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    ٢ صفحه   ٨٩  شماره    

                                            

   
 اعالمیه مشترک      

           !قتل كولبران را محكوم و از اعتراض و اعتصاب مردم بانه حمايت می كنیم
                       

ساله در اثر تیراندازی مأموران مرزی در شھرستان بانه کشته  ٢١و  ۴۵ دو نفر از ھم وطنان کولبر ران.بار ديگر خبری ناگوار از کشتار کولب 
در  حدود دو ھفته پیش اتفاقی مشابه افتاد و يک کولبر کشته شد.  بودند. دو كولبر دارای مجوز تردد در بازارچه مرزی بانه  شدند.

اما   کشتار کولبران تحت عنوان مبارزه با قاچاق صورت می گیرد. اندند و جان دادند.گذشته ھم تعدادی از کولبرھا زیر بھمن م  زمستان
قاچاقچیان  گیرد و کسی متعرض آنان نیست. قاچاق اصلی توسط نھادھای قدرتمند حکومتی از مرزھای زمینی و ھوائی کشور صورت می

 د.خورن زنند و نه توسط سربازان مرزی گلوله می اصلی نه در کوه ھا یخ می

بعد از انتشار اين خبر، مغازه ھا در بانه بسته شده و مردم بانه در مقابل فرمانداری اين شھر در اعتراض به كشته شدن كولبران تجمع  
این تجمع دو روز ادامه داشت. ماموران امنیتی و انتظامی تجمع آرام مردم بانه را  كردند. آن ھا خواستار استعفاء فرماندار بانه شدند.

شھریور با  ١٥اند روز چھارشنبه  ای از مردم این شھر خواسته ب و تعدادی را بازداشت کردند.فعالین مدنی شھر مریوان در اطالعیهسرکو
  شرکت در راھپیمایی اعتراضی، کشتار کولبران را محکوم کنند.

ط ماموران کشته می شوند، زير بھمن در سال ھای گذشته بارھا خبر جان باختن کولبرھا در رسانه ھا درج شده است. کولبرھا توس 
کیلو جان  ١٠٠کیلو و  ٢٠٠يا زير سنگینی بار   می مانند و جان می دھند، از کوه پرت می شوند، روی مین پا می گذارند و تکه پاره می شوند

د، دردھای استخوانی علیل شان کولبرھائی که به دام مین و گلوله مرزبانان نیقتند، يا از کوه پرت نشوند و گرفتار بھمن نگردن می دھند.
  می کند.

ھای اخیر در کردستان افزایش تصاعدی يافته است. گفته می شود که  به جھت افزايش بیکاری و بحران اقتصادی، کولبری در سال 
 ً ثرأ بیمه نیستند و در کولبران اک  کنند. ھزار کولبر در مناطق مرزی کردستان ایران از راه کولبری معاش روزانه خود را تأمین می ٧٠ حدودا

  صورت بروز مشکل تحت پوشش خدمات درمانی قرار نمی گیرند.

کولبری محصول وضعیت فالکت بار کردستان است. کردستان جزو مناطق محروم کشور است. بیکاری در اين استان بیداد می کند. آمار  
ھائی از مردم کردستان برای تامین مايحتاج اولیه زندگی  درصد ھم گذشته است. گروه ۴٠بیکاری در شھرستان ھای سقز و بانه از رقم 

توان بین کولبرھا یافت. آن ھا با دستمزدی ناچیز به  ساله می  ٧٠ ساله تا پیرمرد  ١٧-١۶  از نوجوان مجبور می شوند به کولبری روی بیآورند.
مردم کردستان آگاھانه و از روی اختیار کولبری را  کار مرگ بار کولبری تن می دھند. کردستان با محرومیت، فقر و بیکاری روبرو است.

انتخاب نمی کنند. در وضعیت کنونی کردستان، آن ھا گزینه دیگری ندارند و مجبور می شوند برای به دست آوردن لقمه نانی جان خود را به 
جام نمی دھد، بلکه ماموران آن حتی کولبرانی را خطر بیاندارند. جمھوری اسالمی نه تنھا اقدامی برای پايان دادن به اين پديده فاجعه بار ان

ده که مجوز تردد در بازارچه ھای مرزی را دارند، به گلوله می بندند. دولت وعده داده است که کولبران را ساماندھی کند. اما تاکنون به وع
ر نگاه و سیاست حکومت نسبت به کردستان و خود عمل نکرده است. پايان دادن به پديده فاجعه بار کولبران و کشتار آن ھا، مستلزم تغیی

  مسئله کرد و محرومیت زدائی از استان کردستان است.

ما ضمن تسلیت و ابراز ھمدردی با خانواده کولبران، کشتار کولبران توسط ماموران حکومتی را محکوم و از اعتراض و اعتصاب مردم بانه  
و از فعالین سیاسی و مدنی می خواھیم صدای اعتراض خود را نسبت به کشتار  حمايت می کنیم. ما از سازمان ھای مدافع حقوق بشر

به کولبران و وضعیت فاجعه بار آن ھا بلند کنند. بايد با مبارزه متحدانه جمھوری اسالمی را وادار کرد که کشتار کولبران را متوقف کند و 
   سیاست ھای مخرب در کردستان پايان بخشد. 

   

  ئی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اجرا

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧سپتامبر  ۶( ١٣٩۶شھريور  ١۵

 

 نھضت آزادی ايران یتسلیت به مسئولین و اعضا     
   به مناسبت درگذشت دکتر ابراھیم يزدی   

  

افتیم که دکتر ابراھیم يزدی دبیرکل نھضت آزادی ايران در گذشته است. او سیاستمداری پرسابقه و يکی از چھره ھای شناخته اطالع ي 
فراز و فرودھای سیاسی ایران در سال ھای منتھی به انقالب بھمن و در  شده و موثر در سپھر سیاسی کشور ما بود. دکتر يزدی در

 داشت.سال ھای اول انقالب نقشی موثر 

دارای جوانب مختلف است. ھم جنبه مثبت و ھم جنبه قابل نقد از جمله ضديت او با نیروھای چپ در دھه  کارنامه سیاسی دکتر يزدی 
  چندبار در جمھوری اسالمی به زندان افتاد. و  او سال ھا علیه اقتدارگرائی مبارزه کرد، از مشی مسالمت آمیز دفاع نمود ھای اول انقالب.

ذشت دکتر ابراھیم یزدی را به مسئولین و اعضاء نھضت آزادی ايران و خانواده وی تسلیت می گوئیم و برای آن ھا آرزوی صبر و درگ ما 
  بردباری داريم.

  روابط عمومی سازمان فدائیان خلق ايران (اکثريت) 

  )٢٠١٧آوگوست  ٣٠( ١٣٩۶شھريور  ٨

   

 

 



  

  ٣ صفحه   ٨٩ شماره    

 
  

 
 
  

قوه قضائیه جمھوری اسالمی حکم اعدام محمدعلی طاھری، بنیانگذار موسسه عرفان حلقه را صادر و به او ابالغ نموده است. طاھری 
 به استناد "جرمی" به اعدام محکوم شده است که قانون آن پس از وقوع "جرم" تصویب شده است.

فان حلقه" و روش "فرادرمانی و طب مکمل" در ایران بوده و کتاب ھایش در سال ھای گذشته محمد علی طاھری، بنیانگذار مؤسسه "عر
شده است. طاھری با گسترش فعالیت ھای خود، طرفداران زيادی پیدا کرد. با افزایش طرفداران طاھری، او  با مجوز قانونی چاپ و منتشر

بازداشت و در بھمن ماه ھمان سال به  ١٣٩٠ایش دست بکشد. او در سال زیر فشار حکومت قرار گرفت و ناگزیر گرديد که از فعالیت ھ
به اتھام  ١٣٩۴سال زندان محکوم گرديد. در جریان گذراندن محکومیت در زندان، او بار دیگر در سال  ۵اتھام "توھین به مقدسات" به 

عالی کشور نقض گردید. او امسال بار دیگر محاکمه از سوی ديوان  ١٣٩۵"افساد فی االرض" به اعدام محکوم شد، اما این حکم در سال 
  و حکم اعدام گرفت.

جمھوری اسالمی از فردای به قدرت رسیدن برای مقابله با مخالفان، به زندان، شکنجه و اعدام توسل جسته است. شیفتگی سران و 
ده است. اعدام در این حکومت ھیچگاه از رونق ھای بسیاری از ھموطنان ما انجامی مقامات رژیم به مرگ و اعدام، به بھای ستاندن جان

  نیفتاده است. آخرين مورد آن محمد علی طاھری است که حکومت قصد گرفتن جانش را دارد.

ما به عنوان سه تشکل چپ مخالف استبداد و تبعیض و مدافع آزادی و دموکراسی، حکم اعدام محمد علی طاھری توسط قوه قضائی 
سیاسی و از نیروھای آزاديخواه  خواھان لغو آن ھستیم و از نھادھای حقوق بشری، جریان ھای  جمھوری اسالمی را محکوم و

می خواھیم صدای مخالفت با اعدام را پر طنین نمایند. ما اطمینان داریم صدای اعتراض ما ھر چه رساتر و ھمگانی تر شود، به ھمان 
  نسبت تیغ سرکوب و اعدام کندتر می شود.

  رائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)ھیئت سیاسی ـ اج

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ
   

  )٢٠١٧آگوست  ٢٩( ١٣٩۶شھريور  ٧
 

  اعالمیه مشترک
 

 !لی طاھری ھستیمما خواھان لغو حکم اعدام محمد ع
 

 

 ٦٧یت بار سنگین جنا        
  

  علی پورنقوی   
  
  

ھمچنان که پیش بینی می شد گزارش خانم عاصمه جھانگیر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، با واکنش 
تند مقامات جمھوری اسالمی مواجه شد. بھرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران گزارش مذکور را "مجموعه ای از 

ھای ناصواب" خوانده است. صادق الریجانی نیز در واکنش خود نسبت به گزارش گفته است: "ھر  ت و پیشداوریاطالعات نادرس
آنچه معاندین و مخالفین نظام، گروه ھای ضد انقالب و منافقین طی سالھای پس از اتقالب به زبان آورده اند، به شکل تلخیص شده 

 می توان در این گزارش مشاھده کرد."

 ١٣٦٧ا این ھست که خانم جھانگیری در گزارش خود به اعدام ھزاران زندانی سیاسی مبتنی بر فتوای خمینی در سال دست کم ام
اشاره می کند و می نویسد: "بر طبق گزارشھا، ھیئتی سه نفره مسئول تصمیم گیری در بارۀ زندانیانی شد که بایست اعدام می 

و مخالفان نظام جمھوری اسالمی" این نکته را از ھمان زمان که جمھوری اسالمی شدند ..." الریجانی درست می گوید: "معاندان 
ھم چنین خواھند کرد. اما این نکته را پورمحمدی ھم پس از سالھا سکوت و سپس    به این جنایت دست زد، بر زبان آورده اند و باز

  حاشا، باالخره بر زبان آورد.

موافقت  ٦٧از جمھوری اسالمی خواسته است که با تحقیقات مستقل در بارۀ جنایت  ھم از این روست که جھانگیری در گزارش خود
 ٦٧کند. سازمان عفو بین الملل نیز از جمھوری اسالمی ایران خواسته است که از نابودی شواھد اعدام زندانیان در اھواز در سال 

ً متوقف کند.   بپرھیزد و تخریب یک گور دسته جمعی در اھواز را فورا

  تر می شود. آھسته اما پیوسته بر دوش جمھوری اسالمی سنگین و سنگین ٦٧جنایت بار 

 

 

 گرامی باد نام و ياد جانباختگان مبارزه در راه رسیدن به ايرانی آزاد و آباد
 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨٩ شماره    

 روبراه باشدز اگر ھمه چی
 علی پورنقوی

 

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ھفتۀ گذشته، خامنه ای در اولین دیدار 
خود با دولت دوازدھم، مسائل اقتصادی 
را "اولویت واقعی" کشور اعالم کرد و از 

واست که حل مشکالت دولت خ
اقتصادی به خصوص "بیکاری جوانان" را 
اولویت کاری خود بداند. او البته 
فرونگذاشت که بر لزوم "ایستادگی در 
مقابل استکبار، ظلم ستیزی و مخالفت 
با نظام سلطه" از سوئی و از سوی 

ھای مردمی مانند  دیگر "کمک به حرکت
یعنی بر  - ھای جھادی یا فرھنگی"  گروه

عنصر پایه ای اقتصاد مقاومتی، که  دو
در ذات خود نافی اولویت مسائل 

تأکید کند و به رسم  -اقتصادی است 
ھمیشگی کلیاتی را در مورد "تبدیل 
اقتصاد نفتی و رانتی به اقتصاد مولد و 
مردمی" به میان آورد. سخنرانی خامنه 
ای در این دیدار حاوی اشارات دیگری 

اه محتملی نیز بود که برای تشخیص ر
که دولت دوازدھم خواھد رفت، دارای 
اھمیت اند. اما زوایای گفته شده از 
سخنان خامنه ای، اشاراتی اند که برای 
تشخیص راه نامحتمل دولت دوازدھم، 
یعنی راھی که دولت به آن نخواھد رفت 
و نخواھد توانست برود، اھمیت دارند. 
مکث نوشتۀ حاضر بر این راه نامحتمل 

 است.

حانی در سخنان خود در این دیدار از رو
آن گفت که "ھدف اول دولت حل 
مشکل بیکاری است و دولت تالش 

ھزار ٩٠٠خواھد کرد ساالنه بیش از 
 ٩٠٠شغل ایجاد کند." ایجاد بیش از 

 ً ھزار، شغل در سال  ٩٧٠ھزار، یا دقیقا
یکی از اھداف "برنامۀ پنجسالۀ ششم 
توسعۀ اقتصادی" است، که بر مبنای 
ً ساده ای وضع شده است: رشد  نسبتا
متوسط جمعیت ایران در دورۀ پنجسالۀ 

درصد  ١٫٢٤برابر  ١٣٩٤تا پایان  ١٣٩٠
بوده است. یعنی ساالنه حدود یک 
میلیون به جمعیت کشور افزوده می 
شود که بخشی از این تعداد، در 
تناسب با جمعیت فعال کشور، وارد بازار 

ور ھم کار می شود. تعداد بیکاران کش
 ٣٫٥مطابق داده ھای دولتی قریب 

میلیون است. بنابراین در کشوری با 
میلیون، که حدود نیمی از  ٨٠جمعیت 

آن، جمعیت فعال بالفعل را تشکیل می 
دھد، نیمی از مشاغل ایجاد شده برای 
تأمین کار تازه واردان به بازار کار و نیمی 
برای رفع تدریجی بیکاری است. یعنی 

روبراه و درست محاسبه  اگر ھمه چیز
ھشت سال  -شده باشد، پس از ھفت 
  بیکاری مرتفع خواھد شد.

اگر ھمه چیز روبراه و درست محاسبه 
شده باشد، ... اما تنھا سه روز پس از 
دیدار مذکور، روحانی در مصاحبه با 
"سیمای جمھوری اسالمی" تأئید کرد 

  که:

 ٦٥٠تواند  "دولت در بھترین حالت می -
  ل ایجاد کند"،ھزار شغ

 

"ھر ساله یک میلیون نفر وارد بازار کار  -
  شوند"*، می

سال آینده، یک میلیون و  ٤"ظرف  -
دویست ھزار نفر بر تعداد بیکاران فعلی 

  شود." اضافه می

محاسبه ای سرانگشتی نشان می دھد 
سال آتی به  ٤که تعداد کسانی که در

انبوه بیکاران اضافه می شود، حتی "در 
حالت" ھم از یک میلیون و دویست بھترین 

ھزار نفر بیشتر خواھد بود. سپس روز 
سپتامبر، مسعود نیلی،  ٢شنبۀ گذشته 

مشاور ویژۀ روحانی در امور اقتصادی، در 
سخنان خود در "نخستین کارگاه بین 
المللی مطالعات بازار کار" تعدیل بعدی را 
در داده ھائی که روحانی در آن مصاحبه 

ود، الزم دید. نیلی در این ارائه کرده ب
سخنان، صرف نظر از ده ھا اگرومگری که 
برای تحقق بھترین حالت مورد نظر 

ھزار شغل در  ٦٥٠روحانی جھت ایجاد 
سال برشمرد، گفت: "در طول ھشت 
فصل گذشته، ھر فصل نسبت به فصل 

ھزار نفر به بیکاران اضافه شده  ٣٠٨قبل 
 است." این بدان معناست که داده ھای

درصد از داده ھای  ٢٥روحانی قریب 
مشاور اقتصادی اش "خوشبینانه تر" اند. 
نیلی ھمچنین با تشریح برخی روندھا در 
میان جوانان، زنان و صاحبان تحصیالت 
عالی، که بیکار اند، از جمله بر "عدم 
تطابق بزرگ در سالھای آینده بین سمت 
تقاضای نیروی کار و سمت عرضه نیروی 

بیان دیگر، شتاب گرفتن نرخ به  -کار" 
  تأکید کرد. - بیکاری در سالھای آینده 

تعدیل بعدی توسط علی ربیعی، وزیر کار و 
 ً رفاه اجتماعی، یعنی وزیری که قاعدتا
"کار" موضوع مستقیم وزارت اوست و او 
باید بیواسطه با این موضوع تماس داشته 
باشد، الزم آمد. علی ربیعی در جنب 

المللی اعالم کرد که در  ھمان کارگاه بین
درصدی می توانیم  ٦صورت رشد اقتصادی 

ھزار شغل ایجاد کنیم. و این در  ٥٠٠حدود 
حالی است که او در ھمانجا از "عدد 
عملکرد که بسیار پائین تر از ھزینۀ الزم 
برای مدیریت بازار کار" است، گالیه می 

ھزار شغل  ٥٠٠کند. یعنی به ھمان حدود 
درصدی  ٦د اقتصادی ھم، ولو که رش

  حاصل باشد، امیدی نیست.

قابل توجه این است که در مجموعۀ 
اظھارات مقامات جمھوری اسالمی در بارۀ 

از جمله در تمام  –ایجاد اشتغال 
ھیچ یا  –ھای گفته شده در باال  نمونه

ً ھیچ ھائی که  ھا و بخش گاه بر زمینه تقریبا
ھا دست به ایجاد شغل در  می توان در آن

بعاد وسیع زد، مکثی نمی شود. علی ا
اش، ارجاعی  ربیعی در سخنان پیشگفته

کلی به کشورھای آسیای شرقی می 
دھد، که موفق به رفع مشکل بیکاری 

اند؛ کشورھائی که شرایط وقت شان  شده
ً از ھیچ لحاظ قابل مقایسه با شرایط  تقریبا
کنونی ایران نبوده است. مقامات حمھوری 

ندارند به ترکیه، اسالمی عالقه ای 
ھمسایۀ "دیوار به دیوار" ما، و کیفیتی که 

این کشور موفق شده است از صنعت 
توریسم منبعی قابل قیاس با نفت ما برای 

  خود بسازد، ارجاع دھند.

ھای گاه فزاینده، صنعت  علیرغم دغدغه
ً ثابتی  توریسم در عرصۀ جھانی رشد تقریبا

لیل ساده درصد در سال دارد؛ به این د ٤برابر 
که رفاھی که مردم دنیا به طور متوسط از آن 
برخوردار می شوند، با وجود تعمیق شکاف 
بین فقیر و غنی، سیر صعودی دارد. این رفاه 
ھم باید در ھمین دنیا به نحوی خرج شود. 
کشورھائی توانسته اند، گاه با اعمال 

ھای بسیار فعال و گاه به یمن  سیاست
بیعی یا تاریخی"، این جاذبه ھای "بادآوردۀ ط

واقعیت را به یک منبع سرشار درآمد و کار 
تبدیل کنند. صرف نظر از اوج و فرودھا، ترکیه 

میلیون توریست را در  ٤٠توانسته است تا 
یک سال به خود جذب کند و درآمدی قابل 
مقایسه با درآمد نفت ایران داشته باشد. 
سھم کلی توریسم در تولید ناخالص داخلی 

درصد، تعداد شاغالن  ١٢٫٥کشور برابر این 
ھزار نفر و تعداد  ٥٠٠مستقیم در این بخش 

میلیون نفر می  ٢٫٢شاغالن کل آن بالغ بر 
شده است. اما برای جمھوری اسالمی، 
حتی به نظر می رسد در اذھان 

ھایی چون نیلی، چنین رویکری به  تکنوکرات
موضوع کار و ایجاد شغل نوعی تابو است؛ نه 

ً آزادی پوشش زنان، فقط  در برخورد به مثال
ً در تلقی حاکمیت از "ھجوم  بلکه مقدمتا

  فرھنگی".

مقامات جمھوری اسالمی ھمچنین عالقه 
ای ندارند به ھند، ھمسایۀ کمی آن سوتر 
ما، و کیفیتی که این کشور موفق شده 
است از "صادرات خدمات نرم" منبعی به 

زد، مراتب فراتر از نفت ما برای خود بسا
ارجاع دھند. آیا این واقعیت که نیلی ھم بر 

 ٤١آن انگشت می گذارد، دایر بر این که 
درصد صاحبان تحصیالت عالی در کشور ما 
بیکاراند، کافی نیست که اگر پای اقتصاد 
سیاست زده ای در میان نباشد، اذھان 
برنامه ریزان متوجه منبع بزرگی برای ایجاد 

میلیونی بیکاران  کار و درآمد در ھمان انبوه
تحصیلکرده به صورت صادرات خدمات نرم 

تنھا از محل  ٢٠١٦گردد؟ درآمد ھند در سال 
صادرات خدمات مربوط به فن آوریھای 

میلیارد دالر در سال  ١٠٨اطالعاتی بالغ بر 
میلیون شغل  ٣٫٤و منبعی برای ایجاد  ٢٠١٦

بوده است. اما برای جمھوری اسالمی، 
ضوع کار و ایجاد شغل چنین رویکری به مو

نوعی تابو است، زیرا این رویکرد مستلزم 
"اینترنت پرسرعت"، دست کشیدن از 

بینی و انواع کج  ترسی و توطئه بیگانه
ھای رایج در جمھوری اسالمی  اندیشی

  است.

