د
چرا که اين بی خطی سياسی لي�ب�رال�ي�س�م اي�ران 
است که ادامۀ حضور شاخۀ ن�ئ�وک�ان در م�ي�ان 

 . ليبرال ھا را دوام می دھد
 

شکل گيری شاخۀ نئوک�ان در ص�ف�وف ل�ي�ب�رال 
ھ��ای اي��ران واک��ن��ش ن��اگ��زي��ری را دام��ن زد ت��ا 
بستر اصلی ليبراليسم را ھرچ�ه ص�ري�ح ت�ر ب�ه 
. ح��م��اي��ت از ج��ن��اح ھ��اي��ی از رژي��م س��وق دھ��د
پيدايش نئوکان ھای ايران�ی م�ع�ل�ول ب�ی ث�م�ری 
خط مشی حمايت از اص+ح ط�ل�ب�ان ح�ک�وم�ت�ی 
بود، و با اينکه س�ن�اري�وھ�ای م�خ�ت�ل�ف ن�ئ�وک�ان 
ھای ايرانی طبعا ھمگی سياست امريک�ا را در 
محور دارند، اما خاصت مشترک شان بايد اين 
می بود که ليبرال ھای ايران را قادر ب�ه اي�ف�ای 

اي�ن ن�ق�ش . نقشی در صحنۀ سياست اي�ران ک�ن�د
چيزی جز ت+ش برای فعال کردن جنب�ش ھ�ای 
اجتماعی در راستای سياست ھای امريکا ن�ب�ود 
و نيست، و چون چني�ن ت�+�ش�ی ط�ب�ع�ا ب�ا م�ان�ع 

ن�ه (بزرگ حضور مخال�ف�ان س�ي�اس�ت ام�ري�ک�ا 
در ج��ن�ب��ش ) ف�ق�ط ام��ا ب�وي��ژه س�وس�ي��ال�ي�س��ت ھ�ا

کارگری و دانشجويی و زنان ھمراه اس�ت، ج�ا 
انداختن خط مشی امريکايی در اين ج�ن�ب�ش ھ�ا 
اساسا بر قدرت وسوسۀ حمايت مال�ی ھ�ن�گ�ف�ت 

 . دولت امريکا تکيه دارد
 

ام��ا اگ��ر ات��خ��اذ چ��ن��ي��ن خ��ط مش��ی ای ب��رای 
کارگزاران خ�ارج کش�وری اش م�زاي�ای آب و 
نان را ھمراه دارد، برای ف�ع�اQن�ش در ج�ن�ب�ش 
ھای اجتم�اع�ی در داخ�ل اي�ران بش�دت مش�ک�ل 
آفري�ن اس�ت و آن�ھ�ا را ب�ط�ور مض�اع�ف�ی زي�ر 
. منگنۀ سرکوب رژي�م اس�+م�ی ق�رار م�ی دھ�د

اخطار روشن رژيم در اين مورد اين ب�ود ک�ه (
به بھانۀ رابطه با مراکز امريک�اي�ی ت�ع�دادی از 
دانشگاھيان و روشنفکران م�ق�ي�م خ�ارج را ک�ه 
ب��ه اي��ران س��ف��ر ک��رده ب��ودن��د دس��ت��گ��ي��ر ک��ن��د و 

نتيجه اين ش�د .) پيرامونش ھياھو به راه بيندازد
که بسياری از فعاQن جنبش ھای اجتماع�ی ک�ه 

 از جريانات ليبرال 
ال�ھ�ام م�ی گ�ي�رن�د، ) شامل سوسيال دم�وک�رات(

ّب��رای ت��ب��ری از خ��ط مش��ی ام��ري��ک��اي��ی ھ��رچ��ه 
ب�ي�ش��ت�ر ح��م�اي��ت ب�ی ق��ي�د و ش�رط و وابس��ت�گ��ی 

در . آش��ک��ار ب��ه ج��ن��اح ھ��ای رژي��م رو آورن��د
ص��ف��وف ل��ي��ب��رال ھ��ا، ک��ه از ت��ج��رب��ۀ دو دوره 
دول��ت خ��ات��م��ی ظ��اھ��را آم��وخ��ت��ه ب��ودن��د ک��ه 

حکومتی قرار نيس�ت ح�ت�ی -اص+حات اس+می
به تدريج و در دراز مدت به بس�ط آزادی ھ�ای 
م�دن�ی و آزادی ھ�ای دم��وک�رات�ي�ک ب��ي�ان�ج�ام��د، 
اکنون بسياری از فعاQن شان در جن�ب�ش زن�ان 
به دامن برخی مراجع حوزۀ علميه ق�م آوي�خ�ت�ه 
اند، و ب�ع�ض�ی ف�ع�اQن گ�راي�ش راس�ت ج�ن�ب�ش 

کارگری به حزب اعتماد ملی کروبی ای دخيل 
م��ی ب��ن��دن��د ک��ه ح��ت��ی ح��زب مش��ارک��ت ھ��م ب��ه 

 . اص+ح طلبی قبولش ندارد
 

ت+ش برای فاصله گرفتن از نئوک�ان ھ�ا ق�ط�ع�ا 
چنين راست روی ای را در جريانات ليبرال و 
سوسيال دموکرات دامن زده است، ام�ا ع�ل�ت�ش 

ليبراليسم اي�ران ن�م�ی خ�واھ�د ب�ه ق�درت . نيست
پائينی ھا در جنبش ھای اجتم�اع�ی ت�ک�ي�ه ک�ن�د، 
چرا که اساسا از بسي�ج وس�ي�ع ت�وده ھ�ا ن�ات�وان 

چشم اميد به باQيی ھا داشتن ھ�م�زاد اي�ن . است
اع��ت��راف ب��ه اي��ن ن��ات��وان��ی در . ن��ات��وان��ی اس��ت

تق�دي�س پ�راگ�م�ات�ي�س�م�ی ب�ي�ان م�ی ش�ود ک�ه ب�ی 
ث��م��ری اش را خ��ودش��ان ن��ي��ز آزم��وده ان��د، و 
مداف�ع�ان اي�ن پ�راگ�م�ات�ي�س�م ق�ي�اف�ۀ دوران�ديش�ان 
سياسی ای به خود می گيرند که تنھ�ا ھ�ن�رش�ان 
اين است که می توانند در ھر ش�راي�ط�ی چ�ن�ان 
تکاليفی را بر دوش ف�ع�اQن خ�ود ب�گ�ذارن�د ک�ه 
ھرچند نتيجۀ سي�اس�ی ای ن�دارد ام�ا ھ�زي�ن�ه ای 

ناتوانی استراتژيک ليبرالي�س�م اي�ران . ھم ندارد
ن���وس���ان م���ي���ان . ام���ری تص���ادف���ی ن���ي���س���ت

سرخوردگی از ج�ن�اح ھ�ای ح�ک�وم�ت و روی 
آوری م��ج��دد ب��ه آن��ھ��ا، ن��وس��ان م��ي��ان دن��ب��ال��چ��ۀ 
سياست امريکا شدن يا دست شستن ت�ام و ت�م�ام 
از ع��رص��ۀ س��ي��اس��ی و رو ک��ردن ب��ه ع��رص��ۀ 

، ھ�م�ه و ھ�م�ه در ص�ف�وف ج�ري�ان "فرھنگی"
ليبراليسم ايرانی بازتاب اي�ن ح�ق�ي�ق�ت اس�ت ک�ه 
يک نظام دموک�راس�ی ل�ي�ب�رال�ی در اي�ران پ�اي�ۀ 
مادی ندارد، به نيازھ�ای ھ�ي�چ ي�ک از ط�ب�ق�ات 
اصلی جامعه پاسخ نمی گويد، و در نتيجه نم�ی 
ت��وان��د در اس��ت��رات��ژی س��ي��اس��ی خ��ود ب��ه چ��ن��ان 
نيروی قدرتمند اجتماع�ی ای ت�ک�ي�ه ک�ن�د ک�ه ب�ا 
مبارزۀ سياسی چنين نظامی را ب�رق�رار ک�ن�د و 

 . پايدار نگاه دارد
 

در ق��رن ب��ي��س��ت و ي��ک��م، و در کش��وری م��ث��ل 
ايران، نمی توان رابطۀ سي�اس�ت و اق�ت�ص�اد را 
از ھ��م گس��س��ت، و ن��م��ی ت��وان ت��ح��ق��ق آزادی و 
دم���وک���راس���ی را ب���ر م���ب���ن���ای درک عص���ر 
روشنگری و تجربۀ طبقه متوسط اروپای نيم�ۀ 

در اي�ران ام�روز، . اول قرن نوزدھم وع�ده داد
. ام��ر آزادی ب��ه ب���راب���ری گ���ره خ���ورده اس���ت
دموکراتيزه کردن حيات سياس�ی ج�ام�ع�ه ب�دون 
دست بردن به بنيادھای اق�ت�ص�اد ک�اپ�ي�ت�ال�ي�س�ت�ی 

و اي�ن واق�ع�ي�ت ب�ه اي�ن . ايران غيرممکن اس�ت
معناست که جنبش ھای اجتماع�ی ح�ق ط�ل�ب و 
آزادی خواه تنھا در ھمراھی ب�ا م�ب�ارزۀ ط�ب�ق�ه 
کارگر عليه نظام سرمايه داری می توانن�د اف�ق 
پيشروی برای برقراری حقوق م�دن�ی و آزادی 

در ايران ام�روز . ھای دموکراتيک را بگشايند
نه طبقۀ متوسط محبوب ليبرال ھا، بلک�ه ط�ب�ق�ه 

ن�ه راه . کارگر است که پرچم دار آزادی اس�ت
پارلمانی و حمايت انتخاب�ات�ی از اص�+ح�گ�ران 
حکومتی، بلکه تدارک برای انق+ب عليه ن�ظ�ام 
سياسی و اقتصادی موجود ي�گ�ان�ه راھ�ی اس�ت 

آي�ن�ده س�ي�اس�ی اي�ران را . که به آزادی می رسد
 .نه ليبراليسم، بلکه سوسياليسم شکل می دھد

 
واقعيت اين است که عل�ي�رغ�م اي�ن�ک�ه آش�ف�ت�گ�ی 
نظری و ناتوانی سياسی لي�ب�رال ھ�ا دس�ت�ک�م از 

ھمان مقطع مجل�س ش�ش�م و م�ان�ي�ف�س�ت گ�ن�ج�ی 
آش��ک��ار ب��ود، ل��ي��ب��رال��ي��س��م ت��وانس��ت ھ��ژم��ون��ی 
ايدئولوژيک و سي�اس�ی اش را در اپ�وزيس�ي�ون 

اي�ن ام�ر ت�م�ام�ا . برای چند سال ديگر حفظ کند
س�ازم�ان . به سبب ضعف اپوزيسيون چ�پ ب�ود

ھا و احزاب غيرکارگری چپ، که گويی ح�ت�ی 
لفظ سرمايه داری را از ياد برده ب�ودن�د، ب�رای 
اثبات انق+بيگری خود صرفا بر تک�رار ش�ع�ار 
سرن�گ�ون�ی رژي�م پ�ای فش�ردن�د ب�ی آن�ک�ه ھ�ي�چ 
ش��ن��اخ��ت��ی از م��ل��زوم��ات اج��ت��م��اع��ی و س��ي��اس��ی 
تدارک آن بدست دھند؛ حتی چه باک ک�ه ب�رای 
س��رن��گ��ون��ی خ��واھ��ی خ��ود ج��ز ن��اس��ازگ��اری 
ج��م��ھ��وری اس��+م��ی ب��ا م��درن��ي��ت��ه و Qئ��ي��س��ي��ت��ۀ 

در ن�ت�ي�ج�ه، . پ+تفرم ليبراليس�م دل�ي�ل�ی ن�داش�ت�ن�د
ي�ع��ن�ی م�ادام ک�ه اپ��وزيس��ي�ون چ�پ چ��ي��زی ج��ز 
جناح چپ ليبراليسم نبود، لي�ب�رال�ي�س�م ع�ل�ي�رغ�م 
اغتشاش سياسی خود بر اپوزيسي�ون ھ�ژم�ون�ی 

اما اين وضعيت ب�ا ت�ح�وQت ع�ي�ن�ی در . داشت
ج��ام��ع��ۀ اي��ران در دو س��ه س��ال اخ��ي��ر ب��ر ھ��م 

تحرک تازۀ ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری، و : خورده است
ھ��م��چ��ن��ي��ن ع��روج نس��ل ج��دي��د چ��پ در ج��ن��ب��ش 
دانشجويی، وجود زمي�ن�ه ھ�ای ع�ي�ن�ی و ذھ�ن�ی  
ش�ک��ل گ��ي�ری ي�ک چ��پ ط��ب��ق�ات��ی وس��ي�ع را ب��ه 

در ج��ن��ب��ش دانش��ج��وي��ی . ھ��م��گ��ان نش��ان داد
ھژمونی ايدئولوژيک و سياس�ی ل�ي�ب�رال ھ�ا ب�ه 
زير سوال رفته است، و در قب�ال رزم�ن�دگ�ی و 
ن�ف�وذ اف�زاي�ن��دۀ ف�ع�اQن گ�راي��ش چ�پ، رھ�ب��ران 
گرايش راست در جنبش کارگری دچ�ار ھ�م�ان 
نوسانات بی ثمری ھستند که لي�ب�رال�ي�س�م اي�ران 

 . را زمين گير کرده است
 

 :ليبرال ھا و انتخابات مجلس ھشتم
ت���ا پ���ي���ش از رد ص���+ح���ي���ت ھ���ای گس���ت���ردۀ 
کانديداھا، انتخابات مجلس ھش�ت�م م�وع�دی ب�ود 
که ليبرال ھا اميد تج�دي�د رون�ق و ب�ازگش�ت ب�ه 

م��وج��ب چ��ن��ي��ن ام��ي��دی ال��ب��ت��ه . ص��ح��ن��ه داش��ت��ن��د
ھمچنان اص+ح طلبان حکومت�ی ب�ودن�د ک�ه، ب�ا 
اينکه کارنام�ۀ م�ن�ف�ی خ�ات�م�ی آن�ھ�ا را از چش�م 
عموم انداخته بود، اميدوار بودند در ان�ت�خ�اب�ات 
ّمجلس ھشتم نه حب خاتمی بلکه بغض اح�م�دی  ُ

بسي�اری از ل�ي�ب�رال ھ�ا . نژاد سرمايه شان باشد
نيز می پنداشتند بر ھمين موج انزجار عموم�ی 
از احمدی نژاد سوار می شوند و با حم�اي�ت از 
ن��ام��زدھ��ای اص��+ح ط��ل��ب��ان ب��ار دي��گ��ر خ��وش 
خدمت�ی م�ی ک�ن�ن�د ت�ا انش�ا� در آت�ي�ه از ج�ان�ب 
. جناح ھايی از حکومت به بازی گرف�ت�ه ش�ون�د
اي��ن واق��ع��ي��ت ک��ه خ��ودش��ان دس��ت��ک��م از م��ق��ط��ع 
مانيفست گنجی اعتراف کرده بودند که اص+ح 

حک�وم�ت�ی راھ�ی ب�رای ن�زدي�ک -طلبی اس+می
شدن به آزادی ھای مدنی و سياسی نيست، اي�ن 
واقعيت که در اين انتخابات حزب مشارکت ھم 

و " ايران ب�رای اي�ران�ي�ان"شعار خر رنگ کن 
نظايرش را بايگانی کرده است، ليبرال ھای ما 
را نه نگران بی انسجامی سياسی ش�ان م�ي�ک�رد 

و . و نه وجدان نداشتۀ نظری شان را می آزرد
اگر ھمه چيز مط�اب�ق پ�ي�ش ب�ي�ن�ی آرزوم�ن�دان�ۀ 
دوم خردادی ھ�ا و ل�ي�ب�رال ھ�ا پ�ي�ش م�ی رف�ت 
تعقيب ھمين کوره راه پارل�م�ان�ی را ب�ا اف�ت�خ�ار 

 . تمام ادامه می دادند
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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

مش�ک��ل ب��رای ل��ي�ب��رال ھ��ا، ھ��م�چ��ن��ان ک��ه ب��رای 
اح��زاب دوم خ��ردادی، اي��ن اس��ت ک��ه اک��ن��ون 
روشن است که، حتی وقتی کن�ار زدن اح�م�دی 
ن��ژاد در دس��ت��ور رژي��م اس��ت، اي��ن ب��ه م��ع��ن��ای 
بازگش�ت اح�زاب دوم خ�ردادی ب�ه م�ج�ل�س، ي�ا 
حتی الزاما م�ع�ادل اف�زاي�ش ق�درت ج�ن�اح ھ�ای 

دستجات ديگری از . نزديک رفسنجانی، نيست
حکومت که سنتا به جناح راست تع�ل�ق داش�ت�ن�د 
ھم می خواھند و ھم می توانن�د م�ھ�ار ک�ردن و 

رد . خنث�ی ک�ردن اح�م�دی ن�ژاد را ان�ج�ام دھ�ن�د
ص+ح�ي�ت ھ�ا و ت�ع�ي�ي�ن ع�م�ل�ی س�ھ�م�ي�ه ب�رای 
ميزان نمايندگان جناح ھای مختلف در م�ج�ل�س 
ھشتم جايی برای رق�اب�ت ان�ت�خ�اب�ات�ی ن�گ�ذاش�ت�ه 
است و به اين ترتيب استراتژی س�ي�اس�ی بس�ت�ر 

 . اصلی ليبراليسم ايران را بر باد داده است
 

از ھر لحاظ ن�ادرس�ت اس�ت ک�ه تص�م�ي�م رژي�م 
برای تعيين پيشاپيشی سھميۀ ج�ن�اح ھ�ا و غ�ي�ر 
رقابتی کردن انتخابات مجلس ھشت�م را ن�ت�ي�ج�ۀ 
خ��واس��ت ي��ک ج��ن��اح م��ع��ي��ن، تص��م��ي��م ش��ورای 
. نگھبان، يا ارادۀ شخص خامنه ای تعب�ي�ر ک�رد
رژيم جمھوری اس+می از آغ�از ب�ا حض�ور و 
ھمزيستی جناح ھای مختلف ھم�راه ب�وده اس�ت 
ک��ه م��ت��ن��اظ��ر ب��ا م��ن��اف��ع اقش��ار و گ��روه ھ��ای 

توازن جناح ھا در حي�ات س�ی . متمايزی ھستند
س�ال��ۀ رژي��م اس��+م��ی ھ��م��واره در ت�غ��ي��ي��ر ب��وده 
است، و تقسيم قدرت دولت�ی ت�اب�ع�ی از ت�ن�اس�ب 
قوای جناح ھ�ا در ک�ن�ت�رل م�ن�اب�ع اق�ت�ص�ادی و 

ت�غ�ي�ي�رات�ی . ايدئولوژيک و نظامی قدرت اس�ت
که در رژيم اس+می با روی کار آمدن خاتمی، 
و ح���ت���ی پ���ي���ش از آن از دور دوم ري���اس���ت 
جمھ�وری رفس�ن�ج�ان�ی، آغ�از ش�د، ب�ه ن�اگ�زي�ر 
مبان�ی ت�ازه ای ب�رای ش�ک�ل�گ�ي�ری ج�ن�اح ھ�ای 

ج�وھ�ر اي�ن ت�غ�ي�ي�رات ت�+ش . جديد ايج�اد ک�رد
ب��رای م��ت��ک��ی ک��ردن پ��اي��ۀ اج��ت��م��اع��ی رژي��م 
جمھوری اس+می ب�ه ط�ب�ق�ۀ س�رم�اي�ه دار ب�وده 

 ).2(است
 

ب�ا روی ک��ار آم�دن اح��م�دی ن��ژاد ک�ه اس��اس�ا ب��ا 
تک�ي�ه ب�ر اھ�رم ھ�ای ن�ظ�ام�ی، خص�وص�ا ب�دن�ۀ 
بس��ي��ج و ب��خ��ش م��ع��ي��ن��ی از ف��رم��ان��دھ��ان س��پ��اه 
پاسداران، به رياست ج�م�ھ�وری رس�ي�د، ج�ن�اح 
تازه ای به عنوان مدعی وارد جدال ھا ش�د ک�ه 
واج���د م���واض���ع روش���ن���ی ک���ه پ���اس���خ���گ���وی 
ضروريات اق�ت�ص�ادی و س�ي�اس�ی ت�داوم ح�ي�ات 

ت��ج��رب��ۀ دو س��ال و ن��ي��م ). 3(رژم ب��اش��د ن��ب��ود
ري��اس��ت ج��م��ھ��وری اح��م��دی ن��ژاد، ب��ا مش��ک��ل 
آفرينی بين المللی و نابسامان�ی ھ�ای اق�ت�ص�ادی 
و اجتماعی ای که به ھمراه داشته، برای کلي�ت 

" اص��ول گ��راي��ان"رژي��م، و ط��ي��ف م��وس��وم ب��ه 
نيز، اين ن�ک�ت�ه را روش�ن ک�رده ک�ه اي�ن ج�ن�اح 

ج��ن��اح ن��ظ��ام��ی . ت��ازه ک��ف��اي��ت ق��درت را ن��دارد
ھ��وادار اح��م��دی ن��ژاد، ب��ه س��ب��ب ت��ازه ک��اری 
سياسی که معض+ت ناQزم داخ�ل�ی و خ�ارج�ی 
می آفريند، به سبب بی کفايتی اقتصادی ک�ه ن�ه 

ف��ق��ط ن��ابس��ام��ان��ی ع��م��وم��ی م��ی آف��ري��ن��د ب��ل��ک��ه 
ص��اح��ب��ان س��رم��اي��ه را ھ��م س��رگ��ردان س��اخ��ت��ه 
اس���ت، و ب���ه س���ب���ب وي���ژگ���ی ھ���ای ن���م���ايش���ی 
ايدئولوژيکی که ن�ه ف�ق�ط ت�ودۀ م�ردم را ع�ذاب 
م�ی دھ��د ب��ل��ک��ه آش��ک��ارا م��وق��ع��ي��ت ان��ح��ص��اری 
دستگاه روحانيت را نيز به چالش کشيده اس�ت، 

و اگ�ر ب�ه . (از نظر کل�ي�ت رژي�م رف�ت�ن�ی اس�ت
ُيمن افزايش شديد درآمد ن�ف�ت و اف�زاي�ش ش�دي�د 
واردات مواد مصرفی عمومی نبود، کنار زدن 
احمدی نژاد زودتر از اينھا می ب�ايس�ت ع�م�ل�ی 

معضل رژيم چگ�ون�گ�ی ان�ج�ام اي�ن ک�ار .) شود
 .است
 

اگ��ر اک��ن��ون ش��ورای ن��گ��ھ��ب��ان، و خص��وص��ا 
مداخلۀ شخص خامنه ای، م�ان�ع از اي�ن ش�ده ت�ا 
نامزدی کنار زدن احمدی نژاد به رقابت جن�اح 
ھای خودی در انتخابات ھش�ت�م م�ج�ل�س س�پ�رده 
شود ب�ه اي�ن س�ب�ب اس�ت ک�ه، در ت�وازن ق�وای 
واقعی م�وج�ود م�ي�ان گ�روھ�ب�ن�دی ھ�ای رژي�م، 
قدرت واقعی بسيج و نظاميان ح�ام�ي�ان اح�م�دی 
ن��ژاد ب��ي��ش از آن چ��ي��زی اس��ت ک��ه در چ��ن��ي��ن 

ح�ک�م خ�ام�ن�ه . انتخاباتی می تواند ب�ازت�اب ي�اب�د
ای، چون ھميشه، تن�ھ�ا اع�+م ن�ت�ي�ج�ه از س�وی 
داور توازن قوای جناح ھای مختلف ح�ک�وم�ت 
است، و اين واقعيت که نه فق�ط ک�روب�ی، ب�ل�ک�ه 
چھرۀ تعيين کننده ای نظير رفسنجانی ن�ي�ز اي�ن 

و حزب عدالت و توسع�ه (تصميم را می پذيرد 
اساسا در اين ان�ت�خ�اب�ات ل�ي�س�ت مس�ت�ق�ل�ی ن�م�ی 

نش��ان�ۀ اي�ن اس��ت ک��ه چ��ھ�ره ھ��ای اص��ل��ی ) دھ�د
ج��ن��اح ھ��ای رژي��م ب��ر س��ر ت��وازن واق��ع��ی ق��وا 
ت��واف��ق دارن��د؛ ي��ا ش��اي��د ب��خ��ص��وص از ق��درت 
موجود جناح بسيج و برخی فرماندھان سپاه ب�ه 

اين چن�ي�ن اس�ت . يکسان احساس تھديد می کنند
اص���ول "ک���ه چ���ن���د دس���ت���گ���ی در ص���ف���وف 

که آشکارا با مداخلۀ سران روحانيت " (گرايان
ھمچون کنی، و با ت�أي�ي�د خ�ام�ن�ه ای از ط�ري�ق 

، بس�ي�ار )ايفای نقش حداد ع�ادل، ش�ک�ل گ�رف�ت�ه
فراتر از دادن ليست ھای مختلف انت�خ�اب�ات�ی و 
شکستن آراء تقلبی احمدی نژاد، اکنون وظ�ي�ف�ه 
يافته است تا پايه ھای واقعی قدرت او در سپ�اه 

اک�ن�ون اول�وي�ت رژي�م . و بسيج را ت�ج�زي�ه ک�ن�د
کنار زدن مرحله ای احم�دی ن�ژاد ب�دون اي�ج�اد 
واکنش در نيروھای نظامی است، و ان�ت�خ�اب�ات 
مجلس ھشتم نمی بايست چنين پروسه ای را ب�ا 
تکان ھای شديد و غيرقاب�ل پ�ي�ش ب�ي�ن�ی ھ�م�راه 

 .  می کرد
 

به موقعيت ليبرال ھا در صحنۀ سي�اس�ت اي�ران 
بستر اصلی ليبراليس�م اي�ران�ی ب�رای . بازگرديم

حضور فعال در عرصۀ سياست راھی جز اين 
در مقابل خود نمی بيند که به راه پارلم�ان�ی دل 
ببندد؛ حتی وقتی که چش�م ان�داز ورود خ�ود او 
به ب�ازی پ�ارل�م�ان�ی در دور دس�ت ھ�ا ھ�م دي�ده 
نمی شود و انتخابات در بھترين ح�ال�ت رق�اب�ت 