بدون تردید سامان اقتصاد ایران با محور 
قراردادن ایجاد کار، مستلزم سرمایه گذاری 

ھای کشور است.  زیرساختبسیار در انواع 
این رویکرد نیز در وحله اول، مستلزم غلبه بر 
یک "تابوی" سوم در جمھوری اسالمی 

  ... است، 

   ٥ادامه در صفحه 

  



  
  
  

 
 

  ٥صفحه     ٨٩شماره     

 

 جھانگیری و مبارزە با فساد اقتصادی
 ادق کارص

  یادداشت سیاسی کارآنالین

ب گزارش خبرگزاری "ایلنا" اسحاق 
جمھور ششم  جھانگیری معاون اول رئیس

شھریور در مراسم تودیع و معارف وزرای 
آوری  سابق و جدید "ارتباطات و فن

ارتباطات"سخنرانی کردە. جھانگیری در 
بخشی از این سخنرانی ضمن حمایت از 

ت گفت است: "من در وزیر جدید ارتباطا
ام و  مورد فسادھای اقتصادی صحبت کرده

بازھم صحبت خواھم کرد. برخی فکر 
نکنند که از طرح مسئله و صحبت کردن 
دست بر خواھم داشت. فساد باید 

کن شود. متأسفانه فساد  ریشه
درجاھایی نفوذ کرده که نباید به آن نھادھا 

 کرد". ھا نفوذ می و دستگاه

با فساد اقتصادی از طرف ادعای مبارزە 
دولتمردان البت تازگی ندارد. حتی قبل از 

صورت یکی از  آن ک این شعار به
وعدەھای انتخاباتی روحانی در انتخابات 
گذشت مطرح شود، نظر ب فراگیر بودن 
فساد غیرقابل کتمان در میان دولتمردان و 
نھادھای حکومتی، کم نبودند کسانی از 

لظاھر علم مبارزە با ا "خودی"ھا ک علی
ھای درون  فساد برافراشتند و در کشاکش

حکومتی علی رقبایشان از آن بھرە ھا 
گرفتند. و ھنوز نیز کم نیستند کسانی ک 
مانند آقای جھانگیری ادعای مبارزە با آن را 
دارند. با این ھم اما دامن فساد ھمچنان 

تر شدە است و ھر از چند گاھی در  پھن
ھای گروھی پردە از یک یا چند  اثر رقابت

فساد ریزودرشت با پروندە و بی پروندە 
کارگزاران نظام در سطوح باال و میانی از 

افتد و اندکی بعد در زد و  پردە بیرون می
ای سروت  گونه بندھای پشت پردە به

شود و ھم چیز ب  قضی به ھم آوردە می
شود. ھرگاە ھم ک  خیروخوشی تمام می

مانند سردبیر معمار نیوز، عامل افشا 
پالیزدار و ... خود ذینفع در فساد نباشد 
دستگاە قضایی ب جای مجازات اربابان 
فساد، افشا کنندگانشان را ب مجازات 

رساند تا دیگرانی اگر وجود داشت  می
  باشند جرئت این کار را نداشت باشند.

، پس از افشای فساد مالی  برای نمون
ن مجلس، توسط عدەای از نمایندگا

پالیزدار، دستگاە قضایی بجای محاکم 

کار خود پالیزدار را برای  نمایندگان خالف
مجازات ب دست سعید مرتضوی ک خود 
اھل فساد بود سپرد و مرتضوی ھم او را 

سال زندان کرد و در زندان ھر  ١٠محکوم ب 
بالیی ک دلش خواست سر وی آورد و قصد 

اوضاعی جوری  جانش را ھم کرد ک البت
شد ک موفق ب آن نشد. اما وقتی ک 
جنایات و فسادھای مالی نجومی مرتضوی 
رو شد. دستگاە قضایی عدل اسالمی وی را 
تنھا ب پرداخت مبلغ ناچیزی جریم نقدی و 

  انفصال از مشاغل دولتی محکوم کرد.

در مناظرات انتخاباتی اخیر ک اسحاق 
وج جھانگیری ھم در آن شرکت داشت م

ای از افشاگری فسادھای  بی سابق
کاندیداھای رقیب ریاست جمھوری توسط 
رقبا برخاست و معلوم شد ک فساد چگون 
ھم کارگزاران اصلی را در خود غرق کردە 
است. آن مناظرە ھا تمام شدند، ولی مانند 

کس ب فکر رسیدگی  موارد متعدد دیگر، ھیچ
نیفتاد ھا ردوبدل شدند  ب اتھاماتی ک در آن

و مدعیان مبارزە با فساد اگر چیزی گفتند 
  محض تقابل با رقبایشان بود.

البت عدە زیادی امثال جھانگیری ھستند ک 
مانند ایشان از تکرار این ک بگویند 

خواھند با فساد مبارزە کنند خست  می
شوند. رئیس قوە قضائی و  نشدە و نمی

شمار زیادی از مسئولین بلند پای و 
ندگان مجلس و دولتمردان نیز ک آلودە ب نمای

فسادند در حرف از مبارزە با فساد دم 
زنند. در دولت یازدھم و دوازدھم نیز کم  می

نبودند وزرا و مدیرانی ک ثروت زیادی دارند و 
ثروتشان را از طریق رانت و سوءاستفادە از 

شان کسب کردە  مقام و موقعیت دولتی
با فساد مبارزە  خواھد بودند. دولتی ک می
دار  وآب ھای وزارتی نان کند، ب چ دلیل پست

دھد ک از طریق  را در اختیار کسانی قرار می
فساد از ھیچ ب ھزاران میلیارد ثروت 
رسیدەاند؟ خود ھمین جناب جھرمی ک 
وزارت ارتباطات در دولت دوازدھم را ب وی 
سپردەاند، مگر کم مرتکب فساد شدە 

  است؟
جمھور از وزیری ک  اون اول رئیسوقتی ک مع

متھم ب فساد و جاسوسی از شھروندان 
کند، و ھنگامی  شدە است چنین دفاع می

جمھور "با جوانمردی " مانع  ک رئیس
ھا  رسیدگی ب پروندە فساد امثال قالیباف

شود، چگون مردم ادعای مبارزە با فساد  می
جمھور را قبول کنند؟ آقای  معاون اول رئیس

ً به یاد دارد که اواسط جھا نگیری قطعا
تابستان گذشته، با باال گرفتن موضوع 

ھای حقوقی نجومی" مقامات  "فیش
جمھوری اسالمی، ازجمله خود او، 

ھای بسیاری در ذّم فساد نشان  واکنش
کن کردن آن را  دادند و حتی وعدۀ ریشه

دادند. ما ھمان زمان نوشتیم که فاسد اول 
م والئی است و در جمھوری اسالمی نظا

تصریح کردیم که فساد در جمھوری اسالمی 
از "فساد موردی" و حتی "فساد نھادی" 
گذشته و به "فساد ساختاری" گذر کرده 

  است.

المللی" در  ھای سازمان "شفافیت بین داده 
ھای دورۀ نخست ریاست  مورد فساد در سال

اند: در  جمھوری روحانی نیز مؤید این نکته
ساله رتبه و نمرۀ ایران به - ٤ۀ تمامی این دور

مانده است.  لحاظ میزان فساد ثابت باقی
اکنون خود آقای جھانگیری ھم، که در سال 

شکایت از این داشت که چرا کسی   گذشته
ساله  ٣٠میلیاردی یک جوان  بابت دزدی یک

یعنی فساد را  –از مردم عذر نخواسته است 
اھا امروز از نفوذ فساد در ج - دید  موردی می

ً  و نھادھایی می گوید که نباید؛ یعنی مستترا
دیگر  عبارتی کند. به فساد نھادی را تائید می

ھایی ک باید با فساد مبارزە کنند خود از  آن
زمرۀ آلودگان به فساد اند. کما این ک دولت 
یازدھم باوجوداین ک نیاز مبرمی برای بھبود 

اش با دنیا داشت در این  مناسبات اقتصادی
  مین توفیق چندانی به دست نیاورد.ز

تواند ب پیش  مبارزە با فساد را دولتی می 
ببرد ک خودش آلودە ب فساد نباشد و رئیس 

اش خود و بستگانش در صدر  قوە قضائی
مفسدین اقتصادی جای نداشت باشد. در 

قدر فساد و قدرت در ھم تنیدە  کشوری ک آن
کاران شدەاند ک دستگاە قضایی مآمن جنایت

ھایش مملو از آزادگان و  و مفسدین و زندان
طلبان بی گناە است، ادعای مبارزە با  حق

تواند  نظر از نیت افراد، زمانی می فساد صرف
از حرف فراتر رود که گسترۀ فساد را تصدیق، 
و مبارزه را متوجه کانون آن کند. اما آخرین 
اظھارات آقای جھانگیری ھم این ارزیابی را 

کنند که او بخواھد فساد  یممکن نم
ساختاری در ایران را در کانون آن مورد تعرض 

  قرار دھد.

 

  ... زاگر ھمه چی
  ۴ادامه از صفحه 

ً قطع ھزینه ھای ھنگفتی که صرف بقای ایدئولوژیک جمھوری اسالمی  یعنی پایان دادن به حضور سپاه در حیات اقتصادی کشور، و ثانیا
  ھای بلندمدت و زیرساختی را می بلعند. زم برای سرمایه گذاریمی شوند و در نتیجه، بودجه ال

اولویت گذاری بر اقتصاد به عنوان "اولویت واقعی" کشور و ھدف ایجاد حدود یک میلیون شغل در سال، روش و ھدف دور از دسترسی 
ت خدمات نرم و پایان دادن به نقش سپاه در و سیاست زدائی از اقتصاد، و تابوزدائی از توریسم، صادرا -نیستند. اما مستلزم ایدئولوژی

  اقتصاد است.

 -----------------------------------    

* این واقعیت که در حال حاضر ھر ساله یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند، مبین دو فرض اشتباه ابتدائی ای است که برنامۀ 
ً ایستا تلقی کردن "جمعیت فعال" کشور است. در حالی که این پنجسالۀ ششم بر آن مبتنی شده است. فرض اشتباه اول ن سبتا

 داده، خاصه در اقتصاد و ساختار بازار کاری ھمچون اقتصاد و ساختار بازار کار ایران، یکی از دینامیک ترین داده ھاست. فرض اشتباه دوم
  متناسب دانستن ورودی به بازار کار با جمعیت فعال است.

 



 
 

  

 
 

 

  ٦صفحه     ٨٩شماره     

شھرستان بان در دە بیست سال گذشت 
شدنش ب یک شھر تجاری،  به علت تبدیل

بست  نسبت ب دورانی ک یک شھر بن
مرزی با حداقل امکانات توسع و گسترش 
ای را از سر  بود، تحوالت قابل مالحظ

خود را در  گذراندە است. این تحوالت ک
گسترش فضای شھری، رونق و گسترش 
بازار و ایجاد مراکز تجاری در شکل 

ھای متنوع و فراوان یافت است، با  بازارچه
ای را ب  خود طبق بورژوازی تجاری ـ بازاری

ھمراە آوردە است ک ظھورش، بناب 
داری، ھمراە با خود  ماھیت جامع سرمای
 طبق وسیعی از زحمتکشان و اقشار
فرودست را ھم به وجود آوردە ک بخشی 
از آنان در مرزھا ب شغل کاذب کولبری و 

اند. ھمچنین بخشی از  حمل کاال مشغول
بورژوازی تجاری موجود در این شھر (بخش 

برد  کالن آن)، از رانت حکومتی بھرە می
ک با خود نوعی از ادغام میان حکومتیان و 

ر شکل آنان بھمراە آوردە است ک خود را د
یابند ک سعی  مافیاھای قدرتمندی بازمی

کنند انحصار تجارت کاال را در سطح  می
 وسیع در دستان خود بگیرند.

  

  

  

  

  

  

  

  

با توج ب اینک تجارت با کردستان عراق 
شدت تابع وضعیت سیاسی و تصامیم ه ب

حکومتیان است و از قوانین عرفی اقتصاد 
ایط کند، وضعیت بازار بان شر تبعیت نمی

ھا از سر گذراندە  متفاوتی را در این سال
ھا وضعیت مراودە  است. گاھی وقت

مناسب بودە است و گاھی نامناسب. 
واقعیت این است ھیچگاە روش و دیدگاە 
ھمگون سیاسی و مدیریتی در این منطق 
، شاید  مالحظ نشدە است. آخرین نمون
تصمیم حکومتیان در خصوص تبدیل کردن 

آزاد تجاری باشد ک  بان ب منطق
علیرغم پیشرفت بعضی از تمھیدات آن، 

  اما متوقف شد و نتوانست عملی شود

توان گفت ک جامع  طور خالص می به
شھرستان بان ب علت ظھور یک طبق 
بورژوازی تجاری ـ بازاری قوی و در کنار آن 
ظھور طبق وسیع فرودستان، بشدت 

  طبقاتی شدە است.

گذشت علیرغم رشد  ھای در تمامی سال
بافت شھری و ظھور این بورژوازی، اما 

 ن جامع کردستانطبقاتی تر شد   
  

 پور فرخ نعمت                      

ازلحاظ فرھنگی و اجتماعی جامع بان 
پای فراوانی ثروت در فرم سرمای تجاری ـ  باب
بازار، رشد نداشت است و شاھد آن نیستم 

مثال مراکز فرھنگی ب اندازە الزم  عنوان ک به
ایجاد شدەباشند و یا مردم در سطح وسیع 

امور اجتماعی ـ فرھنگی بشوند. ک  درگیر
البت این ذاتی ظھور بورژوازی تجاری ـ بازاری 

بورژوازی صنعتی ب قوی   است ک برخالف
شدن بنی فرھنگی ـ اجتماعی منجر 

الساع  شود. رشد اختاپوسی و خلق نمی
سرمای و سود در فرم تجارت، چنان بر اذھان 

ً سرمای  گذاری تأثیر گذاشت است ک تقریبا
بر کارھای درازمدت ک با خود بھین شدن 

ھای ذھنی و فرھنگی ـ اجتماعی را  بنیان
ً ب صفر رسیدە است. می   آورند، تقریبا

چنانک در بحث بدان اشارە شد یکی از 
پیامدھای مدل سرمای تجاری در این شھر 

عنوان اقشار زحمتکشی  ظھور کولبران به
خود ب ھستند ک در فرم فروش نیروی کار 

کنند.  گردش کاال از دو سوی مرز کمک می
کولبران ک بخشی از طبق کارگر کردستان 
ھستند و بشدت فاقد حقوق کارگری بویژە در 

ھای اخیر  بعد امنیت جان و مال خود، در سال
وضعیتشان بشدت از لحاظ جانی درخطر بودە 
است. این درخطر بودن ک بخشی از خود 

مافیاھای اقتصادی در  حکومتیان آن را ب کار
دھند (مافیاھای  ھمین منطق نسبت می

تجاری ک نیروھای امنیتی و مسلح را در نوار 
ھای اخیر  در سال  مرزی تحت اختیاردارند)،

چنان سیر صعودی داشت ک بارھا در طول 
نوار مرزی با اقلیم کردستان برای خود 
حاکمیت ایران ھم دردسرساز شدە است. 

روی و جنایتکاران مردم فقیر کشتارھای بی 
و عدم برخورد مناسب حکومتیان،   و بی پناە

  دیگر ورد زبان ھمگان شدە است

سوی  اما ظھور یک جامع طبقاتی ک در یک
آن تجار کالن و بزرگ بازاریان قرار دارند و در 
سوی دیگر تھیدستان و کولبران، مانع از آن 
نشدە است ک در جریان اعتراضات اخیر 

ردم بان ک ب درگیری میان مردم و م
نیروھای امنیتی کشیدە شد، پای خود 
بازاریان ھم ب این اعتراضات کشیدە نشود و 
در آن مشارکت نکنند. درواقع در دومین و 
سومین روز اعتراضات، شاھد اعتصاب بازار و 
بستن مغازەھا بودیم ک این بدان معناست 

ت ھم طبقات و اقشار مردم در آن شرک
  کردند.

  

  

  

  

  

  

ای در جریان  اما چرا چنین اتحاد عملی
اعتراضات شکل گرفت؟ واقعیت این است ک 

به علت ھمان ادغام مسئولین نیروھای 
امنیتی با بخشی از بازار و تسلط آنان بر 
تجارت کاال، و عرص را بر دیگران تنگ کردن و 

ھای گاەبگاە و  نیز اعمال محدودیت
رزی ک بشدت تابع مدت در نوار م طوالنی

تصامیم سیاسی حکومتیان و وضعیت 
سیاسی منطق است، نارضایتی وسیعی را 
در میان بازاریان ھم به وجود آوردە است. 
چنانک قتل وحشیان کولبران در مقطع 
ورشدن آتش خشم  خاصی باعث شعل
مردم شد و آنان را ب خیابان کشانید. درواقع 

رودست اعتراض طبقاتی جوانان و مردم ف
سرعت باعث ھمدلی و ھمراھی  شھر، به

بازاریان ھم شد و بدین ترتیب کل شھر را 
  درگیر مقابل با رژیم ساخت.

گمان در این میان ھمچنان بیشتر کالن  بی
کنند  اند ک تالش می تاجران و بزرگ بازاریان

از حرکت اعتراضی اخیر به دور باشند، اما 
نی این مانع از آن نشد ک وفاقی ھمگا

  شکل نگیرد.

  

  

  

  

  

  

  

  

جامع بان و البت جامع کردستان در 
؛ ھای اخیر بشدت طبقاتی شدە است سال

و اعتراضات مردم بان نشان داد ک تا چ 
اندازە ھمین تضادھای طبقاتی و ظلم 

تواند منشأ  حکومتیان در حق مردم می
اصلی جنبانیدن مردم برای شکل دادن 

اشد. واقعیت اعتراضات تودەای و مردمی ب
این است ک آگاھی طبقاتی رشد کردە و 
شاید این زمین ساز گستردە شدن 

ھای فرھنگی ـ اجتماعی در  فعالیت
ای باشد ک از لحاظ وفور ثروت بشدت  جامع
رشد کردە، اما در بعد اعتراضی خود، ضرورت 

ھای فرھنگی ـ اجتماعی را  بازنگری در بنیان
  دھد. ندا سر می

اکنون به علت تضاد  ھم جامع کردستان
طبقاتی، از خود شکل مردمی و تودەای در 

دھد، و این در  بعد اعتراضی بروز می
ای ک بسیاری اصرار دارند مشکل  جامع
اساسی آن مسئل ملی است، درخور توج 

رسد ک  است. مردم کردستان ب نظر می
حال بیشتر درگیر ماھیت زندگی خود 

و آزادی آن س ھستند تا شکل آن. نان، کار 
رکن اساسی ھستند ک حتی مسئل ملی 

  ھم باید تابعی از آنان باشد و ن برعکس.

   

 
 

 

اعتراضات مردم بان نشان 
داد ک تا چ اندازە ھمین 
تضادھای طبقاتی و ظلم 
حکومتیان در حق مردم 

تواند منشأ اصلی  می
نیدن مردم برای شکل جنبا

دادن اعتراضات تودەای و 
 مردمی باشد

ن گمان در این میان ھمچنا بی
بیشتر کالن تاجران و بزرگ 

کنند از  اند ک تالش می بازاریان
حرکت اعتراضی اخیر به دور 
باشند، اما این مانع از آن نشد 
ک وفاقی ھمگانی شکل 

  نگیرد.

توان گفت ک جامع  می
شھرستان بان ب علت 
ظھور یک طبق بورژوازی 
تجاری ـ بازاری قوی و در 
کنار آن ظھور طبق وسیع 
فرودستان، بشدت طبقاتی 

 شدە است



 
 

    
 

  
 

  ٧صفحه    ٨٩شماره     

 !ھزار شغل ٥٠٠عوام فریبی وزیر کار و 
 صادق کار

بنا ب گزارش خبرگزاری "ایلنا" علی ربیعی   
اش ک  وزیر تعاون، کار و رفاە در سخنرانی

المللی مطالعات بازار کار"  در"در کارگاه بین
ت: "اقتصاد شھریور برگزار شد گف ١١ک در 

 ٥٠٠تواند  ایران در بھترین حالت ممکن، می
 ھزار شغل در سال ایجاد کند".

این گفت ب معنی آن است ک از این ب بعد 
و تا اطالع ثانوی، حتی در بھترین حالت 

ھزار تن  ٥٠٠مطلوب وزیر کار، حداقل سالی 
بر ارتش بزرگ بیکاران افزودە خواھد شد و 

تر از حال خواھد  بحران بیکاری نیز عمیق
گرد، زیرا بنا ب دادە ھای آماری رسمی، ھر 

میلیون بر متقاضیان کار افزودە  سال یک
شود ک بنا ب گفت یکی از معاونان  می

التحصیالن  درصد این تعداد فارغ ٨٠ربیعی 
 ٢٥اکنون  دانشگاھی ھستند و ھم

درصدشان بیکارند و دولت تاکنون حتی 
اری در میان این نتوانست مانع رشد بیک

چنین اظھارات  گروە از بیکاران شود. ھم
ربیعی و سایر سخنران در این ھمایش ب 

دھد ک  المللی، نشان می اصطالح بین
ھای گذشت دولت برای ایجاد  سیاست

ً روی حذف قوانین  اشتغال ک عمدتا
  حمایتی،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
منجمد کردن سطح دستمزدھا و ب عبارتی  

کردن نیروی کار و سپردن ارزان و مطیع 
اختیارات تام و تمام نیروی کار ب کارفرمایان 
ک برای افزایش اشتغال انجام گرفت 

با این ھم اما    شکست خوردە است.
بازھم مسئوالن وزارت کار در این ھمایش 
روی راەکارھای شکست خوردە خود 
تأکیددارند و ھم چنان سعی در پنھان کردن 

به وجود آمدن فاجع نقش عوامل اصلی در 
  .بیکاری دارند

یکی از راە کارھای مؤثر در ایجاد اشتغال 
ایجاد محدودیت برای ورود کاالھایی است 

ً در داخل تولید می ولی در اثر  ند،شد ک قبال
سوی  سیل بی روی واردات و قاچاق به

ورشکستگی سوق دادە شدند. اما 
سو و سیطرە  فرادستی تجار و دالالن از یک

نفع بودن خود مسئوالن  ر بازار آزاد و ذیتفک
در ادام این وضع مانع انجام اقدامات مؤثر 

شود، بقول راغفر:"...در شرایطی که  می
تصمیم گیران، از تصمیمات خود منتفع 
ھستند، بنابراین این سیستم ھمواره منافع 
خودش را نسبت به منافع کارگر و جامعه 

ده از سه دھد. این نحله با استفا ترجیح می
کانون مجلس، دولت و نھادھای خصوصی 

ھای دولت و جامعه را به  ھا و ظرفیت سرمایه
گروگان منافع خود گرفته و قادر به خلق 

 شغل نخواھد بود. "

سیطرە ھمین تفکر است ک واحدھای 
کشاند تا  تولیدی امثال "ارج "را ب نابودی می

خانگی کرەای و  ھا شعب لوازم بر ویران آن
ە را ک ارج چندین دھ تولید و عرض غیر
  کرد، بنشاند. می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حسین طاعی مشاور بازارکار ربیعی و یکی 
دیگر از سخنرانان این ھمایش در قسمتی از 

کند،  سخنانی ک در ھمایش ابراز می
ریزی  گوید:" کشور ما برای یک برنامه می

گزاری، نیازمند یک  بلندمدت در حوزه سیاست
ره طوالنی صلح توأم با آرامش است و این دو

شود مگر با دوری از تنش  آرامش محقق نمی
المللی" او ب نکت درستی  در حوزه بین

  کند. اشارە می
تولیدکنندگان ایرانی نیز مانند دیگران باید  

بتوانند کاالھایشان را ب کشورھای دیگر 
شود  صادر کنند و از این طریق ھم می

ھای ایران در  رد. اما دخالتاشتغال ایجاد ک
ھای داخلی و مناقشات کشورھای  درگیری

. است منطق این امکان را محدود کردە
امروزە حتی کار بجایی رسیدە ک در عراق 
ھم بازار کاالھای ایرانی با محدودیت 
روبروست و پروژە ھای عمرانی را ھم گفت 

دھند.  ھای ایرانی نمی شود ب شرکت می
ر کشورھای منطق ھم وضعیت در سای

وبیش به ھمین صورت است. ب عقیدە  کم
عدەای از کارشناسان یکی دیگر از راە ھای 

ایجاد اشتغال توسع صنعت توریسم است، 
ھا و شرایط  ولی موانع مذھبی و محدودیت

ھای بخصوص  سختی ک برای توریست
غیرمسلمانان وضع کردەاند، مانع توسع این 

  زا شدە است.  لصنعت پرمنفعت و اشتغا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دھد، اما در  دولت شعار ایجاد اشتغال می
عمل اقدام حمایتی مؤثری از بخش تولید 

ھا ک ب دنبال  کند. آزادسازی قیمت نمی
تصویب طرح یاران ھا صورت گرفت، ھزین 
ھای تازەای را برای تولیدکنندگان در پی 

درآمد داشت. قرار بود با اختصاص بخشی از 
بخشی از این ھزین ھا  ،یاران ھا ب تولید

د، ولی باگذشت چند سال از نجبران شو
اجرای این طرح، فقط پنج درصد از این مبلغ 
پرداخت شدە و کارفرمایان برای جبران آن 
قیمت کاالھایشان را باال بردە و مشتریانشان 

  کم و تولیدشان را کاھش دادەاند. 