بس�ت�ر اص�ل�ی . رژي�م اس�ت" خودی ھای"ميان 
ل�ي�ب�رال�ي��س�م اي�ران�ی ب��رای حض�ور در ع�رص��ۀ 
س��ي��اس��ت راھ��ی ج��ز اي��ن ن��م��ی ب��ي��ن��د ک��ه در 
انتخابات از اص+حگران حک�وم�ت�ی پش�ت�ي�ب�ان�ی 
کند؛ حتی وق�ت�ی ک�ه ن�ه ف�ق�ط ت�ج�زي�ه و ت�ح�ل�ي�ل 
نظری بل�ک�ه ت�ج�رب�ۀ ع�م�ل�ی ھ�م ل�ي�ب�رال ھ�ا را 

وادار ب��ه اع��ت��راف م��ی ک��ن��د ک��ه ق��رار ن��ي��س��ت 
اص+حات حکومتی در ادامۀ خود به تدريج ب�ه 

ھ�م�ۀ . اص+حات مورد نظر ليبرال ھا بيانجام�د
اينھا تأثير ليبرال ھا بر فعل و انفعاQت سياس�ی 
در ايران را بشدت کاھش می دھد، اما تا وقتی 
پارلمان و انتخاباتی ھست بھر حال می ت�وان�ن�د 
نقش سياسی ای برای خود، ھرچ�ن�د ص�رف�ا در 
. شکل حاميان جناح ھای حکومت، اي�ف�اء ک�ن�ن�د
معضل بستر اصل�ی ل�ي�ب�رال�ي�س�م اي�ران�ی، ح�ت�ی 
وقتی توقعاتش را تا اين سطح نازل ک�رده، اي�ن 
اس���ت ک���ه پ���ارل���م���ان و ان���ت���خ���اب���ات در رژي���م 
جمھوری اس+می امری تشريفاتی اس�ت، ت�ن�ھ�ا 
ق��رار اس��ت م��ھ��ر ت��أي��ي��دی ب��ر ت��وازن واق��ع��ی 
موجود ميان جناح ھايش باشد، و اگ�ر احس�اس 
شود که نتيجۀ انتخابات با توازن واق�ع�ی ج�ن�اح 

کما (ھا منطبق نيست يا نتايج را باطل می کنند 
اينکه در ھمۀ انتخابات ھا در برخ�ی ح�وزه ھ�ا 

يا از پيش و از طريق مکاني�زم ) چنين کرده اند
رد ص+حيت حدود تقريبی نتايج را ش�ک�ل م�ی 

در انتخابات مجلس ھشتم، دقيقا ب�ه س�ب�ب . دھند
واگرايی شديد ميان توازن واق�ع�ی ق�وای ج�ن�اح 
ھا و نتايج احتمالی انتخابات، اين امر به ش�ک�ل 
زم��خ��ت رد ص��+ح��ي��ت ھ��ای وس��ي��ع و ت��ع��ي��ي��ن 

 . سھميه برای احزاب خودی انجام می گيرد
 

اگر چنين ترتيباتی در ايران انتخابات ن�ام دارد 
و ھنوز ليبرال ھای ما وانمود م�ی ک�ن�ن�د دارن�د 

صحبت می کنند، علت اين " پارلمان"راجع به 
اس�ت ک��ه م�ا در دن��ي�اي��ی زن�دگ��ی م�ی ک�ن�ي��م ک��ه 
کلمات معنای خ�ود را از دس�ت داده ان�د و اي�ن 

در سطح سياست . امری محدود به ايران نيست
يعنی تج�م�ع (بين المللی، لويی جرگۀ افغانستان 

ھم معادل پارلمان ت�ل�ق�ی ) سران قبايل و عشاير
ف��ل��س��ط��ي��ن��ی ھ��ا چ��ن��دي��ن س��ال اس��ت . م��ی ش��ود

دارند، ھ�رچ�ن�د چ�ن�ي�ن دول�ت�ی ب�ا ھ�ي�چ " دولت"
تعريفی از دولت در ھيچ مکت�ب س�ي�اس�ی و در 

در ش�م�ال ع�راق . ھيچ کتاب درسی ای نخوان�د
چ��ون ي��ک مش��ت ج��ن��گ س��اQر در ش��ھ��رھ��ای 
سليمانيه و اربيل اسکان يافته ان�د اس�م خ�ي�م�ه و 

، و "دول�ت ک�ردی"خرگاه شان را گذاش�ت�ه ان�د 
ت�ن�ھ�ا در چ�ن�ي�ن ! چه بھتر که دوتايش را دارن�د

دنيايی مجل�س اس�+م�ی در اي�ران را م�ی ت�وان 
چ�ن�ي�ن ن�ام�گ�ذاری وارون�ه ای . پارل�م�ان ن�ام�ي�د

ممکن است برای مدت�ی خ�ط�ای ب�اص�ره اي�ج�اد 
کند و به ھياھوی ليبرال ھا مقبوليتی بدھ�د، ام�ا 
وقتی واقعيات ملموس ب�ر ف�رق آدم م�ی خ�ورد 

م�اج�رای . خطای باصره نيز تصحيح م�ی ش�ود
رد ص+حيت ھا و ت�ع�ي�ي�ن س�ھ�م�ي�ۀ ج�ن�اح ھ�ای 
خودی رژيم به ليبرال ھا ھم ب�ن�اچ�ار نش�ان داد 
که نظام س�ي�اس�ی ج�م�ھ�وری اس�+م�ی پ�ارل�م�ان 

جريانی که در يک نظ�ام س�ي�اس�ی ب�دون . ندارد
پ��ارل��م��ان اھ��داف س��ي��اس��ی اش را از ط��ري��ق 
اس��ت��رات��ژی پ��ارل��م��ان��ی دن��ب��ال ک��ن��د در ع��رص��ۀ 
واق�ع�ی س�ي�اس�ت ھ�م�ان ج�اي�گ�اھ�ی را دارد ک��ه 

 . نيروی دريايی در افغانستان
 

 :تحليل از تنگنای ليبرال ھا
پرسشی که اکنون ليبرال�ي�س�م اي�ران ب�اي�د ب�ه آن 
پ��اس��خ گ��وي��د ص��رف��ا م��وض��ع��گ��ي��ری در ب��راب��ر 

 انتخابات مجلس ھشتم 

  ٣بقيه از صفحه 
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 رژيم بی پارلمان

 
...) تحريم، شرکت مشروط، شرکت م�ح�دود، (

نيست؛ بلکه اين است که در ن�ظ�ام س�ي�اس�ی ای 
که پارلمان ندارد راه تعقيب اھ�داف ل�ي�ب�رال ھ�ا 
چيست؟ ھمه می دانند و پيشتر ھم می دانس�ت�ن�د 
ک��ه ان��ت��خ��اب��ات در اي��ران م��ن��ط��ب��ق ب��ر م��وازي��ن 
انتخابات آزاد نيست و دامنۀ ان�ت�خ�اب�ات م�ح�دود 
به ان�ت�خ�اب از م�ي�ان ج�ن�اح ھ�ای خ�ودی رژي�م 

تجارب انتخابات ھای ق�ب�ل�ی ھ�م�ه ھ�م�ي�ن . است
اما اکنون رژي�م خ�ود . واقعيت را نشان می داد

اص��رار دارد ک��ه ھ��م��ۀ ب��ازي��گ��ران و ن��اظ��ران 
سياسی ب�دان�ن�د ک�ه ح�ت�ی ن�ي�ازی ب�ه دوروي�ی و 

جلب حمايت و م�ي�زان آراء : پنھان کاری ندارد
در انتخابات ھيچ تأثيری در نتيجۀ انت�خ�اب�ات و 
ميزان قدرت جناح ھا در حکوم�ت ن�دارد؛ اي�ن 
ھا در ج�ای دي�گ�ری و ب�ا م�ع�ي�ارھ�ای دي�گ�ری 

واکنش شوکۀ ليبرال ھا ب�ه اي�ن . تعيين می شود
ن��ه ف��ق��ط ام��روز و ف��ردا در ق��ب��ال . س��ب��ب اس��ت

انتخابات مجل�س ھش�ت�م، ب�ل�ک�ه از اي�ن پ�س چ�ه 
 بايد کرد؟ 

 
طبق معمول، يک دسته از ناظران ليب�رال، ک�ه 
عموما از روشنفکران دانشگاھی خارج کشور 
. ان�د، اس�اس��ا م�ت��وج�ه ص��ورت مس�أل�ه نش�ده ان��د
بطور نمونه، يکی شان ھ�م�ي�ن اواخ�ر م�ط�ل�ب�ی 
نوشته بود که احزاب اص+ح ط�ل�ب ح�ک�وم�ت�ی 
را تشويق می کرد به مطالبات اق�ت�ص�ادی ت�ودۀ 
مردم بيشتر توجه کنند و شعارھای رف�اھ�ی ای 

) 4!(طرح ک�ن�ن�د ت�ا آراء ب�ي�ش�ت�ری ج�ل�ب ک�ن�ن�د
اين دس�ت�ه از . نمونه ھا از اين دست فراوان اند

روشنفکران ليبرال مثل ھميشه دارند م�ح�ت�وای 
تکاليف درسی شان را بعنوان ت�ح�ل�ي�ل س�ي�اس�ی 
 منتشر می کنند و نظراتشان در قبال انتخابات 

واک��ن��ش ھ��ای . اي��ن��ج��ا Qزم ب��ه ب��ررس��ی ن��ي��س��ت
دي��گ��ر، اگ��ر چ��ه ع��م��وم��ا ب��ط��ور ف��وری مس��ال��ه 
شرکت يا تحريم در انتخابات کانون توجه ش�ان 
اس��ت، ام��ا ب��ط��ور ض��م��ن��ی ت��ح��ل��ي��ل��ی از ع��ل��ت 
وضعيتی که ليبرال ھا خود را در آن ياف�ت�ه ان�د 

در علت ي�اب�ی از وض�ع�ي�ت . به دست می دھند
ح�اض��ر ب��ط�ور ق��اب��ل پ��ي��ش ب��ي��ن��ی ای دو دس��ت��ۀ 

دس�ت�ۀ . اصلی را می توان از ھم ت�ف�ک�ي�ک ک�رد
اول آن��ھ��ا ک��ه تص��م��ي��م ج��ن��اح راس��ت رژي��م را 

اص�ول "موجب وضعيت ت�ازه م�ی ش�م�رن�د، و 
در سپاه يا در بدن�ۀ دول�ت، ي�ا ش�ورای " گرايان

نگھبان، يا شخ�ص خ�ام�ن�ه ای، ي�ا ت�رک�ي�ب�ی از 
اينھا را مسؤل مسدود کردن رقابت بين خ�ودی 

دستۀ دوم آن�ھ�ا ک�ه . ھا در انتخابات می شمارند
انتقادش�ان م�ت�وج�ه ک�م�ب�ودھ�ای اص�+ح ط�ل�ب�ان 
حکومتی در تکيه ب�ه پ�ائ�ي�ن و اش�ت�ب�اه ش�ان در 

 .ھمراھی با قوانين بازی جناح راست است
 

ھر دو دستۀ اين نظرات البته در م�ي�ان ل�ي�ب�رال 
مث+ مدتھاست ک�ه اک�ب�ر گ�ن�ج�ی . ھا سابقه دارد

" سلطانی"اصرار دارد رژيم ايران را رژيمی 

در . بخواند و خامنه ای را فعال مايشاء بشمارد
ماجرای رد ص+حيت ھای نام�زدھ�ای م�ج�ل�س 
ھشتم، فرخ نگھدار نيز در قالب نامۀ سرگش�اده 
(ای به خامنه ای مستقي�م�ا او را مس�ؤل ش�م�رد

چنين تبينی از وضعيت، ابدا تبيين درس�ت�ی ). 5
. از علت وضعيت ليب�رال ھ�ا ب�دس�ت ن�م�ی دھ�د
نگاھی به موض�ع ف�رخ ن�گ�ھ�دار از اي�ن زاوي�ه 

محتوای نامۀ فرخ نگھ�دار ال�ب�ت�ه ج�ز . گوياست
اين نيست که اين کارھای خامن�ه ای ب�ه ض�رر 

اما موضع دلسوزانه ای . کليت خود رژيم است
نسب�ت ب�ه ک�ل�ي�ت رژي�م اس�+م�ی را ن�م�ی ت�وان 
ض��ع��ف ن��ام��ۀ ن��گ��ھ��دار ش��م��رد، چ��را ک��ه او و 

 چ�ن�ي�ن م�وض�ع�ی 58سازمان متبوعش از سال 
داشتند و امروز ھم کسی جز اين ان�ت�ظ�اری از 

ُمحتوای پز ت�وخ�ال�ی ت�وپ و تش�ر ب�ه . او ندارد
ب��ی . خ�ام��ن�ه ای ھ�م ن��ي��ازی ب�ه ش�ک��اف�ت��ن ن��دارد

اخ+قی چنين موضعی البته واقعيتی اس�ت، ام�ا 
انتق�اد ب�ه ف�رخ ن�گ�ھ�دار م�ت�وج�ه ب�ی انس�ج�ام�ی 

مگر مطابق ادعاھای : سياسی اين موضع است
شما جنبش اص+حات با مانعی جز وQيت فق�ي�ه 
طرف بود؟ مگر ق�رار ن�ب�ود پ�ي�ش�روی ج�ن�ب�ش 
اص+حات ھمين حريف را تضعي�ف ک�ن�د؟ اگ�ر 
رفتار خامنه ای مطابق م�ي�ل ش�م�ا م�ی ب�ود ک�ه 
رژيم از ن�ظ�ر ش�م�ا ب�ه اص�+ح�ات�ی ن�ي�از ن�م�ی 

چند سال پيش در م�ي�ان ص�ف�وف ح�زب ! داشت
" شطرن�ج ب�ازی ب�ا گ�وري�ل"مشارکت استعارۀ 

قرار بود عينا ھمين تبيين را از م�ع�ض�ل پ�ي�ش 
نرفتن نقشه ھای اص+ح ط�ل�ب�ان ب�ازگ�و ک�ن�د و 
نامۀ سرگشادۀ فرخ نگھدار ھم بازي�اف�ت ھ�م�ي�ن 

در برابر چنين موضعی تنھ�ا ب�اي�د . تحليل است
گ��ف��ت کس��ی ک��ه ب��رای ع��ق��ب ران��دن گ��وري��ل 
ع��رص��ۀ ب��ازی ش��ط��رن��ج را ان��ت��خ��اب م��ی ک��ن��د 

اين ھا را نم�ی . خودش جانور ھوشمندی نيست
و (توان تح�ل�ي�ل�ی از ع�ل�ل ت�ن�گ�ن�ای ل�ي�ب�رال ھ�ا 

 .نام گذاشت) مشارکتی ھا
 

نکتۀ ديگری که سطحی بودن اين قبي�ل ت�ح�ل�ي�ل 
ھا از تنگنای ليبرال ھا را روشن م�ی ک�ن�د اي�ن 
واقعيت است که از مسبب دانستن جناح راس�ت 

ب�رای وض�ع�ي�ت ) يا ش�خ�ص خ�ام�ن�ه ای(رژيم 
حاضر الزاما ھ�ي�چ ن�ت�ي�ج�ۀ ي�ک�س�ان�ی در م�ورد 

ليبرال ھا، حتی ب�رای ش�رک�ت " چه بايد کرد؟"
ک�م�ا . يا تحريم ھمين انتخابات، نتيجه نمی ش�ود

اي��ن��ک��ه اک��ب��ر گ��ن��ج��ی ط��رف��دار ت��ح��ري��م اس��ت و 
شرکت در انتخابات را به م�ع�ن�ای مش�روع�ي�ت 

، ي�ع�ن�ی س�ل�ط�ان "زمامدار خودکامه"بخشی به 
؛ ول�ی ف�رخ ن�گ�ھ�دار، )6(خامنه ای، مي�ش�م�ارد

دستکم در  آخرين موضعگي�ری اش ب�ه ت�اري�خ 
ات�ح�اد "س�ی ت�ن از -ب�ھ�م�راه ب�ي�س�ت( اسفند 21

و اکثريتی ھ�ا ي�ا اک�ث�ري�ت�ی " جمھوری خواھان
، از ھم م�ي�ھ�ن�ان ش�ري�ف�ش خ�واس�ت�ه )ھای سابق
ھر يک از ح�وزه ھ�ای ان�ت�خ�اب�ات "است تا در 

که امک�ان رق�اب�ت ج�دی م�ي�ان ن�ام�زدھ�ا وج�ود 
دارد ح���اض���ر ش���ده و رای خ���ود را ب���ه س���ود 
کسانی به صندوق بري�زن�د ک�ه از ح�ق ھ�م�گ�ان 
ب��رای ب��رخ��وردار ش��دن از ح��ق��وق بش��ر و از 

دف�اع م�ی ..." جمله شرک�ت در ان�ت�خ�اب�ات آزاد
 ).7(کنند
 

واکنش دوم به وضعيت فعلی ليبرال ھا ض�ع�ف 

جناح اص+ح طلبان را در مح�ور ت�ح�ل�ي�ل خ�ود 
اي��ن��ج��ا اخ��ت��+ف ن��ظ��ری در م��ورد ن��ق��ش . دارد

ج��ن��اح راس��ت ي��ا خ��ام��ن��ه ای در مس��دود ک��ردن 
انتخابات ميان ج�ن�اح ھ�ای خ�ودی رژي�م وج�ود 
ن��دارد، ب��ل��ک��ه مس��أل��ه اي��ن اس��ت ک��ه اي��ن ج��ن��اح 
اص+ح طلب حکومت است ک�ه در م�ق�اب�ل ھ�ر 
فشار جناح راست برای اثبات وفاداری اش ب�ه 
نظام بي�ش از پ�ي�ش از ل�ي�ب�رال ھ�ا ف�اص�ل�ه م�ی 

بنا به اين دسته نظ�رات، اص�+ح ط�ل�ب�ان . گيرد
تنھا نگران سھم خود از ق�درت ھس�ت�ن�د و ن�م�ی 
توانند به نيروی ج�ن�ب�ش ھ�ای اج�ت�م�اع�ی ب�رای 

روش�ن . عقب راندن ج�ن�اح راس�ت ت�ک�ي�ه ک�ن�ن�د
اس�ت ک�ه اي��ن�ھ��ا ھ�م ن��ظ�رات ت�ازه ای در م�ي��ان 
ليبرال ھا نيستند، و دس�ت�ک�م از م�ق�ط�ع م�ج�ل�س 
ششم و مانيفست گنجی ق�رار ب�ود ل�ي�ب�رال ھ�ای 
ايران به کمبود اص+ح طلبی ح�ک�وم�ت�ی واق�ف 

روی آوری ب�ه ج�ن�ب�ش ھ�ای م�دن�ی . شده باشند
ن�اف�رم�ان�ی "م�ث�+ در ش�ک�ل رواج ش�ع�ار (ني�ز 
در ص�ف�وف ) در س�ه چ�ھ�ار س�ال پ�ي�ش" مدن�ی

ليبرال ھا پيشتر نيز رواج داشت، و ھم�ان�ط�ور 
که در بخش ھای پيش اشاره ش�د ب�وي�ژه ط�ي�ف 
موسوم به جمھوری خواھان چپ ت+ش ک�ردن�د 

و ن�ت�ي�ج�ه ای (که چنين راھبردی را طرح کنند 
طرح م�ج�دد اي�ن ن�ظ�رات در م�ق�ط�ع ). نگرفتند

حاضر در صفوف ليبرال ھا البته يک ک�ارب�رد 
فوری دارد، و آن اين�ک�ه ن�ت�ي�ج�ۀ ع�م�ل�ی چ�ن�ي�ن 
تحليلی در قبال انتخ�اب�ات م�ج�ل�س ھش�ت�م ق�ط�ع�ا 

اينجا صراحت�ا اع�ت�راف م�ی ش�ود . تحريم است
اميد ب�ه اي�ن�ک�ه ان�ت�خ�اب�ات ک�ن�ت�رل ش�ده در "که 

اي��ران راھ��ی ب��ه س��وی دم��وک��راس��ی ب��گ��ش��اي��د 
 ) 8."(تصوری واھی است

 
 :جنبش ھای اجتماعی و ليبرال ھا

اما گفتن اينکه شرکت در انتخ�اب�ات ب�ه ل�ي�ب�رال 
ھای ايران کمک نمی کند مقدمات طرح مسأل�ه 

 سال پ�ي�ش ي�ک�ب�ار گ�ف�ت�ه ب�ودن�د ک�ه 6است، که 
ظ�اھ�را ھ�ن�وز م�ی ت�وان ب�ا . (ديگر فھم�ي�ده ان�د

تکرار ھمان مقدمات مساله در صفوف لي�ب�رال 
مساله .) ھای ايران در طيف چپش قرار گرفت

اي��ن اس��ت ک��ه ل��ي���ب���رال ھ���ای اي���ران اگ���ر در 
انتخابات شرکت نکنند چ�ه راھ�ی دارن�د؟ روی 
آوری به جنبش ھای اج�ت�م�اع�ی و ت�+ش ب�رای 
بسيج تشکل ھای مدنی ني�ز پ�اس�خ�ی ب�رای اي�ن 
سوال ني�س�ت، ت�ن�ھ�ا ب�ه ت�ع�وي�ق ان�داخ�ت�ن پ�اس�خ 

برای اينکه مسألۀ واق�ع�ی اي�ن اس�ت ک�ه، . است
گ��ي��رم ل��ي��ب��رال ھ��ای اي��ران در ج��ن��ب��ش ھ��ای 
اجتماعی فع�ال ش�ون�د و م�ي�زان�ی ن�ف�وذ ن�ي�ز ب�ه 
دست آورند، چه راھی پ�ي�ش پ�ای ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماعی می گذارند؟ چه استراتژی سياسی ای 

 را تبليغ می کنند؟
 

ما دستکم می دانيم ليبرال ھا چه راھی را تبليغ 
پ�ي�ش�روی ج�ن�ب�ش ھ�ای ب�ا ت�ک�ي�ه ب�ه : نمی کنن�د

نيروی اتحاد خود، عقب راندن عم�ل�ی دس�ت�گ�اه 
سرکوبگر حکومت، کس�ب ع�م�ل�ی آزادی ھ�ای 
دموکراتيک و امتيازھ�ای رف�اھ�ی، ت�ا آن�ج�ا ک�ه 
در شرايط يک بحران اج�ت�م�اع�ی ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماعی واژگون کردن نظام سي�اس�ی و اي�ج�اد 
ت�غ�ي�ي�رات ب�ن�ي�ادی در س�اخ�ت�ارھ�ای س�ي�اس�ی و 

 . اقتصادی را عملی کنند

 ٤بقيه از صفحه 

 ٦بقيه در صفحه 

  ۵                                                                                                                                                                                                        



 

 

اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
اسم اين استراتژی راه انق+بی است، و تعري�ف 
. ليبرالي�س�م اي�ران�ی خص�وم�ت ب�ا ان�ق�+ب اس�ت
ھمين ام�روز ھ�م ک�ه م�ی خ�واھ�ن�د از ن�ات�وان�ی 
اص+ح طلبان حکومتی و تمکين ب�ه ول�ی ف�ق�ي�ه 
انتقاد کنند، يادشان نمی رود که از نقش فک�ری 
آن��ھ��ا ت��م��ج��ي��د ک��ن��ن��د و در ک��ارن��ام��ۀ س��ي��اس��ی 

 خ�رداد 2 م�رداد ت�ا 28روشنفکران سياسی از 
بی گم�ان م�ھ�م ت�ري�ن "گفتمان اص+ح طلبی را 

بشمارند؛ چرا که ت�وانس�ت " دستاورد اين دوره
م���ف���اھ���ي���م ت���ازه ای ھ���م���چ���ون اص���+ح���ات، "

دموکراسی، حقوق بشر، جامعه م�دن�ی، ک�ث�رت 
در س�ط�ح�ی ) را(گرايی، سکوQريم و فمينيسم 

گس��ت��رده وارد ادب��ي��ات س��ي��اس��ی روش��ن��ف��ک��ران 
ال��گ��وی مس��ل��ط ق��ب��ل��ی ک��ه ب��ا "ک�ن��د، و " اي�ران��ی

... ان�ق�+ب... مفاھيمی ھمچون خلق، امپرياليسم
را به حاشيه بران�د" و نظاير آن تعريف می شد

)9  .( 
 

برخ+ف آنچ�ه چ�پ غ�ي�رک�ارگ�ری رواج داده، 
باور داشتن به انق+ب مع�ن�اي�ش اي�ن ن�ي�س�ت ک�ه 
ام��روز و ھ��ر روز م��ی ت��وان و ب��اي��د ب��رای 
سرنگونی نظام س�ي�اس�ی ح�اک�م مس�ت�ق�ي�م�ا اق�دام 

بلکه باور داشتن به انق+ب نت�ي�ج�ه گ�ي�ری . کرد
منطقی از اين تحليل ع�ي�ن�ی اس�ت ک�ه خ�واس�ت�ه 
ھای سياسی و اقتصادی اکثري�ت ب�زرگ م�ردم 
اي��ران، ک��ه ک��ارگ��ر و زح��م��ت��ک��ش��ان ت��ھ��ي��دس��ت 
ھس��ت��ن��د، ب��دون ت��غ��ي��ي��ر در ن��ظ��ام س��ي��اس��ی و 

ت�ن�ھ�ا آن . اقت�ص�ادی ح�اک�م ق�اب�ل ت�ح�ق�ق ن�ي�س�ت
نيروی سياسی ای م�ی ت�وان�د واق�ع�ا ب�ه ج�ن�ب�ش 
ھای اجتماعی روی آورد که بخواھد و بت�وان�د، 
فراتر از طرح خواسته ھا، شرايط اجتماع�ی و 
اقتصادی ای که اين خواس�ت�ه ھ�ا در آن�ھ�ا ق�اب�ل 

ت�ن�ھ�ا آن . تحق�ق اس�ت را بش�ن�اس�د و بش�ن�اس�ان�د
ن��ي��روی س��ي��اس��ی م��ی ت��وان��د در ج��ن��ب��ش ھ��ای 
اجتماعی نفوذ بيابد که بتواند نشان بدھد ت�ح�ق�ق 
خواسته ھ�ای ت�ودۀ ج�ن�ب�ش ھ�ای اج�ت�م�اع�ی در 
گرو کدام تغييرات در چه ساختارھای س�ي�اس�ی 

و تنھا آن نيروي�ی م�ی ت�وان�د . و اقتصادی است
واقعا اين جنبش ھا را به سمت تحق�ق خ�واس�ت�ه 
ھ��اش��ان رھ��ن��م��ون ش��ود ک��ه ب��ت��وان��د، ن��ه ف��ق��ط 
مقاومت وQيت فقيه و کارگزاران جناح راس�ت 
رژيم، بلکه تمام آن نيروھا و طبقات اجتم�اع�ی 
را ک��ه ب��ه س��ب��ب م��ن��اف��ع ش��ان در ق��ب��ال چ��ن��ي��ن 
تغييراتی مقاومت می کنند را تش�خ�ي�ص دھ�د و 
ن��ي��روی ج��ن��ب��ش ھ��ای اج��ت��م��اع��ی را در ج��ھ��ت 
تضعيف و در ھم شکستن م�ق�اوم�ت دش�م�ن�ان�ش 

شرط ايفای نق�ش ب�رای ھ�ر ن�ي�روی . سوق دھد
سياسی اين است که مجھز به تحليلی از جامع�ه 
باشد که بت�وان�د ب�ه چ�ن�ي�ن مس�ائ�ل�ی پ�اس�خ ق�اب�ل 

م��ارکس��ي��س��ت ھ��ا ھ��م ک��ت��اب��ھ��ای . ت��أم��ل��ی ب��دھ��د
قطورشان را برای پاسخ دادن ب�ه ھ�م�ي�ن ق�ب�ي�ل 
سوال ھا می خ�وان�ن�د، و ح�ت�ی آن ان�ديش�م�ن�دان 
ليبرال قرن ھژدھمی ھم که ام�روز م�اي�ۀ س�ت�ر 
عورت تئوري�ک ل�ي�ب�رال�ي�س�م اي�ران ھس�ت�ن�د در 

روز خودش، درست ي�ا غ�ل�ط، ب�رای پ�اس�خ ب�ه 
 .چنين سواQتی دستگاه تئوريک می ساختند

 
ليبراليسم ايران، رنجور از استب�داد و ھ�راس�ان 
از ان��ق��+ب، ن��م��ی ت��وان��د ن��ي��روی ج��ن��ب��ش ھ��ای 
اجت�م�اع�ی را اھ�رم�ی ب�رای ت�غ�ي�ي�رات واق�ع�ی 

چرا که وقتی س�ي�اس�ت روش�ن و . اجتماعی کند
استراتژی م�ن�س�ج�م س�ي�اس�ی ای ن�داش�ت�ه ب�اش�د، 
وق�ت�ی ن�م�ی ت�وان�د م�ط��ال�ب�ات ج�زئ�ی و ب�خ�ش��ی 
جنبش ھای متن�وع اج�ت�م�اع�ی را ب�ه ت�غ�ي�ي�رات 
نھادی و س�اخ�ت�اری Qزم رب�ط دھ�د، واق�ع�ا، ب�ا 
م�ن��ط�ق ش��م��ا، چ�را ن�ب��اي�د ف�ع��اQن ج��ن�ب��ش ھ��ای 
اج��ت��م��اع��ی و ج��ام��ع��ه م��دن��ی اش ب��رای ت��ح��ق��ق 
خواس�ت�ه ھ�ای ت�ک م�وردی خ�ود ب�ا اي�ن ي�ا آن 
جناح از حکومت بسازن�د؟ ھ�م�ي�ن ج�ن�ب�ش ي�ک 
ميليون امضاء در مي�ان زن�ان، ک�ه اک�ن�ون ن�ق�ل 
مجالس ليبرالی است، چ�ن�ان آق�ای حس�ي�ن ب�اق�ر 
زاده را به وجد آورده که ايشان، ک�ه م�ی گ�وي�د 
جز انتخابات مجلس اول در ھيچ انتخ�اب�ات�ی در 
اين رژيم رای نداده است، حاQ ب�ه ف�ک�ر اف�ت�اده 
در ھمين انتخابات م�ج�ل�س ھش�ت�م م�ی ت�وان ب�ه 

 ک�ان�دي�دای زن 80اين نحو شرکت ک�رد ک�ه ب�ه 
رای داد، به اين اميد ک�ه م�ج�ل�س ان�دک�ی زن�ان�ه 
شود و تصويب قوانين ضد زن در مجل�س آت�ی 

يا در ھنگام نوشتن اين س�ط�ور  ).10(دشوارتر
س�اي�ت غ�ي�ررس�م�ی (خب�ری در س�اي�ت ام�روز 

درج شده مبنی بر مص�اح�ب�ۀ ت�ل�ف�ن�ی ) مشارکت
(منصور اسالو از زندان ب�ا خ�ب�رن�گ�ار ن�وروز

شخصا اميدوارم اين خ�ب�ر ج�ع�ل�ی ب�اش�د، ). 11
ام��ا آن��چ��ه اي��ن��ج��ا م��ورد اس��ت��ن��ادم اس��ت ن��ف��س 
موضعی است که اينجا از زبان اسالو بيان م�ی 

نوروز به نقل از منص�ور اس�ال�و، رئ�ي�س . شود
سنديکای اتوب�وس ران�ی ت�ھ�ران و ح�وم�ه، م�ی 

حمايت قاطع خود را از ل�ي�س�ت ي�اران : "نويسد
خاتمی اع+م ک�رده و از م�ردم م�ی خ�واھ�م در 
انتخابات شرکت کرده و ب�ه ائ�ت�+ف ح�داک�ث�ری 

واق�ع�ا ي�ک ف�ع��ال ." اص�+ح ط�ل�ب�ان رای دھ�ن��د
جنبش کارگری چه استدQلی ب�رای ح�م�اي�ت از 
ائت+ف وسيع اص+ح ط�ل�ب�ان م�ی ت�وان�د داش�ت�ه 
باشد؟ خبرنگار نوروز می نويسد که اسال�و در 
مورد تصميم به توصيه به شرکت و رای دادن 
: ب��ه ائ��ت��+ف وس��ي��ع اص��+ح ط��ل��ب��ان گ��ف��ت ک��ه

ائت+ف اص+ح طلب�ان در ب�رن�ام�ه ان�ت�خ�اب�ات�ی "
ش��ان اع��+م ک��رده ان��د ک��ه از ف��ع��ال��ي��ت آزادان��ه 
سنديکاھای کارگری مستقل حمايت می کن�ن�د و 
با انتخاب آنان در م�ج�ل�س ھش�ت�م اي�ن ت�وق�ع را 
دارم که ب�ه اي�ن وع�ده خ�ود ھ�م�ان�گ�ون�ه ک�ه در 
دوران اص+حات نيز دو وزير کار آخر دول�ت 
خاتمی به اين وعده جامه عمل پوشان�دن�د ع�م�ل 

 ."کنند
 

نه فق�ط س�وس�ي�ال�ي�س�ت ھ�اي�ی ام�ث�ال م�ن چ�ن�ي�ن 
م��وض��ع��ی از ج��ان��ب ي��ک ف��ع��ال ک��ارگ��ری را 
نادرست و بر عليه منافع ک�ارگ�ران م�ی دان�ن�د، 
ب��ل��ک��ه دس��ت��ک��م در م��ق��ط��ع ح��اض��ر و در م��ورد 
انتخابات مجلس ھشتم، حتی بسياری از لي�ب�رال 

ام�ا ت�ف�اوت . ھا نيز موافق چنين کاری ن�ي�س�ت�ن�د
سوسياليس�ت ھ�اي�ی ام�ث�ال م�ن ب�ا اي�ن دس�ت�ه از 
ليبرال ھا ک�ه ف�ع�+ در ح�ال ت�ح�ري�م ان�ت�خ�اب�ات 
ھستند در اين است که، به نظر ما، اگر جن�ب�ش 

ھای اجتماع�ی و م�دن�ی خ�ط�وط اس�ت�رات�ژي�ک�ی 
روشنی نداشته باشند، اگر تحقق خ�واس�ت�ه ھ�ای 
م��وردی خ��ود را در م��ت��ن ت��ح��وQت ب��زرگ��ت��ر 
س�اخ�ت�اری ن�ب�ي��ن�ن�د، اگ�ر ن�ي��روھ�ای ط�ب�ق�ات�ی و 
اجتماعی ای را که بطور عينی م�ن�اف�ع ش�ان ب�ا 
تحقق اين خواسته ھا در تضاد است نش�ن�اس�ن�د، 
فعاQن اين جنبش ھا ممکن است به سھول�ت ب�ه 
فرصت طلبی و مع�ام�ل�ه گ�ری ب�ا ھ�ر ح�زب و 
دستۀ در قدرتی سقوط کنند که خ�رده ام�ت�ي�ازی 

و در ب�ھ�ت�ري�ن . به سمت ش�ان پ�رت�اب م�ی ک�ن�د
حالت نفھمند که اين خرده امتياز بھای ناچي�زی 
است که امروز می دھند تا به چشم دوخ�ت�ن ب�ه 
بلوک ھای قدرت در باQ عادت ش�ان دھ�ن�د، ت�ا 
احساس اتکاء به نيروی خود را در اين جن�ب�ش 
ھا تضعيف کنند و استق+ل عمل ش�ان را س�ل�ب 
کنند، تا عم+ مبارزه برای خواسته ھای وس�ي�ع 
ت��ر و ب��زرگ ت��ر را ف��رام��وش ک��ن��ن��د، ت��ا ن��ظ��ام 
موج�ود را ب�ا چ�ن�ي�ن م�ج�اری ت�ن�گ�ی ک�ه ب�رای 
تعقيب خ�واس�ت�ه ھ�ای ک�ارگ�ران دارد ج�اودان�ی 

اين شي�وه ای اس�ت ک�ه ات�ح�ادي�ه ھ�ای . بشمارند
ک��ارگ��ری ام��ري��ک��ا ت��ح��ت رھ��ب��ری ي��ک مش��ت 
بوروکرات خود فروخته بيش از نيم قرن اس�ت 
مشغولش بوده اند، و به جنب�ش ک�ارگ�ری ژاپ�ن 
و کره جنوب�ی و ھ�رج�ا ک�ه دس�ت ش�ان رس�ي�ده 

 .نيز صادر کرده اند
 

لي�ب�رال ھ�ای اي�ران�ی، ام�ا، ن�م�ی ت�وان�ن�د مس�ي�ر 
استراتژيکی پيشاروی ج�ن�ب�ش ھ�ای اج�ت�م�اع�ی 
بگشايند، چون ھيچ تبيينی از شرايط اجت�م�اع�ی 
و اقتصادی تح�ق�ق خ�واس�ت�ه ھ�ای ج�ن�ب�ش ھ�ای 

در ب�ھ�ت�ري�ن ح�ال�ت، . اجتماعی بدست نداده ان�د
ال�گ�وی ش�ان " گذار از سنت به م�درن�ي�ت�ه"تنھا 

است، و نه فقط به اي�ن ت�رت�ي�ب ک�ل�ي�ه ن�ھ�ادھ�ای 
بوروک�رات�ي�ک م�درن دول�ت ب�ي�رون اي�ن ال�گ�و 
قرار می گيرد، بلکه بويژه تغيي�ر در ن�ھ�ادھ�ای 
اقتصاد کاپيتاليس�ت�ی، ي�ع�ن�ی ب�وي�ژه م�ال�ک�ي�ت و 
مکانيسم توزيع ثروت، خارج از ق�درت ت�خ�ي�ل 

مب�ان�ی ت�وص�ي�ۀ ل�ي�ب�رال ھ�ا ب�ه . شان قرار دارد
ف��ع��اQن ج��ن��ب��ش ھ��ای اج��ت��م��اع��ی ت��م��ام��ا ت��اب��ع 
تشخيص روز آنھا از من�اس�ب�ات ش�ان ب�ا ج�ن�اح 

ب�ط�ور ن�م�ون�ه، ھ�م�ان آق�ای . ھ�ای ق�درت اس�ت
ک��اظ��م ع��ل��م���داری ک��ه ام��روز مش��ارک��ت در 
انتخابات مجلس ھشتم را راھی واھی ب�ه س�وی 
دموکراسی می ن�ام�د، اگ�ر س�راغ ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماعی را می گ�ي�رد ب�رای اي�ن اس�ت ک�ه در 
يک روز زيبای آفتاب�ی ب�ازگ�ردد و ب�ه ن�ي�روی 
اين جنبش ھا بر ھ�م�ي�ن اح�زاب اص�+ح ط�ل�ب 

ايش�ان ب�ع�د از اي�ن�ک�ه . حکومتی تأثيری بگذارد
نيروھای اجتم�اع�ی را ب�ه س�ه ط�ي�ف م�ح�اف�ظ�ه 
کاران مدافع وQيت فقيه، اص+ح طلبان م�ل�ت�زم 
به وQي�ت ف�ق�ي�ه، و ط�رف�داران ان�ت�خ�اب آزاد و 
دموکراسی تقس�ي�م م�ی ک�ن�د، در م�ورد اص�+ح 

آنھ�ا ب�اي�د م�ج�ب�ور : "طلبان حکومتی می نويسد
م�ح�اف�ظ�ه ک�اران (شوند تا م�ي�ان اي�ن دو ط�ي�ف 

ج��اي��گ��اه ) م�داف��ع وQي��ت ف��ق�ي��ه و ط�ي��ف ل��ي��ب�رال
مبنای ع�ي�ن�ی راب�ط�ۀ ." واقعی خود را پيدا کنند

ليبرال ھا با اص�+ح ط�ل�ب�ان ح�ک�وم�ت�ی را ن�ي�ز 
اص�+ح ط�ل�ب�ان (آن�ھ�ا : "چنين بيان کرده اند که

ب��دون ھ��م��راھ��ی آرای ط��ي��ف س��وم ) ح��ک��وم��ت��ی
 يعنی ليبرال ھای (

 ۵بقيه از صفحه 

 ٧بقيه در صفحه 

  ٦                                                                                                                                                                                                        



 

 

اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
نمی توانند ان�ت�خ�اب ش�ون�د و ) دموکراسی خواه

پ�س ." از رقيب محافظه کارخود امتياز بگيرند
اگ�ر س��راغ ج��ن��ب�ش ھ��ای اج��ت��م�اع��ی م�ی رون��د 

اين جنبش ھا اھ�رم اص�ل�ی "برای اين است که 
فشار مردم بر حاکميت برای پذيرفتن خ�واس�ت 
مش��روع و ق��ان��ون��ی آن��ھ��ا، ي��ع��ن��ی ان��ت��خ��اب آزاد 

يعنی وقتی امثال آقای علمداری، خ�وب ." است
که جنبش ھای اجتماعی و تشکل ھ�ای ج�ام�ع�ه 
مدنی را پشت سر خودشان بسيج کردند، آن�گ�اه 
م�ی رون��د س�راغ اص�+ح ط��ل�ب��ان ح��ک�وم��ت�ی و 
مج�ب�ورش�ان م�ی ک�ن�ن�د ک�ه، در ازاء آرای اي�ن 
جنبش ھای تحت نفوذ ليبرال ھا، بجای تم�ک�ي�ن 
به وQيت فقيه با ليبرال ھا اتحاد کنند و مطال�ب�ۀ 

 . انتخابات آزاد ايشان را طرح کنند
 

اوQ، ت�ف�اوت ک�اری ک��ه ام�ث��ال : م�ن م�ی پ�رس�م
کاظم علمداری بعد از تحريم انتخابات و بس�ي�ج 
جنبش ھای مدنی می خواھند بک�ن�ن�د، ب�ا ک�اری 
ک�ه ام��روز حس��ي��ن ب�اق��رزاده ت��وص��ي�ه م��ی ک��ن��د 
ج��ن��ب��ش زن��ان ان��ج��ام دھ��د، ي��ا م��وض��ع��ی ک��ه 
خبرگزاری نوروز به منصور اسالو نسبت می 
دھد، در چيست؟ چرا امروز جنب�ش زن�ان اگ�ر 
ھم بتواند نبايد نمايندگانی به مجل�س ب�ف�رس�ت�د و 
صبر کند تا روزی که آق�ای ع�ل�م�داری ص�+ح 
م��ی ب��ي��ن��د؟ چ��را ام��روز ي��ک ف��ع��ال ک��ارگ��ری 
متمايل به لي�ب�رال ھ�ا ن�ب�اي�د ب�ا ھ�ر ج�ن�اح�ی ک�ه 
وعدۀ اجازۀ تأسيس سنديکا را داد وارد معام�ل�ه 
شود و از چنين جناح ح�ک�وم�ت�ی در ان�ت�خ�اب�ات 
حمايت کند؟ می خواھم بگ�وي�م م�ن�ط�ق م�وض�ع 
ليبرال ھايی که جنبش ھای اجتم�اع�ی را ب�رای 
اعمال فشار به جناح ھای حکومت می خواھن�د 
از ھ��م��ي��ن ام��روز در س��ازش ب��ا ج��ن��اح ھ��ای 
حکومت را چارتاق بر روی فعاQن ليبرال اين 

زم��ان اي��ن س��ازش، . ج��ن��ب��ش ھ��ا ب��از م��ی ک��ن��د
صرفا بس�ت�ه ب�ه تش�خ�ي�ص س�وب�ژک�ت�ي�و ھ�ر آدم 

 .ليبرال است
 

آي�ا اي�ن م�وض�ع : ثاني�ا،  س�وال دوم�م اي�ن اس�ت
ليب�رال ھ�اي�ی ام�ث�ال ع�ل�م�داری چ�ه ت�ف�اوت�ی ب�ا 

س�ع�ي�د " فشار از پائين و چان�ه زن�ی در ب�اQی"
حجاريان دارد؟ به نظر من، تنھ�ا ت�ف�اوت�ش اي�ن 
است که ليبرال ھايی امثال ع�ل�م�داری، ب�ع�د از 
يک دھه آزمون که حجاريان و جبھۀ مشارکت 
 Qرا مأموران صالحی ب�رای چ�ان�ه زن�ی در ب�ا
نيافته اند، معنای موضع ام�روزش�ان اي�ن اس�ت 
ک��ه ام��ي��دوارن��د روزی ب��ا اھ��رم ج��ن��ب��ش ھ��ای 
اجتماعی بازگردند و ھمين امثال ح�ج�اري�ان را 
 Qناگزير از ايفای نقش صحيح چانه زنی در ب�ا

ب��ه ع��ب��ارت دي��گ��ر، م��وض��ع ام��روز . ک��ن��ن��د
فش�ار از پ�ائ�ي�ن ب�رای "علمداری اين اس�ت ک�ه 

مجبور کردن اص+ح طلبان حکومتی ب�ه چ�ان�ه 
Q؛ و بعد که اين م�رح�ل�ه ب�ا "زنی درست در با

چ�ان�ه زن�ی "موفقيت به پايان رسيد تازه ن�وب�ت 
 !حجاريان می رسد" از باQی

 
اينھا که اشاره کردم صرفا تناقضات بافته ھ�ای 
ذھنی اين يا آن روشنفک�ر ل�ي�ب�رال ن�ي�س�ت، اي�ن 
ت��ن��اقض��ات در ت��ب��ي��ي��ن ل��ي��ب��رال��ي��س��م اي��ران��ی از 
وضعيت جامعۀ ايران، و استراتژی ليب�رال�ي�س�م 
ايرانی در عرصۀ سي�اس�ت، ک�ه ط�ب�ق ت�ع�ري�ف 
راھی غيرانق+بی و اص�+ح ط�ل�ب�ان�ه را دن�ب�ال 

 . می کند، ذاتی است
 

 :  ليبراليسم ايران در عمل
عليرغم مسدود شدن رقابت ح�ت�ی ب�رای ج�ن�اح 
ھ��ای رژي��م در ان���ت��خ���اب���ات م���ج���ل���س ھش���ت���م، 
سرخوردگی ليبرال ھا از تعقيب راه انتخ�اب�ات�ی 

گزينه ھای استراتژيک ليبرالي�س�م . موقتی است
در اينجا معنای ھ�ري�ک را . ايران محدود است

برای ليبراليسم اي�ران ب�ه اخ�ت�ص�ار م�رور م�ی 
 : کنيم
 
يعنی ھمان کاری ک�ه در دور . راه پارلمانی. 1

جديد حيات ليبراليسم ايرانی در دھسال گ�ذش�ت�ه 
ب�ا ت�ج�رب�ۀ م�ج�ل�س ش�ش�م و . مشغولش ب�وده ان�د

دولت خاتمی ليبرال ھای ايران اعتراف کردن�د 
که حتی قبضۀ اھرم ھای ق�درت دول�ت�ی ت�وس�ط 

ح�ک�وم�ت�ی چش�م ان�داز -اص+ح طلب�ان اس�+م�ی
تدريجی ای برای تحقق خواسته ھ�ای ل�ي�ب�رال�ی 

اگر عليرغ�م اي�ن درس در ت�م�ام�ی . نمی گشايد
ان��ت��خ��اب��ات ھ��ای ب��ع��دی رژي��م بس��ت��ر اص��ل��ی 
ليب�رال�ي�س�م اي�ران ھ�م�چ�ن�ان از اص�+ح ط�ل�ب�ان 
حکومتی حمايت ک�رده، ب�ه اي�ن دل�ي�ل اس�ت ک�ه 
ليبراليسم ايران واقعا گزينۀ سياسی ب�ا م�ع�ن�اي�ی 

معنای عملی اين ام�ر اي�ن اس�ت . جز اين ندارد
که ليبرال ھای ما به نظام مطلوب روشنفک�ران 
دي�ن��ی دوم خ��ردادی، دس�ت��ک�م در خ�ل��وت خ��ود، 

آن�چ�ه در ان�ت�خ�اب�ات م�ج�ل�س . رضاي�ت داده ان�د
ھشتم زير سوال رفته اين است که ھ�ي�چ درج�ه 
حمايت انتخ�اب�ات�ی و اف�زاي�ش م�ي�زان آراء ن�ي�ز 
تضمينی برای قدرت يابی ج�ن�اح دوم خ�ردادی 

دس��ت ب��اQ ي��اف��ت��ن ج��ن��اح ھ��ا در رژي��م . ن��ي��س��ت
ن�ظ�ام س�ي�اس�ی . اس+می مکاني�زم دي�گ�ری دارد

موجود فاقد نھاد پارلمان، به ھر معنای مح�دود 
 . و مشروطی، است

 
عليرغم اين واقعيت، بخش ب�زرگ�ی از ل�ي�ب�رال 
. ھا کوره راه پارلمانی شان را دنبال م�ی ک�ن�ن�د
Qزم به تکرار عل�ل ت�ح�ل�ي�ل�ی اي�ن ام�ر ن�ي�س�ت، 
چرا که عملکرد طيف ھای مختلف ل�ي�ب�رال در 
ھمين ان�ت�خ�اب�ات ج�اری اي�ن واق�ع�ي�ت را نش�ان 

پرسش اين است که واقعا ليبرال�ي�س�م . داده است
ايرانی چه توجيھی برای چن�ي�ن اس�ت�رات�ژی ای 
می تواند داشته باشد؟ و پاسخ اين است که، در 

اي�ن ح�ق�ي�ق�ت را . دستگاه فکری ليبراليسم، ھيچ
م�وس�م (موضع گيری شاخه ای از توده ای ھ�ا 

نس�ب�ت ب�ه ان�ت�خ�اب�ات ب�ه ب�ھ�ت�ري�ن ) به راه ت�وده
 . نحوی منعکس می کند

 
راه توده ھيچگاه در مورد شرکت در انتخاب�ات 
مجلس ھشتم ابراز ترديد نکرد، و وقت�ی ک�ام�+ 
روشن بود ک�ه اص�+ح ط�ل�ب�ان دوم خ�ردادی و 
حتی حزب کروبی سھم�ي�ه ش�ان ن�اچ�ي�ز اس�ت، 
وق��ت��ی روش��ن ش��د ک��ه ح��ت��ی ح��زب ع��دال��ت و 

توسعه کانديدايی ندارد، ب�ه ص�راح�ت رھ�ن�م�ود 
داد که در انتخابات ش�رک�ت ک�ن�ي�د و در م�ق�اب�ل 
اص���ول گ���راي���ان ط���رف���دار اح���م���دی ن���ژاد ب���ه 

ي��ا . ک�ان��دي��داھ�ای دي�گ��ر اص��ول گ��را رای دھ��ي��د
عموما در ھر حوزه ای به ھر ن�ام�زدی ک�ه از 

چ�ن�ي�ن . ديگران اندکی ھم بھتر باشد رای دھ�ي�د
توصيه ای را راه توده نخست ت+ش ک�رد ت�ا ب�ا 
يادآوری جدال جناح ھای مختلف س�رم�اي�ه دار 
و تضاد سرم�اي�ه ت�ج�اری و ص�ن�ع�ت�ی ت�وض�ي�ح 
دھد؛ ي�ع�ن�ی ھ�م�ان م�وض�ع�ی ک�ه در ن�خ�س�ت�ي�ن 
سالھای پس از ان�ق�+ب ت�وج�ي�ه ح�م�اي�ت ح�زب 
ت��وده از ج��ن��اح خ��ط ام��ام در ب��راب��ر ح��ج��ت��ي��ه و 

چندی بعد راه ت�وده تض�اد ج�دي�دی، . مؤتلفه بود
بين جناح جن�گ اف�روز و ج�ن�اح ھ�ای م�خ�ال�ف 

خ�+�ص�ه ک�+م اي�ن ک�ه، . سياست جن�گ�ی ي�اف�ت
روش�ن اس��ت ب��رای راه ت��وده، م��ث��ل ق�ھ��رم��ان��ان 
خوب المپيک، ھدف شرک�ت در مس�اب�ق�ه اس�ت 

راه ت�وده م�ی خ�واھ�د در ع�رص�ۀ . نه پي�روزی
سياست حضور داشت�ه ب�اش�د، و چ�ون ع�رص�ۀ 
سياست را م�ط�اب�ق س�ن�ت ت�وده ای ھ�ا ھ�م�واره 
بين باQيی ھا و ح�م�اي�ت از ج�ن�اح�ی در ق�درت 
م��ی ج��وي��د، ب��ن��ا ب��راي��ن ھ��ر ت��وج��ي��ه ن��ظ��ری و 
سياسی که پراتيک از پيشی او را اندک�ی م�دل�ل 

در ن�ظ�ام ج�ھ�ن�م و در . جلوه دھد مناس�ب اس�ت
جدال بين ابليس و شيط�ان و اھ�ري�م�ن ن�ي�ز راه 
توده می تواند جناح مترقی ای بيابد و بر جدال 