خرید کارگران و  ھا سقوط قدرت اگر بر این
مزدبگیران را ک خود در دامن زدن ب رکود 
نقش مؤثری دارند و کاھش بودج عمرانی و 

آور بودج نظامی و دستگاە  افزایش سرسام
وقت آن  ھا را بیفزاییم، آن سرکوب و زندان

انداز تیرە و تاری ک وزیر کار از آیندە  چشم
د. شو تر می فھم دھد، قابل بازار کار ارای می

ھا حتی  راستی با تداوم این سیاست آری به
ھزار شغلی ک وزیر کار وعدە اش را  ٥٠٠آن 
دھد، بعید است ک عملی شود و  می

سرنوشت بھتری از وعدەھای عملی نشدە 
  چنینی ربیعی داشت باشد. این

   
  
  

ایجاد اشتغال مستلزم 
ھای  زیرورو شدن سیاست

ویژه یک چرخش  کنونی و به
ای در  صد و ھشتاد درج

ی گرایان رویکردھای نظام
ً دور  حکومت است ک فعال

 از تصور است

یکی از راە کارھای مؤثر 
در ایجاد اشتغال ایجاد 
محدودیت برای ورود 
ً در  کاالھایی است ک قبال

 ند،شد داخل تولید می
ولی در اثر سیل بی روی 

سوی  واردات و قاچاق به
ورشکستگی سوق دادە 

 شدند

تولیدکنندگان ایرانی نیز 
مانند دیگران باید بتوانند 
کاالھایشان را ب کشورھای 
دیگر صادر کنند و از این 

شود اشتغال  طریق ھم می
ھای  ایجاد کرد. اما دخالت

ھای داخلی  ایران در درگیری
و مناقشات کشورھای 
منطق این امکان را محدود 

. امروزە حتی کار است ردەک
بجایی رسیدە ک در عراق 
ھم بازار کاالھای ایرانی با 
محدودیت روبروست و پروژە 
ھای عمرانی را ھم گفت 

ھای  شود ب شرکت می
 دھند ایرانی نمی

 ، علی استبداد و بی عدالتی متحد شویم!علی تعرض ب حقوق کار
 



  
 شماره انتشار ٢٠٠بولتن کارگری بعد از 

  فرھاد فدایی
  
  
  
  
  
  
  
 

  

   ٨صفحه      ٨٩ شماره    

این زمان منتشر شده است، نشریه ای که ھر ھفته با مطالب خود توانست به مرور زمان جای خود را در  شماره از بولتن کارگری تا ٢٠٠
خارج کشور بگشاید و مخاطبان خود را بیش از پیش با ھدف آگاھی بخشی در راستای تحوالت مھم جنبش   و بین فعاالن کارگری در داخل

 یاری دھد. کارگری ایران، در حد خود

دارید که شماره یکم بولتن کارگری صرفا با چند مطلب و ھمراه با صفحه آرایی بسیار ابتدایی منتشر شد، حقیقتا آن حد از  حتما به خاطر 
کیفیت چه در رابطه با مطالب و چه در حد صفحه آرایی به ھیچ عنوان در سطح انتظار تحریریه و مخاطبان ما نبود، بعد از مدتی به ھمت 

ا، صفحه آرایی ساده بولتن شکل دو ستونی به خود گرفت، مطالب نشریه ھمراه با تصویر و ادیت مطالب، رفته یکی از رفقای پر تالش م
، ١٢٥اره رفته با تالش رفقا روز به روز بھتر شد، با توجه به تغییرات عنوان شده، در نھایت باز ھم انتظار مجریان بولتن برآورده نگردید، از شم

مھم تر خیز برداشت، ستون بندی ھا و استفاده از تکنیک ھای مختلف در زیبا سازی صفحه آرایی تا آن جا پیش  بولتن کارگری برای تغییرات
رفت که بولتن بعد از آن مدت توانست به یونیفرمی ثابت دست پیدا کند. اکنون می توانیم با قاطعیت بگوییم که در صورت استفاده از نرم 

می توانیم کیفیت صفحه آرایی را باالتر ببریم، ولی در ھمین اندازه ھم سعی می کنیم با ثابت نگه  افزار ھای به روز و حرفه ای باز ھم
  داشتن فرم کلی، تغییراتی ھرچند موثر اما کوچک را به مرور زمان اجرا کنیم.

بش کارگری ایران تحقق بخشد، در رابطه با کیفیت مطالب، تحریریه نشریه تصمیم گرفت با کار تحلیلی بیشتر وظایف خود را نسبت به جن 
از این رو رفته رفته یادداشت ھا، ترجمه ھا و گزارش ھای منتخب و ... با توجه به گزینش مطالب ، بولتن کارگری را به نشریه ای تحلیلی 

بخشی به نام "تیتر  تبدیل کرد، به عبارتی زبان و پیام بولتن بیشتر تحلیلی شد تا صرفا خبری، ھر چند که در انتھای بولتن با اختصاص
زمان ممکن از فضای جنبش کارگری در ایران مطلع و در ضمن با انتشار   اخبار" سعی می کنیم، فعاالن کارگری و سیاسی را در کوتاه ترین

  تیتر اخبار کارگری، حمایت گسترده تری از مبارزه و مطالبات کارگران به عمل آوریم.

ماره قبل، دفاع از جنبش کارگری ایران، ارایه آموزش و انتقال و انعکاس تجربه مبارزه سندیکا ش ٢٠٠سیاست اصلی بولتن کارگری در طول  
ھا یا تشکل ھای کارگری کشور ھای دیگر به فعاالن کارگری در ایران بوده و ھمواره تالش ما بر این اساس استوار است که بتوانیم پلی با 

اخل کشور بوجود آوریم و از سویی دیگر فعاالن سیاسی خارج از کشور را با مسایل کارگران ھدف انتقال تجربه مبارزه برای فعاالن کارگری د
  داخل کشور بیش از گذشته پیوند دھیم.

امروز بولتن کارگری چه در سایت ھا، اتاق ھای تلگرام، فیس بوک ھا و ... در دسترس عموم مردم کشورمان قرار دارد و با افزایش پی در 
  ه یکی از نشریه ھای موفق کارگری در خارج از کشور تبدیل شده است.پی شمارگان خود ب

شماره بولتن کارگری این واقعیت را برای ما مشخص کرده که ھر وقت ما به مسایل مھم روز پرداخته ایم، ھر زمان از موضع  ٢٠٠تجربه 
نافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان قلم زده ایم، تیراژ خنثی و ضعیف در دفاع از منافع کارگران دور شده ایم و ھر وقت بر اساس اصول و م

  بولتن کارگری تا چندین برابر رشد داشته است.

ھیچ  از این رو با تکیه بر تجربه خود بیان می داریم تا روزی که این نشریه منتشر می شود و ھدایت مطالب در اختیار این تحریریه قرار دارد،
عنوان شد، دور نخواھیم گشت و بر سر قول و پیمان خود در دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان  گاه از خط مشی یاد شده خود و آن چه

  باقی خواھیم ماند.

این نشریه به خوبی توانسته است که با به چالش کشیدن سیاست ھای ضد کارگری و ضد ملی جمھوری اسالمی ایران در دفاع از حق و 
رساند و با ارایه رھنمود ھای عملی در تحلیل ھا و مطالب انتشار یافته، فضایی نو از مبارزه حقوق زحمتکشان وظیفه خود را به انجام 

  رسانه ای را در حوزه کارگری رقم زند.

ز بولتن کارگری انعکاس صدای جنبش کارگران ایران است، دست اندرکاران بولتن وظیفه خود می دانند که با توجه به مبارزه کارگران ایران، ا
ی که از حق ھستی و زندگی خود و خانواده شان گذشته اند تا در دفاع از عدالت و حقوق انسانی طبقه کارگر ایران، علیه سیستم کارگران

سرمایه ساالر و فاسد حاکم مبارزه کنند، با تمام ظرفیت ھای خود، در ھمه مجامع بین المللی و در ارتباط با احزاب مختلف و تشکل ھای 
  کارگری، از مبارزه به حق آنان دفاع کرده و تا به آخر پشتیبان کارگران بمانند. بین المللی سیاسی و

بولتن کارگری رسانه ای متعلق به ھمه کارگران و زحمتکشان ایران است، رسانه ای که نه صرفا با پشتوانه نگاه کالسیک به جنبش  
  ران در سراسر جھان است، سیاست خود را انتخاب و عملی می سازد.سال مبارزه کارگ ٢٠٠کارگری بلکه با نگاھی نو که برگرفته از تجربه 

  پرواضح است که وظیفه ما حمایت ھمه جانبه از جنبش کارگری ایران، فعاالن کارگری، تشکل ھای مستقل و ... است.

در فضای مجازی انتشار دھیم تا با  از این رو سعی می کنیم، در گام بعدی بولتن کارگری را با ابزاری "نو" به مراتب گسترده تر و عمومی تر
  سھولت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

بولتن کارگری رسانه ھمه کارگرانی است که برای تحقق مطالبات به حق خود علیه سیستم سرمایه ساالر حاکم مبارزه می کنند، بی 
ما کارگران، معلمان، پرستاران و زحمتکشان، خشت ھای تردید افق روشن فردا ی کشورمان از سنگ الخ ھای امروز می گذرد و مبارزه ش

  و آزادی را محقق خواھند ساخت.  محکم بنای فردای ایرانی ھستند که عدالت

 

 



  

 

 

     
               

 
 

  ٩  صفحه     ٨٩شماره     

  
 

عام شدند. زندانیان مجاھد کافی بود که در  ونه سال پیش چند ھزار زندانی سیاسی بر مبنای پاسخ به یک فرم چند سؤالی قتل بیست
برای اعدام  شد  پاسخشان خشم و نفرت از سازمان مجاھدین منعکس نباشد و پاسخی که ازنظر جوخه اعدام در حکم ارتداد شناخته می

 کرد یزندانیان چپ کفایت م

هللا منتظری، مسئوالن رژیم مجبور شدند به سکوت در مورد این فاجعه پایان دھند و  در یک سال گذشته پس از انتشار نوارھای صوتی آیت
با حمله به سازمان مجاھدین و ارائه تصویر غیرواقعی از زندانیان این سازمان جنایت خود را توجیه کنند ولی کماکان به سکوت در قبال 

زندانیان غیرمجاھد ادامه دادند. جنایتی که توضیح و توجیه آن حتی برای نیروھای پایه رژیم ناممکن است. کشتار بر اساس  کشتار
  ھایی که اگر امروز در سطح کشور انجام شود چند ملیون از جوانان کشور مرتد شناخته شده و مجازاتشان اعدام خواھد بود. پرسش

شده و به اعدام  ای محمدعلی طاھری رھبر حلقه عرفان به دلیل عقایدش شامل سب النبی شناختهازآن فاجعه آق ونه سال پس بیست
و اعدام زندانیان به دلیل اینکه عقایدی متفاوت با قاضیان داشتند  ٦٧دانند که توجیه فاجعه سال  محکوم شده است. مسئوالن رژیم می

اند ولی این مانع آن نشده  ونه سال است که سکوت کرده ن نیست و بیستحتی برای بخش عمده نیروھای وفادار به رژیم اسالمی ممک
  حکم اعدام به دلیل اعتقادات متفاوت در کشور ما پایان یابد  ازآن فاجعه ونه سال پس که بیست

  ایم. حکم اعدام دهھای گذشته در موارد متعدد ما شاھد صدور احکام سنگین زندان و حتی حکم اعدام به دلیل اعتقادات متفاوت بو در سال
ھاشم آغاجری به دلیل ارائه تحلیلی متفاوت از مسئوالن رژیم درباره عاشورا و درخواست حکم اعدام برای آقای اشکوری به دلیل 

ن اظھارنظرھایی متفاوت با مسئوالن رژیم در رابطه باحجاب از آن شمارند. این احکام اعدام اجرا نشد نه به دلیل رد حکم یا کنار گذاشت
را مخالف مصالح رژیم   قوانین مربوطه بلکه به دلیل آنکه مسئوالن رژیم از عواقب سیاسی سنگین اجرای چنین احکامی آگاه بودند و آن

  ارزیابی کردند.

ً اجرا نشود، نشان یا تقاضای اعدام حتی اگر به دلیل مصلحت  صدور احکام زندان و حتی حکم اعدام  اکان دھنده آن است که کم جویی فعال
ّات قوه  اندیشند را تائید می که به گونه متفاوتی از مسئوالن رژیم می  قوانینی وجود دارند که مجازات و حتی اعدام کسانی کنند، و قض

توان نام جنایت بر آن نھاد ابایی ندارند. قوانینی که در شرایطی که  قضاییه کشور را در اختیاردارند که از صدور احکامی که تنھا می
ّاتی که از تکرار فاجعه ملی سال  تواند مبنای تصمیم ھای دیگری حاکم باشد می تمصلح زمانی که    ابایی ندارند، تا ٦٧گیری باشد و قض

ً نفی نشده، تا زمانی که بھاییانی ھستند که به دلیل اعتقاداتشان در زندان ھستند، تا زمانی که  قوانینی چون ارتداد و سب النبی رسما
ھا جنایت نام نھاد در سطوح تصمیم گیران قضایی کشور حضور دارند، تا زمانی  توان بر آن کامی دردھه شصت که تنھا میصادرکنندگان اح

کنند، تا  ھای باالی کشور مسئولیت دارند و از اقدامات خود دفاع می که بازجویان، شکنجه گران و آمران و عامالن جنایات دھه شصت در رده
عام زندانیان سیاسی را برای پست ریاست جمھوری کشور کاندیدا  اصطالح اصولگرایان عامل مستقیم قتل به کاران و زمانی که محافظه

ھای دیگری  ھایی در سایه مصلحت طلبی دھند، تا زمانی که اعتراض به چنین جنایت میلیون نفر به چنین شخصیتی رأی می ١٤کنند و  می
ی کشور ما بدل نگردیده و یادآوری و تالش برای تبدیل مخالفت با آن به یک عاطفه ملی به یک فاجعه تاریخ ٦٧سال   قرار گیرد، فاجعه

  اھمیت سیاسی عملی روز دارد.

 

 تداوم فاجعه ملی                 
 

  مھدی فتاپور                               
 

 آن عاشقان شرزه

 آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند
 رفتند و شھر خفته ندانست کیستند

 فریادشان تموج شط حیات بود 
 زیستند چون آذرخش در سخن خویش 

 ر گشوده ی طوفان که روز مرگمرغان پ
 دریا و موج و صخره بر ایشان گریستند

 می گفتی ای عزیز ! سترون شده ست خاک 
 اینک ببین برابر چشم تو چیستند

 ھر صبح و شب به غارت طوفان روند و باز 
 باز آخرین شقایق این باغ نیستند

 کدکنی محمد رضا شفیعی 

 
 



 
 
 

        
  
  

  ١٠ صفحه    ٨٩شماره     

 بحران خودساختۀ بعدی ترامپ
  جفری لوئیس

  ترجمه از کارآنالین 

 را در تقویم تان ثبت کنید! ٢٠١٧اکتبر  ١٥

تا آن تاریخ دونالد ترامپ باید بار دیگر 
پایبندی ایران به برجام را راست آزمائی 

  کند.
در واقع به یمن خرد سرشار "بزرگترین 

سنای مجلس شورای دنیا"، یعنی مجلس 
روز  ٩٠امریکا، رئیس جمھور امریکا باید ھر 

یک بار به پایبندی ایران به برجام گواھی 
دھد. ترامپ تا حاال دو بار چنین کرده 
است؛ البته ھر دو بار ھم در آخرین فرصت 
ممکن و فقط پس از یک جنگ مغلوبه با یک 

به نام "تیم امنیت  –مشت آدم گلوبالیست 
ن که این عده با و پس از آ –ملی" ترامپ 

استغاثه از او خواسته بوده اند که از پیمان 
برجام پا پس نکشد. ترامپ در مصاحبه ای 

ژوئیه]  ٢٥با روزنامۀ وال استریت [به تاریخ 
گفته است که "اگر به عھدۀ من بود، من 

روز پیش ایرانیھا را متخطی  ١٨٠ھمان 
  اعالم کرده بودم."

ن نکتۀ عجیب و غریب این است که ای
درست به عھدۀ ترامپ است که تحقیق 
کند ایران از برجام تخطی نکرده باشد. اما 
اگر او دست روی دست بگذارد و ھیچ 
ً قطعی  کاری نکند، ممکن است یا تقریبا
است، که کنگره دست به تمدید نابجای 
تحریمھا بزند؛ اقدامی که نتیجه اش به 
احتمال قوی به ھم خوردن توافق برجام 

  .خواھد بود
البته ایرانیھا متوجه این ُخردک نمایش 
پرخاشجویانه شده اند. ھم حسن 
روحانی، رئیس جمھور، و ھم علی اکبر 
صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، 
ً گفته اند که اگر ایاالت منحده تحریمھا  اخیرا
را تمدید کند، ممکن است ایران تعداد 
محدودی از فعالیتھای ھسته ای اش را 

یرد. این اظھارات، چنان که آریان ازسرگ
طباطبائی خاطر نشان می کند، به شدت 
قلب شدند، اما [در مضمون واقعی شان 
ھم] به ما یادآوری می کنند که ایران در کار 
سبک سنگین کردن گزینه ھای خویش 
است.از این قرار وقت یک ھشدار رک و 
پوست کنده فرارسیده است: اگر ایاالت 

کنار بکشد، امکان برای متحده از برجام 
دسترسی ایران به موشک بالیستیک قاره 
پیما با قابلیت حمل کالھک اتمی فراھم 
خواھد شد؛ خیلی سریع، حتی پیشتر از 
آن که ترامپ دفتر ریاست جمھوری اش را 

ایاالت متحده در سال  ترک کرده باشد.
از چارچوب توافق شده با کره  ٢٠٠٣

عد کره شمالی پا پس کشید. سه سال ب
شمالی نخستین سالح ھسته ای اش را 
منفجر کرد و تابستان امسال دست به 
آزمایش موشکھای دوربرد خود زد که قادر 
به حمل سالحھای ھسته ای تا نیویورک و 

  لس آنجلس اند.

اگر ایاالت متحده از برجام کنار بکشد، ممکن 
است ایران نیز ھمچون کرۀ شمالی عمل کند 

ر. روشن است که این و البته حتی سریعت
بدترین سناریو است، اما توجه به رویدادھای 
نوامبر سال گذشته آشکار می کند که وقوع 
 ً رویدادھای نامحتمل و حتی نامتصور ھم ابدا

  منتفی نیست. (...)