 . قدرت تأثير بگذارد
 

موضع راه توده البته بغايت سطح�ی اس�ت، ام�ا 
اي��ن واق��ع��ي��ت را ب��ه خ��وب��ی نش��ان م��ی دھ��د ک��ه 
شرکت در انتخابات ھ�ای چ�ن�ي�ن رژي�م�ی ن�م�ی 
تواند در سنت ليبرالی و به بھانۀ مسيری ب�رای 

ح��ال ب��ا ھ��ر (گس��ت��رش آزادی و دم��وک��راس��ی 
ھ�م�ان�ط�ور ک�ه در اب�ت�دای . توجيه ش�ود) درکی

 ب�ه اي�ن�س�و 1376بررسی نيز اشاره کرديم، از 
جري�ان�ات ت�وده ای در مش�ی س�ي�اس�ی ل�ي�ب�رال�ی 
ش��ري��ک ش��دن��د ب��ی آن��ک��ه از ل��ح��اظ ن��ظ��ری ب��ه 

ھ�م�ي�ن . مک�ت�ب ل�ي�ب�رال�ي�س�م روی آورده ب�اش�ن�د
واق��ع��ي��ت ب��اع��ث م��ی ش��ود ج��ري��ان��ات ت��وده ای 
ن�خ��س��ت��ي�ن ب�خ��ش��ی از ش�ب��ه اپ��وزيس��ي��ون ح��ام��ی 
اص+ح طلبان باشند که ب�رای ح�م�اي�ت خ�ود از 
اين يا آن جناح حک�وم�ت�ی آش�ک�ارا ت�ب�ي�ي�ن ھ�ای 
ل��ي��ب��رال��ی را ک��ن��ار م��ی گ��ذارن��د و ت��ب��ي��ي��ن ھ��ای 

و در م�ورد راه ت�وده ب�ا ب�ازگش�ت ب�ه (ديگری 
. می ج�وي�ن�د) مواضع سی سال پيش حزب توده

نتيجه عمومی برای ليبراليسم اي�ران�ی اس�ت ک�ه 
ادامۀ راھبرد پارلمانی و حمايت از جن�اح�ی از 
حکومتگران از لحاظ ايدئولوژي�ک ل�ي�ب�رال�ي�س�م 

آن�چ�ه در اي�ن دھس�ال . ايران را رقيق م�ی ک�ن�د
درب��اب ج��ان Qک و ج��ان اس��ت��وارت م��ي��ل و 
. نظاير اينھا نوشتند را بايد به بايگانی بس�پ�ارن�د

س�رچش�م�ه "بازگشت فکری ليبراليسم ايران به 
. نظير آيت هللا نائين�ی خ�واھ�د ب�ود" ھای ايرانی

و معنای چني�ن ت�ح�ول�ی ج�ز اي�ن ن�ي�س�ت ک�ه از 
نظر ايدئولوژيک ليبراليسم س�ک�وQر ت�ازه پ�ای 
ايرانی می رود تا بت�دري�ج ام�ا ق�ط�ع�ا در س�ن�ت 

 . حکومتی مستحيل شود-اص+حگری اس+می
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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
کنار کشيدن از انتخابات غيررقابتی و نم�ايش�ی 
و روی آوری به جنبش ھای اجت�م�اع�ی گ�زي�ن�ۀ 

معضل اين گزينه ت�ن�ھ�ا اي�ن . بی انسجامی است
نيست که، اگر بخ�واھ�د اس�ت�رات�ژی س�ي�اس�ی ب�ا 
معن�ای ط�رح ک�ن�د م�ی ب�اي�د دوب�اره ب�ا ن�ي�روی 
بسيج کرده در جنبش ھای اجتماعی ب�ه اع�م�ال 
فشار به اص+ح طلبان حکوم�ت�ی و اس�ت�رات�ژی 

بلکه م�ع�ض�ل ب�زرگ�ت�ر اي�ن . پارلمانی بازگردد
است که چگونه می تواند نيروی قابل م+ح�ظ�ه 

نه ت�ن�ھ�ا . ای در جنبش ھای اجتماعی بسيج کند
طرح تماميت اين استرات�ژی از ھ�م�ي�ن ام�روز 
گارد جنبش ھای اجتماعی را در برابر س�ازش 
با جناح ھايی از قدرت باز می کند، بلک�ه ھ�ي�چ 
پ��اي��ۀ م��ادی ای وج��ود ن��دارد ک��ه ج��ن��ب��ش ھ��ای 
اجتماع�ی ح�ول ش�ع�ارھ�ای پ�ي�ش�ن�ھ�ادی اص�ل�ی 
ل��ي��ب��رال ھ��ا، ن��ظ��ي��ر خ��واس��ت ان��ت��خ��اب��ات آزاد، 

ن�ه ف�ق�ط ھ�ي�چ راب�ط�ۀ ع�ي�ن�ی ای . متبلور ش�ون�د
ميان، مث+، انتخابات آزاد و کليۀ خواست�ه ھ�ای 
م�ت��ع��دد م�ت��ن��وع ج��ن�ب��ش ھ��ای اج��ت�م��اع��ی وج��ود 
ندارد، بلکه اي�ن واق�ع�ي�ت ک�ه ش�ع�ار ان�ت�خ�اب�ات 
آزاد در بھترين سناريوی ل�ي�ب�رال�ی ھ�ن�وز ب�دوا 
بايد بدست جناح اص+ح طلبی از رژيم متحق�ق 
شود فعاQن ليبرال را ط�ب�ع�ا ب�ه اي�ن ام�ر س�وق 
م��ی دھ��د ک��ه خ��واس��ت��ه ھ��ای دي��گ��ر خ��ود را از 
ھمين طريق، ي�ع�ن�ی در ت�ع�ام�ل ب�ا ج�ن�اح ھ�ای 

ب�وي�ژه وق�ت�ی ت�ح�ق�ق اي�ن . حکومتی، دنبال کنند
خواسته ھا با ھيچ تغييری، يا ھيچ تغي�ي�ر ج�دی 

آن�چ�ه . ای، در نظام سياسی حاکم متناظر نيست
اکنون در ميان فعاQن ليب�رال ج�ن�ب�ش زن�ان در 
مورد تغيير مفادی از قانون مربوط ب�ه ازدواج 
و غيره رواج دارد تأييدی بر چنين تش�خ�ي�ص�ی 

و ھمين واقعيت است که تا به ام�روز ب�ه . است
درج���ات م���خ���ت���ل���ف م���وج���ب رق���ي���ق ش���دن 
ايدئولوژيک لي�ب�رال�ي�س�م در ج�ن�ب�ش زن�ان ب�وده 

 . است
 

اگر گزينۀ روی آوری به جنبش ھای اجتماعی 
جذابيتی دارد، اين جذابي�ت ب�ه اي�ن س�ب�ب اس�ت 
که بسياری از فعاQن ل�ي�ب�رال در ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماعی واقعا ھي�چ ف�اي�ده ای در ت�ع�ق�ي�ب ي�ک 
دھه راه پارل�م�ان�ی ح�م�اي�ت از اص�+ح ط�ل�ب�ان 

در ت�م�اي�ز از چ�ھ�ره ھ�ای . حکومت�ی ن�دي�ده ان�د
برجستۀ سياسی ليبرال که چني�ن راھ�ک�ارھ�اي�ی 
طرح می کن�ن�د، ب�رای اي�ن ق�ب�ي�ل ف�ع�اQن روی 
آوری به ج�ن�ب�ش ھ�ای م�دن�ی م�ع�ن�ای رادي�ک�ال 
قطع ع+قۀ واقعی از اص+ح طلب�ان ح�ک�وم�ت�ی 

و واق��ع��ي��ت اي��ن اس��ت ب��رای ب��خ��ش . را دارد
ب��زرگ��ی از اي��ن ف��ع��اQن، ل��ي��ب��رال��ي��س��م ن��ه ي��ک 
ايدئولوژی آگ�اھ�ان�ه و ب�رگ�زي�ده، ب�ل�ک�ه ص�رف�ا 
ع��ن��وان ع��ام و م��ب��ھ��م��ی ب��رای خ��واس��ت��ه آزادی 

بسياری از اين ب�خ�ش از . مدنی يا سياسی است
ليبراليسم گذر خواھند کرد و ديدگ�اه اج�ت�م�اع�ی 
ديگری را که جوابگوی امر مبارزه شان باش�د 

بسياری ديگ�ر ن�ي�ز ع�ق�اي�د م�ب�ھ�م . خواھند يافت

ليبرالی خود را حفظ خواھند کرد، اما به ش�دت 
از ھرگونه راھکار پارلمانی و تعامل ب�ا ج�ن�اح 
ھای حاکميت احتراز خواھ�ن�د ک�رد و در ن�ق�ش 
. فعال جنبش ھای اجتماعی باقی خ�واھ�ن�د م�ان�د
تعلقات ايدئول�وژي�ک اي�ن دس�ت�ه ب�ه ل�ي�ب�رال�ي�س�م 
ع��م��وم��ا ان��ت��خ��اب��ی ش��خ��ص��ی م��ی م��ان��د و ن��ق��ش 

ھ�م�ۀ اي�ن�ھ�ا ب�ه اي�ن . سياسی ای بازی نم�ی ک�ن�د
م��ع��ن��اس��ت ک��ه، م��ادام ک��ه اس��ت��رات��ژی س��ي��اس��ی 
ليبرالی زمينۀ عينی در ن�ظ�ام س�ي�اس�ی م�وج�ود 
ندارد، ليبراليسم نمی تواند بدل به نيروی ج�دی 

ن��زول . ای در ج��ن��ب��ش ھ��ای اج��ت��م��اع��ی ش��ود
ليبراليسم در جنبش ھای اجتماعی ادامه خواھ�د 

 .يافت
 
تنگنايی که بست�ر اص�ل�ی . استراتژی نئوکان. 3

ليبراليسم ايران امروز در تعقيب راه پارلم�ان�ی 
تا کنونی خود دارد بي�ش�ک ب�اع�ث م�ی ش�ود ت�ا 

در (نفوذ استراتژی متکی به س�ي�اس�ت ام�ري�ک�ا 
طيف اشکال مختل�ف، از ج�ن�گ ت�م�ام ع�ي�ار ت�ا 

در ص�ف�وف ) اعم�ال فش�ار و ان�ق�+ب ن�ارن�ج�ی
ليبراليسم ايران ادامه پيدا کند و ح�ت�ی گس�ت�رش 

شکل اين نفوذ تنھا محدود به ريزش ني�رو . يابد
از بستر اصلی ليبراليسم به نفع نئوکان ھای دو 
آتشه نيس�ت، ب�ل�ک�ه ب�ي�ش�ت�ر ب�ه ش�ک�ل ت�ک�ي�ه ب�ر 
سياست امريکا بع�ن�وان ي�ک ع�ام�ل م�ک�م�ل در 
کنار راه نيمه نصفۀ پارلمانی و حمايت بی ثمر 

بطور نمون�ه، . از اص+ح طلبان حکومتی است
فرخ نگھدار در ھمان نامۀ سرگشاده به خ�ام�ن�ه 
ای اکنون تنھا دليلی که برای خوشبينی به آينده 
دم��وک��راس��ی در اي��ران م��ی ب��ي��ن��د را اي��ن م��ی 
شمارد که در دو کشور ھمسايۀ اي�ران، ت�رک�ي�ه 
و پاکستان، انتخ�اب�ات رق�اب�ت�ی ب�رق�رار اس�ت و 
. دولت ھا با انتخابات واق�ع�ا ع�وض م�ی ش�ون�د

گ�ذار از س�ن�ت "اگر تا ديروز پاراديم تاري�خ�ی 
قرار بود آينده دموک�رات�ي�ک اي�ران " به مدرنيته

را تض�م�ي�ن ک�ن�د، ام�روز پ�ارادي�م ج�غ�راف�ي�اي�ی 
ق�رار اس�ت " انتخابات از پ�اکس�ت�ان ت�ا ت�رک�ي�ه"

ام��ا اي��ن . م��ورد اي��ران را در خ��ود ج��ای دھ��د
شيفت پارادايم از تاريخ به جغرافيا در محتوای 
خود شيفتی است از جام�ع�ۀ م�دن�ی ب�ه س�ي�اس�ت 
ام��ري��ک��ا ب��ع��ن��وان ن��ي��روی م��ح��رک��ۀ گ��ذار ب��ه 

 . دموکراسی
 

ترکيب اتکاء به سياست امريکا و دل بس�ت�ن ب�ه 
اص+حگ�ران ح�ک�وم�ت�ی م�ث�ل نش�س�ت�ن ب�ي�ن دو 
صندلی است و است�رات�ژی س�ي�اس�ی واح�دی را 

بنابراين اف�زودن م�ؤل�ف�ۀ . نمی تواند تشکيل دھد
ن��ئ��وک��ان ب��رای ج��ب��ران ن��ارس��اي��ی اس��ت��رات��ژی 
پارلمانی ليبرال ھ�ا آش�ف�ت�گ�ی س�ي�اس�ی ش�ان را 

 . بيشتر می کند
 

واقعيت اين اس�ت ک�ه م�وق�ع�ي�ت س�ي�اس�ی ب�رای 
ليبراليسم ايران از لحاظ عينی نامساع�دت�ر ش�ده 

اين گناه روشنفکران و رھب�ران س�ي�اس�ی . است
ليبرال نيست که نمی توانند با تيزھوش�ی راھ�ی 

ب�ھ�ت�ر اس�ت ب�ه . برای خروج از ت�ن�گ�ن�ا ب�ي�اب�ن�د
 .موقعيت جديدشان خو کنند

 
 :طبقات و نمايندگی سياسی

اين روزھا ھم�ه م�ی گ�وي�ن�د ک�ه ج�ام�ع�ۀ اي�ران 

ھنوز حزبی نيست، و اين حرف ق�ط�ع�ا ب�ه اي�ن 
معنا درست است که ھيچيک از طبقات اص�ل�ی 
جامعه ايران نمايندۀ سياس�ی ای ک�ه ن�زد ط�ب�ق�ۀ 

دو مک�ت�ب . مربوطه مقبوليت داشته باشد ندارند
بزرگ سياسی، ليبرال�ي�س�م و س�وس�ي�ال�ي�س�م، ک�ه 
تاريخا محصول عروج جامعۀ م�درن س�رم�اي�ه 
داری غرب ھستند، در دورۀ حاضر در اي�ران 
ت+ش کرده اند تا به عنوان نماي�ن�دۀ س�ي�اس�ی دو 
طبقۀ اصلی جامعه، طبقۀ سرمايه دار و ط�ب�ق�ۀ 

ن�زول�ی ک�ه ل�ي�ب�رال�ي�س�م . کارگر، شناخت�ه ش�ون�د
ايران در پنج سال گذشته از نظر عي�ن�ی داش�ت�ه 
است، و تنگنايی که امروز با آن مواج�ه اس�ت، 
در ح��ق��ي��ق��ت ب��ازت��اب اي��ن واق��ع��ي��ت اس��ت ک��ه 
ليبراليسم ايران شانس خود را ب�رای ب�دل ش�دن 
به نمايندۀ سياسی ط�ب�ق�ه س�رم�اي�ه دار از دس�ت 

عل�ت اص�ل�ی اي�ن ام�ر ت�ن�ھ�ا ض�ع�ف . داده است
ک�ه (نظری و سياسی ليبرال ھای ايران ن�ي�س�ت 

به نوبۀ خود واقعيتی است، و از سطح�ی گ�ری 
تئوريک تا آماتوريسم و فرصت کشی س�ي�اس�ی 

ب��ل��ک��ه رون��دھ��ای م��ادی ). را ش��ام��ل م��ی ش��ود
جامعه ايران اقبال ليبراليسم را برای نماين�دگ�ی 

 . منافع بورژوازی به اجبار کاھش داده است
 

در ج��ای دي��گ��ری ب��ررس��ی ک��رده ام ک��ه چ��را 
پ��+ت��ف��رم س��ي��اس��ی ل��ي��ب��رال ھ��ا ب��ه ن��ي��ازھ��ای 

؛ ام��ا )12(ب��ورژوازی اي��ران پ��اس��خ ن��م��ی دھ��د
واقعيت اين است که ليبرال�ي�س�م اي�ران ف�رص�ت 
ن��ي��اف��ت پ��+ت��ف��رم س��ي��اس��ی اش را ب��ه م��ع��رض 

موجب اصلی نزول . قضاوت طبقه اش بگذارد
ل��ي��ب��رال��ي��س��م اي��ران ھ��م��ان ن��اک��ام��ی در ع��رص��ۀ 

نه تنھا ليبرال�ي�س�م . استراتژی سياسی بوده است
ايران در تعقيب يک مسير سي�اس�ی دراز م�دت 
ھيچ دوران�ديش�ی و ث�ب�ات�ی از خ�ود نش�ان ن�داد، 
بلکه تحوQت س�ي�اس�ی دھس�ال گ�ذش�ت�ه گ�راي�ش 
بورژوازی ايران را در جھت معکوس تق�وي�ت 

ت�ج�رب�ۀ ن�ات�وان�ی دول�ت خ�ات�م�ی و . ک�رده اس�ت
عملکرد ج�ب�ھ�ۀ مش�ارک�ت از م�ج�ل�س ش�ش�م ب�ه 
اينسو، خصوصا در جري�ان آخ�ري�ن ان�ت�خ�اب�ات 
رياست جمھوری، به نحو غ�ي�رق�اب�ل ان�ت�ظ�اری 
چھره ای چ�ون رفس�ن�ج�ان�ی را ب�ه ن�ق�ط�ه ام�ي�د 
ب��خ��ش��ھ��ای وس��ي��ع��ی از ب��ورژوازی اي��ران ب��دل 

اينکه آيا خطی که رفسنجان�ی ن�م�اي�ن�دۀ آن . کرد
است شان�س اي�ن را دارد ت�ا ب�ورژوازی اي�ران 
را نمايندگی کند اينجا مورد بحث نيست، ب�ل�ک�ه 
ھمين نتيجه گيری کافی است که طبقه سرم�اي�ه 
دار اي��ران دس��ت��ک��م اي��ن ظ��رف��ي��ت را دارد ک��ه 
ن��م��اي��ن��دگ��ی س��ي��اس��ی اش را ب��ه ي��ک ج��ري��ان 

ع�ل�ل پ�اي�ه ای ت�ر اي�ن . حکومتی ب�دھ�د-اس+می
امر نيز قابل بررسی اس�ت، و م�ی ت�وان نش�ان 
داد که تجربۀ تاريخی حکومت ھای استب�دادی، 
بی فرھنگی عموم�ی ب�ورژوازی، و م�وق�ع�ي�ت 
ف��ع��ل��ی ش��ک��ن��ن��دۀ اق��ت��ص��ادی ب��ورژوازی اي��ران 
عواملی ھستند ک�ه اح�ت�م�ال چ�ن�ي�ن ان�ت�خ�اب�ی را 

 .  تأييد می کنند
 

ي��ک ع��ام��ل دي��گ��ر اي��ن اس��ت ک��ه ھ��ي��چ ح��ک��م 
تاريخی ای وجود ندارد ک�ه ل�ي�ب�رال�ي�س�م ب�ط�ور 
طبيعی نمايندگی سياسی بورژوازی را در ھ�ر 
م��ق��ط��ع ت��اري��خ��ی و در ھ��ر ج��ام��ع��ه ای ب��ع��ھ��ده 

 نه فقط محافظه کاری . بگيرد

  ٧بقيه ز صفحه 

٩بقيه در صفحه    
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اپوزيسيون پارلمانی در 
 رژيم بی پارلمان

 
نيز يک رقي�ب دائ�م�ی ل�ي�ب�رال�ي�س�م ب�رای کس�ب 
نمايندگی طبقه سرمايه دار است، بلکه ن�گ�اھ�ی 
به تجربۀ کشورھای غرب�ی نش�ان م�ی دھ�د ک�ه 
ليبراليسم، بويژه برخ+ف سوسياليسم م�ارک�س، 
يک مک�ت�ب س�ي�اس�ی اس�ت ک�ه واري�اس�ي�ون�ھ�ای 

ل��ي��ب��رال��ي��س��م . کش��وری آن بس��ي��ار زي��اد اس��ت
انگليسی با ليب�رال�ي�س�م ف�رانس�وی ف�رق دارد، و 
ليبراليسم ايتاليايی ي�ا آل�م�ان�ی از ھ�ردوی اي�ن�ھ�ا 
م��ت��ف��اوت ان��د و ب��ا ي��ک��دي��گ��ر ن��ي��ز ت��ف��اوت ھ��ای 

ليبراليسم ايرانی، در ش�ک�ل�ی ک�ه . اساسی دارند
در ده سال گذشته حيات داشته است، ملق�م�ه ای 
از عناصر تصادفی است، که بخصوص مولف�ه 
ھ��ای م��ع��دود اي��ران��ی اش ب��دون ھ��ي��چ ب��ررس��ی 
ان��ت��ق��ادی ب��ا ع��ن��اص��ری ب��ه ع��اري��ت گ��رف��ت��ه از 
کشورھای متعدد غربی و از م�ق�اط�ع ت�اري�خ�ی 
. دور از ھم ترکيب ن�اھ�م�گ�ون�ی را م�ی س�ازن�د
ھمۀ اين ع�وام�ل واگ�راي�ی م�ي�ان ل�ي�ب�رال�ي�س�م و 

 .بورژوازی ايران را تشديد کرده اند
 

ھدف اين مقاله به بررسی موقعيت ليبراليس�م و 
تحليلی از سير آتی آن محدود بود، اما در اينجا 
بی مناسبت نيست که در مقام مقايسه يک نکت�ه 

س�ي�ر . در مورد وضعيت سوسياليسم گفته ش�ود
سوسياليسم در دورۀ حاضر نق�ط�ه م�ق�اب�ل س�ي�ر 

نه ف�ق�ط م�ت�ن�اظ�ر ب�ا ق�وس . ليبراليسم بوده است
نزولی ليبراليسم منحن�ی ن�ف�وذ س�وس�ي�ال�ي�س�م در 
جنبش ھای اجتماعی ص�ع�ودی ب�وده، ب�ل�ک�ه ب�ه 
ويژه سوسياليسم با قدم ھای کوچک اما پيوست�ه 
. توانسته اس�ت ب�ه ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر ن�زدي�ک ش�ود
برخ+ف مورد ليب�رال�ي�س�م، م�وان�ع اص�ل�ی ب�دل 
شدن سوسياليسم به نمايندۀ سياسی طبقه کارگ�ر 
در درون خود طبقه ن�ي�س�ت، ب�ل�ک�ه در ش�راي�ط 
سي�اس�ی ای اس�ت ک�ه اس�اس�ا م�ج�ال ن�م�اي�ن�دگ�ی 

از . سياسی را از طبقه کارگر سلب کرده اس�ت
ھمين رو، عروج سوسياليسم ک�ارگ�ران ب�ط�ور 
طب�ي�ع�ی ب�ه م�ع�ن�ای گش�اي�ش ع�م�وم�ی ع�رص�ۀ 

پايۀ مادی رشد سوس�ي�ال�ي�س�م ن�ي�ز . سياسی است
ھر درجه پيشروی طبق�ه ک�ارگ�ر : ھمين جاست

به معنای نزديک شدن تمامی جامع�ه ب�ه آزادی 
اس��ت، و ت��+ش ب��رای اب��راز وج��ود ن��ي��روم��ن��د 
ھ��م��ي��ن ج��ن��ب��ش م��ح��ور اس��ت��رات��ژی س��ي��اس��ی 
سوسياليست ھا در وضعيت فعلی ايران را م�ی 
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بيانيه کارگران نيشکر ھفت تIپIه 
 مIIIارس روز ٦بIIIه مIIIنIIIاسIIIبIIIت 

 ھمبستگی با کارگران ايران
 

. امروز روز ھبستگی با کارگران اي�ران اس�ت
کارگران زيادی در زندان و بسياری دي�گ�ر ب�ا 

در ش��راي��ط��ی ک��ه .ق��ي��د وث��ي��ق��ه آزاد ھس��ت��ن��د 
ن��م��اي��ن��دگ��ان ک��ارگ��ری ھ��ف��ت ت��پ��ه ب��ن��ام ھ��ای ، 
ف��ري��دون ن��ي��ک��وف��ر،ج��ل��ي��ل اح��م��دی ،ق��رب��ان��ع��ل��ی 
عليپور،محم�د ح�ي�دری م�ھ�ر ، ن�ج�ات دھ�ل�ی ، 
علی نجاتی و يک خب�ر ن�گ�ار ب�ن�ام اب�وال�ف�ض�ل 
عابدينی باز داشت و ب�ا س�پ�ردن وث�ي�ق�ه آزاد و 
. در دادگاه انق+ب منظر صدور ح�ک�م ھس�ت�ن�د 
بدين وسيله در اين روز که ھمزمان ب�ا دوم�ي�ن 
روز دور جديد اعتصاب ما ک�ارگ�ران ش�رک�ت 
کشت وصنعت نيشکر ھفت تپه می باشد اع�+م 

 : می کنيم
بگزاريد کارگران راحت زندگی ک�ن�ن�د و ب�ه 1-

ب��رخ��ورد ھ��ای ام��ن��ي��ت��ی و قض��اي��ی ب��ا ھ��م��ه 
 ک�������ارگ�������ران اي�������ران پ�������اي�������ان دھ�������ي�������د 

پرونده قضايی کارگران نيشکر ھفت تپ�ه و  -2
 تنھا خبر نگار مدافع حقوق ما را مختومه کني�د 

منصور اسانلو و مح�م�ود ص�ال�ح�ی و ھ�م�ه  -3
کارگران در زندان را ب�دون ق�ي�د و ش�رط آزاد 
 کنيد و اجازه تنفس به خانواده ھای آنان ب�دھ�ي�د 

ما مخل امني�ت م�ل�ی ن�ي�س�ت�ي�م و ع�ل�ي�ه کس�ی -4
تبليغ نکرديم و خواستار محاکم�ه ھ�م�ه کس�ان�ی 
ھستيم که اقتدار ملت ايران را تض�ع�ي�ف ک�رده 

 . و می کنند
 

 کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر 
 ھفت تپه

16/12/1386 
 

اعIIتIIصIIاب کIIارگIIران کIIارخIIانIIه 
قيت پايان  نيشکر ھفت تپه با موه

 يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
کارگران کارخانه ن�ي�ش�ک�ر ھ�ف�ت ت�پ�ه، پ�س از 
دري��اف��ت ح��ق��وق خ��ود ک��ه ب��ه م��دت دو م��اه ب��ه 
تعويق افتاده بود، ب�ه اع�ت�ص�اب خ�ود ب�ه ش�ي�وه 

 .مشروط پايان دادند
ان��د ک��ه در  ک��ارگ��ران اي��ن ش��رک��ت اع��+م ک��رده

صورت عدم پرداخت پاداش، دوباره اعتصاب 
 . خواھند کرد

Qزم به ذکر است که اعتصاب شکوھمند اخي�ر 
کارگران نيشکر ھف�ت ت�پ�ه ک�ه ب�ه م�دت چ�ھ�ار 
روز به طول انجاميد، مسئولين و کارف�رم�اي�ان 
را وادار ک���رد ت���ا ح���ق���وق م���ع���وق���ه آن���ان را 

اي�ن اع�ت�ص�اب در ش�راي�ط�ی ان�ج�ام . ب�پ�ردازن�د
گ��رف��ت ک��ه م��ام��وران اط��+ع��ات��ی ب��ه ش��دت 
کارگران را زير فشار قرار داده و با ت�ھ�دي�د و 
اي���ج���اد رع���ب و وحش���ت، ک���ارگ���ران را از 

اما ع�ل�ي�رغ�م ت�ھ�دي�دات . اعتصاب منع ميکردند
نيروھای حفاظتی سرمايه، کارگران اعتص�اب 

 . *خود را با موفقيت به پايان رساندند

 انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
 1386 اسفند 20دوشنبه 

 ٨بقيه از صفحه 
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بIIحIIران ھIIای اجIIتIIمIIاعIIی پIIيIIش 
رونده و صعود مقIاومIت نIاپIذيIر 
 مبارزات و جنبش کارگری 

 

در ھمگرائی با در ھمگرائی با در ھمگرائی با " " " خصوصی سازیخصوصی سازیخصوصی سازی"""
   سياست ھای اقتصادی نئوليبرال سياست ھای اقتصادی نئوليبرال سياست ھای اقتصادی نئوليبرال 

 

 موسی فرھمند

به نقل از نشريۀ کارگر (مقالۀ بخش اول  اين 
) پيشرو که در داخل ايران منت�ش�ر م�ی ش�ود

در زي�ر ادام�ه آن�را .  منتشر شد28! در به پبش
 .می خوانيد

          ! به پيش 
 بخش دوم

 
 ق��ان��ون اس��اس��ی و 44ب��ا اج��رائ��ی ش��دن اص��ل 

ام��وال ع��م��وم��ی ت��ح��ت " خص��وص��ی س��ازی"
در ھ�م�گ�رائ�ی " اموال عمومی دول�ت�ی"عنوان 

ھر چه بيشتر با سياست اقتصادی نئول�ي�ب�رال و 
شرايط صندوق بين المللی پول، بان�ک ج�ھ�ان�ی 

، جھت اخذ  )WTO(وسازمان تجارت جھانی 
اع�ت��ب��ار و تس��ھ��ي��ل ت��ح��رک س��رم��اي��ه ھ��ای ب��ي��ن 
المللی فرامليت�ی در چ�پ�اول و غ�ارت م�ن�اب�ع و 
ث��روت ھ��ای م��ل��ی و اس��ت��ث��م��ار ب��ی رح��م��ان��ه ی 
ن��ي��روی ک��ار و تش��دي��د ب��ی ح��ق��وق��ی ای ک��ه در 
م��وارد ف��وق ب��رش��م��ردي��م، ت��وأم ب��ا اخ��ت��ن��اق و 
سرکوب ھر چه بيش تر جنبش ھا و م�ب�ارزات 
حق طلبانه ی طبقات و اقش�ار م�ح�روم ج�ام�ع�ه 

 س�ال 18چرا ک�ه اي�ن ھ�م�گ�رائ�ی از . می باشد
پيش و به طور کامل، آغاز شده و نتاي�ج ت�ب�ع�ی 
آن فقر و ف�+ک�ت ب�ی ح�د و حص�ری اس�ت ک�ه 
شاھد آنيم و اکنون تتمه ی سفره ی خالی م�ردم 

 پ�ي�ش�ک�ش م�ا ف�ي�ای 44نيز قرار است با اص�ل 
. و ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی ش�ود" ملی"اقتصادی  -سياسی

ن�ک�ب�ت و ًاس�اس�ا Qزم است خ�اط�ر نش�ان ک�ن�ي�م 
ادباری که دامن گير توده ھای مردم جامع�ه ی 
ماست ن�ه خص�وص�ی س�ازی و ي�ا ھ�م آوائ�ی و 
خ��دم��ت گ��ذاری س��رم��اي��ه ھ��ای ب��ي��ن ال��م��ل��ل��ی و 
پ���ذي���رش ش���راي���ط ن���ھ���ادھ���ای س���رم���اي���ه ھ���ای 
فرامليتی، ب�ل�ک�ه ن�ظ�ام ت�ول�ي�دی س�رم�اي�ه داری 
حاکم بر جامعه است که ھر روز، ھرساعت و 
درھر دقيقه و تانيه مصائب ي�رش�م�رده ی ف�وق 
را تولي�د م�ی ن�م�اي�د و ي�ادآورم�ی ش�وم ک�ه اي�ن 
پيوند ناميمون بر شدت اين فرايند و بر دامنه و 
. ع��م��ق اي��ن ب��ی ح��ق��وق��ی ب��رده وار م��ی اف��زاي��د
معھذا آسي�ب ش�ن�اس�ی اي�ن وص�ل�ت م�ا را ق�ادر 
خواھد ساخت تا موقعيت خويش را در ش�راي�ط 
جديد دريابيم و راه ھای مقابله ب�ا آن را، ک�ه ب�ا 
نيرنگ ھای متنوع و انواع لطايف الح�ي�ل ت�وآم 
ب��ا س��رک��وب ح��ک��وم��ت��ی، ع��رض��ه م��ی ش��ود، و 
ن���ظ���ري���ه پ���ردازان خ���ود را در م���ي���ان ط���ب���ف 

و اپ�ورن�ون�ي�س�ت " چپ"نيروھای رفرميست و 
دارد، به درستی بيابيم و با ھوشي�اری ب�ه پ�ي�ش 

 .ببريم
 در ک�ل�ي�ت خ�ود 1386گفتيم که بودجه ی سال 

ب��ودج��ه ای ت��ورم زاس��ت ک��ه ب��ا اف��زاي��ش ح��ج��م 
نقدينگی و س�ي�اس�ت ھ�ای اق�ت�ص�ادی ای ک�ه ب�ه 

فساد دستگاه ھای دولت�ی و ف�ق�ر ب�ي�ش ت�ر ت�وده 
-ھای مردم دراثررش�د ن�رخ ت�ورم چ�ھ�ار ن�ع�ل

رش�د . "م�ن�ج�ر خ�واھ�دش�د-شديدترين نرخ تورم
 درص��د و 41/2ن�ق��دي��ن��گ��ی در س��ال ج�اری ب��ه 

اي�ن ."  درصد خواھد رسي�د23/4نرخ تورم به 
آخرين پيش بينی مرکز پ�ژوھ�ش ھ�ای م�ج�ل�س 

 86در مورد شاخص اقتصادی کشور در س�ال 
 22چھارشنبه  -روزنامه ی اعتماد ملی: (است

ال��ب��ت��ه پ��ي��ش ). 334ش��م��اره  -1386ف��روردي��ن 
بينی برخی از افتصاد دان�ان بس�ي�ار ب�ي�ش�ت�ر از 

 درص�د، 50اين ھاست و رشد نق�دي�ن�گ�ی را ت�ا 
که بيشتر مربوط به بخش دولتی است، و ت�ورم 

.  درصد را اع�+م ک�رده ان�د25شديد توأم با آن 
تحليل بودجه را می گذاريم برای وقت�ی دي�گ�ر، 
تا انتشار جرئ�ي�ات آن و ت�خ�ص�ي�ص ب�ودج�ه ب�ه 

 .نھادھا و ارگان ھای دولتی و غيره
ًعجالتا آن چه که در اين مخ�ت�ص�ر م�ورد ن�ظ�ر 

" خص�وص�ی س�ازی"است شدت بخشی به ام�ر
و تشريح آن از منظر تأثيرمستقيم ب�ر ط�ب�ق�ه ی 

 .کارگر ايران است
خبرگزاری ايلنا از يکی از بلندپابه ت�ري�ن م�ق�ام 

در : "ھ��ای ح��ک��وم��ت��ی اس��ت��ف��ت��اء م��ی ج��وي��د ک��ه
ش�راي�ط ک�ن�ون�ی ک�ه ش�راي�ط ج�ن�گ�ی ن�ي�س�ت، و 
حکومت ثتبيت ش�ده و اق�ت�ص�اد در ح�ال رون�ق 
است، آيا کارگران برای تحقق مطالبات صنف�ی 
و ج��ل��وگ��ي��ری از م��ط��ام��ع س��ودج��وي��ان، ح��ق 

آن چ��ه : "پ��اس��خ". اع��ت��ص��اب ک��ردن دارن��د؟
موجب تضعيف حک�وم�ت اس�+م�ی م�ی گ�ردد، 

 ."جايز نيست
چ��را اع��ت��راض و اع��ت��ص��اب ک��ارگ��ران ب��رای 
ج��ل��وگ��ي��ری از م��ط��ام��ع س��ودج��وي��ان و ت��ح��ق��ق 

ن��ي�س��ت؟ اي��ن " ج�اي��ز"م�ط��ال�ب��ات ب�رح��ق خ��ود، 
ب��رم���ی گ���ردد ب��ه م���اھ��ي���ت م��ب���ارزه و ن���ق���ش 
استراتژيک اعتراض و اعتصاب کارگ�ری در 
فلج کردن چرخه ی توليد به نفع سرمايه داران 
و برآمد سياسی طبقه ی کارگر به ع�ن�وان ي�ک 
نيروی اجتماعی و تع�ي�ي�ن ک�ن�ن�ده ی دي�ن�ام�ي�س�م 
ت��اري��خ؛ و اي��ن ال��ب��ت��ه ک��ه از درک ب��ورژوازی 

به اعتبار چ�ن�ي�ن درک�ی اس�ت ک�ه . خارج نيست
حت�ی اگ�ر " ھيچ شرايطی"در " حق اعتصاب"

ُدر اوج رونق اقتصادی و ب�ره کش�ان س�رم�اي�ه 
تضعيف "نيست و موجب " جايز"داران باشد، 

آيت هللا واعظ طبس�ی، در . می گردد" حکومت
رابطه ی برخورد با تحصن نمايندگ�ان م�ج�ل�س 

در رد ) اص��+ح ط���ل��ب���ان ح���ک��وم���ت��ی(ش��ش���م 
ب�ا ان ھ�ا ھ�م�ان ط�ور : "ص+حيت ش�ان، گ�ف�ت

برخورد کنيد که اگر يک عده در يک کارخانه 
اعتصاب می کنند، و نيروھای انت�ظ�ام�ی ب�ا آن 

ي�ک "اي�ن ب�رخ�ورد ب�ا ". ھا برخورد می ک�ن�ن�د
از چه نوعی است؟ ش�دت " عده اعتصاب کننده

برخورد و مؤثرت�ري�ن ن�وع آن از ن�وع خ�ات�ون 
 .آبادی آن

حکومت�ی و " اص+ح طلبان" و اما ليبرال ھا و
ًغير حکومتی، بي�رون و درون ن�ظ�ام،ک�ه ف�وق�ا 
ب�ی آب��رو ش��ده ان��د و دس��ت�ان خ��ون��ي�ن آن ھ�ا در 
جنايت بارترين اعمال ضد کارگ�ری و ف�ع�اQن 
 Qآن ھا، آشکاراست، در پی اين ھستند، که ح�ا
ک��ه ک��ارگ��ران ن��ه ب��ه ت��ھ��دي��دات و اب��زارھ��ای 
س��رک��وب ق��درت وق��ع��ی م��ی گ��ذارن��د، و ن��ه ب��ه 
توصيه ھا و عده ھای دورغ�ي�ن آن�ان اع�ت�ق�ادی 

دارن���د، ب���ی آن ک���ه ح���ق مس���ل���م اع���ت���راض و 
اعتصاب آن ھا به رسمي�ت ش�ن�اخ�ت�ه ش�ود و ب�ا 
وجود بی شرمانه ترين رفتارھا و ضد انس�ان�ی 
ترين برخوردھا با آن ھا، ھم چنان ب�ا جس�ارت 
اع��ت��راض و اع��ت��ص��اب م��ی ک��ن��ن��د، کش��ت��ه، 
م��ج��روح، زن��دان��ی، ش��ک��ن��ج��ه و س��رک��وب م��ی 
شوند؛ در صدد برمی آيند تا از شبک+ه ش�ع�ب�ده 

ب��ه در آورن�د و خ�اک ب��ه " ط�رف�ه"ب�ازی خ�ود 
ع��ل��ل اع��ت��راض��ات و . چش��م ک��ارگ��ران ب��پ��اش��ن��د

گ�ف�ت�م�ان "اعتصابات را واژگونه جلوه دھن�د و 
خود را به جنبش ان�ق�+ب�ی ط�ب�ق�ه " مزوارانه ی

خ��ي��ان��ت ھ��ای اي��ن . ی ک��ارگ��ر م��ت��ن��س��ب ک��ن��ن��د
مزدوران سرمايه سابقه ای ب�س ط�وQن�ی دارد 
که فقط به يک نمونه ی ک�وچ�ک آن و مس�اب�ق�ه 
ض��دي��ت ب��ا ط��ب��ق��ه ی ک��ارگ��ر و خ��دم��ت ب��ه 
استثمارگران، پيشی گرفت�ن از اص�ول گ�راي�ان 

خروج کارگاه ھا و "سنت پيشه ی مجلس پنجم 
 ن�ف�ر از ش�م�ول 5مراکز توليدی خدم�ات�ی زي�ر 

و دو ب�راب�ر ک�ردن اي�ن ت�ع�داد از " قانون کار"
ک��ارگ��ران از ش��م��ول ھ��م��ي��ن ق��ان��ون ک��ار ض��د 
: ک��ارگ��ری، و اي��ن��ک م��ع��ج��زه ی اي��ن آق��اي��ان

افزايش اعتصابات ک�ارگ�ری از دو م�اه پ�ي�ش "
 مطالبه ی سھام واح�دھ�ای ت�ول�ي�دیکه در رشد 

ب�ر در ميان جامعه ی کارگ�ری رخ ن�م�ود، ک�ه 
خ��+ف م���اھ���ي��ت ب���ه ذات���ه چ���پ اع���ت��ص���اب���ات 

، ش�اھ�دی اس�ت ب�ر اغ�از رون�د ش�ک�ل کارگری
 در جامعه ی کارگری ک�ه از گفتمانی نوگيری 

" ليبراليستی کارگری"ان بايد با عنوان گفتمان 
ياد کرد، بر پايه ی سلطه اين گفتمان بر جامعه 

ک�ارگ�ران (کارگری است که چھ�ار اع�ت�ص�اب 
. پ����ت����روش����ي����م����ی اراک، خ����ارک، آب����ادان، 

ب�رگ�زار  ) موتورسازان تراک�ت�ورس�ازی ت�ب�ري�ز
در ط�ول دو م�اه پ�ي�ش ب�ر خ�+ف واک�ن�ش . شد

ھای پيشين کارگران نسبت به اج�رای س�ي�اس�ت 
 از درج�ھ�ت س�ھ�م خ�واھ�یخصوص�ی س�ازی، 

نه نفی و مقابله ب�ا روند خصوصی سازی بود، 
پ�دي�ده ای چ�ون  تح�ت ت�أث�ي�ر اي�ن گ�ف�ت�م�ان، .آن

، در ح��ال اع��ت��ص��اب ع��ل��ي��ه خص��وص��ی س��ازی
 جايگ�زي�ن�ی ب�ا پ�دي�ده ی ن�وظ�ھ�وری ب�ا ع�ن�وان 

علی ." ( استاعتصاب برای خصوصی سازی
 ب�ھ�م��ن 5روزن�ام�ه ی ي�اس ن�و، ي�ک�ش�ن�ب�ه -ح�ق

 ".تأکيدات از من است) "1382
 -نه کش�ت�ار ب�ی رح�م�ان�ه ی -"جان باختن"Qبد 

کارگران مس خ�ات�ون آب�اد ش�ھ�رب�اب�ک ک�رم�ان 
 بھ�م�ن 4درست يک روزقبل از ھمين ادعا در 

 و "ب�رای اج��رای حص�وص��ی س�ازی"، 1382
 ق�ان��ون 44ل�ب�ي�ک ب��ه اس�ت�ق��رار م�ن�وي�ات اص��ل 

اساسی، در چ�ھ�ارچ�وپ ح�راج زدن ب�ه ام�وال 
 »اموال دولتی«عمومی با عنوان مزوارانه ی 
؟ خ�وب، پ�ي�ون�د !بوده است و م�ا ن�م�ی دانس�ت�ي�م

ُمختلف المسير ب�ه ي�م�ن ت�ح�ري�ف�ات " معجزات"
؟ جای !بی شرمانه، ھم ممکن و ھم شدنی است

تعجب اين جاست، چرا دولت ف�خ�ي�م�ه ک�ه خ�ود 
و در " خصوص�ی س�ازی"ُاز عشاق سردمدار 

خدمت کثيف ترين مطامع محافل امپريال�ي�س�ت�ی 
گ�ف�ت�م�ان "و سرمايه ھای فراملی است، از اي�ن 

کارگران استقبال نکرد و آن ھا " نئوليبراليستی
را سرکوب کرد، اخ�راج ن�م�ود، فس�خ ق�رارداد 

آدم ن�م�ی ت�وان�د . کرد و به اعتصاب غذا کش�ان�د
 ١١بقيه در صفحه   در مقابل اين مردمان 
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 ...بحران ھای اجتماعی 
 

   .........در ھمگرائی با در ھمگرائی با در ھمگرائی با " " " خصوصی سازیخصوصی سازیخصوصی سازی"""
 
قسم حضرت عب�اس " ُماتحت لخت شمشيرباز"

 ؟!را باور کند يا دم خروس را
م��ب��ارزات ک��ارگ��ران و ک��ارک��ن��ان واح��دھ��ای 

-در س�ط�ح ج�ھ�ان و اي�ران -توليدی و خدم�ات�ی
که ي�ک�ی از ش�راي�ط " خصوصی سازی  "عليه

وام و اع�ت�ب�ارات ص�ن�دوق ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی پ�ول و 
بانک جھانی، جھت تقويت ب�خ�ش خص�وص�ی، 

ت�ع�دي�ل "که يکی از مؤلفه ھ�ای م�ھ�م آن ط�رح 
است ک�ه درھ�م گ�رائ�ی ب�ا س�ي�اس�ت " ساختاری

 . اقتصادی نئوليبراليستی است
 70ک�ه در دھ�ه ی " ت�ع�دي�ل س�اخ�ت�اری"طرح 

م��ي��+دی در پ��اره ای از کش��ورھ��ای ج��ھ��ان و 
ًعمدتا در جنوب ش�رق�ی آس�ي�ا ب�ه اج�را درآم�د، 
درسال ھای اوليه خود باعث رشد اقت�ص�ادی و 
نه توسعه ی اجتماع�ی اي�ن کش�ورھ�ا گ�ردي�د ت�ا 
جائی که سردمداران بانک جھ�ان�ی و ص�ن�دوق 
بين المللی پول در تمجيد از دولت ھای مج�ری 
اين طرح و رشد اقت�ص�ادی اي�ن کش�ورھ�ا آن�ان 

ت�ن�ھ�ا ي�ک دھ�ه از . ن�ام�ي�د" ُببرھای غ�ران"را 
اج��رای اي��ن س��ي��اس��ت ک��اف��ی ب��ود ک��ه آن چ��ن��ان 
بحران ھای اجتماعی و فقر و ف+کتی را ب�رای 
توده ھای مردم و به ويژه ط�ب�ق�ه ی ک�ارگ�ر ب�ه 
ارمغ�ان آورد ک�ه ھ�م�ان س�ردم�داران اع�ت�راف 

ال��ب��ت��ه اي��ن ب��رن��ام��ه ن��ارس��ائ��ی ھ��ا و "ک��ن��ن��د ک��ه 
اشتباھاتی را ب�ه ھ�م�راه داش�ت�ه ک�ه دول�ت ھ�ای 
مجری نتوانسته اند با آن ھا مق�اب�ل�ه ک�ن�ن�د و در 

بب�رھ�ای "و " نتيجه اين طرح موفق نبوده است
 .تبديل شدند" گربه ھای ولگرد"به " ِغران

ط�رح "ھمان طور ک�ه گ�ف�ت�ي�م اي�ن ب�رن�ام�ه ک�ه 
را در م�ح�ور خ�ود دارد ب�ر " تعديل ساخ�ت�اری

 :مؤلفه ھای زير استوار است
آموزش (کاھش ھزينه ھای اجتماعی دولت  -1

و پ��روش، ب��ھ��داش��ت و درم��ان، ب��ي��م��ه ھ��ای 
درمانی، خدمات رفاھی، ف�رھ�ن�گ�ی، ورزش�ی، 

 )تفريحی و ايجاد ده ھا خ+ء اجتماعی ديگر
حذف يارانه ی کاQھا و خ�دم�ات دول�ت�ی ت�ا  -2

 .قيمت ھای واقعی آن ھا را بازار تعيين کند
ک�اھ�ش ھ�زي�ن�ه (انجماد و تثبيت دست�م�زدھ�ا  -3

 )ھای توليد کاQ و خدمات
 .نيروی انسانی) ريزش(طرح تعديل  -4
 .کاھش واردات و افزايش صادرات -5
 .کاھش نقش دخالت دولت در اقتصاد -6
تقويت بخش خصوص�ی و ام�ن�ي�ت س�رم�اي�ه  -7

 گذاری و تحرک سرمايه
 ...و -8

چون ب�ح�ث م�ا در اي�ن ج�ا ف�ق�ط اش�اره ب�ه       
و ن��أث��ي��رمس��ت��ق��ي��م آن ب��ر " خص��وص��ی س��ازی"

زندگی طبقه ی ک�ارگ�ر اي�ران اس�ت، از ش�رح 
س�رم�اي�ه داری " جھانی سازی"تفصيلی فرايند 

و شتاب بخشی به آن می گذريم و به تأثيرمعين 
ب��ر زن��دگ��ی ت��وده ھ��ای " خص��وص��ی س��ازی"

محروم جامعه و به ويژه کارگران و به واکنش 
ک��ه " خص��وص��ی س��ازی"ھ��ای آن ھ��ا در ق��ب��ال

آقای علی حق مدعی ھمراھ�ی ک�ارگ�ران ب�ا ان 

 .است می پردازيم
اين ت�ح�ري�ف ب�ی ش�رم�ان�ه و ب�دي�ھ�ی در ح�ال�ی 
ع��ن��وان م��ی ش��ود ک��ه ک��ارگ��ران و ک��ارک��ن��ان 

خص�وص�ی "واحدھای توليدی و خدماتی عل�ي�ه 
ک��ه ي��ک��ی از ش��راي��ط اع��ط��ای وام و " س��ازی

اعتبارات نھادھای بي�ن ال�م�ل�ل�ی س�رم�اي�ه داری 
مانند بانک جھانی و صندوق بين الم�ل�ل�ی پ�ول، 
جھت ت�ق�وي�ت ب�خ�ش خص�وص�ی، ک�ه ي�ک�ی از 

" ت�ع�دي�ل س�اخ�ت�اری"مؤلفه ھای مھم آن ط�رح 
است که در ھ�م�گ�رائ�ی ب�ا س�ي�اس�ت اق�ت�ص�ادی 
نئوليبراليستی، ک�اھ�ش ھ�زي�ن�ه ھ�ای اج�ت�م�اع�ی 
دول��ت، ن��ظ��ي��ر آم��وزش و پ��روش، ب��ھ��داش��ت، 
خدمات درمانی، رفاھ�ی، ورزش�ی، ت�ف�ري�ح�ی، 
فرھنگی، حذف يارانه ھا و اي�ج�اد ده ھ�ا خ�+ء 

اين مؤلف�ه ک�ه در م�ح�ور . اجتماعی ديگر است
را " نيروی انسانی) ريزش(طرح تعديل "خود 

دارد، تھديد و عدم ام�ن�ي�ت ش�غ�ل�ی ک�ارگ�ران و 
کارکنان دون پابه ی دول�ت را ب�ه ھ�م�راه دارد 
ک��ه م��ن��ج��ر ب��ه ت��ح��م��ي��ل ب��ی رح��م��ان��ه ت��ري��ن 
قراردادھای موقت کار، سفيد امضاء و شراي�ط 

اف�زاي�ش م�ط�ل�ق روزان�ه ک�ار -غيرانس�ان�ی ک�ار
ب��دون اف��زاي��ش دس��ت��م��زد، اف��زاي��ش ش��دت ک��ار، 
تحميل حجم و مقدار بيشتر انجام کار ب�ه ت�ع�داد 

از س�وی ک�ارف�رم�ا م�ی –... ِکم تر ک�ارگ�ران و
" ط���رح ت���ع���دي���ل ن���ي���روی انس���ان����ی. "ش���ود

ب���ي���ک���اررس���ازی ھ���ای گس���ت���رده را در م���ي���ان 
آن ھائی که شانسی برای  -کارگران و کارکنان

را دام�ن م�ی زن�د  -دست يابی به کار داشته ان�د
و ھراس از دست دادن شغل، با کوچ�ک ت�ري�ن 
ًاشاره ی کارفرما را ب�ه دن�ب�ال دارد ک�ه ش�دي�دا 
ام��ن��ي��ت ش��غ��ل��ی ک��ارگ��ران را ب��ه م��خ��اط��ره م��ی 

کاھش و تثبيت دستمزدھا جھ�ت پ�ائ�ي�ن .. اندازد
آوردن ھزينه ی توليد و باQ رفتن سود ھر چ�ه 

ط�رح ت�ع�دي�ل "بيشتر سرمايه داران در ھ�م�ي�ن 
مستت�ر اس�ت ک�ه ب�ه ف�ق�ر و ف�+ک�ت " ساختاری