اول یک ذره خبر خوب: یکی از اھداف برجام 
این بود که در صورت خروج ایران از برجام، 

برای عبور از "خط   زمانی را که این کشور
) الزم دارد تا بتواند با break outگریز" (

استفاده از تجھیزات شناخته شده اش بمب 
اتمی بسازد، به یک سال و بیشتر افزایش 
دھد. خوب، این ھدف حاصل است! البته به 
نظر من این "تدبیر ابلھانه" ای بوده است، 
دست کم به این دلیل که در صورت گفته شده 

ً از تجھیزات شناخته شده شان، ایرانی ھا قاعدتا
که بر پایۀ تعھدات پیش از برجام ایران تحت 
نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است، 
استفاده نخواھند کرد. بیرون آمدن ایران از 
ً یک بحران یکسالۀ "مرگ یا  آژانس ھم طبعا
زندگی" را ایجاد خواھد کرد، که در جریان آن 

ا فراھم خواھد بود. این راه امکان عمل برای م
ابلھانه ای برای ساختن یک بمب است و به 
لحاظ ژئوپولیتیک به این می ماند که بر 
تأسیسات غنی سازی نطنز تابلوی "بمباران 

  ام کنید!" را نصب کنید.
با توجه به حضور آژانس در ایران در چارچوب 
تعھدات پیش از برجام آن، اگر ایران تصمیم 

سالح ھسته ای دست یابد، بگیرد که به 
ً با احتیاط بسیار دست به عمل خواھد  مطمئنا
زد: ساختن تجھیزات الزم در خفا و تظاھر به 
رعایت تعھدات در علن. چنین روشی تا عبور از 
ً بیشتر از یک سال وقت می  خط گریز قطعا

  برد.
و اما خبر بد این که برای ایران بسیار ساده تر 

اختیار دسترسی به  خواھد بود اگر آژانس از
تجھیزات اتمی ایران در چارچوب برجام ساقط 
ً نیازی به ساختن  شود. آنگاه دیگر اصال
امکانات مخفی برای غنی سازی نخواھد بود. 
در این حالت آژانس دیگر قادر به نظارت بر 
منابع اورانیوم ایران و بر کارگاه ھای تولیدکنندۀ 

ً آژانس خواھان  سانتریفیوژ نخواھد بود. طبعا
بازدید از این تأسیسات خواھد شد، اما ایران 
دیگر زیر ھیچ تعھدی برای پذیرش خواست 
آژانس نخواھد بود. اگر ھم در این حیص و 
بیص ایاالت متحده به عنوان صنعتگر یک بحران 
جدید با ایران شناخته شود، آن گاه دیگر 
حمایت چندانی، حتی در میان متحدان 

ای اعمال فشار بر ایران اروپائی واشنگتن، بر
ً از روی  نخواھد بود تا به آژانس اجازه دھد صرفا
حسن نیت نگاھی به دوروبر تجھیزات اتمی 

  ایران بیاندازد.
ایران در گذشته کوشیده بود مادام که ممکن 
بود تجھیزات غنی سازی اش را مخفی بدارد. 
دستگاه ھای اطالعاتی ایاالت متحده این 

ند اما آیا می توان سامانه ھای کشف کرد
مطمئن بود که کار آنھا کامل بوده است؟ 
واکنش دیگر کشورھا به اتھاماتی که دولت 
ترامپ به ایران وارد می کند، چه می بود اگر 
یک سایت مخفی دیگر در ایران کشف می 
شد؟ دشوار نیست ببینیم که حتی اگر چنین 
چیزی حقیقت می یافت، باز دیگران ترامپ را 

  کردند. باور نمی
و چون پایان دادن به برجام می تواند به معنای 
پایان امکان دسترسی خارق العادۀ آژانس به 
تأسیسات ھسته ای ایران باشد، در صورت 
گفته شده آژانس جز درخواست عاجزانه ای 
برای بازدید از آن سامانۀ مفروض نخواھد 
ً ایرانیھا ھم به سادگی به  توانست کرد. قاعدتا

ست جواب منفی خواھند داد و از ما این درخوا
خواھند پرسید که چه خیالی برای آن سامانه 

  در سر داریم.
البته امکان ضعیفی وجود دارد که آژانس در 
وضعیت اضطراری حادی خواھان یک "بازرسی 
ویژه" شود. ایران موظف است مبتنی بر 
تعھدات پیش از برجام اش در کادر توافق 

ا بپذیرد. اما، چنان که پادمانی، این درخواست ر
از نام آن پیداست، بازرسی ویژه ابزار بسیار 
نامرسوم و خارق العاده ای است. آژانس فقط 
یک بار در یک موقعیت تعرضی این درخواست 

از کرۀ  ١٩٩٣را طرح کرده است: سال 
شمالی. کرۀ شمالی ھم با کنار کشیدن از 
پیمان منع گسترش سالحھای ھسته ای به 

است جواب داد. حتی اگر ایران دست این درخو
به اقدام سنجیده تری بزند، باز ھم می تواند 
در کار وقفه ایجاد کند و راه مذاکره در مورد 
محدودیتھای امر را پیشه کند. نتیجه این که در 
بھترین حالت دسترسی بسیار محدودتر و 
ً در چارچوب  کندتری، نسبت به آنچه قاعدتا

یت مفروض حاصل برجام میسر است، به سا
خواھد شد. تازه اینھا ھمه با این فرض که 
آژانس آمادۀ چنین معارضه با ایران باشد؛ 
آمادگی ای که در برابر سوریه ھم نشان داده 

حاصل خواھد    نشد و به مراتب دشوارتر ھم
شد اگر معلوم شود که این امریکاست که 

  مشکل ساز شده است و نه ایران.
توانند بسیار سریع رخ تمام این ماجراھا می 

بدھند. کافی است نگاھی به جدول زمانی 
برنامۀ ھسته ای کرۀ شمالی بیاندازیم. کرۀ 

از  ٢٠٠٩شمالی بازرسان آژانس را در آوریل 
کشور اخراج کرد و کوتاه مدتی پس از آن 
دست به ایجاد تأسیسات غنی سازی جدیدی 

ماه بعد، وقتی یک  ١٨در یونگ بیون زد. 
مریکائی از سایت بازدید کرد و به دانشمند ا

ھزار سانتریفیوژ در آنجا ٢چشم خود دید که 
ً با این  مستقر شده اند، شوکه شد. احتماال
تعداد سانتریفیوژ می شد در عرض یک سال 
اورانیوم کافی را برای ساختن چندین بمب 
تولید کرد. تنھا سؤالی که می تواند در این 

ان در کار ارتباط مطرح شود این است: ایر
  استقرار چه نوع سانتریفیوژی است. 

   ١٩ادامه در صفحه 
  



 
 

   ١١ صفحه    ٨٩ شماره    

در دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی 
آموختگان دانشگاھی، موضوع  دانش
شورای عالی  ٩٦ / ٢٩/٦ی مورخ  مصوبه

برانگیز به  ھای ابھام اشتغال، برخی نکته
خورد که من ضرورت روشن  چشم می

برای مردم ایران را احساس  ھا کردن آن
 کنم. می

نویس طرح کارورزی  در متن پیش -١
آموختگان دانشگاھی، پرداخت  دانش
ھزارتومانی به  ٤٠٠ی  ھزینه کمک

کارورزان در ھرماه که چیزی کمتر از نصف 
حداقل حقوق و دستمزد شاغالن 

شده بود؛ اما،  رسمی است در نظر گرفته
 ٣٥٠گین در متن مصوب، این مبلغ به میان

ھزارتومانی، بنا به صالحدید 
یافته است که  کنندگان آن، کاھش تصویب

موقع خود به آن اشاره  ازاین به پس
                            کرد؛ خواھم

این مصوبه،  ١ی  در انتھای شرح ماده -٢
ی عامل "  در تعریف " مؤسسه

ی عامل: خوانیم: " " مؤسسه می
باری و ھا، مؤسسات مالی و اعت بانک

ھای دارای مجوز از بانک مرکزی  صندوق
     جمھوری اسالمی."

در اینجا معلوم نیست که این  
ھا عامل چه اقدامی ھستند و  مؤسسه

دارند. شرحی  چه وظایفی را به عھده
ھا  دقیق که ماھیت عاملیت این مؤسسه

              را مشخص کند وجود ندارد؛ 
ای این مصوبه اھداف اجر ٢ی  در ماده -٣ 

بینی  طرح به شرح در پی آمده پیش
                                           شده است:

افزایش قابلیت جذب و اشتغال  -الف 
آموختگان از طریق انتقال مھارت و  دانش

به بازار   تجربه در محیط کار برای ورود
                                      کار.
پایان  ازاین خواھیم دید که آیا پس از پس
ای برای کار مستمر  ی کارورزی زمینه دوره

آموختگان وجود خواھد  و رسمی دانش
  نه؛ داشت یا

وکار  ی کارآفرینی و کسب ایجاد انگیزه -ب
    آموختگان.  در دانش

ی موجود میان  توان رابطه در اینجا نمی
ی کارورزی و این ھدف  گذراننده دوره

. شده برای آن دوره را دریافت بینی پیش
ی کارآفرینی  ترین عامل ایجاد انگیزه مھم

آموختگان وجود داشتن یا  و...در دانش
گذاری  ھای گسترش سرمایه ایجاد زمینه

ملی است که متأسفانه در اینجا راھی 
ارتقای اخالق   اند؛  نگرفتهبرای آن در نظر 

آموختگان که در  ای دانش و صالحیت حرفه
مکن شده تنھا م این بند به آن اشاره

است در بلندمدت و با تضمین کردن 
اشتغال اثربخش باشد که در اینجا 

ھا نشده است  ای به آن اشاره
شکل موردبحث رسیدن به       رو ازاین  و

ی تیر در تاریکی  مثابه این ھدف به
                                  است؛

ی انتقال  " فراھم ساختن زمینه - د
  ."آموخته به بنگاه اقتصادی دانش

قبول بودن آن، به  این نکته نیز ضمن قابل
زمان  دلیل کوتاه و گذرا بودن مدت

  کارورزی، کم اثراست؛

 آموختگان دانشگاھی دستورالعمل اجرایی طرح مصوب کارورزی دانشنقدی بر 
 رضا جباری (آذرنگ) علی

این مصوبه چنین  ٦ی  در ماده  - ٤
شده است: " واحد پذیرنده به  بینی پیش

ً  -نفر شاغل بیمه  ٢ازای ھر شده صرفا
مجاز به پذیرش یک نفر کارورز 

                                                    است.
این بخش از طرح مصوب دست واحد 
پذیرنده را برای پذیرش کارورز بیشتر، حتی 
باوجود برخوردار بودنش از این امکان، بسته 
است و برپایه ی آن برخی از متقاضیان 
ازامکان راه یافتن به فرایند کارورزی محروم 

  می ماند؛
ی  ھمین موضوع، با شدت کمتر درباره

 ٢ی  ی موضوع تبصره ھای پذیرندهواحد
کند که در آن آمده  مینیز صدق  ٦ی  ماده

نفر  ٢یا  ١است: " چنانکه واحد پذیرنده 
ً مجاز  شاغل بیمه شده داشته باشد، صرفا

    به پذیرش یک نفر کارورز است؛
مصوبه آمده است: " طول  ٨ی  در ماده -٥

 ٦ماه و حداکثر  ٤ی کارآموزی حداقل  دوره
ای ھر کارورز متناسب با ظرفیت بنگاه ماه بر

و استانداردھای آموزش مھارت تعیین 
                                                    گردد." می

طول دوره کارآموزی در این مصوبه نسبت  
نویس کاھشی درخور توجه  به متن پیش

یافته است که این موضوع به ناکارآمدی 
  انجامد؛ می بیشتر طرح کارورزی

ی  ھمین موضوع به نسبتی کمتر درباره
کند که در  نیز صدق می ٨ی ماده١ی  تبصره

ھای  آن آمده است: " در برخی از فعالیت
و کمتر برخوردار   مستقر در مناطق محروم

کشور، بنا به تشخیص دستگاه ناظر و 
ی کل تعاون، کار  توافق واحد پذیرنده و اداره

ی ھر و رفاه اجتماعی، حداکثر دوره برا
  است؛ افزایش ماه قابل ٩کارورز تا 

این ماده نیز، شمار  ٢ی  در تبصره
ساعت)  ١٠٠ی کارورزی (  ھای دوره ساعت

   است؛ بسیار نازل و کم اثر

  چه دلیلبه ، ٩ی  ی ماده در تبصره  -٦
   شرکت      شده به ی پرداخت ی بیمه ھزینه
که موضوعی توافق  –گر طرف قرارداد  بیمه

گر و واحد  دو طرف: شرکت بیمهشده میان 
  است مازاد بر تعھد ممکن  –پذیرنده است 

کننده  ( از پیش توافق شده ) با شرکت بیمه
ممکن  حالتی باشد؟ اگر رخ دادن چنین

دلیل آن چیست؟ و اگر ناممکن ،است
  چیست؟ است، دلیل وجود این تبصره

ی ی کارورزی که در  ھزینه سقف کمک   -٧
ھزارتومانی  ٤٠٠نویس ماھی  متن پیش

  متن مصوب ١٠ی  شده بود در ماده تعیین

 تومانھزار  ٣٥٠طور متوسط به  به
سوم حداقل  یافته که نزدیک به یک کاھش

حقوق و مزد رسمی است. این کاھش به 
آنکه، بنا  شده است؛ و حال چه دلیل انجام

صورت مثبت انجام  بر قاعده، اصالح به
داقل گیرد. در ضمن، در ھمین ماده ح می

ھزار  ٢٧٠ی کارآموزی  ی دوره ھزینه کمک
سوم  شده که کمتر از یک بینی تومان پیش

  حقوق و مزد رسمی است. 
ی  بینی دربردارنده این ماده پیش ١ی  تبصره

 ناپذیر است و ممکن نیست حالتی تحقق

  ی ھزینه بر کمک مازاد پرداختی پذیرنده واحد
رسمی انجام دھد، مگر به دالیل کمیاب 

  است:   ای. در این تبصره آمده قی یا خیریهاخال
تواند بر اساس توافق با  واحد پذیرنده نیز می 

ی  ھزینه عنوان کمک کارورز، مبلغی را به
  آموزشی به کارورز پرداخت نماید؛

خوانیم: " دستگاه  این ماده می ٢ی  در تبصره 
یافته از  تواند عالوه بر اعتبار تخصیص اجرایی می

ناظر، از محل منابع خود نیز  سوی دستگاه
نسبت به اجرای طرح با رعایت ضوابط این 

    نماید. دستورالعمل اقدام
ین تبصره نامشخص و مبھم است. معلوم ا 

نیست که دستگاه اجرایی در اجرای مستقل 
ی  ھزینه این طرح مجاز است یا در پرداخت کمک

ً دستگاه  ١٠ی  موضوع ماده به کارورز. اصوال
اینجا مجاز به انجام دادن چه اقدامی  اجرایی در

   ؟شده است
، شرط عدم نیاز به دریافت ٣ی  و در تبصره 

ی آموزش در نظر گرفته شده است  ھزینه کمک
مند  منظور بھره که متقاضی ممکن است به

شدن از حق تقدم در کارورزی به پذیرش این 
شرط تن دھد وگرنه در حالت عادی ممکن 

نیازی  جھی اعالم بینیست کسی از دریافت و
طرح  ١٢ی  در ماده -٨                         کند؛

گونه  گونه حقی برای کارورز و ھیچ مصوب ھیچ
تعھدی برای واحد پذیرنده جھت جذب و 
استخدام موقت یا دائمی او و(شمول) قانون 
کار و تأمین اجتماعی برای کارورز در نظر گرفته 

بند دیگر  نشده است؛ و این موضوع بیش ازھر
 این مصوبه از میزان کارایی، اثربخشی آن می

                                           کاھد؛
مورد    ی منابع مالی ، درباره١٥ی  در ماده - ٩   

  خوانیم نیاز اجرای طرح می
 ھای سازمانھای بالعوض مردمی،  کمک - ج 

مؤسسات  ھای حمایتی، سازمان نھاد، مردم
   : غیردولتی. میخیریه، نھادھای عمو

این بند منابعی مشکوک الوصول را در نظر 
گونه تضمینی برای تحقق  گرفته است که ھیچ

دیگر معنی  عبارت ھا وجود ندارد و به یافتن آن
ی خلیفه بخشیدن  این بخش از مصوبه از کیسه

است. دو بند پیش از آن نیز، بدون درنظرگرفتن 
اقالم  منبع واقعی و مستندسازی آن به قانون و

  نماید؛ معیّن بودجه، بالاثر می
مربوط به فسخ قرارداد  ١٧ی  در ماده - ١٠

  آموزش، ازجمله آمده استپ
اعالم کتبی واحد پذیرنده مبنی بر قطع  - د

آموزش کارورز به دستگاه اجرایی. این بند 
سویه و به سود واحد پذیرنده است و، چون  یک
 ذیرنده ھیچ قید و شرط است، دست واحد بی

ی کارورزی باز را در قطع بالشرط دوره
 -  گذارد؛ عدم رعایت مقررات انضباطی: می

آموزشی واحد پذیرنده توسط کارورز نیز نگاه از 
باال به مسئله است و در صورت اجرای آن 

ی  دست واحد پذیرنده در قطع کردن دوره
  ماند. میکارورزی باز

ھای پذیرفتنی و درخور  تردید برخی نکته بی
    ی اجرا نیز در طرح یید یا مربوط به شیوهتأ
مصوب وجود دارد؛ اما ازآنجاکه ھدف من از  

  نگارش این متن اشاره به موارد ابھام یا
منظور کمک به اصالح  اکارآمدی طرح، به

جویی  منظور صرفه احتمالی آن بوده است، به
گذرم و  ھا می در زمان از اشاره کردن به آن

  .اثر نماند دھایم بیامیدوارم که پیشنھا
                                                            
    



 
 
  
  
  
  
 

   ١٢ صفحه   ٨٩ شماره    

 ساله سوریه در حال پایان یافتن است؟ آیا جنگ داخلی خونین و ھفت
  تقی روزبه

اگر سخنان مھم نماینده ویژه سازمان ملل در مورد سوربه را بپذیریم، خبر خوشی درراه است و بارقه ھائی از امید به پایان یافتن این 
کنند و جبھه  شود و این در حالی است که اسد و جبھه حامی او احساس پیروزی می غایت ویرانگر و ضد انسانی دیده می جنگ به

کردند دلیل ناکامی خود را تغییر  ھا حمایت می وزیسیونی که کشورھای بزرگ غربی و ترکیه از آنمقابل احساس شکست. اپ
تبع آن اولویت  ھای خود و به ھا، از برکناری یا سرنگونی اسد به سمت مقابله با داعش و الجرم تغییر اولویت ھای این دولت سیاست

ھایشان، اپوزیسیون  مل ترکیه و فرانسه و آمریکا بودند که با تغییر اولویتھا شا دانند. عمده حامیان آن ای خود می حامیان منطقه
ً و به الحمایه آن تحت تدریج به محاق رفت. البته عامل دیگر و بھمان اندازه مھم، افزایش مداخله و حمایت قاطع حامیان اسد از  ھا عمال

ای  نفس تازه د اسد رقم زدند و به ارتش از رمق افتاده او اعتمادبهوی یعنی روسیه و ایران از دمشق بوده است که موازنه قوا را به سو
نفری ادلب جابجا یا بھتراست بگوییم رانده شدند، بشار اسد نقاط  که مخالفان از مناطق مختلف به استان دومیلیون بخشیدند. درحالی

عنوان سوریه "مفید"  دارای منابع انرژی را به استراتژیک دمشق و حلب، حمص و ... و مراکز ساحلی طرطوش و الذقیه و... و مناطق
رود. البته از یاد نبریم  شده نیست اما در جھت برتری وی پیش می تحت کنترل خود قرار داده است. گرچه ھنوز ھم اوضاع خیلی تثبیت

ً با یک اگر بزرگ ھمراه است، اگر که اسد سرمست پیروزی نشود و حاضر به مصالحه  ھای خود که گزارش نماینده سازمان ملل نھایتا
جز نقاطی که درگیر داعش و ...  بس سراسری ( به سیاسی باشد.... و اگر که خود را پیروز جنگ اعالم نکند و آماده پذیرش اعالم آتش

ً تن به انتخابات آزاد و عادالنه بدھد... . وگرنه ھمان است) و یک راه ھم گفته است طور که او  حل سیاسی پایدار باشد و اگر که نھایتا
وانفعال مھم دیگر در این  ھای جدید البته ابتدائأ چریکی باشد و به مدت یک دھه ادامه داشته باشد. فعل ممکن است سرآغاز جنگ

نوعی بیانگر پایان  چنین شکست عنقریب داعش در رقه (سقوط دومین پایتخت داعش پس از موصل ) و دیرالزور است که به عرصه ھم
  چنین در عراق است.  خالفت" و صاحب خاک در سوریه و ھم -در قد و قامت یک "دولتیافتن حضورداعش 

کننده است و طبیعی است که پیدا شدن امیدھایی به پایان یافتن یک جنگ خونین و ویرانگر داخلی  البته ھردوی این خبرھا خوشحال
ھای امید  ال نکند، و شایسته است که از ھمین بارقه(و با ماھیتی نیابتی) رخدادی نیست که کسی از آن خوشحال نشود و استقب

تازی و استبداد  ھای بحران و انفجار خشک نشود، ازجمله، ھم یکه ھمه روشن است که تا ریشه بااین به صلح ھم حمایت شود. 
انی صورت نگیرد، ای و جھ ھای منطقه امان داخلی و ھم توافق کارگردانان اصلی یک جنگ نیابتی، یعنی توافقی در سطح قدرت بی

امکان به باد رفتن امیدھای به وجود آمده نسبت به برقراری صلح ھمواره وجود خواھد داشت. نباید تصور کرد که عمده کردن مقابله با 
ھاست. برعکس تھدید آن منافع به دلیل  ای و ژئوپلیتیکی آن ھای غربی به معنی کنار گذاشتن اھداف دیگر منطقه داعش توسط دولت

ً در برابر  عنوان یک خطر بالفعل موجب شد که رقبای منطقه یابی داعش به قدرت ای و جھانی، برای نجات آن منافع ھم شده موقتا
ناپذیر و ناخواسته،  طور اجتناب ای و توازن قوا به دشمن مشترکشان ھمسو شوند، گرچه چنین سیاستی با توجه به معادالت منطقه

ای  گردید. ازآنجاکه چنین توافقی از پشتوانه یک توافق بلندمدت و پایدار بین رقبا در سطوح منطقه موجب تقویت جبھه حامیان اسد می
عنوان خطر عمده و بالفعل از معادالت منطقه، چنین توافقی را شکننده کند.  بسا خارج شدن داعش به و جھانی برخوردار نیست، چه

ھای  ھای ھژمونی طلبانه دیگر قدرت نطقه کردستان سوریه و منازعات و رقابتھا و اھداف دولت ترکیه در م وجود دالیلی چون اولویت
ای  ھای فرا منطقه افزاید. گرچه جنبه ھای فوق می ای و یا جھانی که جنگ نیابتی بازتابی از آن بوده است، بر دامنه نگرانی منطقه

برآمده از آن و نیز فشار سرریزشدن این بحران به اروپا و  ھای بحران انفجاری سوریه مثل انفجار پدیده مھاجرت و پناھندگی و تراژدی
ھای مھم و مکملی برای پایان دادن به  نوبه خود انگیزه ھا و... و باالخره فشار افکار عمومی جھان به نگرانی از قدرت گیری فاشیست

کند و طرف  ک طرف احساس پیروزی میھمه اگر این واقعیت دارد که ی ھا به وجود آورده است؛ بااین ساخت قدرت این فاجعه دست
  تواند پاشنه آشیل مذاکرات جدید باشد. دیگر احساس نه اگر شکست که نوعی ناکامی، ھمین می

باشد که   ھای سیاسی ی  تواند آغازگر جنگ که چگونه پایان یابد، می ای دیگر، بسته به آن اگر جنگ ادامه سیاست است به شیوه
ھای منازعه در سوریه باوجود پیدا شدن  بس و توافق محتمل طرف ردد. بنابراین تحقق آتشھای گرم آتی گ خود مقدمه جنگ

ھای مشابه گذشته، و علیرغم ضرورت ھائی که حکم به پایان دادن آن  تری در قیاس با تالش انداز امیدوارکننده ھای تازه و چشم نشانه
ھای بزرگ رقیب، شکنده است. درواقع اگر بستری  ل ضمنی بین قدرتکند، اما در ذات خود به دلیل فقدان پشتوانه توافق الاق می

ھای برآمده از این رؤیاھای متفاوت  بسا متضاد. یکی از چالش با رؤیاھای متفاوت و چه  مشترک ھم وجود داشته باشد بستری است 
ای آن نیست. و ازقضا یکی از دالیل  طقهوجه مقبول آمریکا و متحدان من ھیچ ای حکومت اسالمی ایران است که به ھمانا اھداف منطقه

ای جمھوری اسالمی به نحو  ھای منطقه رغبت ترامپ به عمده کردن داعش، فراھم کردن شرایطی است که بتواند با نفوذ و سیاست
  ورتر شدن است. که ھمین رقابت در سطح جھانی بین آمریکا و روسیه نیز در حال شعله تری مقابله کند. ھم چنان قاطع

ً در داخل سوریه شرایط گفتگو و حضور و مشارکت سیاسی برای ھمه  یابی به مصالحه ستد  ای پایدار نیازمند آن است که اوال
ھای رقیب فراھم گردد. به ھمین دلیل در غیاب چنین  نوعی گفتگو و مصالحه بین قطب ھا گشوده شود و در سطح جھانی ھم به طرف

ً  ود که خود شانسی برای صلح و گامی به جلو است، اما تا فراھم شدن توافقشرایطی پایان جنگ گرم اگر ھم مسجل ش ھای نسبتا
ھا با وضعی شکننده و نوعی حالت نه جنگ نه صلح ھمراه باشد. بدیھی است که طرفین با روی میز  بسا برای مدت پایدار، چه

ً ساز کنار رفتن بشار اسد را کوک میکه وزیر خارجه فرانسه مجدد گذاشتن مطالبات حداکثری خود شروع کنند. چنان کند و یا شاھد  ا
ھای جنگی و ھرگونه نقض حقوق بشر از ھر سو،  پرونده حمالت شیمیائی بشار اسد ھستیم. البته مطرح کردن جنایت فعال کردن 

ھای  آن از سوی قدرتتوسط مجامع حقوق بشر ضرورتی انکارناپذیراست و مغایرتی ھم با مذاکرات و برقراری صلح ندارد، اما طرح 
  زنی حول منافع خود امر دیگری است. ای برای چانه پایان دادن جنگ و برقراری صلح و یا وسیله اندازی به  عنوان سنگ درگیر در جنگ به

توان گفت که ھمه باید مدیون داعش باشیم! اگر ھم امکان صلحی ولو شکننده در سوریه  به طنز می در پایان،
عروج مجدد آن، اولویتیرا که  کابوس ز ترس داعش بوده است! و امیدوار باشیم که نگرانی ازا شده باشد، فراھم
چنین  باھم ھمسو کردھم چنان پابرجا بماند! ... ھم طور نسبی ای رابه ای و فرا منطقه ھای منطقه ھا و قدرت دولت

  توان امید بست! ران میھا برای کنترل بح انگیزه اروپائی نیز فشار آفکارعمومیعلیه جنگ و اھرم به

 ---------------------------  

  ھا بندی آن ھا و صورت ): نگاھی به چالش١جھان به کدام سو می ورد( -*

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2017/08/blog-post_24.html…  

  :اند نماینده سازمان ملل: اپوزیسیون سوریه بپذیرد که در جنگ پیروز نشده 

https://www.radiofarda.com/a/f4_un_di_mistura_syria_opposition_accept_no... 