 .روزافزون کارگران می انجامد
   
حذف يارانه ھا با ھ�دف واق�ع�ی ش�دن ق�ي�م�ت    

کاQھا و تع�ي�ي�ن آن ب�ه وس�ي�ل�ه ب�ازار، ي�ک�ی از 
کاھش ارزش پ�ول . فاکتورھای اين طرح است

ملی که منجر به کاھش قدرت خريد ت�وده ھ�ای 
ح��ت��ی اگ��ر ب��ا اف��زاي��ش م��ق��دار اس��م��ی (م��ردم 

و . ، ازدي�گ�ر ع�وام�ل آن اس�ت)دستمزدھا باشد
چندين مؤلفه ی ديگر که مجال طرح و ت�ح�ل�ي�ل 

 .آن ھا در اين جا نيست
مضم�ون و ھ�دف اص�ل�ی اي�ن ط�رح ت�ق�وي�ت    

بخش خصوصی در پيوند ت�ن�گ�ات�ن�گ ب�ا م�ن�اف�ع 
سرمايه ھای فرامليتی برای چپاول و غ�ارت و 
استثمار ھر چه بيشتر کشورھای پ�ي�رام�ون�ی و 
به ويژه بھره کشی بی رحمانه ی ھر چ�ه ب�ي�ش 
تر و افزايش سود سرمايه ھا از طريق استف�اده 
از ن��ي��روی ک��ار ارزان و فش��ردن دس��ت��م��زدھ��ا 

چنان چه مشاھده می شود امروزه جا ب�ه . است
جائی و گسيل سرماي�ه ھ�ا ب�ه س�وی ن�ق�اط�ی از 
ج�ھ�ان ص��ورت م�ی گ�ي�رد ک��ه از ن��ي�روی ک��ار 

ًمث+ ھزين�ه ی ت�ول�ي�د ي�ک . ارزان برخوردارند
 NIKEجفت ک�ف�ش ک�ه ب�ه وس�ي�ل�ه ی ش�رک�ت 

در ويتنام توليد می شود بدل�ي�ل ن�ي�روی ) نايک(
و البته م�واد خ�ام ارزان ک�ه ب�ه آن (کار ارزان 

 سنت تمام می ش�ود و در 36) خواھيم پرداخت

 19/5(آمريک�ا ب�ه دل�ي�ل ن�ي�روی ک�ار گ�ران ت�ر
ھزينه توليد ھمي�ن ک�ف�ش ) دQر دستمزد ساعتی

دس�ت�م�زد .  دQر تمام م�ی ش�ود16چيزی حدود 
 س�ن�ت در 22يک کارگر ويتنامی چيزی حدود 

ھمين کفش توليد شده در وي�ت�ن�ام ب�ه . روز است
.  دQر در کان�ادا ب�ه ف�روش م�ی رس�د23قيمت 

مواد ). است1995آمار مربوط به سال ھای   (
خ��ام ب��ه دل��ي��ل اي��ن ک��ه ق��ي��م��ت آن ھ��ا از س��وی 
کش��ورھ��ا و ش��رک��ت ھ��ای س��رم��اي��ه داری ب��ي��ن 
ال�م�ل��ل�ی ت��ع�ي��ي�ن م��ی ش�ود وب��ه دل�ي��ل م�ب��ادل�ه ی 
نابرابر بين کشورھ�ای پ�ي�رام�ون�ی و م�رک�ز ي�ا 
پيرامون و مت�روپ�ل در کش�ورھ�ای م�ت�روپ�ل و 
. کشورھای اقماری تفاوت چندانی با ھم ن�دارن�د
ًمث+ قيمت کائوچو، قھوه، شکر و ي�ا م�واد خ�ام 
دي��گ��ر در کش��ور آم��ري��ک��ا و ب��رزي��ل، ک��وب��ا و 
نيکاراگوئه که توليد کنندگ�ان اي�ن اق�+م ھس�ت�ن�د 

ح��ت��ی اي��ن م��واد . ت��ف��اوت زي��ادی ب��ا ھ��م ن��دارن��د
گاھی اوقات به وسيله ی کش�ورھ�ای ب�زرگ و 
ن��ھ��ادھ��ای ب��ي��ن ال��م��ل��ل��ی م��ث��ل س��ازم��ان ت��ج��ارت 

آن چ�ن�ان ت��وی ) ًق�ب�+ گ�ات (WTOج�ھ�ان�ی و 
سرشان می خورد که با قيمتی کم تر از ق�ي�م�ت 
توليد شده در کشورخود برای ب�ه دس�ت آوردن 
ارز و خفظ توليدات داخلی و پرداخت ب�ھ�ره ی 

در ب�ازار ج�ھ�ان�ی ب�ه ف�روش .. وام ھای خود و
 . می رسند

بنا بر اين قيمت مواد خام نقش چ�ن�دان م�ؤث�ری 
در جا به جائی و تحرک سرمايه ندارد و ھمان 

اي�ن ف�راي�ن�د تعيين کن�ن�ده ی طور که گفتيم نقش 
س�رم�اي�ه داری ک�ه ب�ح�ران س�اخ�ت�اری به دل�ي�ل 

نتيجه ی ب+واسطه ی کاھش نزول�ی ن�رخ س�ود 
ُاس�ت، ب��ه ي��م�ن وج�ود ن��ي��روی ک�ار ارزان م��ی 

گر چه طبقه ی کارگر کشورھای م�رک�ز . باشد
و متروپل نيز از آسيب ھای خروج سرمايه ھ�ا 

 .از کشورھای خود بی بھره نمی مانند
در اس���اس���ی ت���ري���ن وج���ه اي���ن ب���رن���ام���ه ی 

ک��ه از س��ي��اس��ت ھ��ای " خص��وص��ی س��ازی"
ج�ھ�ان�ی "اقتصادی نئوليبرالی و تش�دي�د ف�راي�ن�د 

است، ص�دم�ه ای اس�ت ک�ه ب�ه ن�ي�روی " سازی
کار کشورھائی که سرمايه به آن وارد يا از آن 
خ�ارج م�ی ش��ود؛ چ�را ک��ه ھ�م��ان گ�ون��ه ک�ه ب��ه 
اج��م��ال ب��رش��م��ردي��م، آن ھ��ا را در م��ع��رض 
اصابت مستقيم خ�ود ب�رای اف�زاي�ش س�ود ق�رار 
می دھد، مصائب کار، متناظر با افزاي�ش س�ود 
سرمايه داران، رواج بی رحمانه ترين ب�ردگ�ی 
م��زدی در اث��ر خ��ي��ل ع��ظ��ي��م ب��ي��ک��ارس��ازی و 
بيکاران، عدم امنيت شغلی، موجب تقويت پاي�ه 

و فرامل�ی " ملی"ھای نظام توليدی کاپيتاليستی 
 .می شود

نزديک به سه دھه است که ک�ارگ�ران س�راس�ر 
جھان عليه اين طرح که جز فقر و بی ح�ق�وق�ی 
وحش��ت��ن��اک ب��رای آن ھ��ا چ��ي��زی ب��ه ارم��غ��ان 
نياورده است، به مب�ارزه ای خ�ون�ي�ن و ت�ا پ�ای 
ج��ان دس��ت م��ی زن��ن��د و ھ��ر روز در اي��ن راه 
زندانی، شکنجه، مجروح، کش�ت�ه و اع�دام ش�ده 

جنوب شرقی آسيا و به وي�ژه ک�ره . و می شوند
ب�رزي�ل، -ی جنوبی و مالزی و آمريکای Qت�ي�ن

ن�م�ون�ه ھ�ای .... مکزيک، بوليوی، آرژانتي�ن و
 .بارز و صحنه ھای خونين اين مبارزه اند

 در ھمين رابطه بود که کارگران و کارکنان 
 

 ١٠بقيه آز  صفحه 

 ١٢بقيه در صفحه 
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پ�ت��روش��ي��م��ی اراک، اص��ف��ھ��ان و خ��ارک ع��ل��ي��ه 
واگ��ذاری اي��ن واح��دھ��ای ص��ن��ع��ت��ی ب��ه ب��خ��ش 
خص���وص���ی دس���ت ب���ه اع���ت���راض زده و در 

 ت��ن از 1000راس��ت��ای خ��واس��ت خ��ود ح��دود 
کارکنان معترض پ�ت�روش�ي�م�ی اراک از ش�ن�ب�ه 

 روز اع�ت�ص�اب 3 به مدت 1382ھشتم آذرماه 
: کارکنان اعتص�اب�ی اع�+م داش�ت�ن�د. غذا کردند

رئ��ي��س ش��رک��ت ص��ن��اي��ع پ��ت��روش��ي��م��ی ط��ب��ق "
 کليه ی پ�رس�ن�ل 82/7/8بخشنامه ای در تاريخ 

شاغل پتروش�ي�م�ی اراک، خ�ارک، اص�ف�ھ�ان و 
آبادان را از نفت منف�ک اع�+م ک�رد؛ ي�ع�ن�ی آن 
." ھ��ا را ب��ه ب��خ��ش خص��وص��ی واگ��ذار ک��رد
: نماينده ی معترضين اعتصابی در ادام�ه گ�ف�ت

 س�ال�ه و دو ط�رف�ه 30قرارداد م�ا ب�ا ش�رک�ت "
بوده اس�ت، ام�ا ش�رک�ت م�ل�ی پ�ت�روش�ي�م�ی اي�ن 

وی ." قرارداد را يک ج�ان�ب�ه فس�خ ک�رده اس�ت
اکنون معت�رض�ي�ن م�ع�ت�ق�دن�د ک�ه دوران : "گفت

برده داری به سر رسي�ده ک�ه ک�ارگ�ران ھ�م�راه 
اع�ت�راض ج�م�ع�ی از ." (زمين فروخ�ت�ه ش�ون�د

پ��رس��ن��ل رس��م��ی پ��ت��روش��ي��م��ی آب��ادان، اراک و 
اصف�ھ�ان ب�ه س�ن�د ي�ک س�وي�ه ی ق�رارداد ھ�ای 

نش�ري�ات ک�ث�ي�راQن�ت�ش�ار و رس�م�ی  -استخدامی
 )1382/7/8کشور در تاريخ 

ي�اس "بر خ+ف ادعای نويسنده ی روزنامه ی 
مشاور اقای ربيع�ی از اعض�ای (علی حق " نو

بل�ن�دپ�اي�ه ی وزارت اط�+ع�ات و مش�اور آق�ای 
خاتمی رئي�س ج�م�ھ�ور اس�ب�ق و م�دي�ر مس�ئ�ول 

کارگران شرک�ت "، )روزنامه ی کار و کارگر
موتورسازان تراکتورسازی تبريز نه در جھت 
حمايت از خصوصی سازی و سھم خواھ�ی از 
آن، ک��ه در واک��ن��ش ب��ه اف��زاي��ش س��ھ��ام ق��اب��ل 

 7000 لایر ب�ه 1500واگذاری اين شرکت از 
لایر ب�ه ک�ارک��ن��ان و م��دي��ران م��ي��ان�ی، از ادام��ه 

ب�ه ن�ق�ل  -)1382/9/1." ( فعاليت دست کشيدند
و اي�ن ت�ازه ش�ام�ل ) از نشريات رس�م�ی کش�ور

کارکنانی است که شانس داشتن شغ�ل�ی رس�م�ی 
و اي�ن . با قراردادھای درازم�دت را داش�ت�ه ان�د

اع��ت��ص��اب ب��رای خص��وص��ی "م��ق��ول��ه ن��ه ب��ه 
واگذاری سھ�ام ش�رک�ت "که مربوط به " سازی

ب�ه س�ال ھ�ای ق�ب�ل از " ھای دولتی به کارکن�ان
انق+ب م�ی رس�د ک�ه ب�ر اس�اس م�اده ی واح�ده 

" قانون گسترش م�ال�ک�ي�ت واح�دھ�ای ت�ول�ي�دی"
، واگ���ذاری س���ھ���ام ب���ه 1354/4/12مص���وب 

کارکنان و کارمندان و ح�ت�ی کش�اورزان پ�ي�ش 
ک�ارن�ام�ه ی س�ي�اه اي�ن ح�ي�ل�ه ی . بينی شده ب�ود

ب�ورژوازی ک��ه م��ت��ن�اظ��ر ب�ا ب��ھ�ره کش��ی ش��دي��د 
است، نشان می دھ�د ک�ه در " سھام دار"کارگر

طول سال ھائی که از اجرای اين سي�اس�ت م�ی 
 م��ي��ل��ي��ون ک��ارگ��ر و 10گ��ذرد از م��ي��ان ح��دود 

 ھ�زار ن�ف�ر س�ھ�ام دار 716کارمند تن�ھ�ا ح�دود 
گ�ذش�ت�ه از اي�ن، ). ط�ب�ق آم�ار رس�م�ی(شده اند 

کاھش قدرت خريد کارگران در طول اين س�ال 
، 1385 تا سال 1373طبق آمار رسمی از (ھا 

 درص�د از ق�درت خ�ري�د م�ردم ک�م 5/6ساليانه 
سبب شده تا مطابق آمار منتش�ره از ) شده است

سوی مدير کل س�ھ�ام ک�ارگ�ری وزارت ک�ار و 
 درص�د از 75امور اجتماعی، در بي�ش ت�ر از 

موارد، کارگران سھام دار، برای تأمين ھزي�ن�ه 
ی خريد و اجاره ی مسکن و درمان، نسبت ب�ه 

 15ف��روش س��ھ��ام خ��ود اق��دام م��ی ک��ن��ن��د و در 
درصد موارد نيز به منظور تھي�ه ی ج�ھ�ي�زي�ه، 
. تنھا سھم ناچيزشان را به ف�روش م�ی رس�ان�ن�د

ط��رح واگ��ذاری س��ھ��ام ش��رک��ت ھ��ای "ت��ح��ل��ي��ل 
در م�ج�ال اي�ن م�خ�ت�ص�ر " دولت�ی ب�ه ک�ارک�ن�ان

 . نيست
در ح�ال�ی " واگذاری کار مردم به مردم"ُشعار 

ب�ه ع�ن�وان ع�م�ده ت�ري�ن ھ�دف ب�رن�ام�ه ی س�وم 
" خص�وص�ی س�ازی"توسعه داده شد ک�ه رون�د 

و " اص���+ح س���اخ���ت���ار اق���ت���ص���ادی"ب���ه ج���ای 
م��ورد ن��ظ��ر " رق��اب��ت"و " اف��زاي��ش ک��ارآئ��ی"

 -م��اف��ي�ای اق��ت��ص��ادی(س�ردم��داران ن��ظ�ام ح�اک��م 
، "رھ�اس�ازی"م�ت�رداف ھ��ائ�ی چ��ون ) س�ي�اس��ی

ب��ه " خ��ودم��ان��ی س��ازی"و " ران��ت خ��واری"
" خصوصی س�ازی"برداشت ھای کارگری از 

واگ��ذاری حس��اب ش��ده ی . اض��اف��ه ک��رده اس��ت
ب��رخ��ی ش��رک��ت ھ��ا و م��ؤس��س��ات ت��ول��ي��دی و 

از س��وی ب��ن��ي��ادھ��ا و ن��ھ��ادھ��ا و .... خ��دم��ات��ی و
وزارت خانه ھای دولتی و دولت در طول دھه 

 ب���ه ن���ام خص���وص���ی س���ازی، 80 و 70ھ��ای 
واکنش ھا و اعتراضات را از سوی ک�ارگ�ران 
و کارمندان دون پايه ی اين وزارت خانه ھ�ا و 
ن�ھ�ادھ�ا، در ح�ال�ی ش�ک�ل م�ی داده ک�ه م�ط�اب��ق 
اع+م رسمی سازمان مديريت و برنامه ري�زی 

 درصد بيکاران فعلی، پي�ش ت�ر در 52بيش از 
اين وزارت خانه ھا و ن�ھ�ادھ�ا ش�اغ�ل ب�وده ان�د 
که در اث�ر خص�وص�ی س�ازی از ک�ار ب�ی ک�ار 

ارائه ی ھ�م�ي�ن آم�ار رس�م�ی و ک�ل�ی، . شده اند
-ب��دون ل��ح��اظ ھ��زي��ن��ه ھ��ای س��رب��ار اج��ت��م��اع��ی

اقت�ص�ادی از ت�ب�ع�ات خص�وص�ی س�ازی ب�رای 
طبقه ی کارگر و کارکنان جزء ک�اف�ی اس�ت ت�ا 
قض��اوت��ی واق��ع ب��ي��ن��ان��ه نس��ب��ت ب��ه آث��ار ش��وم 

در چ��ن��ي��ن . خص��وص��ی س��ازی ب��دس��ت آورد
شرايطی، ک�ه واق�ع�ي�ت ت�ل�خ و ھ�ول�ن�اک ت�ھ�دي�د 
امنيت شغلی کارگران و کارک�ن�ان ف�ق�ي�ر را در 
ک���ارن���ام���ه ی س���ي���اه گ���ذش���ت���ه ی خ���ود دارد و 
قرارداداھای موقت، سفيد امضاء و مش�روط و 
بردگی آور کنونی مرتبط با عدم امني�ت ش�غ�ل�ی 
را، در دستور روز، القاء ع�ل�ل اع�ت�راض�ات و 

 آن ھ�ا »سھ�م خ�واھ�ی»اعتصابات کارگری را 
واگ��ذاری ش��رک��ت ھ��ای "و اج��رای س��ي��اس��ت 

ب��ه ک��ارگ��ران و م��ردم ت��ح��ت ع��ن��وان " دول��ت��ی
يا ھر نام دي�گ�ری، چ�ي�زی ج�ز " سھام عدالت"

فريبی آش�ک�ار ک�ه ب�ا خ�واس�ت ھ�ا و م�ط�ال�ب�ات 
کنونی کارگران بيگانه است؛ و خ�ائ�ن�ان�ه ب�رای 
ان���ح���راف م���ب���ارزات ک���ارگ���ران، م���ع���ل���م���ان، 
پرستاران و دي�گ�ر اقش�ار زح�م�ت�ک�ش ج�ام�ع�ه، 

 . اعمال می شود، نيست
ب���ا ن���گ���اھ���ی گ���ذرا ب���ه ع���ل���ل اع���ت���ص���اب���ات و 
اعتراضات کنونی کارگران و اقشار زحمتکش 
جامعه، که در نشري�ات رس�م�ی وھ�م�چ�ن�ي�ن در 
معدودی از انتشارات راجع ب�ه ک�ارگ�ران، م�ی 
ِخ��وان��ي��م، ب��ه ع��ي��ان م��ی ب��ي��ن��ي��م ک��ه اھ��م اي��ن  َ َ

ع�دم "، "عدم امن�ي�ت ش�غ�ل�ی"اعتراضات حول 
روند بی ح�ق�وق "و " پرداخت دستمزد به موقع
اس�ت، ک�ه ب�ر ادع�ای " سازی ک�ام�ل ک�ارگ�ران

ح��اف��ظ��ان س��رم��اي��ه داران و خ��رده اي��دئ��ول��وژی 
 . فروشان مزدور آن ھا خط بط+ن می کشد

 
|****************** 

 
 حاکم ب�ر رون�د رش�د اق�ت�ص�ادی رکورد تورمی

جامعه، تشديد تحري�م ھ�ای اق�ت�ص�ادی از س�وی 
ش��ورای ام��ن��ي��ت س��ازم��ان م��ل��ل، و ات��ح��ادي��ه ی 
اروپا و آمريکا، که برت�ک�ن�ول�وژی و ن�وس�ازی 
صنايع فرسوده ی کشور تأثي�رم�خ�رب ب�رج�ای 
می گ�ذارد و ب�ه خ�روج س�رم�اب�ه ھ�ا از ب�خ�ش 

نگرانی م�وج�ود در م�ورد . (توليدی می انجامد
اف��زاي��ش دام��ن��ه ی ت��ح��ري��م ھ��ای اق��ت��ص��ادی در 
م��ورد اي��ران م��وج��ب ش��ده ت��ا س��رم��اي��ه گ��ذاران 
تمايل کم تری برای حضور در بخش صن�ع�ت�ی 

ب��ر اس��اس آم��ارھ��ا رس��م��ی ب��خ��ش . پ��ي��دا ک��ن��ن��د
وسيعی از شرکت ھای صنعتی فعال در کشور 
ب��ه م��واد اول��ي��ه و م��اش��ي��ن آQت اروپ��ائ��ی ن��ي��از 
دارند که در اين روند س�خ�ت، ب�ھ�ره گ�ي�ری از 
. اين امکانات نيزغيرممک�ن ب�ه ن�ظ�ر م�ی رس�د
جديدترين آمار گمرگ ن�ي�ز نش�ان م�ی دھ�د ک�ه 

 84حجم وسيعی از کاQھائی که طی سال ھای 
 وارد کشور شده به کاQھ�ای مص�رف�ی و 85و 

 . غيرسرمايه ای اختصاص يافته است
تشديد روند خصوصی سازی در ھمگ�رائ�ی ب�ا 
سياست ھای اقت�ص�ادی ن�ئ�ول�ي�ب�رال ب�ا اج�رائ�ی 

، 86، ب��ودج�ه ی ت�ورم��ی س�ال 44ش�دن اص��ل 
رش�د ن��ق�دي��ن��گ��ی، اف��زاي��ش ن��رخ ت��ورم، ريس��ک 
ب��اQی س��رم��اي��ه گ��ذاری خ��ارج��ی و داخ��ل��ی در 
کشور، فرار سرم�اي�ه ھ�ا ب�ه خ�ارج از کش�ور، 
رشد و تسلط ھر چه بيشتر سرمايه ھای ربائ�ی 
و دQلی و تجاری براقتصاد بيمار جامعه، فساد 
دستگاه ھای دولتی و اداری، و ده ھ�ا م�ع�ض�ل 
اقتصادی ديگر که بالمأل تأثيرات مخ�رب خ�ود 
را بر پويائی جامعه برجای گذاشته و ب�ردام�ن�ه 
و عمق بحران ھای اجت�م�اع�ی و ح�رک�ت ھ�ای 
اعتراضی و مبارزاتی توده ھای زحم�ت ک�ش، 
ًکه مستقيم�ا م�ورد اص�اب�ت س�ي�اس�ت ھ�ای ض�د 
مردمی حاکمان و نظام تولي�دی س�رم�اي�ه داری 
ھستند، واکنش ھا، سرکوب و رف�ت�ارھ�ای ض�د 
اجتماعی و ط�ب�ق�ات�ی را در ب�اQ تش�دي�د خ�واھ�د 
کرد و به طريق اولی منجر به تشديد و ع�ري�ان 
تر شدن تضادھای خود حکومت گ�ران خ�واھ�د 

و  -چنانچه در آي�ن�ده ای ن�ه چ�ن�دان دور. گرديد
شاھد برخوردھای آش�ک�ارت�ری از آن  -نزديک

صد البته روباروئی و تشدي�د و . ھا خواھيم بود
تضاد ھر چه بيشتر طبقاتی بر پ�وQري�زاس�ي�ون 
و قطب بندی جامعه خواھد اف�زود و پ�اي�ه ھ�ای 
اجتماعی حاکميت را به عقب مان�ده ت�ري�ن Qي�ه 
ھای اجتماع�ی ج�ام�ع�ه ب�ه ع�ق�ب خ�واھ�د ران�د؛ 

نظامی شدن حاکمي�ت و ت�وت�ال�ي�ت�اريس�م  -امنيتی
ناشی از اين نوع ح�ک�وم�ت گ�ری و ت�ح�م�ي�ل و 
تشديد فشار و سرکوب عليه جن�ب�ش ک�ارگ�ران، 

.... زنان، معل�م�ان، دانش�ج�وي�ان، م�ھ�اج�ران و 
شکاف طبقات�ی را ع�م�ي�ق ت�رو پ�ھ�ن دام�ن�ه ت�ر 
خ��واھ��د ک��رد و ب���ر رادي��ک��ال��ي���زم ج��ن��ب��ش و 

 .اعتراضات خواھد افزود
 تضاد -بر وحدتًطبعا ھر اعتراض از پائين 

 Qيه ھای طبقه ی حاکمه تأثير مستقيم و 
 ١٣بقيه در صفحه                                      

 ١١بقيه از صفحه  
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مش��خ��ص خ��واھ��د گ��ذارد و ب��ه مص��داق ض��رب 

اسب ھا در سرباQئی ھ�م�دي�گ�ر را گ�از "المثل 
تا ان جا  که ھنوز با خطر جدی از " می گيرند

پائين ت�ھ�دي�د نش�ده ان�د و ت�وازن ق�وا را ب�ه ن�ف�ع 
خ��ود م��ی ب��ي��ن��ن��د، ب��ا چ��ن��گ و دن��دان خ��ون��ي��ن 
بريکديگ�ر م�ی ت�ازن�د و ي�ک�دي�گ�ر را گ�از م�ی 

 .گيرند
  
ب��ا ب��رش��م��اری ک��ل��ی م��ؤل��ف��ه ھ��ای آش��وب ھ��ای  

اقتصادی و اجتم�اع�ی و پ�ی آي�ن�د ب�ح�ران ھ�ای 
سياسی حاد منبعث از آن ھا، مقابله ب�ا آن ھ�ا و 
ھدايت صحيح مبارزات اج�ت�م�اع�ی و در رأس 
آن ھ��ا م��ب��ارزه ی ط��ب��ق��ه ی ک��ارگ��ر را ب��رای 

ض�روت�ی فعالين کارگری و سياسی ج�ام�ع�ه ب�ه 
.  و دستور کار پي�ش رو م�ؤک�د م�ی س�ازدمبرم

بی ھيچ ترديد تغيير توازن و ارتقاء و استع�+ء 
مبارزه ب�ه س�ط�وح ع�ال�ی ت�ر در گ�رو م�ب�ارزه 
متشکل و سازم�ان ي�اف�ت�ه ی ت�وده ی ک�ارگ�ران 
در پ��روس��ه ی م��ب��ارزات ج��اری و روزم��ره و 

ک�ه ب�اي�د ب�ر آن  -تأکيد بر تجارب تاريخی اس�ت
مسئله ی مھم که در شرايط کنونی بايد ب�رذھ�ن 
و عمل کارگران آگاه و فعالين ک�ارگ�ری ن�اظ�ر 
باشد، موض�وع ات�ح�اد و انس�ج�ام و ي�ک ک�اس�ه 
ن��م��ودن م��ب��ارزات پ��راک��ن��ده ی ک��ارگ��ران ح��ول 
خ��واس��ت ھ��ای م��ذک��ور در ف��وق و ب��رق��راری 

 ن�ظ�رارتباط بين اين مبارزات کارگران را در 
ِ برای سازماندھی کسب ق�درت س�ي�اس�ی عملو  ِ

و در نھايت لغو انق�ي�اد ک�ار ب�ه س�رم�اي�ه را در 
دستور داشته و تضمين نمايد، از وظايف مب�رم 

 . است
در اين جا اشاره به نکته ای را ضروری می   

دانم و آن اي�ن ک�ه چ�گ�ون�ه اس�ت ک�ه ک�ارگ�ران 
يک کارخانه يا مؤسسات خدماتی و توليدی در 
يک روز مع�ي�ن، در ي�ک س�اع�ت م�ع�ي�ن و در 
يک مکان معين و صدھا کيلومتر از ک�ارخ�ان�ه 
و ش��ھ��ر م��ح��ل زن��دگ��ی و ک��ار خ��ود، ب���رای 
اعتراض به وض�ع�ي�ت و پ�ی گ�ي�ری م�ط�ال�ب�ات 
خود جمع می شوند، تحصن می کنن�د، ش�ب را 
در س���رم���ا و گ���رم���ا ب���ه روز م���ی رس���ان���ن���د، 
اعتصاب غذا می کنند، فرياد برمی آورند، م�ی 
خروشن�د، از م�أم�وران ان�ت�ظ�ام�ی و م�زدوران 
سرمايه کتک می خورند، توھ�ي�ن م�ی ش�ن�ون�د، 
تحقير می شوند و با ان�واع و اقس�ام ت�ھ�م�ت ھ�ا 
روبرو می شوند، بی اعتنائی می بينند و ده ھ�ا 
مصائب و بی حرمت�ی را ب�ا گ�وش�ت و پ�وس�ت 
خود لمس و مش�اھ�ده م�ی ک�ن�ن�د، ام�ا ھ�م چ�ن�ان 

اين ک�ارگ�ران ب�ا مش�ورت و . پايداری می کنند
ص�+ح��دي��د و ھ��داي�ت چ�ه کس�ان��ی ب��ه اي��ن ھ��م��ه 
س��رک��وب و ن��اس��زا و ض��رب و ش��ت��م و ح��ت��ی 
دستگيری و زندان تن می دھند، اما از مب�ارزه 

و اعتراض و جسارت در پ�ی گ�ي�ری خ�واس�ت 
ھای خود دست برنم�ی دارن�د؟ اي�ن جس�ارت و 
دفاع از خواست ھا و مط�ال�ب�ات خ�ود ب�ه ط�ور 

ح�داق�ل در ب�ي�ن  -يکپارچه و ھم�ب�س�ت�ه و م�ت�ح�د
ک��ارگ��ران ي��ک ک��ارخ��ان��ه ي��ا واح��د ت��ول��ي��دی و 

به لحاظ جام�ع�ه ش�ن�اخ�ت�ی، ح�اک�ی از  -خدماتی
 چيست؟

 مش�ھ�ود و ي�ک ات�ح�اد ع�م�ل و ھم نظ�ریاين   
بستر در استقبال از خ�ط�ر س�رک�وب، زن�دان و 
ش��ک��ن��ج��ه چ��گ��ون��ه ب��ه وج��ود آم��ده و ب��ا چ��ه 
مکانيسمی ابراز می شود و استمرار می ي�اب�د؟ 
شناخت ديناميسم اين اع�ت�راض�ات و م�ک�ان�ي�س�م 
راھبردی آن ھا می تواند به فعالين کارگ�ری و 

 اشکال نھفت�هکارگران آگاه در جھت ارتقاء اين 
 سازمانيابی و اع�+م نش�ده، ب�ه تش�ک�ل جنينیو 

يابی علنی، و اع+م موجودي�ت آش�ک�ار آن ھ�ا، 
ت��أک��ي��د ب��راي��ن ن��ک��ت��ه . ک��م��ک م��ؤث��ری ن��م��اي��د

ض��روری اس��ت ک��ه ج��ن��ب��ش ھ��ای اع��ت��راض��ی 
ک��ارگ��ران در س��ط��ح ک��ارخ��ان��ه ھ��ا، واح��دھ��ای 
توليدی و خ�دم�ات�ی، ب�دون دارا ب�ودن تش�ک�ل و 
ظرف تشکي+ت�ی، از ن�وع دي�گ�ر ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماع�ی ت�وده وار، ال�ت�ق�اط�ی، خ�ل�ق الس�اع�ه، 
غوغا ساQر و موردی نبوده و از يک انس�ج�ام 
درون��ی ط��ب��ق��ات��ی ب��رخ��ودار اس��ت ک��ه وي��ژگ��ی 

Qزم ب�ه ي�ادآوری ک�ه . خاصی به آن می بخ�ش�د
نوع مبارزه ی پي�ش گ�ف�ت�ه پ�راک�ن�ده، ض�ع�ي�ف، 
خ��رده ک��اری، ب��ه ص��ورت ج��ن��ي��ن��ی و بس��ي��ار 
ضربه پذيربا دورن�م�ا واف�ق م�ح�دود اس�ت؛ ام�ا 
معايب اين شکل از مب�ارزه ب�ی ت�وج�ھ�ی و ب�ی 
اعتنائی به آن را توجيه ن�م�ی ک�ن�د و م�ی ت�وان�د 

 .سوژه ای مورد مطالعه و تجربه باشد
   

 تش�ک�ل ي�اب�ی ک�ارگ�ران، مانع ساخ�ت�اریگرچه 
ديک�ت�ات�وری و اخ�ت�ن�اق و اس�ت�ب�داد ب�ورژوازی 
حاکم و حاميان نظام تولي�دی ک�اپ�ي�ت�ال�ي�س�ت�ی ھ�م 
چ��ن��ان پ��ا ب��رج��اس��ت و ھ��ر ل��ح��ظ��ه ب��رش��دت آن 
افزوده می شود، اما اين نيز واقعيت�ی اس�ت ک�ه 
ُبه يمن مبارزات اين س�وی م�ع�ادل�ه ق�درت، در 
ديوار اختناق و استب�داد ش�ک�اف ھ�ای ع�ظ�ي�م و 
رخنه ھای وس�ي�ع اي�ج�اد ش�ده ک�ه وض�ع�ي�ت را 
نسبت به دو دھه ی قب�ل م�ت�ف�اوت و ت�ا ح�دودی 
توازن قوا را به نفع جنبش ھای اعت�راض�ی ب�ر 

 .اين بماند. ھم زده است
 تشکل ياب�ی ک�ارگ�ران موانع ذھنیاما غلبه بر  

نظير، عدم ام�ن�ي�ت ش�غ�ل�ی، رق�اب�ت ب�ي�ن خ�ود، 
ن���ااگ����اھ����ی، س���ک����وت از ت���رس ب����ي����ک����اری، 
رفورميسم، فرق�ه گ�رائ�ی ج�ري�ان�ات و گ�راي�ش 

ت�خ�ت "ھائی که تشکل کارگری را م�ن�ط�ب�ق ب�ا 
، }فرق�ه گ�رائ�ی{خود می خواھند "* پروگرس

اپورت�ون�ي�س�م ج�ھ�ت م�ت�ش�ک�ل ک�ردن ک�ارگ�ران 
 .مسئله ی محوری و مبرم شرايط کنونی است

در اين راب�ط�ه ي�ادآور م�ی ش�وم اگ�ر اش�ک�ال   
مبارزه ی طبقاتی و پيدايش ف�رم ھ�ا و ظ�روف 
م��رت��ب��ط ب��ا آن ھ��ا را از ج��ن��ب��ه ی ت��اري��خ��ی و 
م��ارکس��ي��س��ت��ی آن م��ورد ب��ررس��ی ق��رار دھ��ي��م، 
خ��واھ��ي��م دي��د ک��ه م��ارکس��ي��س��م اي��ن اش��ک��ال را 
اختراع نمی کند، بلک�ه ت�ن�ھ�ا آن را ت�ع�م�ي�م م�ی 

دھد، سازماندھی می کند و اش�ک�ال م�ب�ارزه ی 
طبقات انق+بی را که به صورت خودجوش در 
جريان جنبش و پراتيک مبارزات�ی پ�دي�دار م�ی 

 ارتقاء می دھ�د آگاھی شکل يافتهشود به سطح 
و می ک�وش�د ک�ه م�ب�ارزات ت�وده ای را ک�ه در 
جريان است و با رشد و ارتقاء آگاھی ت�وده ھ�ا 

س�ي�اس�ی ب�ی -و با تشديد بحران ھ�ای اق�ت�ص�ادی
وقفه شيوه ھا و راه ھای نوين و متنوع دف�اع و 
حمله م�ی آف�ري�ن�د، ض�م�ن ھ�م�راھ�ی و ش�رک�ت 
فعال در آن، مورد م�ط�ال�ع�ه ی دق�ي�ق ق�رارم�ی 

ِبه ھمين دليل ھيچ گ�اه ي�ک ش�ک�ل م�ب�ارزه -دھد
ی ممکن و موج�ود را ق�اط�ع�ان�ه م�ط�رود ن�م�ی 
شمارد و در ھيچ موردی، مارکسي�س�م خ�ود را 
به ش�ک�ل م�م�ک�ن و م�وج�ود در ي�ک ل�ح�ظ�ه ی 
تاريخی معين محدود نمی س�ازد، و م�ی پ�ذي�رد 
که يک تغيير در موق�ع�ي�ت اج�ت�م�اع�ی، پ�ي�دائ�ی 
شکل ھای ج�دي�دی از م�ب�ارزه را ک�ه ت�ا ب�ه آن 
وقت برای مبارزين آن مرحله ناشن�اخ�ت�ه اس�ت 

ب��ح��ران ھ��ای ق��ري��ب ال��وق��وع، . ب��ه دن��ب��ال دارد
اشکال جديدی از مبارزه را ب�ا خ�ود ب�ه ھ�م�راه 
خواھد داشت که در حال حاضر برای ما ق�اب�ل 

 .پيش بينی نيستند
تحليل شرايط عي�ن�ی و مش�خ�ص ھ�ر دوره ی   

و ي�اف�ت�ن ع�ل�ل و ) ش�راي�ط ع�ام(تاريخی مع�ي�ن 
جھت رشد اعتراضات و اعتصاب�ات ک�ارگ�ری

َو فرايند پيش روی آن ھا، م�ی ) شرايط خاص(
تواند به آموزش و سازماندھی طبقه ی ک�ارگ�ر 
به يافتن و کاربست شيوه ھا و راه ھای نوين و 

 . متنوع مبارزه کمک نمايد
رھيافت مبارزه ی ط�ب�ق�ه ی ک�ارگ�ر از درون  

پ��رات��ي��ک م��ب��ارزه و ج��ن��ب��ش ح��ی و ح��اض��ر و 
آگاھی ناشی از موقعي�ت خ�ود و ب�ا اس�ت�ف�اده از 

 .تجارب تاريخی اخذ می گردد
بيش از ھر چيز نکته اين است که مب�ارزه ی   

طبقاتی را در تاريخ روزمره دن�ب�ال ک�ن�ي�م و ب�ا 
داده ھ��ای ت��اري��خ��ی از ق��ب��ل م��وج��ود و آن چ��ه 
روزان��ه ب��ه ت��ازگ��ی ات��ف��اق م��ی اف��ت��د، ب��ه ط��ور 

ُزدودن ترھات ليبراليس�ت�ی، . تجربی اثبات کنيم
اپ��ورت��ون��ي��س��ت��ی، م��ح��اف��ظ��ه ک��اران��ه، خ��راف��ی، 
ارت��ج��اع��ی و اس��ط��وره ای زدائ��ی از فض��ای 

 و  پراتيک خود طبق�ه،ذھنی طبقه ی کارگر با 
ھم چنين با تبليغ و ترويج انديشه ھای عل�م�ی و 
انق�+ب�ی، م�م�ک�ن و م�ي�س�ر اس�ت ت�ا ب�ه ب�ح�ران 
اي��دئ��ول��وژی و گ��راي��ش ھ��ای ن��ام��ت��ن��اظ��ر ب��ا 
استراتژی واھداف آنی و آت�ی پ�اي�ان دھ�د و ب�ه 

، ک�ه خ�+ء آن ش�راي�ط ذھ�ن�ی ان�ق�+بانک�ش�اف 
احساس می شود ياری نماي�د، از مس�ائ�ل م�ب�رم 

 . نظری است
فقراما در کشورما با سرمايه ھای عظيم نف�ت�ی  

و گازی و منابع و مع�ادن غ�ن�ی اش ريش�ه ک�ن 
 خصوصی "علتش ھم . نمی شود و نشده است

از ط�ري�ق س�ھ�ام ع�دال�ت، ي�ا واگ�ذاری " سازی
مستقيم صنايع ک+ن به ف�+ن و ب�ھ�م�ان و ي�ا ب�ه 
آقازاده ھای نظام، در باQ ي�ا پ�ائ�ي�ن ب�ودن ن�رخ 
ت��ع��رف��ه ی ک��اQھ��ای واردات��ی، ي��ا در ب��ازب��ودن 
مرزھا و ورود کاQھای قاچاق و ي�ا ع�دم رش�د 

 صنايع توليدی صنعتی 

 !منحل بايد گردند“ شوراھاى اس\مى”و “ خانه كارگر”

 ١٢بقيه از صفحه 

 ١٤بقيه در  صفحه 
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 ...بحران ھای اجتماعی 

   .........در ھمگرائی با در ھمگرائی با در ھمگرائی با " " " خصوصی سازیخصوصی سازیخصوصی سازی"""

 
ه . نيست... و ا ـک ن ـھ ه اـي اـب ھمه ی اين ھا و مـش

ر  ی ـھ ـت وـم ـک ر ـح وب ـگ جناح ھای فاسد و سرـک
شب و روز در محدوده ی آن ھا مشغول اثبات 
ول اـست،  ـل ـع د، ـم ـن خود و نفی جناح رقيب ھسـت

ی اـس ام و علت اـس ی ـع وـق ـق ی ـح ر و ـب ـق ای ـف ـق  ـب
وجود نظام توليدی سرماي�ه سرکوب و استبداد، 

   . حامی آن استداری و دولت
مبارزه عليه مناسبات توليد کاپيت�ال�ي�س�ت�ی، ن�ف�ی 
م���ال���ک���ي���ت خص���وص���ی ب���ر اب���زار ت���ول���ي���د و 
بکارگيری آن ھا در خدمت کليت جامع�ه، ل�غ�و 
کارمزدی و انقياد کار به سرمايه، رفع از خود 
بيگانگی کامل انسان، تک�ام�ل خ�+ق�ان�ه ف�رد ب�ه 
سود زندگی اجتماعی، لغو تقسيم کاراجت�م�اع�ی 
و در نھ�اب�ت س�وس�ي�ال�ي�س�م ب�اي�د در چش�م ان�داز 
. مبارزات ک�ارگ�ران ت�روي�ج و ت�رس�ي�م گ�ردد؛ 

س�ازم�ان�دھ�ی ق�درت ح�ک�وم�ت��ی پ�ي�ش ش�رط آن 
 درقلمرو عمل است؛ چيزی ک�ه طبقه ی کارگر

مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر را از کثافات 
ق�رون وس��ط�ائ��ی و اپ��ورت��ون�ي��س�م ل��ي��ب�رال��ي�س��ت��ی 

 . متمايز می سازد
 :نکته ی آخر اين که

 ن��ظ��ام ت��ول��ي��دی ب��ح��ران س��اخ��ت��اریب��ه دل��ي��ل  -1
س��رم��اي��ه داری ج��ھ��ان��ی و اج��ب��ار س��ي��اس��ت 
اق��ت��ص��ادی ن��ئ��ول��ي��ب��رال��ی در ب��ازپ��س گ��ي��ری 
-دس��ت��اوردھ��ای ق��رن ھ��ا م��ب��ارزات اج��ت��م��اع��ی

اق��ت��ص��ادی و دم��ک��رات��ي��ک  ت��وده ھ��ای م��ردم و 
تحديد و تھديد حقوق اجتماعی آن ھا و به وي�ژه 

 زم�ي��ن��ه ھ��ای م�ادی و ع��ي��ن��یط�ب��ق��ه ی ک�ارگ��ر 
وحدت و ھمبستگی طبقاتی و مب�ارزات�ی آن ھ�ا 

 :را در سطح جھانی فراھم آورده و
ب��ه دل��ي��ل ت��ب��ع��ي��ت ن��ظ��ام ک��اپ��ي��ت��ال��ي��س��ت��ی در  -2

کشورھای پبرامون�ی و ھ�م�گ�رائ�ی ب�ا س�ي�اس�ت 
ھای اقتصادی نئوليبرالبيرال که به مؤلف�ه ھ�ای 
کلی و عمده آن در باQ اشاره شد، فقروف�اق�ه ی 
ھولناکی زندگی مردم زحمتکش را ت�ھ�دي�د م�ی 

 .نمايد و
به دليل صع�ود م�ق�اوم�ت ن�اپ�ذي�ر م�ب�ارزات  -3

اج�ت��م��اع��ی و در ص��ف م��ق��دم آن ھ��ا، ط�ب��ق��ه ی 
ک�ارگ��ر و م��ق��اب��ل��ه ی وحش��ي�ان��ه و ب�رب��رم��أب��ان��ه 
ب���ورژوازی و دول���ت ھ���ای ح���ام���ی آن ھ���ا، 
مرزبندی طبقاتی انق+بی و ضد انق+بی ھر چه 
روشن تر و واضح تر خواھد شد و قطب بندی 
و پوQريزاسيون جامعه ش�دت خ�واھ�د گ�رف�ت؛ 
ب��ھ��ره م��ن��دی و اس��ت��ف��اده از م��وق��ع��ي��ت ش��راي��ط 
ابژکتيو و عينی جامعه در مديري�ت ب�ح�ران ھ�ا 
و تاکتيک ھای  صحيح مبارزاتی جھت مق�اب�ل�ه 
و از سرگذراندن موج سھمگين سرکوب ھا بر 
عھ�ده ب�ال�ن�ده ت�ري�ن و ان�ق�+ب�ی ت�ري�ن ط�ب�ق�ه ی 
اجتماعی يعنی طبقه ی کارگر است و اين مھ�م 
به دس�ت ن�م�ی آي�د م�گ�ر ب�ا م�ب�ارزه ھ�م�ب�س�ت�ه، 
يکپارچه و متشکل اين طبقه در فرايند م�ب�ارزه 
ط��ب��ق��ات��ی، ھ��م در ع��رص��ه ی ع��م��ل و ھ��م در 

بديھی است که اين نقش راھبردی و . نظراست
ھژمونيک با قطعنامه و بي�ان�ي�ه و ق�ي�ام و ق�ع�ود 

کس�ب ق�درت ب�رای . در مجالس بدست نمی آي�د
روياروئی قدرت مندان�ه ب�ا س�ي�اس�ت ھ�ای ض�د 
 -انق+بی، تنھا در عرصه ی مبارزه ی طبق�ات�ی

مس��ل��م . ب��ه دس��ت خ��واھ�د آم�د -درع�م��ل و ن��ظ�ر
 ب�ا پ�رات�ي�ک آگ�اھ�ان�هاست که نقطه ی عزيم�ت 

تکيه بر تجارب تاريخی و شرايط کنونی جھان 
است و در اي�ن راب�ط�ه ان�ديش�ه و ت�ئ�وری ھ�ای 
ع��ل��م��ی ان��ديش��م��ن��دان ب��زرگ ج��ھ��ان و ب��ه وي��ژه 
ب��زرگ ت��ري��ن م��ت��ف��ک��ر ھ��زاره ی دوم م��ي��+دی 

، ھم چنين تأثيرگذارتري�ن رس�ال�ه کارل مارکس
" مان�ي�ف�س�ت ک�م�ون�ي�س�ت"ی سياسی قرن بيستم 
 .چراغ راھنمای ماست

در شرايط مش�خ�ص ج�ام�ع�ه ی م�ا، ت�ل�ف�ي�ق  -4
سرمايه ھای تج�اری ب�ا م�ل�ي�ت�اريس�م و حض�ور 
پررنگ نظاميان و نيروھای امنيتی در عرصه 
ی سياسی، زمينه ھای مادی روب�ن�ای ف�اش�ي�س�م 

 . را ناگزير می سازد
پس در روند اوضاع کنون�ی پ�اس�خ ھ�م�ه ی  -5

جنبش ھای اعتراضی جامعه، جز ب�ا ب�رب�ري�ت 
توتاليتاريس�م ک�ن�ون�ی . کامل روبرو نخواھد بود

 . يکی از نشانه ھای بارز آن است
رکورد تورمی، رشد شتابنده و چھار ن�ع�ل   -6

تورم، ورشکستگی صنايع، فرار س�رم�اي�ه ھ�ا، 
ساي�ه ی ش�وم ج�ن�گ ب�ر ف�راز ج�ام�ع�ه، تش�دي�د 
تحريم ھا که کمر توده ھای ستمديده و م�ح�روم 
را خواھد شکست، بي�ک�ارس�ازی ھ�ای گس�ت�رده 

ط��رح "و " خص��وص��ی س��ازی"در ن��ت��ي��ج��ه ی 
 44، اج��رائ��ی ش��دن اص��ل "ت��ع��دي��ل س��اخ��ت��اری

قانون اساسی، گسترش دامنه ی ف�ق�ر، ب�ي�م�اری 
ھا، تن فروشی، استثمار بی رحمانه ی زنان و 
ک��ودک��ان، اف��زاي��ش ک��ودک��ان ک��ار و خ��ي��اب��ان��ی، 
اعتياد و صدھا معض�ل و ن�ارس�ائ�ی اج�ت�م�اع�ی 
ديگرک�ه ھ�ر روز و ھ�ر س�اع�ت ب�ه وس�ي�ل�ه ی 
نظام توليدی سرمايه داری توليد و در مق�ي�اس�ی 
گسترده تر باز تول�ي�د م�ی ش�ود، فس�اد و ت�ع�ف�ن 
دس��ت��گ��ا ه ھ��ای دول��ت��ی و ح��ک��وم��ت، ن��ات��وان��ی 
ح�اک��م��ي�ت در ح�ل اي�ن م�ع��ض��+ت، ي��ک س��وی 
نيروھای متخاصم اجتماعی را پوسانده و پوک 

اگ��ر ط��ب��ق��ه ی ک��ارگ��ر ب��ا ک��م��ک . ک��رده اس��ت
زح��م��ت کش��ان و دي��گ��ر ن��ي��روھ��ای اج��ت��م��اع��ی 
انق+بی، آمادگی دفع فساد و پوکی را نداش�ت�ه و 
نيابند ای بسا که جامعه در حالت پ�وس�ي�دگ�ی ت�ا 

 .ساليان دراز باقی بماند
 

تنھا راه خ�روج س�رم�اي�ه داری ج�ھ�ان�ی از ب�ن 
 ک�ن�ون�ی دس�ت ي�ازی ب�ه بحران ساختاریبست 

فاشيسم و بربريت تام و ت�م�ام اس�ت و ت�ن�ھ�ا راه 
برون رفت جھان و بشريت از شراي�ط ک�ن�ون�ی 

؛ با اقدام انق+بی نيروھای محرکه و سوسياليسم
 . محقق آن، طبقه ی کارگر است

 
تخت پروگرس، موج�ودی افس�ان�ه ای ک�ه ب�ه * 

شک�ار انس�ان ھ�ا م�ی پ�رداخ�ت و آن ھ�ا را ب�ر 
تخت  مخصوص خود می خوابان�د، اگ�ر ص�ي�د 
بلندتر از تخ�ت ب�ود، دس�ت و پ�ای آن�ان را م�ی 
بري�د ت�ا  ق�د آن ھ�ا ب�ه ان�دازه ت�خ�ت ش�ود، اگ�ر 
کوچک تر از تخت بودن�د آن ھ�ا را از دو س�و 

 * . می کشيد تا به اندازه ی تخت شود
  1386 خرداد 5                    

                                                                            پايان

ــران  ــارـگ ــزارشـــی از اخـــراج ـک  ـگ

ــراردادی ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قــ
ط��ب��ق اخ��ب��ار و گ��زارش��ات رس��ي��ده، اخ��راج 
کارگران قراردادی از سوی صاحبان سرمايه، 
شدت گرفته است و ھر روزه شم�ار زي�ادی از 
کارگران بيکار مي�ش�ون�د و ب�ه ص�ف م�ي�ل�ي�ون�ی 

اي�ن م�ع�ض�ل دس�ت و ب�ال . بيکاران مي�پ�ي�ون�دن�د
ص��اح��ب��ان س��رم��اي��ه را ب��رای ب��ھ��ره کش��ی و 
استثمار بيشت�ر ک�ارگ�ران ب�از ک�رده و ب�ه م�ي�ل 
خود دستمزد کارگران را راکت و در ص�ورت 

 .بروز اعتراض، کارگران را  اخراج ميکنند

بر اساس ھمين گزارش، شھرداری شھ�رس�ت�ان 
بجنورد، صدھا کارگر که در بخشھای مخت�ل�ف 
،  وابسته به اين شھرداری مشغول ب�ه ک�ار ب�وده

Qزم ب��ه ذک��ر اس��ت ک��ه . ان��د را اخ��راج ک��رده
پاداش، عيدی و مزايای پايان سال ن�ي�ز ب�ه اي�ن 

 .کارگران تعلق نگرفته است

طبق ھمين گزارش مسئولين بيمارستان ت�وح�ي�د 
شھرستان سنندج نيز تعداد زيادی از ک�ارگ�ران 
زن ک��ه در اي��ن م��رک��ز ب��ه ش��ي��وه ق��راردادی 

 .اند مشغول به کار بوده را اخراج کرده

Qزم به ذکر است که تعدادی از اي�ن ک�ارگ�ران 
 . اند  سال را داشته15سابقه کاری بيشتر از 

اخراج کارگران و ق�راردادھ�ای م�وق�ت، ت�ورم 
و گرانی سرسام آور، نداشتن امني�ت ش�غ�ل�ی و 
ب��ي��ک��ار س��ازی ک��ارگ��ران ق��رار دادی ک��ه در 
آس�ت��ان��ه س�ال ن�و ص��ورت م��ي��گ�ي��رد، از ج��م��ل��ه 
مشک'تی است که گ�ري�ب�ان�گ�ي�ر ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر 