ای  ھای منطقه ازقضا یکی از دالیل رغبت ترامپ به عمده کردن داعش، فراھم کردن شرایطی است که بتواند بانفوذ و سیاست   
    تری مقابله کند. جمھوری اسالمی به نحو قاطع

 

http://taghi-roozbeh.blogspot.de/2017/08/blog-post_24.html
https://www.radiofarda.com/a/f4_un_di_mistura_syria_opposition_accept_no...


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه    ٨٩شماره     

در اینجا بار دگر، مسئولیت وارث  "مسئولیت
است. چه بخواھند، چه بدانند و یا ندانند، 

ھای کره ارض، امروز به میزانی  ھمه انسان
وارثان مارکس و مارکسیسم ھستند، وارثان 

ً بی ھمانندی در شکل  پروژه و یا نوید مطلقا
ً  فلسفی و علمی اش. شکلی که اصوال

 غیرمذھبی است، مذھب به معنای اثباتی
ای نبوده، پس ملی نیز  ان، اسطوره

  ژاک دریدا، اشباح مارکس    نیست."

 ---------------------------------- 

طور  زمانی که مارکس در آخر عمر به
ناپذیری بر روی شاھکارش سرمایه  خستگی
کرد به دوستش انگلس پیشنھاد کرد  کار می

کتاب "شاھکار گمنام"اونوره دو بالزاک را 
ن داستانی بود که تأثیر زیادی بر بخواند. ای

 ِ مارکس گذاشته بود. طی ده سال فرنھوفر
کند تصویری از زنی که  نقاش تالش می
بر روی بوم به تصویر   عاشقش است را

عیب و نقص بودن  کشد. اما وسواس بی
ھرروز   دھد. اثرش ھمیشه او را عذاب می

دھد و شاھکارش  قسمتی را تغییر می
شود . فرنھوفر حاضر  گاه حاضر نمی ھیچ

در معرض نمایش قرار دھد.   نیست ھنرش را
  ای وقتی شاھکارش را به عده  درنھایت،

جز یک نقاشی  ھا به دھد، آن نشان می
ھای  نامفھوم مملو از خطوط نامربوط و رنگ

یابند. نقاش  ریخته چیز دیگری نمی ھم به
روز بعد    سوزاند. ناامید، ھمه آثارش را می

  کنند. پیدا می   او را  جان جسد بی

  داستانی است در مورد  شاھکار گمنام
در   ھنرمندی که در جستجوی کمال است.

ھای خود را در  ھنرمند تئوری  طی داستان،
مورد ھنر، که از آن طریق باید شاھکارش را 

ازجمله اینکه    کند. فھمید، بیان می
در راز و رموز شکل نفوذ کرد و   بایست می

ت اجسام را فھمید . او از زمان جوھر و حرک
خواست چیزھا  خودش بسیار جلوتر بود و می

ای متفاوت از دیگران ببیند.  گونه را از باال و به
خوبی درک  رو از طرف معاصرینش به ازاین
مارکس نقاط   جھت، فرنھوفر و شد. بدین نمی

جز  به   مارکس نیز  مشترک مھمی داشتند،
ارھا اش که مجبور شد ب کمال طلبی

ای  گونه شاھکارش را بازنویسی کند، آن را به
قرن، بحث در  نوشت که ھنوز بعد از یک و نیم
  مورد منظور واقعی او ادامه دارد.

ھای متعددی  ب بنا بر طرح اصلی قرار بود کتا
نوشته شود اما مارکس توانست فقط جلد 

پینه  اول را منتشر کند و انگلس بار وصله
م را به عھده گرفت. کردن جلدھای دوم و سو

ھای ارزش  کائوتسکی بار قسمت تئوری
که ترجمه  اضافی را بر دوش کشید. ھنگامی

روسی کتاب به اداره سانسور تحویل داده 
شد، اداره سانسور در ارزیابی خود از کتاب 
نوشت که کتاب توسط یک سوسیالیست 

شده است اما متن، علمی و پر از  نوشته
درنتیجه، "در ھای ریاضی است و  فرمول

روسیه تعداد کمی کتاب را خواھند خواند. و 
بسیار کمی آن را درک خواھند نمود."    افراد

درست به ھمین خاطر، اجازه چاپ به آن داده 

نسخه کتاب   ٩٠٠تمام    وجود، شد. بااین
  سرعت به فروش رسید. به
برخی از چیزھایی که ما در مورد  

ً ربط مارکسیسم خوانده زیادی  ایم احتماال
به خود مارکس ندارد. انگلس تالش زیادی 

به شکل   ھای مارکس را نمود تا اندیشه
   تری در اختیار ھمه قرار دھد و ساده
   ھای ناگفته را تا حدی جبران کند. بخش
آنچه مارکسیسم    رو برخی معتقدند ازاین

شود، شاید بایستی انگلیسم  خوانده می
ت که توان گف طورکلی می به  اطالق شود.

گیری مارکسیسم ، در اکثر  در فاز اول شکل
   موارد رھبران بزرگ جنبش کارگری خود

مجبور   حال، بودند، اما درعین    تئوریسین
   بودند برای مسائل عاجل روزمره نیز

ویژه تأکید  تصمیم بگیرند. در این دوره به
ھای اقتصادی مارکسیسم  زیادی بر پایه

با توجه   مسائل سازمانی نیز،  شد. اما،
در    به استقبال عمومی از مارکسیسم،

از طرف دیگر    رأس توجه قرار داشت.
ھای مارکس در  بسیاری از نوشته

برخی از    نبودند، درنتیجه،  دسترس
مطالبی که وارد مارکسیسم شدند، 

دقت الزمه را داشته باشند.  توانستند  نمی
گیری فاز  بعد از انقالب اکتبر ما شاھد شکل

شویم. در  شناسی می از مارکس دیگری
دسترسی به    با  ای این فاز، عده

ویژه  ھای اولیه مارکس، به نوشته
   سعی نمودند  ،١٨۴۴ھای وی از  نوشته

سیمای جدید و کمتر اقتصادی از مارکس 
به وجود آورند. در این دوره مارکس جوانی 

ھای انسانی بود، سر  که مملو از ایده
ومانیستی پا برافراشت. و مارکسیسم ا

مارکس جوان در مقابل مارکس پیر   گرفت.
   ای توانستند قرار داده شد و عده

مارکسیسم اقتصادی و حزبی دوره اول را 
از دھه    شدت موردانتقاد قرار دھند. به

مرحله  شناسی وارد  شصت به بعد مارکس
  شد.  جدیدی

ً بر تفاوت مارکس   در این مرحله مجددا
، چیزی که جوان و پیر تأکید گشت

ھای اومانیست بر آن پای  مارکسیست
فشردند. اما در این مرحله که لویی  می

التوسر سردمدار آن بود، بر این نکته تأکید 
ھای  شد که برداشت درستی از نوشته

اقتصادی مارکس صورت نگرفته است. 
التوسر، درک لنینی از ایدئولوژی را تغییر 

   یسهداد. در ھمین زمان با انتشار گروندر
اطالعات بیشتری در اختیار پژوھشگران 
قرار گرفت، اما جالب اینکه طرفداران 

ھا را که حاوی مطالب  التوسر این نوشته
مورد   جالبی در مورد کاپیتال بودند

توجھی قراردادند. در این دوران  کم
یورگ -پژوھشگران آلمانی چون ھانس

ھاوس، میکائیل ھاینریش،... به بررسی  بک
ً بعد از مجدد آثا ر مارکس پرداختند. طبعا

ً موجود، مرحله  فروپاشی سوسیالیم واقعا
ھای دیگری  نوشته   جدیدی شروع گشت.

از مارکس در اختیار پژوھشگران قرار گرفت. 
ویژگی این مرحله این است که برخی از 

شناسان به دنبال دوره بندی کردن  مارکس

مراحل تکامل اندیشه مارکس نیستند. 
خواھند در درجه اول مارکس پیر  ھا نمی آن

را در مقابل مارکس جوان قرار دھند. ویژگی 
ابھامات و تناقضات    این دوره این است که

ً، کار  مارکس در نظر گرفته می شود. مثال
مجرد یکی از موضوعات مھم نظریه مارکس 

گاھی از آن تعبیری   است، اما او
  فیزیولوژیکی و گاھی اجتماعی داشت.

یولوژیکی مارکس در چاپ اول نقد تعبیر فیز
ً به   اقتصاد سیاسی وجود داشت، ولی بعدا

ھنگام چاپ اول جلد اول سرمایه حذف 
که دوباره در چاپ دوم ظھور کند.  شد، تا این
به معنی عدم اطمینان مارکس   آیا این رفتار

امروز با توجه   در این مورد مشخص نیست؟
این به چنین شک و تردیدی، چقدر باید بر 

بخش از تئوری مارکس تأکید کرد؟ ازآنجاکه 
کرد،  مارکس در دوران مشخصی زندگی می

زمان خود مانند  متأثر از متفکران بزرگ ھم
داروین، اسپنسر، میل و غیره بوده است.آیا 

توان با توجه به نظرات این افراد و  می
حوادث آن زمان برخی از نکات مبھم و یا 

  متناقض را بھتر فھمید؟
که از  یجه اینکه امروز ما ھنگامینت

گوییم و یا چیزی را  مارکسیسم سخن می
کنیم ، باید  به مارکسیسم منتسب می
باوجودآنکه    قدری احتیاط به خرج دھیم.

ھا و نفوذ آنان نسبت به  تعداد مارکسیست
 ً دوران قبل از فروپاشی سوسیالیسم واقعا

ای  بسیار اندک است، اما ھنوز عده   موجود
را مارکسی و نه مارکسیست خطاب خود 
وسیله خود را در معرض  کنند، تا بدین می

 ً   نادرست قرار ندھند.  اتھامات احتماال
ھای  ترین تئوری ترین و پرمجادله یکی از مھم

است.   مارکس، تئوری ارزش اضافی
ھایی  حال این تئوری یکی از تئوری درعین

است که کمتر از ھر تئوری دیگر او درک 
ھای سیاسی و  باعث مجادلهشده و 

  علمی زیادی تا به امروز گشته است.
  

  تئوری ارزش مارکس

برنشتاین   احمد پورمندی در رابطه با نقش
دمکراسی  سوسیال  گیری افکار در شکل

ھا،  نویسد: "بعد از انشعاب کمونیست می
دموکراسی که تا آن زمان بخش - سوسیال

ھا سوسیالیستی و چپ را  بزرگی از گرایش
تری  تر و شفاف گرفت، جنبه خاص در برمی

تدریج برمدار اندیشه کسانی  یافت و به
کلی  نظیر ادوارد برنشتاین، در مسیری به

متفاوت با کمونیسم تکامل یافت. برنشتاین 
ھای تئوری و فعالیت  ضمن آنکه پایه

دموکراسی را دکترین مارکس و - سوسیال
دانست، درزمینٔه ماتریالیسم  انگلس می

یخی، ماتریالیسم دیالکتیک، تئوری ارزش تار
اضافی، تئوری بحران، تئوری انباشت، 
تئوری دولت و اعتقاد به نقش انقالب، 
نظرات مارکس را مورد نقد قرارداد." (احمد 
پورمندی، عدالت از دیروز تا فردا، نشریه 
میھن) او سپس خواننده را به مقاله حبیب 

ا مارکس پرزین در مورد اختالفات برنشتاین ب
  دھد.  ارجاع می

...  
  ١٤ادامه در صفحه 

  

 »اشباح مارکس«
 دمکراسی پاسخگوی مشکالت امروز است؟ آیا سوسیال

  
 رضا جاسکی



  
  

   ١۴ صفحه   ٨٩ه  شمار    

  ... دمکراسی آیا سوسیال
  ١٣ادامه از صفحه 

اما اصل ماجرا در رابطه با تئوری ارزش چه 
 بود؟

االخره توانست انگلس ب  ١٨٩۴در سال 
جلد سوم سرمایه را منتشر کند. ادوارد 
برنشتاین در رابطه با آن سری مقاالتی را 
در نشریه عصر نو منتشر کرد و در پایان 
این مقاالت نوشت، اکنون دیگر شکی 
باقی نیست که سوسیالیسم یک علم 
است. انگلس این مقاالت را "بسیار 
مغشوش"ارزیابی کرد. در این زمان، 

اران تئوری مطلوبیت نھایی طرفد
-ھا) و در رأس آنان بوھم (مارجینالیست

باورک حمالت خود را به تئوری ارزش 
مارکس آغاز کرده بودند. برنشتاین فکر 

کرد که پاسخ ھمه انتقادات را در جلد  می
یابد. انگلس تالش نمود که در  سوم می

  ھا را بدھد اما برنشتاین حد توان پاسخ آن
ھای مارکس در جلد سوم  نوشته نه دست

و نه توضیحات انگلس را کافی تلقی 
ننمود. چند سال بعد او به این موضوع 

  باره دوباره بازگشت .حبیب پرزین دراین
نویسد: "برنشتاین معتقد بود ارزش به  می

شکلی که مارکس مطرح کرده وجود 
خارجی ندارد، و تنھا واقعیت اقتصادی 

را فقط  قیمت است. او تئوری ارزش کار
یک فرضیه یا توجیه فکری قیمت 

(حبیب پرزین، رویزیونیسم   دانست."
  ادوارد برنشتاین، اخبار روز)

مارکس کتاب کاپیتال را بر اساس طرح 
بسیار مشخصی نوشت. او بنا بر سیستم 

به   دیالکتیکی ھگل، از عام شروع نموده و
در جلد اول   رو، خاص رفت. از این   سمت

ترین شکل  ابتدایی کتاب سرمایه، از
واقع او به این  کاالیی شروع نمود. در

صورت کاال را در شکلی بسیار ساده مورد 
گام  بررسی قرارداد و سعی نمود گام

پیچیدگی قضیه را بیشتر نماید. ھدف وی 
ترین  ترین و عام به تصویر کشیدن مھم

قوانین اقتصاد کاالیی بدون در نظر گرفتن 
سازد و  چیده میموضوعاتی که قضیه را پی

ترین مبانی تولید  تواند بر عام یا اینکه می
  کاالیی سایه افکند، بود.

پس از مرگ مارکس این سؤال مطرح شد 
که تولید کاالیی ساده بدون در نظر گرفتن 
تغییرات عرضه و تقاضا، دستمزدھا، ترکیب 
ارگانیک سرمایه، تخصص،... چه دردی را 

طه انگلس به در این راب  تواند دوا کند؟ می
قضیه از بعدی تاریخی نگاه کرد و معتقد 
بود که تاریخ بستر گذار اشکال ساده به 

توصیف   رو آن پیچیده است و ازاین
داری است.  ای پیشاسرمایه مرحله

  ای که که بر اساس نوشته درحالی
کائوتسکی در اوایل قرن بیستم در سال 

منتشر نمود، مارکس کاپیتال را بر  ١٩٠٣
دیگری قرار داده بود. این نوشته پایه 

کس واقع نشد تا اینکه  موردتوجه ھیچ
اقتصاددان اتحاد شوروی، ایزاک ایلیچ 

ای در  کننده روبین توانست توضیح قانع
رابطه با این قضیه ارائه دھد. بنا به گفته 

بر اساس تجرید عقالنی و   مارکس    او،
مدلی ساده که تجریدی از واقعیت بود 

بود. مدل    تاب سرمایه را نوشتهجلد اول ک
کاالیی ساده وی، برخالف تصور برخی، 

داری را توضیح  تولید پیشاسرمایه
کتابی در این  ١٩٢۴داد.روبین در سال  نمی

با   رابطه نوشت . متأسفانه وی در ارتباط

ھای خونین استالین به طرز فجیعی  تصفیه 
به قتل رسید و ارزیابی وی که متفاوت از 

آن زمان بود نیز به فراموشی  درک رسمی
سپرده شد تا اینکه چند دھه بعد موردتوجه 

  قرار گرفت. اما نظریه ارزش چه بود؟
بنا بر تعریف مارکس، کاال دارای دو ویژگی 

دارای ارزش مصرفی است.   آن  است. اول،
ارزش مصرفی کاال مربوط به محتوی مادی 

شود که  چیزی که باعث می  آن است
خاطر ارزش مصرفیش آن را  ھا به انسان

توانند به خاطر دالیل  بخرند. خریدارھا می
گوید،  مختلفی یک کاال را بخرند. مارکس می

ً اینکه آن ھا از شکم  ویژگی این نیازھا، مثال
گیرند یا خیال، ھیچ فرقی در  سرچشمه می

دیگر اینکه مھم    کند. اصل قضیه ایجاد نمی
را که کاال چگونه نیاز انسانی    نیست

ً مانند مواد غذایی  برطرف می کند، مثال
طور غیرمستقیم از  سرعت و یا اینکه به به

طریق یک ماده تولیدی که در کاالی دیگری 
ارزش مصرفی    گیرد. مورداستفاده قرار می

یک کاال بیانی است از کیفیت ان. اما ما 
توانیم دو کیفیت را با یکدیگر  نمی

بایستی کنیم. برای این منظور ،  مبادله
کنیم. .  ھای ھمسنگ را مبادله کمیت

ای، جوھر  مارکس از ارزش، ارزش مبادله
برد. ھر کاالیی ارزش  ارزش نام می

توانیم  از این طریق ما می   ای دارد. مبادله
ً دو لیتر شیر را با یک کیلو تخم مرغ  مثال

کنیم. به ھنگام خریدوفروش، ارزش  مبادله
بادله آن یک کاال خود را به شکل ارزش م

  دھد. نشان می
شده بود  از زمان اسمیت و ریکادو مشخص

ارزش محصول کار انسانی است. به    که
ھنگام مبادله میزان کاری که در تولید کاالھا 

ادام    شوند. صرف شده است، مقایسه می
اسمیت به ھنگام توضیح سود در تولید 

به مسئله ارزش اضافی     کاالیی ساده
کند که از طریق  ی میخورد، اما سع برمی

  و  ”embodied labourتعریف دو نوع کار، "
"labour commanded”    .مسئله را دور زند

مارکس با تعریف ارزش اضافی نشان 
جز دستمزد خود، ارزش  دھد که کارگر به می

کند که کارفرما به ھنگام  اضافی تولید می
عنوان سود تصاحب  فروش کاال آن را به

  کند. می
جز  در رابطه با تئوری ارزش مارکس، به

صد سال گذشته  نظرات روبین ، در طی یک
اقتصاددانان مارکسیست و غیر مارکسیست 

قسمتی از    وجدل ھستند. در حال بحث
متأثر از    انتقادات برنشتاین به مارکس،

در حد توان   من  باورک بود.-نظرات بوھم
طور خالصه نظر ھاینریش،  به  خود،

ناس متأخر آلمانی که برخی ش مارکس
  برانگیز نیز شده است، ازنظرھایش جنجال

  دھم. را شرح می
داری  ھسته مرکزی انتقاد مارکس از سرمایه

در تئوری ارزش او قرار دارد. در تئوری 
اسمیت و ریکاردو، ارزش   کالسیک ارزش

کاال بر اساس کار موجود در کاال تعیین 
ھا،  الیستھا، مارجین شود. در مقابل آن می

معتقد بودند که ارزش   باورک،- ازجمله بوھم
بر اساس مطلوبیت آن و از طریق قانون   کاال

شود. مارکس  عرضه و تقاضا تعیین می
خصوصیت دوگانه    معتقد به تئوری دیگری ،

کار تولیدی بود. بر اساس نظر مارکس، 
ارزش یک کاال نه بر اساس کار مشخص 

ً کار آھنگر ، بنا و غ در یک کاال   یره)،(مثال
شود. در جامعه  کار مجرد تعیین می  بلکه