 . *ايران است

 انجمن کارگری جمال چراغ ويسی 
 1386 اسفند 20دوشنبه 

 

 ... ھراس و وحشت 

چھره . سازمانيابی  مبارزات کارگری بود
جھانی محود صالحی و مراسمھای اول ماه 
مه، اعتصاب شرکت واحد و قطعنامه 
کارگران ھفت تپه از نمونه ھای اين دوره 

.                                                                                                                               است 
 س�ال پ�س ازکش��ت�ار ک��ارگ�ران در 4 اک�ن�ون و 

ک��رم��ان، رژي��م و دول��ت ن��ظ��ام��ی اح��م��دی ن��ژاد 
 را ب���ه 86ک���ارگ���ران س���ن���ن���دج در اول م���اه 

زيرش+ق گ�رف�ت  ت�ا م�گ�ر اول م�اه امس�ال را 
 س�ال اخ�ي�ر، از ب�ه گ�ل�ول�ه 4. مصونيت ب�خ�ش�د

بستن تا ش+ق زدن ک�ارگ�ران، از س�ال�ھ�ای پ�ر 
تب و تاب جنبش کارگری در ايران ب�ود ک�ه ب�ا 
وجود از خود گذشتگی و ت+ش فعالين آن  ، ب�ا 
وجود جھانی ش�دن چ�ھ�ره ھ�اي�ی از آن، ھ�ن�وز 
ن��ت��وانس��ت��ه ب��ه آن ح��ل��ق��ه اص��ل��ی دس��ت ي��اب��د ک��ه 
بس��ت��ری ب��رای ف��راگ��ي��ر ش��دن ،ظ��رف��ی ب��رای 
رس�ات�ر ک�ردن ص�دای ک��ارگ�ران در ج�ام�ع�ه و 
پايه ای برای اعمال قدرت اجتماعی  در مقاب�ل 

کشتار و ش�+ق ک�ارگ�ران ت�+ش . سرمايه باشد
ب��رای اي��ج��اد تش��ک��ل��ھ��ای ت��وده ای ـ�� ط��ب��ق��ات��ی 

 اين آن عاملی اس�تميکند، کارگران را صد چندان 
 *.وحشت ميکند و که  سرمايه را دچار ھراس

 ١٣بقيه از صفحه  

 ١بقيه از صفحه 



 

  ١۵                                                                                                                                                                                                        

  :محمود صالحی از زندان سنندج 
 

ه 8 ی زن را ـب اـن  مارس روز جــھ
خـواه  ھمه زنان وانسانھای آزادـي

 !!!تبريک می گويم
 

 م�ارس، روز ج�ھ�ان�ی زن 8گرامی می دارم، 
 . را

ھشت مارس برای انسان ھ�ای ش�ري�ف و آگ�اه، 
ياد آور مبارزات زن�ان ک�ارگ�ر نس�اج�ی اس�ت، 
ک��ه ب��رای ب��ه دس��ت آوردن ح��ق��وق و م��ن��زل��ت 

 در ش��ھ��ر 1907اج��ت��م��اع��ی ب��راب��ر در س��ال 
ھ�م�ان . نيوي�ورک اق�دام ب�ه راھ�پ�ي�م�اي�ی ک�ردن�د

ط��ور ک��ه م��ی دان��ي��م اي��ن م��ب��ارزات در رون��د 
خويش، منجر به دستيابی زنان ب�ه بس�ي�اری از 

 . حقوق اجتماعی در سطح جھان شد
اما امروز در ايران در شرايطی ھش�ت م�ارس 
جش��ن م��ی گ��ي��ري��م ک��ه زن��ان اي��ن س��رزم��ي��ن از 
ابتدايی ترين حقوق و استانداردھای بين المل�ل�ی 

نظام سرماي�ه داری در کش�ورھ�اي�ی . محرومند
ًچ��ون اي��ران ش��دي��دا ب��ه ن��ي��روی ک��ار ارزان ک��ه 
ًع��م��دت��ا زن��ان و س��پ��س ک��ودک��ان را ش��ام��ل م��ی 

 . شود، دل بسته است
گذشته از اين، زنان در ايران از سلطه ی م�رد 
ساQرانه و تبعيض جنسی نيز رنج می برند که 
در جای خود ستم مضاعفی را بر زنان تحمي�ل 

بنابراي�ن زن�ان، در کش�ورھ�اي�ی چ�ون . می کند
 -1:ايران، به ناچ�ار در دو ج�ب�ھ�ه م�ی ج�ن�گ�ن�د
 -2مبارزه با نظام انس�ان س�ت�ي�ز س�رم�اي�ه داری

مبارزه با س�ل�ط�ه ی م�رد س�اQران�ه و آپ�ارت�اي�د 
جنسی که در اعماق جامعه ی ما ھم چنان نفوذ 
خود را بر فرھنگ، رفتار و ن�گ�رش م�ردان و 

امروز زن�ان آگ�اه . ًبعضا زنان حفظ کرده است
و م��ب��ارز اي��ن س��رزم��ي��ن، ھ��م ص��دا ب��ا دي��گ��ر 
خواھران خود در ديگر نقاط جھان، برای رفع 
ھ��ر گ��ون��ه س��ت��م ط��ب��ق��ات��ی و ن��اب��راب��ری ھ��ای 
اجتماعی، مب�ارزات ب�رح�ق خ�ود را پ�ي�ش م�ی 

اما مبارزه برای رھ�اي�ی زن�ان ت�ن�ھ�ا ام�ر . برند
زنان نيست، اين وظ�ي�ف�ه ھ�م�ه انس�ان�ھ�ای آزاده 
اس��ت ک��ه دوش ب���دوش زن��ان ب���رای ھ��ر چ���ه 
تودھای تر کردن اي�ن ج�ن�ب�ش ب�رای ب�ه م�ي�دان 
. آوردن زنان کارگر و زحم�ت�ک�ش ت�+ش ک�ن�ن�د
بايد برای اتحاد جنبش زنان با جنبش ک�ارگ�ری 

 . ت+ش کنيم
درود بر زنانی که در راه احقاق حقوق انسان�ی 
خويش در برابر ستم سرمايه داری و سلط�ه ی 
ارتجاعی مرد ساQرانه ايستادگی و م�ب�ارزه ی 

 . *سراسری خويش را پيش می برند
 

زنــدان مــرکــزی  -مــحــمــود صــالــحــی
ــدج  ــ ــ ــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــرســ ــ ــ ــ ــ ــ ــھــ ــ ــ ــ ــ ــ  شــ

 
  ٢٠٠٨ مارس ۴ برابر با ١۴/١٢/١٣٨۶تاريخ 

 
 

 ! احکام بيدادگاه سقز عليه فعاUن کارگری لغو بايد گردد

 :شش مارس
 

روز ( مراسم ششم مارس 
فراخوان بين المللی در دفاع از 

 بر گزار شد) کارگران ايران
 

 اس��فند م��اه، ش��ماری از فعالي��ن 17روز جمع��ه 
کارگری  مراسم گلگشتی به منظور حمايت از 

در دف�اع از ) ششم م�ارس( فراخوان بين المللی
فدراسيون جھان�ی . کارگران ايران ترتيب دادند

و کنفدراس�يون )   ITF(کارگران حم�ل و نق�ل 
 ITUC )( اتحادي�ه ھ�ای آزاد ک�ارگری جھ�ان 

ب��ه دلي��ل بازداش��ت من��صور اس��انلو و محم��ود 
ص��الحی در اق��دامی  م��شترک و ض��د س��رمايه 

را ب�ه )   اس�فند16( دارانه  روز ششم م�ارس  
عن���وان روز ھمب���ستگی جھ���انی ب���ا ک���ارگران 
ايران اع+م کردند و  به حماي�ت اي�ن فراخ�وان 
در بي����ش از چھ����ل ک����شور جھ����ان مراس����م 

 . اعتراضی، برگزار شد
 

در گلگشت تھران، ش�ماری از فع�الين زن�ان و 
ت�نی چن�د از . فعالين ک�ارگری  ح�ضور داش�تند

ش���رکت کنن���دگان در اع���تراض ب���ه بازداش���ت 
محم���ود ص���الحی و من���صور اس���انلو و س���اير 
ک��ارگران زن��دانی س��خنرانی ک��رده و خواھ��ان 
آزادی ھرچ���ه س���ريعتر و ب���ی قي���د و ش���رط 
کارگران دستگير شده و کلي�ه فع�الين اجتماع�ی 

برخ�ی از س�خنرانان ض�من ب�ر . زندانی گ�شتند
ش��مردن مطالب��ات ک��ارگران اي��ران، ھمچني���ن 
مط�البی در گراميداش��ت روز جھ��انی زن بي��ان 

 .داشتند
 

ع��ده ای از ش��رکت کنن��دگان پ+ک��ارد ھ��ايی ب��ا 
شعارھايی در دفاع از طبقه ک�ارگر و ھمچني�ن 
. گراميداشت روز جھانی زن در دس�ت داش�تند

 :برخی از شعارھا عبارت بودند از 
ب���ه   - اس���انلو و ص���الحی آزاد باي���د گردن���د«

اع���تراض علي���ه حک���م ش���+ق ب���ه ک���ارگران 
م����ا خواھ����ان آزادی تم����ام فعالي����ن  -بپيوندي����د

ک��ارگری، دان��شجويی، معلم��ان، زن��ان و کلي��ه 
ت���شکل   -فع���الين اجتم���اعی از زن���دان ھ���ستيم
ت���شکل  -ک���ارگری ام���ر خ���ود ک���ارگران اس���ت
پي��ش ب��ه  -ک��ارگری ح��ق م��سلم ک��ارگران اس��ت

 .سوی برگزاری ھرچه با شکوه تر اول ماه مه
 ظھ��ر ادام��ه 12اي��ن مراس��م ت��ا ح��دود س��اعت 

داشت و ب�ا تاکي�د ب�ر گراميداش�ت روز جھان�ی 
زن و با خوان�دن س�رود انترناس�يونال ب�ه پاي�ان 

 *. رسيد
  

شورای ھمکاری تشکلھا وفعالين 
 کارگری

20/12/1386 
shorayehamkari@gmail.com 

 

 :ھشت مارس
 

برپائی مراسم ھشت مارس در 
 شھرھای ايران

 
امس��ال م��راس��م ب��زرگ��داش��ت ھش��ت م��ارس در  

خ�+�ص�ه ای . شھرھای مختلف ايران ب�رپ�ا ش�د
از گ��زارش ھ��ای م��راس��م م��خ��ت��ل��ف ب��ه ن��ق��ل از 

 : را در زير می خوانيدسايت خبری پيام
 

در ت��ھ��ران م��راس��م��ی از س��وی ک��ان��ون دف��اع 
ازح��ق��وق زن��ان و ک��ودک��ان در م��ح��ل��ی ک��ه ب��ا 
پ+کاردھای برابری حق�وق، ب�راب�ری دس�ت�م�زد 
زنان کارگر، و شعارھای رف�اھ�ی ت�زئ�ي�ن ش�ده 
بود برگ�زار گ�ردي�د و در پ�اي�ان ق�ط�ع�ن�ام�ه ای 
شامل با خواستھای براب�ری ط�ل�ب�ان�ه و رف�اھ�ی 

 .خوانده شد
 

در ش��ھ��رھ��ای ک��ردس��ت��ان از ج��م��ل��ه س��ن��ن��دج، 
م��ري��وان، ب��وک��ان و ب��ان��ه ن��ي��ز، م��راس��م ھ��ای 
بزرگ�داش�ت روز زن ب�ا حض�ور م�ردم آزادی 
خواه، خانواده ھا، فعالين جنبش�ھ�ای ک�ارگ�ری، 

 . دانشجوئی و زنان بر پا گرديد

 اسفند در سنندج، در منطق�ه 16در روز جمعه 
 و »ک�م�ي�ت�ه ھ�م�اھ�ن�گ�ی«کانی شف�ا، ب�ه دع�وت 

 م�راس�م�ی ب�ا »کميته دفاع از محمود صالح�ی«
 نفر در محلی که به پ+کاردھائ�ی 300حضور 

عليه آپارت�اي�د ج�ن�س�ی و ب�رای ب�راب�ری ح�ق�وق 
در ادام��ه . انس��ان��ی م��زي��ن ش��ده ب��ود، ب��رپ��ا ش��د

 مارس و بيان�ي�ه 8مراسم قطعنامه ای در مورد 
روز فراخوان بين المللی در دفاع از ( مارس6

اين گردھم�ائ�ی ب�ا . خوانده شد) کارگران ايران
 . شعار برای اتحاد کارگران جھان پايان يافت

 م�ارس 8در ھمين روز در بوکان بزرگداش�ت 
 م�ارس در 6ھمراه با گردھمائ�ی ب�ه م�ن�اس�ب�ت 

خ��ارج از ش���ھ���ر ب���رگ���زار ش���د و ب��ا ق���رائ���ت  
در اي�ن روز ت�راک�ت . قطعنامه ئی پاي�ان ي�اف�ت

 مارس در بيش�ت�ر 6 مارس و 8ھای مربوط به 
 .مناطق شھر پخش شد

در ھ��م��ي��ن روز در ش��ھ��ر م��ري��وان در ک��ن��ار 
درياچه زريب�ار ص�دھ�ا ن�ف�ر از م�ردم ب�ا ح�م�ل 
پ+کارد و سر دادن شعار گرد ھم آمدن�د، و در 
پايان در حالی که لباس شخصی ھا و ماموران 
امنيتی در اطراف محل حاضر بودند، قطعنامه 

 .ای خوانده شد

 اس��ف��ن��د در م��ن��ط��ق��ه ای در 18در روز ش��ن��ب��ه 
نزديکی شھر بانه، ک�ه ب�ه پ�+ک�اردھ�ئ�ی م�زي�ن 
شده بود، دھھا ن�ف�ر گ�رد ھ�م آم�دن�د و روز زن 

اين مراسم ني�ز، ک�ه ب�ا اي�راد . را گرامی داشتند
سخنرانی ھمراه بود، با قرائت قطعن�ام�ه ای ب�ه 

 *. پايان رسيد
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توضيحی درباره فحاشی 
 مرتضی افشاری 

 6 اس��ف��ن�د، 16( ش��م�ارۀ ق�ب��ل »!ب�ه پ�ي��ش«در 
، دربارۀ واقعۀ تکان دھن�دۀ ش�'ق زدن )مارس

رف��ق��ا ص��دي��ق ام��ج��دی، ح��ب��ي��ب 9 ک��ل��ک��ان��ی و 
فارس گويليان در سنن�دج ب�ه ج�رم ش�رک�ت در 
م��راس��م اول م��ه، ع��'وه ب��ر اط��'ع��ي��ۀ ات��ح��اد 
سوسياليستی کارگری، مقالۀ کوتاھ�ی از اي�رج 

ن��ه ف��رام��وش م��ی «(آذري�ن ھ��م درج ش��ده ب��ود 
در واک�ن�ش ب�ه اي�ن ). »!کني�م، ن�ه م�ی ب�خ�ش�ي�م

آق�ای آذري�ن، "مقاله، نوش�ت�ه ای ت�ح�ت ع�ن�وان 
ب��ا " ش��اي��د ن��ب��خ��ش��ي��د، ام��ا ف��رام��وش ک��رده اي��د

در س��اي��ت (امض��ای آق��ای م��رتض��ی افش��اری 
م�ن�ت�ش�ر )  م�ارس9، "اتحاد کارگری"اينترنتی 

شد که با فحاشی به نويسندۀ مقاله از جمله اي�ن 
در خ�وش (اي�رج آذري�ن "بھتان را می زند که 

غ�م اث�ب�ات مس�ائ�ل ) بينانه ترين برآورد مم�ک�ن
اي��دئ��ول��وژي��ک خ��ود را دارد؛ ن��ه غ��م ک��ارگ��ر 
ش'ق خ�ورده، زن�دان�ی، اخ�راج ش�ده و گ�ل�ول�ه 

 .)پرانتز در اصل است." (باران شده را
 

در مقابل واقعه ای ک�ه ق�اع�دت�ا ھ�ر ف�ع�ال آگ�اه 
ک��ارگ��ری را وا م��ی دارد ت��ا ک��اری ب��ک��ن��د ي��ا 
چيزی بگويد که تأثير اين ح�م�ل�ۀ ک�ث�ي�ف رژي�م 
بر طبقه کارگر را به س�ھ�م خ�ود ک�اھ�ش دھ�د، 
واقعا چه چيزی باعث می شود آقای م�رتض�ی 
افش��اری ان��گ��ش��ت ات��ھ��ام��ش را ب��ه س��وی اي��رج 
آذري�ن دراز ک�ن�د؟ ت�وض�ي�ح م�رتض�ی افش��اری 
اي��ن اس��ت ک��ه چ��ون م��ق��ال��ۀ م��ورد ب��ح��ث از 

آذري��ن "م�ن��ص��ور اس��ال��و اس��م��ی ن��ي��اورده، پ��س 
سنديکای ک�ارگ�ران ش�رک�ت واح�د و م�ن�ص�ور 
اسان�ل�و را از ص�ف ف�ع�ال�ي�ن ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری 

ع'مات تعجب در اص�ل !!" (حذف کرده است
و اين را نشانۀ باور نداشتن نويسنده ب�ه .) است

ايجاد اتحاد و ھمبست�گ�ی ب�ي�ش�ت�ر در ص�ف�وف "
می شمارد و نتيجه می گيرد ک�ه " طبقه کارگر

خواست اغل�ب ق�ري�ب ب�ه ات�ف�اق "پس آذرين به 
فعالين ک�ارگ�ری و از ج�م�ل�ه ک�ارگ�ران ش�'ق 

 .اعتقادی ندارد" خورده
 

اينکه چنين حرفی بھانه اس�ت را ھ�ر خ�وان�ن�دۀ 
آشنا به زير و بم تجزيه و ت�ح�ل�ي�ل م�ا از رون�د 
شکل گرفتن سنديکای شرک�ت واح�د م�ی دان�د؛ 

ب�ه «و خوانندگان نا آشنا نيز در ھم�ان ش�م�ارۀ 
 ب��ازت��اب ب��رخ��ورد م��ا ب��ه س��ن��دي��ک��ای »!پ��ي��ش

اين�ھ�ا را . کارگران واحد را می توانستند ببينند
مرتضی افشاری ھم می دان�د، و ک�ارک�رد اي�ن 

نوشت�ه، ھ�م�ان�ط�ور ک�ه در ادام�ه ب�ه اخ�ت�ص�ار 
توضيح می دھيم، ھمين است ک�ه ب�ا ت�وس�ل ب�ه 
بھانه ای دروغين و تخريب شخصيت يک�ی از 

 .  رفقای ما، ما را تحريک کند
 

در ھ��ف��ت ھش��ت س��ال گ��ذش��ت��ه، آق��ای م��رتض��ی 
افش��اری ب��ا م��ا در م��ورد م��ع��ض��'ت ج��ن��ب��ش 

ّک�م و ک�ي�ف . کارگری اخت'ف نظر داش�ت�ه ان�د
اين اخت'ف نظرھا را تا ي�ک�ی دو س�ال  پ�ي�ش 

، »بني�اد ک�ار«در اظھار نظرھای ما در مورد 
ک��ه م��رتض��ی افش��اری ھ��م عض��وش ب��ود، م��ی 

: بطور نمونه، نگاه کن�ي�د ب�ه. (توان مرور کرد
معيار تفک�ي�ک گ�رايش�ات ج�ن�ب�ش "رضا مقدم، 

پاسخی به ان�ت�ق�اد  –کارگری، ديروز و امروز 
، 20 و 19، ب�ارو، ش�م�ارۀ "مرتضی افشاری
وجود چنين اخت'ف .) 1382شھريور و مھر 

نظ�رھ�اي�ی در م�ي�ان ف�ع�اYن ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری 
طبي�ع�ی اس�ت، و مش�خ�ص�ا در اي�ن م�ورد، ب�ه 
ن��ظ��ر م��ا، اخ��ت��'ف ن��ظ��رھ��ا ب��ازت��اب اھ��داف و 
شيوه ھای مخ�ت�ل�ف دو گ�راي�ش راس�ت و چ�پ 

 »ب�ن�ي�اد ک�ار«. در جنبش کارگ�ری اي�ران ب�ود
ھ�ي�أت م�ؤس�س�ان "در آن دوره از فعاليت ھ�ای 

در داخل کشور ح�م�اي�ت " سنديکاھای کارگری
م�ی ک�رد ک�ه ن��ق�ش�ه ھ�ای خ�ود را ب�ه س�ي�اس��ت 

ب��ا . اح��زاب ج��ب��ھ��ۀ دوم خ��رداد گ��ره زده ب��ود
ن�ي�ز " ھيأت مؤسس�ان"نزول جبھۀ دوم خرداد، 

م�وازی ب�ا . دچار بی خطی و چند دستگ�ی ش�د
حال تح�ت ت�أث�ي�ر ( نيز »بنياد کار«اين تحول، 

اع�'م ان�ح�'ل ) اين تحول يا ب�ه دYي�ل�ی دي�گ�ر
از اي��ن پ��س، ف��ع��ال��ي��ت آق��ای م��رتض��ی . ک��رد

افش��اری ب��ا ع��ده ای از ھ��م��ف��ک��ران خ��ود در 
خارج کشور بوده است ک�ه گ�اه ب�ه گ�اه ب�ي�ان�ي�ه 

 . ھايی می دھند
 

اي��ن ج��م��ع ھ��م��ف��ک��ر م��رتض��ی افش��اری اک��ن��ون 
بازتاب ھيچ واقعيتی در ھ�ي�چ گ�راي�ش م�وج�ود 
در جنبش کارگری ايران نيست؛ و ھ�ي�چ چ�ي�ز 
جز ھ�م�ان امض�اء ک�ن�ن�دگ�ان ب�ي�ان�ي�ه ھ�اي�ش را 

ب�ي�ان�ات ن�ام�ن�س�ج�م ب�رخ�ی . نمايندگی نم�ی ک�ن�د
ھ��م��ف��ک��ران ايش��ان در ت��وج��ي��ه راب��ط��ۀ ف��ع��ال��ي��ن 
کارگری ب�رای دري�اف�ت ک�م�ک ھ�ای م�ال�ی از 
مراکز پيش برندۀ سياست ام�ري�ک�ا، و اص�رار 
جمعی شان بر اينکه چني�ن م�واض�ع�ی را ب�ن�ام 

چپ جلوه دھند، سطح�ی " سوسياليسم معاصر"
ت��ر و ن��ام��ن��س��ج��م ت��ر از آن اس��ت ک��ه ب��ه ک��ار 
ھ��ي��چ��ک��س، ح��ت��ی در ج��ن��اح راس��ت ج��ن��ب��ش 

سرگشتگی ذاتی چنين مواضع . کارگری، بيايد
است، به ھ�م�ي�ن دل�ي�ل اس�ت ک�ه ح�ت�ی ن�اگ�زي�ر 
شدند ھنوز مرکب مق�ال�ۀ ب�ه امض�ای م�رتض�ی 

افش�اری خش��ک نش��ده ب��رای رف��ع و رج��وع��ش 
اع��'م��ي��ه ای در م��رزب��ن��دی ي��ا دس��ت��ک��م اب��راز 
م'حظه نسبت به مواضع منسوب به م�ن�ص�ور 

دليل اين�ک�ه در م�ب�اح�ث�ات ج�ن�ب�ش . اسالو بدھند
ک��ارگ��ری کس��ی اک��ن��ون ت��وج��ھ��ی ب��ه ج��م��ع 

 .  ھمفکران مرتضی افشاری ندارد ھمين است
 

اما انگار اين جمع ھمف�ک�ران اک�ن�ون س�رمش�ق 
ط��اع��ت از : "خ��ود را اي��ن ق��رار داده ان��د ک��ه

در دل دوس�ت ب�ه / دست نيايد گنھ�ی ب�اي�د ک�رد
بعد از اي�ن�ک�ه ح�م�ل�ه "! ھر حيله رھی بايد کرد

به رضا مقدم و ايرج آذرين در ق�ال�ب م�ق�اYت 
ّمطول ظاھرا تئوريک را ھم آزماي�ش ک�ردن�د، 
اکنون قرار است با پرووک�اس�ي�ون و ت�ح�ري�ک 

 . راھی به مباحثات جنبش کارگری بجويند
 

تخريب شخصيت فعاYن سوسيالي�س�م اي�ران را 
آق��ای م��رتض��ی افش��اری آغ��از ن��ک��رده اس��ت، 
ھرچند امضا گذاشتن پای چنين فحشنامه ھاي�ی 

تا آن�ج�ا . از جانب شخص او کار تازه ای است
ک�ه ب��ه م��ا م��رب��وط م��ی ش��ود، ت��ا س��وس��ي��ال��ي��س��م 
کارگران نامتشکل و ضعيف است، ما تخري�ب 
شخصي�ت را ج�زئ�ی از ش�راي�ط ف�ع�ال�ي�ت م�ان 

در برابر بھاي�ی ک�ه ف�ع�اYن . محسوب می کنيم
س�وس��ي��ال�ي��س��ت ک��ارگ�ری در داخ��ل کش��ور م��ی 

) و تازيانه تنھا آخرين نمونۀ آن اس�ت(پردازند 
تحمل فحاشی و حملۀ شخصی اب�دا ک�ار ش�اق�ی 

آقای افشاری و ھ�م�ف�ک�ران�ش ب�دان�ن�د ب�ا . نيست
اين شيوه ھا نمی توان برای خطی ک�ه انس�ج�ام 
ندارد و ھيچ چيزی را جز خودشان نماي�ن�دگ�ی 
نمی ک�ن�د ج�اي�ی در م�ب�اح�ث�ات ف�ع�اYن ج�ن�ب�ش 

اين کارھا نمی توان�د م�ا را . کارگری باز کرد
ت��ح��ري��ک ک��ن��د و از ت��ع��ق��ي��ب مس��ي��ری ک��ه در 
مبارزۀ سياسی و ن�ظ�ری ب�رای ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ر 
ح�ي�ات�ی م�ی دان�ي�م م�ن�ح�رف ن�م�اي�د و وادار ب�ه 

اي��ن��ھ��ا . دھ��ان ب��ه دھ��ان ش��دن ب��ا ف��ح��اش��ان ک��ن��د
ِزحمتی به ما نمی دھند، ھ�رچ�ن�د ع�رض خ�ود 

 . می برند

  »!به پيش«
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