متناسب با سطح فنی تولید، کار اجتماعی 

شود ، ارزش  الزمی که صرف تولید کاال می
یک مبل    کند. بنابراین ، کاال را تعیین می

شود،  توسط کار مشخص یک نجار تولید می
و توسط کسی که نیاز به مبل دارد، 

حال، مبل  درعین  شود. خریداری می
توان  دربردارنده کار مشخصی است که می

  آن را تا حد یک کار مجرد تقلیل داد.
اما، این مگر ھمان تئوری اسمیت نیست؟ 
نه. در تئوری اسمیت ارزش جز ذاتی 
کاالست. در تئوری مارکس، بر خصلت 

شود. یعنی اینکه یک  دوگانه کاال تأکید می
  معینیکاال بایستی دارای ارزش مصرفی 

ھا  خریدار آن را بخرد. اگر ده  باشد تا اینکه
اتومبیلی   کارگر با صرف صدھا ساعت کار،

را تولید کنند که بفروش نرسد، آن اتومبیل 
 ً ارزشی ندارد. اما ارزش مصرفی کاال، مثال

تولیدکننده، نانوا،   نان، که بر اثر کار مشخص
  شود را باید بتوان به کار مجردی تعیین می

کسانی که در پروسه کار دخالت  از ھمه که
دارند، بدون در نظر گرفتن اختالفات و 

پل سوئیزی   ھایشان تقلیل داد. مھارت
گوید: "کار مجرد، در معنای  باره می دراین

ً صریحش این است که ھمه  کامال
ھای که یک نوع کار را از دیگری  ویژگی

طور  گیرد. به کند، نادیده می متمایز می
طور که مارکس  کار مجرد، ھمانخالصه، 

دھد، معادل "کار  وضوح نشان می به
طورکلی"است؛ چیزی است که در ھمه  به

  ».ھای انسانی مشترک است فعالیت
  بنا به گفته ھاینریش مارکس در چند مورد

کند.  می  تعبیری فیزیولوژیکی از کار مجرد
ً اینکه در ھمه کارھای مجرد، از مغز،  مثال

شود. به عبارتی،  تفاده میدست، انرژی اس
"ھمه کارھا.. مصرف نیروی کار در معنای 
فیزیولوژیکی آن ھستند و به خاطر ویژگی 

انسانی یا کار مجرد انسانی،    یکسان کار
این تعبیر، با    کنند ." ھا را ایجاد می ارزش

گیرد.  تعریف اصلی وی در تناقض قرار می
این حالت بازگشت به ادام اسمیت است، 

  توان به این نتیجه رسید که ه از آن میچراک
کار فردی که در تولید یک کاالی مشخص به 

شود، ارزش کاال را تعیین  کار گرفته می
  کند. می
در تعبیر عمومی وی، ارزش یک رابطه   اما

که کاالھا به ھنگام  اجتماعی است. وقتی
گیرند، آنگاه  مبادله در مقابل یکدیگر قرار می

ھا دارای  تیجه رسید که آنتوان به این ن می
ھستند و جزئی   اجتماعی الزم   میزان کار

از کار مشترک اجتماعی محسوب 
در   که کاالھای متفاوت شوند. "وقتی می

ھا کار  دھند، آن مبادله خود را معادل قرار می
مثابه کار انسانی معادل در  متفاوت خود را به

گیرند.". بنابراین به ھنگام مبادله،  نظر می
شوند و  خصوصیات مشخص کاالھا حذف می

گیرد. مطابق این تعریف،  تجرید صورت می
ارزش در درون کاال قرار ندارد، ذاتی آن 
نیست. بنابراین، این نسخه مارکسی 

بر تفسیری اجتماعی و نه طبیعی از  تکیه
تئوری ارزش دارد. این تئوری ادامه تئوری 

  نیست.   اسمیت یا ریکاردو
به ھنگام مبادله دارای    اگر کاالھا فقط 

توان از  شوند پس نمی ارزش مبادله می
وجود کار مجرد در کاال صحبت نمود. کار 

کند که  مجرد فقط وقتی معنی پیدا می
کاالھا به شکل جمعی در مقابل یکدیگر قرار 

شوند. ارزش کاالھا بیان ارزش  داده می
  ھا نیست.  جداگانه آن

...  
   ١٥ادامه درز صفحه 

  



  

  

   ١۵ صفحه    ٨٩شماره     

  ... دمکراسی آیا سوسیال 

  ١٤ادامه از صفحه 

در ھمه جوامع غیر کاالیی ھم کار 
اجتماعی مشترکی وجود دارد، اما در این 
 ً جوامع، کار فردی صنعتگران در آن کامال
آشکار است. وجه مشخصه یک جامعه 

وصی است کاالیی این است که تولید خص
و ویژگی اجتماعی آن نه در موقع تولید 
بلکه در زمان مبادله خود را نشان 

دھد. کاالھا قبل از مبادله وجود ندارند  می
مثابه محصوالت مجزا  توانند به نمی   و

ھا قبل از مبادله  ارزشی داشته باشند. آن
محصوالتی باارزش مصرفی ھستند. 

رو، کار مجرد چیزی نیست که به  ازاین
کاالھا از طریق ویژگِی طبیعی کار اضافه 

"شکل اجتماعی کار در جامعه   شود.
ِ مجرِد معادل داری به سرمایه با   مثابه کار
عنوان شکل اجتماعی کار تولیدی  کاال به

گوید، فقط بر پایه این  است". ھاینریش می
بلکه ویژه اجتماعی   نه ذاتی  برابری

توان از کار مجرد سخن  است که می
ت." بنا به گفته ھاینریش، با توجه به گف

مارکس که   ھای ناشناخته نوشته دست
  برای مقدمه چاپ فرانسوی نوشته،

او    توان به این نتیجه رسید که می
ازپیش بر این تعبیِر اجتماعی از کار  بیش

در این نوشته   مجرد تأکید داشت. مارکس
گوید، "تقلیل کارھای خصوصی  می

  تفاوت به تجریدیحال م مشخص و درعین
فقط    تواند مبتنی بر کار برابر انسانی، می

واقع محصوالت  از طریق مبادله، که در
سازد،  باکارھای مختلف را باھم معادل می

      صورت پذیرد."

ً ھم  این تفسیر از تئوری ارزش را قبال
در   ، لوچیو کولتی١٩٢٠در دھه   روبین
، و برخی دیگر نیز درگذشته ١٩٧دھه 
کرده بودند. اما بسیاری وجود  مطرح

داشته و دارند که تفسیری طبیعی و نه 
اجتماعی از تئوری ارزش و کار مجرد 

دھند. خوانش کالسیک از سرمایه، با  می
اشکال ارزش، فتیشیم،     ھای، بخش

در جلد اول سرمایه   فرایند مبادله و پول
که بین تحلیل کاال و ارزش اضافی قرار 

شود . کسانی  می دارند ، دچار مشکل
چون برنشتاین ، و نیز خوانندگانی که 

ای به پروسه تولید  بیش از آنکه عالقه
داشته باشند، به پروسه توزیع عالقه 

  رسند. ھا زائد به نظر می دارند، این بخش
اما خطر تفسیر طبیعی از ارزش چه 

تواند در بر داشته باشد؟ اگر  ریسکی می
ام بر این گذاشته شود که تم  فرض

کنند در  ارزشی که کارگران تولید می
کاالھا وجود دارند اما دستمزدی که به 

شود، معادل این  کارگران پرداخته می
ارزش نیست، یعنی کارگران شیره 

ھا در ھر  شود و آن جانشان کشیده می
کنند.  حالتی ارزش اضافی را تولید می

توان با  شود که می نتیجه این می
ھای غیر تولیدی،  در عرصه  ھایی رفورم

تغییراتی اساسی در شیوه تولید 
توان از طریق  داری ایجاد کرد. می سرمایه

توزیعی حقوق کارگران را   ھای باز رفورم
بیشتر نمود و در فکر از بین بردن تولید 
  کاالیی، کار مزدی، ارزش اضافی

، تولید ھر کاالیی را  نبود.می ً توان اشتباھا
تلقی نمود، غلط دارای ارزش اضافی  به

کنندگان  حتی اگر آن کاال ازنظر مصرف
توان به  ارزش باشد. از سوی دیگر، می بی

این نتیجه غلط رسید که ارزش در ھمه 
شود.  شکل ایجادشده و می جوامع به یک

گی کاال در  چنین درکی قاصر از فھم بتواره
  داری است. سرمایه

به این گفته   توانیم بنابراین اکنون می
که نوشت: "الزمه این تئوری،   برنشتاین

ھای زیادی در  ھا و تقلیل دادن مجرد کردن
شرایط واقعی تولید و مبادله است. در 
وھله اول در مبادله باید گوناگونی و ارزش 
مصرف کاالھا را کنار گذاشت، بعد باید با 
کنار گذاشتن شرایط و کیفیت کار، کارھای 

و  باکیفیت باال و پیچیده را به کار مجرد
ساده مبدل کنیم...چون محاسبه ارزش 

ھای الزم  کاال به دلیل وجود نداشتن فاکت
حتی برای یک اقتصاددان بسیار ورزیده ھم 

پذیر نیست. فرض تئوری ارزش کار  امکان
که  این است که در میانگین شرایط وقتی

عرضه و تقاضا برابر باشند. قیمت کاال برابر 
فرض ارزش آن خواھد بود اما این  با

اثبات نیست. اقتصاد مارکسیستی  قابل
ھیچ توضیحی ندارد که در جامعه مدرن چه 
مکانیسمی برابری قیمت و ارزش را تنظیم 

(حبیب پرزین، رویزیونیسم     کند." می
  ادوارد برنشتاین، اخبار روز) ، پاسخ دھیم.

مارکس در پی بررسی چگونگی روند 
مبادله، و تعیین قیمت در اقتصاد 

خواھد  داری نیست. مارکس نمی سرمایه
داری  به بررسی روابط پولی در سرمایه

است که   بپردازد. او در پی پاسخ به این
فعالیت کاری مردم در جامعه   چگونه

شود. او در پی  تنظیم می  داری سرمایه
ھای اسمیت و ریکاردو  یافتن پاسخ پرسش

رو دیانا السون معتقد است  نیست. ازاین
مارکس در درجه اول که تئوری ارزش 

مربوط به کار است و نه قیمت. تئوری 
ِ کار اسمیت و ریکاردو بدل به تئوری  ارزش

شود. اینکه ارزش چگونه بر  کاِر ارزش می
  گذارد و نه برعکس. کار تأثیر می

باورک ، - واقع پاسخی است به بوھم این در
برنشتاین و ھمه دیگرانی که در پی یافتن 

ھایی که  پرسشھای مناسب برای  پاسخ
برای مارکس از ارزش کمتری برخوردار بود 

به ھنگام پاسخ دادن به    او  است. البته،
این پرسش، به بسیاری از سؤاالت دیگر 
ھم جواب داد. این به معنی آن نبود که او 
 ً خواھان ھیچ پرسش دیگری نبود. او کامال
از رابطه عرصه و تقاضا در قیمت اطالع 

ه بسیاری از داشت. در پی پاسخ ب
گاه نتوانست  سؤاالت دیگر ھم بود اما ھیچ

پروژه سرمایه را به پایان برساند. او 
ھایی پاسخ دھد  خواست به پرسش می

پرداخت.  ھا نمی که اقتصاد سیاسی به آن
از ھمین رو عنوان فرعی کتاب سرمایه را، 

    نقد اقتصاد سیاسی گذاشت. 

  مارکس :   بنا به گفته روبین، 
، »اش با "کار زش"کاالھا را در رابطه"... "ار

با برابرسازی و توزیع کار در تولید، تحلیل 
کند. نظریه مارکس نه ھرگونه مبادله  می

کند  ای را تحلیل می اشیا، بلکه فقط مبادله
میان   )٢که در جامعه کاالیی، () ١(

و آنگاه   )٣کنندگان مستقل کاال، ( تولید
بازتولید    ندگیرد که مرتبط با فرای صورت می

رو یکی از  به شکل معینی، باشد و ازاین
مراحل ضروری فراینِد بازتولید را تشکیل 

و   پیوستگی فرایندھای مبادله دھد. به ھم
توزیع کار در تولید، حواس ما را (برای 
ِ محصوالتِ کار  تحلیل نظری) روِی ارزش

(برخالف اقالم طبیعی، که ممکن است قیمت 
ً روی داشته باشند... )،  و سپس صرفا

کند.  محصوالتی که بازتولید پذیرند، متمرکز می
  (روبین، نظریه ارزش مارکس)

در انترناسیونال دوم تمایلی وجود داشت که    
کند. (    بر نقش اقتصاد در نظرات مارکس تأکید

ھرچند که انگلس معتقد بود که خود وی و 
مارکس نیز در این بدفھمی کمی نقش 

بدفھمی تا آنجا پیش رفت که اند.) این  داشته
بسیاری کار مارکس را دنباله ساده کار ریکاردو 

جلد اول   قلمداد نمودند. مارکس خود در
سرمایه به کار علمای بزرگ اقتصاد سیاسی 

  نگرد: گونه می تئوری ارزش این   در مورد
"اقتصاد سیاسی، ارزش و مقدار آن را، ھرچند 

را که در صورت ناقص، تحلیل کرده و آنچه  به
پس پشت این اشکال است کشف کرده 

بار از خود سؤال  است. اما ھرگز حتی یک
نکرده است که چرا کار در ارزش محصولش و 
زمان کار با مقدار ھمان ارزش، نمایانده 

  .شود" می

به عبارتی، اقتصاد سیاسی فھمیده است که 
آنچه   کند، یعنی کار میزان ارزش را تعیین می

کند، کار انسانی  معین می  ارزش "اشیا"را
رؤیت  قابل  محتوای ارزش کاال  است. اما

نیست. دوم، اما چرا کار انسانی شکل ارزش 
گیرد؟ تحت کدام شرایط  کاال را به خود می

شکل کاالیی به خود   کار  اجتماعی،- تاریخی
ھایی بودند که اقتصاد  ھا پرسش این   گیرد؟ می

د، توانست پاسخ دھ سیاسی آن زمان نمی
توانستند  گوید اقتصاددانان نمی مارکس می

فقط  ببیند که "شکل ارزش محصوِل کار نه
ترین فرم را در جامعه  مجردترین بلکه عام

گیرد. آن اقتصاددانان سیاسی  بورژوایی می
کردند که تولید کاالیی در ھمه جوامع  فکر می

وجود داشته، اما ازنظر مارکس تولید کاالیی 
ایی بود. ازنظر اقتصاددانان مختص جامعه بورژو

  ای طبیعی بود و سیاسی آن زمان، کاال پدیده
در ھمه جوامع قدیمی و جدید وجود داشته 

طور کامل در پی  است. اسمیت و ریکاردو، به
کشف ارزش مبادله و نه ارزش بودند. سؤال 

کار شکل کاال را به   مارکس این بود که چرا
، ارزش »گیرد ؟ و چرا "کار انسانی خود می

  آفریند؟ "چیزھا"را می

نظریه ارزش مارکس در پی آن نیست که کار  
صورت ذاتی که در ھر کاالیی وجود دارد و  را به

به آن ارزش دھد، تعریف کند. بنابراین طرح 
ً قیمت آثار ھنری، آیا -سؤاالت بوم باورک ، مثال

یک خریدار با کار متجسم در آن    مبلغ پرداختی
  ساده این خواھد بود:برابر است؟ جواب 

ً نه (بسته به شھرت نقاش). پول فرم  احتماال
پرداختی است که برای مبادله اشیاء از آن 

ھا پیش  شود. از پول در طی قرن استفاده می
داری برای مبادله کاال استفاده  از ظھور سرمایه

شده است. آن شکل مادی خود و منطق  می
در  خاص خود را دارد. مارکس نظریه خود را

کند که بازتولید  مورد اشیایی طرح می
رو پولی که برای یک تابلو  شوند. ازاین می

شود ربطی به کار  نقاشی پرداخت می
متجسم درون آن ندارد. تئوری او در شرایط 

تابلو    است نه    عادی رقابت آزاد مطرح
نقاشی که فقط از آن یک نمونه وجود داشته و 

ی از مبادله مبادالت بخش  خواھد داشت. این
داری ھستند، اما  محصوالت در جامعه سرمایه

ای محسوب  از اشکال فرعی چنین جامعه
  شوند. می

قیمت و ارزش واقعی است یا فقط   رابطه   آیا
ھای اخیر  یک بازی فکری؟ در سال
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قیمت و ارزش واقعی است یا    رابطه   آیا
ھای اخیر  فقط یک بازی فکری؟ در سال

ھای در مورد رابطه قیمت کاالھا  گیری اندازه
دھد  و ارزش آنان صورت گرفته که نشان می

ً نیلز فرولیش در المان، که قیمت ھا  ، مثال
زنند ھرچند که این  حول ارزش آنان دور می

  دو باھم اختالف دارند.

وارگی بت  

ھا  داری ، انسان در یک جامعه پیشاسرمایه
کردند و  را تھیه می مواد موردنیاز خود

ھا مازاد تولید  آن  حال، خودکفا بودند. درعین
فروختند. اما این طرز  خود را به دیگران می

تفاوت ماھوی با تولید کاالیی دارد که   تولید
در آن نیروی کار ھم به شکل کاال فروخته 

تحت شرایط مالکیت خصوصی و    شود. می
ً از مستقل صر    مبادله کاال، تولیدکنندگان فا

طریق خریدوفروش با ھم پیوند دارند. مبادله 
از طریق بازار صورت    کار تقسیم  کاالھا و

گیرد. تولیدکنندگان بدون ارتباط مستقیم  می
پردازند. کارگران  با یکدیگر به تولید کاال می

برای فروش کار خود به بازار مراجعه 
کنند. بنا به گفته روبین، مردم در اقتصاد  می

ً از طریق و به کاالیی واسطه اشیاء با  صرفا
کنند. رابطه  یکدیگر رابطه برقرار می

خریدوفروش رابطه اساسی جامعه کاالیی 
است. روابط تولیدی در میان مردم از طریق 

شود. کارگران،  مبادله اشیاء ایجاد می
داران ازنظر حقوقی  داران، سرمایه زمین

مستقل ھستند و روابط تولیدی میان 
شکل خریدوفروش را به خود  انھانیز

 گیرد. می

وارگی ربطی به توھمات ناشی از  بت
ھا ندارد. آن زائیده ایدئولوژی  تجربیات انسان

نیست.این اصطالحی است که مارکس از 
ھای مذھبی اخذ کرد و بنا بر آن  آموزه

ھا را به چیزھایی  ویژگی   ھا برخی از انسان
 ھا ندارد. دھند که ربطی به آن نسبت می

ً فوتبالیستی که گلزن خوبی است اما  مثال
گلزنی خود را به پیراھنی که برایش شانس 

بندی که به گردن دارد  آورد، یا گردن می
دھد. کشاورزی که زمینش با  نسبت می

با زحمت   اش فرقی ندارد او زمین ھمسایه
محصوالت خوبی به دست   تواند فراوان می

ن اش موفق به آ آورد، کاری که ھمسایه
  حال محصول خوبش را اما بااین  شود، نمی

دھد. در  به پرباری زمین نسبت می
داری، ارزش کاال  مناسبات اجتماعی سرمایه

نتیجه کار اجتماعی الزم برای تولید آن 
گردد.  نامرئی می  است اما این امر

ود ناشی از سرمایه محسوب س  درنتیجه،
     شود. می

ً با تئوری  تئوری ارزش کار مارکس دقیقا
رو مارکس  فتیشیسم او مطابقت دارد. ازاین

گوید که اقتصاد سیاسی نتوانسته  می
کار    است سؤاالت درست را طرح کند "چرا

در ارزش محصولش و زمان کار با مقدار 
مشکل ». شود ھمان ارزش، نمایانده می

تئوری ارزش طبیعی این است که با طرح 
ه و این مطلب که کاال دارای ارزش ذاتی بود

میزان ارزش ھر کاالیی بنا بر زمان کاری که 
شود، خود باعث  کاررفته، تعیین می در آن به

گردد. به کار ویژگی نسبت داده  کژفکری می
شود که فقط تحت شرایط خاصی و در  می

مبادله کاال واقعیت دارد. به عبارتی این خود 
  نوعی فتیشیسم است.

کار باز به ھمین دلیل ، تئوری طبیعی ارزش 
تواند این موضوع را توضیح دھد که چرا  نمی

شود و  کار مجرد شامل بخش تولید می
گیرد .  را در برنمی  بخش توزیع و خدمات

این مشکلی است که طرفداران اسمیت و 
ھایی که درک  ریکاردو و یا مارکسیست

  غلطی از نظرات مارکس داشتند با آن روبرو
د شوند. ازنظر مارکس ھر کاری تولی می

توزیع سود در   کند. چگونگی ارزش نمی
ای  ھای مختلف خود بحث جداگانه بخش
  است.

اما طرفداران تئوری اجتماعی ارزش باید 
بتوانند به یک پرسش پاسخ دھند. باالخره 

شود در تولید و یا در  ارزش در کجا ایجاد می
چیز نیست  ارزش یک   بازار به ھنگام مبادله؟

ست. از این نظر، بلکه یک رابطه اجتماعی ا
واقع نه در تولید و نه در مبادله ایجاد  آن در
ھم به تولید و ھم مبادله نیاز  شود. آن نمی

شدگی ارزش  که مارکس از شی دارد. این
گوید، درست به ھمین خاطر  سخن می

است. ھاینریش در این رابطه مثالی دارد. 
بیایید این گزاره که دو شی قرمز ھستند را 

دارند مقایسه  کاال جوھر ارزشبااینکه دو 
ھا  کنیم. در مورد اول ما نیازی نداریم که آن

را در یک رابطه قرار دھیم. سیب قرمز و 
کاله قرمز ھر دو قرمز ھستند بدون آنکه ما 

ھا داشته باشیم. اما  نیازی به مقایسه آن
در مورد اخری، دو کاال فقط در ارتباط با 

واقع ما  ین دردارند. بنابرا یکدیگر جوھر ارزش
توانیم از یک خاصیت نام  در حالت دوم نمی

  ببریم.

  را در جامعه   ھای مختلفی اما ما پدیده
ً   سراغ داریم که ھمین وضعیت رادارند. مثال

که ما  اندرش رامسی معتقد است ھنگامی
گوییم یک رھبر کاریزما دارد، این  می

خصوصیت فقط تحت شرایط خاصی 
ای در  ھبری که تودهتواند ایجاد شود. ر می

پشت خود نداشته باشد را ما دارای کاریزما 
نامیم. این خصوصیت فقط وقتی به  نمی

آید که یک رھبر با طرفدارانش  وجود می
قبل از ایجاد چنین   رابطه خاصی ایجاد کند.

گوید که آن رھبر  کس نمی ای ھیچ رابطه
اند.  کاریزما دارد اما مردم آن را کشف نکرده

ً در این  حالت فرِد یادشده کاریزما ندارد. طبعا
یک رھبری که بخواھد یک رابطه کاریزمایی 
با طرفدارانش برقرار کند، بر سر این موضوع 

کند اما ھمه رھبرانی که  ھا کار می مدت
شوند.  چنین آرزویی در سردارند موفق نمی

دیگر برای ایجاد چنین رابطه  عبارت به
ی رھبر و ھا اجتماعی، ھم به کار و تالش

    ھم یک رابطه بین این دو نیاز داریم.
   

 برنشتاین و مارکس

که مارکس به تحلیل مناسبات  وقتی
گاه  پردازد، او ھیچ داری می سرمایه
کند. انتقاد او  داران را سرزنش نمی سرمایه

گوید که  انتقادی اخالقی نیست. او نمی
ھای بدی  داران آدم ھمه سرمایه

حتی    رند.خوا ھستند.جانی یا خون
کشی و استثمار کارگران  که از بھره ھنگامی

دھد که چگونه  کند، و نشان می صحبت می
کارگران در پروسه تولید کار اضافی ایجاد 

ً توسط می   داران سرمایه  کنند که بعدا
شوند. استثمار کارگران به  تصاحب می

معنی آن نیست که به کارگران حقوق 

کارگران از  شود، و یا خیلی کمی پرداخت می
گونه مزایایی برخوردار نیستند. او حتی  ھیچ
شود و  اجحاف می  گوید که به کارگران نمی

کارفرما باید بخش ارزش اضافی را به کارگر 
داری کارگر  بپردازد. ازنظر او در جامعه سرمایه

عنوان فردی آزاد نیروی کار خود را بفروش  به
فی رساند، کارفرما طبق قانون، ارزش اضا می

گوید این است  کند. آنچه او می را تصاحب می
دار  داری، سرمایه که در جامعه تولیدی سرمایه

در پی کسب سود بیشتر است و برای ایجاد 
ً او راه ھای زیادی ندارد و  سود بیشتر طبعا

تواند از اختیارات خود حداکثر  سعی می
وری کار را افزایش  استفاده را نموده، بھره

ا مجبور به کار اضافی نماید،... دھد، کارگران ر
گوید این است که تا زمانی که  آنچه او می

داری وجود دارد  سیستم تولید سرمایه
وجود خواھد داشت. او نشان   کشی ھم ه بھر
فقط  در این راه نه   داری دھد که سرمایه می

شوند، بلکه زمین و دیگر  کارگران استثمار می
   گوید، . او میبرند را از بین می   منابع طبیعی

تنھا راه مقابله با پیامدھای ناھنجار 
 داری، تغییر آن است. سرمایه

داری اخالقی بود.  انتقاد برنشتاین از سرمایه
رسد برخی از انتقادات او به  به نظر می

مارکس، قبل از ھر چیز نقد درک خود وی، و 
ً  از آموزه  یا دیگران، ھای مارکس بود. مثال

وسیالیسم مارکسی را توان س اینکه نمی
ھای  علمی نامید چراکه بسیاری از آموزه

ناقابل اثبات کردن نیستند. واقعیت این است 
واژه سوسیالیسم علمی فقط   که مارکس از

ھایش  در نوشته  طور ضمنی بار به یک
استفاده کرد. او در این مورد بسیار محتاط بود. 

گ دورین اولین بار انگلس از این اصطالح در انتی
ای که برای چاپ  نام برد. مارکس نیز در مقدمه

به کار گرفت.    فرانسوی کتاب نوشت، آن را
زمانی که مارکس و انگلس از این واژه 
استفاده کردند، بحث در میان انواع 
سوسیالیسم، مارکسیسم، باکونیسم، 
پرودونیسم، بالنکیسم و غیره ادامه داشت. 

دیگر رقبا تر از  ھای خود را علمی ھا آموزه آن
یافتند و اطالق نام علمی به چیزی که در 
جریان بود و به دگم تبدیل نشده بود را خیلی 

برنشتاین با خواندن     عجیب نیافتند.
دورینگ شیفته مارکسیسم گردید. اما  انتی

کسی که بیش از ھمه در ترویج این اصطالح 
کوشید و نقش اصلی را داشت، درست 

وی بود که این  شخص برنشتاین بود. بعد از
واژه در جنبش کارگری به دو شکل ماندگار 

ھای  ھا و درس گشت. اول از طریق نوشته
برنشتاین، دوم، بعد از مخالفت برنشتاین با 
این اصطالح، مخالفین او این سنت را ازجمله 
به خاطر مخالفت با وی، و البته به دالیل دیگر، 

    ادامه دادند.
  تردید برنشتاینبنا به گفته ھنری تودور ، 

نسبت به تئوری ارزش مارکس او را به اینجا 
سوق داده بود که "استثمار ممکن است چیز 

جز یک عملکرد اتفاقی  بیشتری به
غیرممکن بود   داری نباشد؛ ازنظر وی، سرمایه

پرولتاریا و   گفته شود که تمایز رو به رشد
بورژوازی به معنی آن بود که ھر یک از طبقات 

در   تشخیصی بودند. منافع معین قابل  دارای
که تمام   کرد این میان، او احساس می

طبقات عالقه خاصی به حفظ و ارتقا شیوه 
زندگی متمدنانه داشتند. خالصه، برای 
برنشتاین مبارزه طبقاتی ھمان جای مرکزی 

  کرد." که برای مارکس داشت را اشغال نمی
   دمکراسی) (تودور، مارکسیسم و سوسیال

...  
  ١٧ادامه ذر صفحه 
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گاه وجود  او ھیچ  گوید، او ھمچنین می
ھا در تقابل باھم  طبقات و اینکه منافع آن
کرد. اما اگر "تمام  قرار دارند را کتمان نمی

طبقات از حقوق سیاسی و مدنی یکسانی 
برخوردار باشند، آنگاه درنھایت ھیچ اختالف 

وجود    تواند حلی نمی ع طبقاتی غیرقابلمناف
  داشته باشد."

در اینکه برنشتاین از صمیم قلب برای 
کرد شکی  برپایی سوسیالیسم تالش می

از   با توجه به درکی که او  نباید داشت، اما
حتی اگر   داری داشت، مناسبات سرمایه

ھمه شرایط درونی و بیرونی برای برپایی 
حزب  ای در اختیار چنین جامعه

دمکرات آلمان قرار داشت، این  سوسیال
ای دست  توانست به چنین جامعه حزب نمی

گذار    یابد. البته اگر منظور از سوسیالیسم
داری و تغییر شکل روابط  جامعه سرمایه   از

فقط زدن  داری باشد و نه اجتماعی سرمایه
داری . اگر  اتیکت سوسیالیسم بر سرمایه

زار، استثمار ھدف حفظ تولید کاالیی، با
کارگران، کار دستمزدی... باشد و فقط 
بخواھیم قسمتی از ثروت را باز توزیع 

در بھترین حالت، بسته به   نماییم، آنگاه ما
شده، فقط  ھای انجام عمق رفورم

  داری با سیمای یک"جامعه سرمایه
رو، اگر  انسانی"خواھیم داشت. ازاین

برنشتاین با ھمه انتقاداتش به مارکس، 
طرفدار مارکس و سوسیالیسم   ود راخ

دانست، آنگاه  مارکسی و یا "علمی"می
کرد که آیا  باید از این نقطه شروع می

ای بدون تحول  برقراری چنین جامعه
  اساسی در سیستم تولید ممکن است؟

ھای  برنشتاین عالقه زیادی به تعاونی
داشت. حتی اگر این گفته او ، که   مصرفی

ھای فکری  برخی از نحله امروز نیز در میان
چپ طرفدار دارد، یعنی رشد عناصر تولید 

داری  سوسیالیستی در جامعه سرمایه
صرف برخی  درست باشد، باید قبول کنیم به

از تغییرات در عرصه توزیع و خدمات و یا 
حتی تغییرات کوچک در بخش تولید 

  توان به سوسیالیسم مارکسی رسید. نمی
سیالیسم ھای مھم سو یکی از تفاوت

مارکسی با سوسیالیسم تخیلی این بود 
در پی تغییرات سوسیالیستی   ھا که دومی

تئوری     در حوزه مبادله و خدمات بودند.
سوسیالیستی پردون بر پایه تولید کاالیی 

  ساده قرار داشت. 

علت مخالفت مارکس با وی نیز درست بر 
مخالفت او با چنین درکی بود.   اساس

پرودون خواھان حفظ برخالف مارکس ، 
داری بود اما برای  تولید کاالیی سرمایه

  ھا و دیگر جلوگیری از تأثیر بانک
کرد. مارکس ایده او  گران"تالش می "واسطه

بھره را رد کرد. ما خود  ھای بی در مورد بانک
در جمھوری اسالمی شاھد ظھور و سقوط 

ایم و  ھای اسالمی بدون بھره بوده بانک
ور نیاز به توضیح بیشتری نویسنده این سط

کند. پرودون یکی  در این مورد احساس نمی
از کسانی بود که طرح "تجارت عادالنه"را 

چون دزدی درک   مطرح کرد. او استثمار را
پرودون اولین   کرد.باید متذکر شد که می

کسی بود که اصطالح ارزش اضافی را بکار 
گرفته است و مارکس این اصطالح را در 

زش خود بکار گرفت (به نقل از تئوری ار

مارکس و   اختالفات  ویکیپدیا). اما یکی از
پردون درک وی از نحوه کارکرد شیوه تولید 

  داری بود. سرمایه
این نیست که   وجه ھیچ منظور من به

ً نبود،   برنشتاین طرفدار پرودون بود، که اصال
بخش تولیدی در   بلکه فقط تأکید بر اھمیت

ی مارکس است. ازنظر تئوری سوسیالیست
بدون    مارکس این تخیلی بیش نبود که

داری  تغییرات اساسی در بخش تولید سرمایه
بتوان سوسیالیسم ایجاد کرد. حال این گفته 
که "برنشتاین ...اتوپیای مارکس را بار دیگر از 
عرش به فرش آورد"(احمد پورمندی، عدالت از 

باید را چگونه   دیروز تا فردا!"، نشریه میھن)
  تعبیر کرد؟

بنا به گفته حبیب پرزین، برنشتاین درباره 
داری نوشته است، "مرز  جامعه سرمایه

مشخصی که در آن جامعه بورژوازی به پایان 
رسد، و جامعه سوسیالیستی آغاز  می
اصطالح  شود، وجود ندارد. ما در جامعه به می

کنیم که در آن تجھیزات  بورژوایی زندگی می
ھا  آیند. وقتی این وجود می سوسیالیستی به

به درجه معینی ارتقا پیدا کنند، یا به وجه 
توان گفت ما در  غالب جامعه مبدل شوند می

یک جامعه سوسیالیستی زندگی 
کنیم....من اعتقاد راسخ دارم که نسل  می

کنونی به وجود آمدن عناصر سوسیالیستی 
پیچی  ھای نسخه زیادی را، البته نه در شکل

ه خواھد کرد."(حبیب فرزین، شده، تجرب
  رویزیونیسم ادوارد برنشتاین)

با توجه به چنین درکی ما نیاز به کار زیادی  
نخواھیم داشت.سوسیالیسم خودش خواھد 
آمد. آیا این ھمان انتقاد اولیه برنشتاین به 

ھا دست روی  جناح چپ حزب نبود؟ که آن
آیا این تخیلی      خواھند بگذارند؟ دست می
اندیشی در مورد  ت؟ آیا این سادهبیش نیس

داری نیست،  نقش دولت در جامعه سرمایه
حتی اگر تئوری مارکس و انگلس را در این 

  رابطه ناقص ارزیابی کنیم؟

نظر  گیرد که "اختالف پرزین درنھایت نتیجه می
ادوارد برنشتاین با انگلس در نداشتن ھدف 
نھایی نیست. اختالف بر سر ھدف معین 

وسایل تولید به جامعه یا دولتی  سپردن تمام
جا) اما  ھا است. "(ھمان کردن تمام سرمایه

وجه نتیجه درستی نیست. واقعیت  ھیچ این به
ھا از رابطه تاکتیک و  این است که درک آن

ھدف نھایی متفاوت بود. انگلس با توجه به 
درستی نگران  رشد میلیتاریسم در آلمان، به

بود. تاکتیک  آلود یک انقالب پیامدھای خون
انگلس این بود که با گسترش نفوذ حزب 

ھای  دمکراسی از طریق صندوق سوسیال
ویژه در مناطقی که حضور نظامیان  به   رأی،

توان احتمال دخالت نظامیان  سنگین بود، می
را کم کرد. به عبارتی انگلس شکی در مورد 

انقالب در آن زمان،   آمیز طبیعت خشونت
استفاده    او خواھان بیسمارک، نداشت. اما

، در این مورد »ھای انقالبی از "تاکتیک
که به   بخصوص یعنی فعالیت پارلمانی، بود

کرد .( بنابراین  ھدف نھایی کمک می
کند  ای که پرزین از آن یاد می مصاحبه

(مصاحبه انگلس با فیگارو) را باید در این 
رابطه دید.) ازنظر برنشتاین ھدف نھایی، 

در آینده نبود، بلکه  وقوع یک حادثه
ای از اصولی بود که کار روزانه را  مجموعه

کرد (نگاه کنید به بخش اول این  تنظیم می
ً درگیری قلمی برنشتاین و  مقاله خصوصا

ھای  پنداشت که اقدام پاوس). او چنین می
طور ضمنی  آمیز به غیرقانونی و خشونت

ھای  باھدف انقالبی پیوند داشت و اقدام
قانونی با ھدف رفورم در چارچوب  پارلمانی و

که انگلس تاکتیک  رو ھنگامی قانون. ازاین
شرکت در انتخابات را پیش کشید، برنشتاین 
چنین درک کرد که حزب به یک حزب 

نظر  رفرمیستی بدل گشته بود. اما این نقطه
خود   انگلس نبود. این فقط برداشت

برنشتاین بود. از نظر انگلس جھان در اوج 
که  ت طبقاتی قرار داشت، درحالیمبارزا

در آرامش بسر   کرد جھان برنشتاین فکر می
سیاسی تبعیت از   ترین وظیفه و مھم  برد می

او درک متفاوتی   ضمن   قواعد و اصول بود. در
از مبارزه طبقاتی داشت. بنابراین از نظر 
انگلس رابطه بین ھدف نھایی و تاکتیک رابطه 

توان از یک  محکمی نبود. به عبارتی می
تاکتیک رفرمیستی برای یک ھدف انقالبی 
استفاده کرد.تغییر در تاکتیک به معنی تغییر 
استراتژی نبود. یا به گفته لوکزامبورگ 

ً انقالبی یا رفرمیستی نیستند  تاکتیک ھا ذاتا
بلکه خصوصیت انقالبی یا رفرمیستی خود را 

یابند. برای  در متن یک استراتژی عمومی می
ورگ و انگلس محتوی یک اقدام لوکزامب

سیاسی و رابطه آن با یک ھدف نھایی مھم 
  بود.

   که سوسیالیسم برنشتاین نتیجه نھایی این
توانست سوسیالیسم مارکسی باشد،  نمی

ھرچند که خود او چنین تصوری داشت. او 
طرفدار نوعی سوسیالیسم اخالقی بود. 

اخالق قرار    مارکس انتقاد خود را بر پایه
زیرا ازنظر او اخالق ما برگرفته از   داد، نمی

شرایط جامعه است و درست به ھمین خاطر 
در حال تغییر. این به معنی آن نیست که 

ھای تھییجی و  مارکس و انگلس در نوشته
تبلیغی و یا مانیفست از دادن شعارھای 
تھییج کننده خودداری کردند. نه. مانیفست 

د در اما مارکس سعی کر  نمونه آن است.
تناقضات    با روشی تحلیلی  کتاب سرمایه

داری و راه نجات از آن را نشان  درونی سرمایه
ً یکی از ھواداران برنشتاین گفته    دھد. اخیرا

قرن  بود که با توجه به آنکه بیش از یک و نیم
از انتشار مانیفست گذشته است، و 
سوسیالیسم مستقر نشده است ما 

را    ات مارکستوانیم غیرعلمی بودن نظر می
  نتیجه بگریم. واقعیت این است که درستی

ھمچنان پابرجاست چراکه   تحلیل مارکس
ھای  داری ھمچنان، با ھمه رفورم سرمایه

ھایش، با  بحران  ھا، با دمکرات سوسیال
گسترش فقر و نابرابری، استثمار،... 

پابرجاست. بدون گذر از    ھمچنان
  دتولی   داری و اجتماعی کردن سرمایه

توان به ھیچ سوسیالیسمی رسید.  نمی
ھایی که  ھا ، حداقل آن دمکرات سوسیال

دھند تاکنون  داده و می  شعار سوسیالیسم
ھا،  اند. آن موفق به انجام چنین کاری نشده

ھمراه با دیگر نیروھای چپ ، موفق به اجرای 
قابل ارجی در جامعه   ھای بسیاری از رفورم

یر تولید کاالیی، لغو اند اما در عرصه تغی گشته
که به آن اعتقاد  کار دستمزدی.. حتی وقتی

جایی نرسیدند. اکنون نزدیک به  داشتند به
چند دھه است که ما شاھد تغییراتی در 
جھت عکس ھستیم چیزی که من در مقاالت 

    آینده به آن باز خواھم گشت.

یکی دیگر از اھداف سوسیالیسم رھایی 
فقط رھایی مارکس   اجتماعی است. ھدف

نبود، بلکه   داری از استثمار اقتصادی سرمایه
    گی کاالیی و فشیتیسم نیز بود. واره بت
...  

   ١٨ادامه در صفحه 



  

  ١٨ صفحه    ٨٩شماره     

  ... دمکراسی آیا سوسیال

  ١٧ادامه از صفحه 

داری این کاالھا ھستند  در تولید سرمایه
کنند و  ای را بازی می که نقش زنده

کنند،  ھا که این کاالھا را تولید می انسان
گیرند.  می  نقش منفعلی را به عھده

نوعی مذھب در  گی کاال به واره بت
شود. این بازار  داری تبدیل می سرمایه

است که قدرت تعیین سرنوشت برای 
  ای چیز را دارد. در چنین جامعه ھمه

سود یک کاال، بدون در نظر گرفتن تبعات 
   زیست، محیط  مانند تخریب  منفی ان،

کند. انسان  ایجاد می  تولید برایش  حق
گردد.این رھایی  طبیعت جدا میاز 

تر است و حرکت در  تر و طوالنی سخت
فقط پس از تغییر در شیوه    راستای آن

  گردد. تولید ممکن می
طرفدار   اگر منظور دوستان

از سوسیالیسم   دمکراسی ما سوسیال
ھایی که چنین ھدفی را اعالم  (آن

اند) ، ھمان "کاپیتالیسم با چھره  کرده
اه بھتر است آن را انسانی"است، آنگ

ً خواھان  صریح تر بیان کنند. اگرنه واقعا
تغییرات اساسی در شیوه تولید کاالیی 

باید در مورد تناقضاتی که در   ھستند،
ھا اشاره شد، کمی بیندیشند.  باال به آن

ً جدیدی از سوسیالیسم  اگر تعریف کامال
داری دارند، بھتر  و شیوه تولید سرمایه
را ارشاد نمایند و است تشنگان عدالت 

  آن را توضیح دھند.

شباح مارکسا  

رسد که میزان محبوبیت  به نظر می
داری رابطه  ھای سرمایه مارکس با بحران

مستقیمی دارد. به ھنگام شکوفایی آن 
از میزان محبوبیت مارکس کاسته 

ای  شود، مرگ آن بر سر ھر کوی می
شود  اعالم ، و به ھمه اطمینان داده می

بار برای  احافظی وی یککه غزل خد
  مجرد شده است. اما به ھمیشه خوانده

رد   بروز َ بحران دوباره طرفداران سابقش گ
ھا  ھای قدیمی او را گرفته ، روزنامه کتاب

  از بازگشت باورنکردنی او یادکرده،
ھایش را چاپ  ھا دوباره کتاب چاپخانه

ً  سرمایه  کنند و می آه   داران مجددا
این داستانی  کشند. سوزناکی می

است که بارھا تکرار گشته است. 
وارگی گفت،  مارکس زمانی در مورد بت

انجام    دانند اما نمی   ھا آن را "آن
نیز بدون آنکه بدانیم، این    ما». دھند می

 شیوه را ادامه خواھیم داد.
پس از فروپاشی سوسیالیسم، زمانی 
که بیرق پیروزی ایدئولوژی نئولیبرالی بر 

ای آویزان شده بود، ژاک  نهسر ھر خا
اشباح مارکس     دریدا کتابی بنام

به بررسی اوضاع جھان   و در آن  نوشت
و سلطه نئولیبرالیسم پرداخت. او از 

واقع این  میراث و میراث داری گفت. در
کتاب دوباره نشان داد که چرا مارکس 
ھمیشه حضور خود را به اشکال مختلف 

ه کند. مارکس کسی بود ک حفظ می
داری را به بھترین وجھی  سرمایه

ترین  نتوانست بزرگ  وتحلیل نمود. تجزیه
پروژه خود، پروژه کاپیتال را به پایان 

ترین میراث خود را ناتمام،  رساند و بزرگ
ھمچون فرنھوفر، به نمایش گذاشت. 

"شعر ...خود را به کس    فرنھوفر گفت،
دیگری جز عشاق، لخت و عریان نباید 

او آثارش را با اطمینان به انگلس  تسلیم" کرد.
سپرد. و انگلس به شاگردانش، از جمله 

  برنشتاین.
چیز نیست و موارد  آثار او دربردارنده ھمه

بسیاری باید اضافه شود. نقایص آن برطرف 
داری باقی  گردد.. مارکس تا زمانی که سرمایه

ترین نقاد این سیستم  عنوان بزرگ است، به
خواھد بود. بقول ھمچنان مطرح بوده و 

تواند بازنشسته شود  زمانی او می   ایگلتون،
داری به پایان رسیده باشد.  که عمر سرمایه

ھای او ھمچنان  امروز بسیاری از اندیشه
باید ابتدا سره را از    موضوعیت دارند. اما ما

ناسره جدا کنیم. آن چیزی که به مارکس 
شده، اما او خود در آن نقشی  نسبت داده

ه را تصحیح کرد. آنچه به ھر دلیلی نداشت
شده که اشتباه  موضوعیت ندارد یا نشان داده

  تری جایگزین نمود. است را با چیز درست
مطالعات زیادی در عرصه تئوری ارزش، مسئله 
تبدیل، قانون نرخ کاھش سود، تأثیرات انقالب 
دیجیتالی، امور مالی و رشد بر اساس وام، 

اقتصاد    راشکال جدید انحصار، کار د
گیگ...صورت گرفته و باید گیرد. در بسیاری از 

ً  موارد اختالف قانون   نظر بسیار زیاد است. مثال
نرخ کاھش سود که مسئله بسیار قدیمی 
است و ازجمله برنشتاین ھم به آن اشاره 
نموده بود، ھمچنان یکی از موضوعات مورد 

از کسانی که آن را   نزاع است. طیف وسیعی
ً غل ً درست کامال ط تا کسانی که آن را کامال

ً  می تفسیرھای   پندارند، وجود دارد. دائما
شود.  مختلفی در مورد تئوری ارزش ارائه می
انور   شاید مشکل این باشد ، بنا به گفته

که کسی   ،»شیخ "مارکسیست سرافایی
حاضر به گذاشتن وقت طوالنی برای یک پروژه 

س، سرمایه مارک  بزرگ، به بزرگی پروژه
گوید بیش از  نیست (ھرچند که خود او می

پانزده سال بر سر آخرین کتابش تحقیق کرده 
ھای رادیکال  خواھد آموزه اگر چپ می   است).

تواند بر ارث  خود را گسترش دھد تنھا نمی
بقول دریدا ما مسئولیت   گذشتگان تکیه کند.
داریم.وراثت الزم اما کافی  وراثت را به عھده

در ھمین مسئولیت وراثت نیز  نیست. اما چپ
  ناموفق بوده است.

این مسئولیت بعد از به قدرت رسیدن  
خوبی  ھا به دمکرات ھا و سوسیال کمونیست

انجام نشد. آثار مارکس پس از چندی در اتحاد 
  شوروی سانسور گشت. پس از انقالب اکتبر،

  دیوید  انگلس-مسئول انستیتوی مارکس
که از استقالل ریازانف بود .او کسی بود 

ھای کارگری در مقابل حزب کمونیست  اتحادیه
  ١٩٢١کرد. به ھمین خاطر در سال  دفاع می

ھای سیاسی محروم شد و  از مسئولیت
نقش یک مارکسیست اکادمیسین را به عھده 

-گرفت. در ھمان سال انستیتوی مارکس
گذاری کرد. او توانست پروژه  انگلس را پایه

انگلس را آغاز - ارکسانتشار مجموعه آثار م
جلد منتشر نماید. در   ٣۶کند و آثار آنان را در 

دھه سی، وی نیز جز قربانیان کشتار استالین 
اش به  برای دستگیری  بود. نیروھای امنیتی

ھا ایزاک  آن  "مدارک مستند"نیاز داشتند.
نویسنده تئوری ارزش مارکس که -ایلیچ روبین

ً از او یاد شد ای  حشیانهرا به طرز و -قبال
مجبور به اعترافاتی دروغین علیه ریازانف 
نمودند. چندی بعد از"پیروزی کمونیسم" در 

در اتحاد شوروی ھر دو به قتل    ١٩٣٠دھه 
  رسیدند.

  در شاخه دیگر جنبش کارگری،
دمکراسی ، پس از درگذشت نسل  سوسیال

ھای مارکس به  آموزه   ھا، اول مارکسیست
ا انقالب اکتبر و فراموشی سپرده شدند. ابتد

سپس پیروزی فاشیسم، بسیاری از آن 

ھا را به خاک سپرد. در سوئد، اولین برنامه  ایده
ھا را اکسل دانیلسوِن  دمکرات حزبی سوسیال

ً آشنا  مارکسیست ، که با نظرات مارکس کامال
بود، را با توجه به انتقادھای مارکس از برنامه 

ھبر معروف گوتا، به رشته تحریر درآورد. اولین ر
ھا حزب را رھبری  که سال  حزبی ، برانتینگ،

نمود، مارکسیست و برنشتانیست بود. رھبران 
  کم مارکس را به فراموشی سپردند. بعدی کم

ھا را نداد،  مارکس جواب بسیاری از پرسش
برخی از نظراتش غلط، در مواردی مواضع 
متناقضی اتخاذ کرد، اما بسیاری از نظراتش 

اند. او  بارھا و بارھا ثابت کرده درستی خود را
ھم تئوری پرداز و ھم سیاست ورز بود. 

حال تئوری را قربانی سیاست روزمره نکرد.  بااین
توان به لحاظ  قانون کاھش نرخ سود را نمی

ریاضی ثابت نمود، اما چه ما آن را قبول داشته 
باشیم و چه نه، بنا به گفته مایکل ھاینریش 

داری او  ی بحران سرمایهدر تئور  خللی زیادی
در مورد سقوط نظام   کند. آنچه نمی   ایجاد

داری گفته است، چیزی که برنشتاین و  سرمایه
چیز  بسیاری دیگر را به مخالفت واداشت ھیچ

غیرعلمی نبوده و نیست. بسیاری از 
ای بزرگ در تھران، و یا  دانشمندان وقوع زلزله

این  کس به دانند. ھیچ آنجلس را حتمی می لس
نگرد و یا آن را  نمی  پیشگویی به دیده انکار

گویی  خواند. آنچه مارکس پیش غیرعلمی نمی
کرده، سقوط نظام حاضر به خاطر تضادھای 

ھا و  طور که جذابیت اش است. ھمان درونی
فشارھای زندگی تھران باعث شده که مردم از 

وارگی کاالیی سرمایه و  تھران فرار نکنند، شی
داری ما را به این نتیجه  سرمایه  ھای جذابیت

تواند درست  گویی نمی رسانده که چنین پیش
ھای  ھای خفیف و یا شدید بحران باشد. لرزه

ای بزرگ  داری از لرزه سرمایه  دائمی و تکراری
را نشانه ھیچ   ھا دھند، اما ما آن خبر می

کنیم. زمان وقوع زلزله در  خطری تلقی نمی
لوم است که زمان قدر نامع آنجلس ھمان لس

  داری. سقوط سرمایه
کنیم پیشرفت  ما درست درزمانی که فکر می

داری، عدالت بیشتری را نصیب  آور سرمایه حیرت
دانیم که  فرزندان این کره خاکی کرده است، می

اندازه  ھشت نفر از ثروتمندترین افراد دنیا به
نیمی از مردم فقیر دنیا ثروت دارند. این ثروت نه 

ً برخالف  از طریق زور    قوانین موجود، نه لزوما
  بلکه درست مطابق ھمه قواعد بازی

شده است. پرسش اصلی  داری کسب سرمایه
   آیا تصور جھانی دیگر ممکن است؟   این است:

 -----------------------    
  ادامه دارد

  منابع
 ویکیپدیا 
  ھنری تودور، مارکسیسم و

  دمکراسی در بحث رویزیونیستی سوسیال
 پژوھش برای   نفرد استگر،ما

  سوسیالیسم تکاملی
  :ریچارد مارسدن، جوھر سرمایه

  مارکس بعد از فوکو
 اریک لیدمن، مارکس-سون  
 میکائل استیگندال، سرمایه  
 ارزش   ایزاک ایلیچ روبین، تئوری

  مارکس
 فرونسیس، کدام مارکس؟  
 ترجمه   مارکس،  ژاک دریدا، اشباح

  شیدان وثیق
 ای بر سه  همیکائیل ھاینریش، مقدم

  جلد سرمایه
 ھایی از مارکس ایگلتون، پرسش  
 لوچیو کولتی، از روسو تا لنین  
   



  
  

  ١٩ صفحه      ٨٩ شماره    

  بحران ...
  ١٠ادامه از صفحه 

برجام کار تحقیق ایران روی ماشینھای 
پیشرفته تر را کند کرده، اما متوقف نکرده 
است. اگر ایران می خواست آن تأسیسات 

ھایش فرضی را با آخرین نسل سانتریفیوژ
 ٢٠٠٠پر کند، حتی تعدادی حدود 

سانتریفیوژ ھم برای تولید اورانیوم کافی 
برای چند سالح ھسته ای در عرض یک 

  سال کفایت می کرد.

اگر زمانی ایران مادۀ الزم را در اختیار 
داشته باشد، خواھد توانست به سرعت 
آن را برای ساختن یک سالح ھسته ای به 

ند بر کار گیرد؛ سالحی که می توا
موشکھای بالیستیک قاره پیمای مشابه 

کرۀ شمالی، که حدس من  ١٤-ھواسونگ
این است که ایران در کوتاه مدت قادر به 
ساخت آنھاست، نصب شوند. ایاالت 
متحده متخصصان ایرانی را بابت کمک به 
کرۀ شملی در طراحی نوعی موتور جدید 
برای موشکھای سنگین تحریم کرده 

ه جدیدترین است؛ آشکار است ک
موشکھای کرۀ شمالی به چنین موتوری 
مجھز اند. تصاویر موتور چندمرحله ای 
موشک ھواسونگ مشابھت قابل توجھی 
را با موتور موشکھای فضائی ایران نشان 

  می دھند.

کمیسیون رامسفلد پیش  ١٩٩٨سال 
بینی مشھوری کرد دایر بر این که کرۀ 

 سال ٥شمالی و ایران قادر اند، در عرض 
پس از تصمیم برای دست یافتن به 
قابلیتھائی نظامی ھسته ای، ایاالت 
متحده را با تھدید واقعی بزرگی مواجه 
کنند. این البته "بدترین سناریو" بود که 

سال ھم از آن گذشته است.  ٢٠حدود 
فکر می کنید پس و پیش ایران نسبت به 
کرۀ شمالی چقدر است؟ یک نکته برای 

گردش زمین، ایران  "قوت قلب": در اثر
احتیاج به موتورھای قدرتمندتری نسبت به 

ار تا بتواند ایاالت متحده را  ١٤-ھواسونگ
نشانه برود. به این ترتیب می توان فکر کرد 

  که "انشاءهللا گربه است."
دقت کنید! ھیچ چیز حاکی از آن نیست 
که "تھران" در پاسخ به اضمحالل توافق 

ھسته ای  برجام، به سمت ساختن سالح
رو خواھد آورد و باید ھم بیاورد. ایرانیھا 
مدتھاست مشخص کرده اند که در صورت 
پایبندی اروپائیھا به این توافق، آنھا اجازه 
خواھند داد که امریکائیھا پایشان را از آن 
بیرون بکشند. اما آنھا به توافق پایبند 
خواھند ماند و بازرسیھای آژانس ھم ادامه 

ً امیدوارم لغو  خواھند یافت. من عمیقا
تحریمھای اتحادیۀ اروپا برای حفظ ائتالف 
سیاسی در ایران، که از فرجام حمایت 
می کند، کافی باشد. شاید فتوای "رھبر" 

  ٢٠١بولتن کارگری شماره 
 :در این شماره می خوانید

عوام فریبی وزیر کار  تحلیل ھفته: -
  ھزار شغل؛ ٥٠٠و 

زندانیان سیاسی در  یادداشت: -
اعتصاب غذا، با تمام توان به یاری آن 

  ھا بشتابیم؛

آینده جنبش  رب دیگران:از تج -
اتحادیه ھای کارگری در مالزی 

  (بخش سوم)؛

کلمبیا، گامی  دیگر کشور ھا: -
  بزرگ در جھت منافع زحمتکشان؛

در جھان کار چه می  از جھان کار: -
  گذرد؟ (قسمت سوم)؛

بیانیه کانون صنفی  اطالعیه ھا: -
معلمان پیرامون اعتصاب غذای رضای 

  ؛شھابی در زندان گوھردشت

نه مشت زن خوبی  صدای معلم: -
ھستم، و نه مشت خورم ملس 

  است؛

  تیتر اخبار -

  گروه کار کارگری شازمان
 فداییان خلق ایران (اکثریت) 

علیه بمب به واقع عمل کند. شاید 
ً به خلع سالح  محمدجواد ظریف عمیقا
ھسته ای باور داشته باشد. شاید حمالت 

جات بدھند. بفرمائید! سایبری بتوانند ما را ن
  این ھم یک راه اش است.

اما از طرف دیگر، ظرفیت خودمان را برای از 
دست دادن زمان دست کم نگیریم. ما 
مستعدیم در حالی که نمی دانیم چه باید 
بکنیم، خودمان را قانع کنیم که اوضاع بر وفق 
مراد است. کرۀ شمالی از سالھا پیش 

ای بالیستیک برنامۀ خود برای تولید موشکھ
قاره پیمای قادر به حمل کالھکھای ھسته 
ای را آشکارا به بحث گذاشته بوده است. 
علیرغم نشانه ھای آشکاری که حکایت از 
وضع و نتیجۀ کنونی می کردند، ما ترتیبی 
دادیم که کار نکنیم جز این که فکر کنیم "حاال 

  کو تا آن آینده؟"

رتی من متوجه ام که توافق برجام فاقد حقا
است که برخی می خواستند بر ایران اعمال 
کنند. من نیز دلم می خواست که روحانی 
ھم مشاوری مثل "استیو بنن" می داشت. 
اما واقعیت ھمیشه قدری تلختر از انگارۀ 

  ماست.

بنابراین خودمان را با این تصور که امکان 
دسترسی به توافق بھتری از آنچه که 

به نظر من  ھست، وجود دارد، گول نزنیم.
برجام این است که ھست، نه به این دلیل 
که بارک اوباما می خواسته پنھانی شریعت 
را به ما تحمیل کند، بلکه به این دلیل که 
ایرانیھا ھم از قدرت و نفوز معین برخوردار 
بوده اند. دولت بوش می بایست خوشحال 
می شد اگر می توانست به چنین توافقی 

انی چون تیلرسون، دست یابد. این را کس
مک َمستر و دیگر مقامات امریکا، ولو با دندان 

  قروچه، به طور ضمنی پذیرفته اند.

این فکر که توافق بھتری ممکن می بود، اگر 
فقط مایک پنس نگاه مصمم اش را به ایرانیھا 
می انداخت، یک افسانۀ خرافی است. این 
ھمان منطقی است که به بیرون آمدن از 

ی" با کرۀ شمالی انجامید، به "توافق اصول
بازرسیھا در آنجا پایان داد، به عراق ھجوم 
آورد و در کار لغو "برنامۀ تیمار اوباما" 

)Obamacare است. کسانی که مشغول (
فروش این زھرمار اند، اشتباه ھمیشگی 
شان را تکرار می کنند: آنھا جوری عمل می 
کنند که گوئی ھیچ کس قادر نیست نتیجۀ 

نان را ترسیم کند. ھمه فکر می کردند کار آ
کرۀ شمالی فرو خواھد پاشید. ھمه فکر 
می کردند در عراق سالحھای ھسته ای 
انبار شده اند. و ھیچ کس نمی دانست که 
نظام بھداشت می تواند این قدر پیچیده 

  باشد.

پس نگوئید که نمی توانستید نتیجۀ عمل 
م، تان را ببینید. اکر ما برجام را ترک کنی

انتخاب را در به "تھران" سپرده ایم. در 
آن صورت ایران می تواند، اگر بخواھد، 
ھمۀ آنچه را که اکنون کرۀ شمالی 
انجام می دھد، انجام دھد. و من نگران 
ام که تھران، دیر یا زود، چنین کند. پس 
از ھمین حاال به شما می گویم: اگر از 
موشکھای بالیستیک قاره پیمای کرۀ 

ً از شمالی  خوشتان می آید، حتما
بیرون آمدن از برجام نیز خشنود خواھید 

  شد.

 -----------------  

جیمز لویس رئیس "برنامۀ عدم 
گسترش در آسیای شرقی" وابسته به 
"مرکز جیمز مارتین برای مطالعات عدم 
گسترش" در "انستیتوی میدلبوری 

  تحقیقات بین المللی مونتری" است.

 ٢٠١٧اوت  ٣١، فارین پولیسی  :منبع

 

ً  اگر است، مکنم» بھتر جھانی دیگر، جھانی«  کنیم تالش متحدا
 



 
  
 

  ٢٠ صفحه    ٨٩شماره     

اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسمآزادی، عدالت   
 

  :آدرس پستی
L.G.e.v  
Postfach 260268  
50515 Köln  
Germany  

    شماره حساب بانکی: 

  L.G.e.v      دارنده حساب بانکی:
  

  ٢٢٤٤٢٠٣٢           شماره حساب:
  ٣٧٠٥٠١٩٨                     کد بانک:

  نام بانک:  

Stadtsparkasse Köln-Bonn  
IBAN: DE33 37050198 0022 442032  
SWIFT-BIC: COLSDE33 

 karrooznamehi@gmail.com :    آدرس تماس با پست الکترونیک    

در این گمانی نیست ک بعد از سپری 
از تشکیل دولت شدن دو ھفت 

دوازدھم، نظرات مختلفی در میان اصالح 
طلبان نسبت ب بافت و ماھیت این 
است. در حالیک  دولت وجود داشت
طیفھائی از رفرمیستھای اسالمی دولت 
جدید روحانی را قدمی ب جلو ارزیابی 
می کنند، ھستند افرادی دیگری ک 
ماھیت دولت جدید را اساسا در گرایش 

بینند و معتقدند ک دولت ب راست می 
 دوازدھم دولتی اصالح طلب نیست.

کامال واضح است ک دولت دوازدھم، 
علیرغم داشتن گرایش راست، دولتی 
است در کلیت خود مورد تائید و 
پشتیبانی اصالح طلبان. ک البت ب 

قبل از ھر چیز  دالیل مختلف، و از جمل 
ب این علت ک اوال این دولت در ادام 

جودی دولت یازدھم، ب معنای و
پیشروی تندروھا و توقف حضور مخرب 
آنھاست، ثانیا ب این علت ک دولتھای 
روحانی بعلت خصلت اعتدالی خود در 
مسیر عادی سازی وضعیت در کشور در 
مقایس با دولت احمدی نژاد پیش می 
روند ک این روند عادی سازی در خود 

ھد حامل و حاوی تغییراتی ھست و خوا
کل ب  بود ک در صورت امکان پیشرفت ب
تقویت پایگاە اصالح طلبان و فعال شدن 
طرفداران عرفی کردن جامع ایران منجر 
خواھد شد. روند عادی سازی روابط با 
خارج کشور در ابعاد اقتصادی، سیاسی 
و دیپلماسی از جمل موارد مورد نظر در 

اند.   این حیط

نند. نگرانند اما ھمزمان اصالح طلبان نگرا
ھای اصالح  زیرا ک نمی توان برنام
طلبان را صرفا با دولت و گرایش اعتدالی 
پیش برد. زیرا ک دولت اعتدال قادر ب 
ھای سیاسی و  پیشبرد تغییرات در زمین
مدنی در داخل کشور در حد انتظار 
اصالح طلبان نیست و بنابراین 
رفرمیستھای اسالمی نمی توانند تنھا 

ھای آن دل ببندند. در ب روح انی و برنام
واقع اصالح طلبان برای اینک جایگاە خود 

را در صحن سیاسی ایران نبازند و نھایتا ب 
رو اعتدالگرایان در حوزە سیاست و ھویت  دنبال
تبدیل نشوند، ناچاراند ک بتدریج صف خود را، ن 
اگر کامال جدا، اما مشخص تر کنند و بعنوان یک 

قل برآیند کنند. ک یکی از راھھای نیروی مست
دستیابی ب این ھدف از جمل طرح انتقاد و 
ھای جایگزین در روندھای سیاسی آتی  برنام

  است.

البت نمی توان انتظار داشت ک این امر از 
ھمین حاال در سطح قابل انتظاری صورت بگیرد. 
زیرا ک ھنوز آنان خطر راست افراطی و مقاومت 

قوی ارزیابی می کنند و نیز بیت رھبری را 
گرایشھای اعتدالی و عرفی در میان اصولگرایان 
ھنوز در سطحی نیست ک در صورت باالرفتن 
قدرت انتقادی اصالح طلبان، بازگشت شرایط ب 
وضعیت قبل از اعتدال غیرممکن نباشد. واقعیت 
این است ک اصالح طلبان ضربان پاندول انتقادی 

راست گراھا و  خود را بر اساس حساسیت
ھای روحانی برای جذب آنان ب پذیرش  برنام
قوانین بازی موجود تنظیم می کنند، و بھمین 
جھت لب تیز انتقادی آنان در شرایط کنونی 

  برندگی سابق را ندارد.

ظاھرا اصالح طلبان برنام اعتدالیون در جھت 
عادت دادن راست گرایان ب پذیرش قواعد بازی 

اند و این بدان معنی است ک موجود را پذیرفت
ما فعال الاقل در دو س سال اول عمر دولت 
دوازدھم شاھد تشدید فضای انتقادی از سوی 
اصالح طلبان در کشور نخواھیم بود. چنین ب 
ای  نظر می رسد ک تفاھم نوشت و نانوشت
میان اعتدالگرایان و اصالح طلبان در این خصوص 

  وجود دارد.

نمی توانند تا ابد ھم تخم  اما اصالح طلبان
مرغھای خود را در سبد اعتدالیون بگذارند و 
ناچاراند برای ترسیم بارزتر خطوط ھویتی خود و 
ایجاد مرز با دیگران، ب خویش ب عنوان 
موجودی مستقل بازگردند. زیراک بفرض پذیرش 
قواعد بازی از سوی راستگرایان، باز در میان 

ر مورد رفرمیستھا و راستھا حساسیتھای ویژە د
تحوالت آتی وجود خواھد داشت و این بدان 
معنی است ک نمی شود ھم چیز را بر 
اساس تفاھم با اعتدالیون و یا نرنجاندن و 

 

تحریک نکردن راستھا پیش برد. در واقع اصالح 
طلبی در سالھای پیش رو در آزمون بزرگ و 
خطیری قرار خواھد گرفت. آنان چ بخواھند و 

خواھند اگر واقعا ب مبناھای رفرمیستی چ ن
خود فکر می کنند، باید بدانند ک بخشی از 
حل پروژە رفرمیسم در ایران از طریق خیابان 
می گذرد. رفرمیسم نمی تواند تنھا ب تغییر 
در نگاە حریف دل ببندد، زیرا ک صف بندیھای 
سیاسی بنوعی در ساختار سیستمھا 

ی توانند برای ماندگار و ابدی ھستند و نم
ھمیش رخت بربندند. رفرمیسم برای 
پیشروی خود ناچار ب شکستن ھست 
سخت قدرت است و اگر ب این وظیف خود 
پایبند نباشد، رفرمیست نیست و آیندە خود را 

  از دست خواھد داد.

اینجا و آنجا از زبان اصالح طلبان از ضرورت 
انتقاد گفت می شود. و این خوب است، اما 

ح تنھا انتقاد نیست. البت از این نباید ب سال
سمت انتقاد سالح جلو رفت، کمااینک اصالح 
طلبی را بدان اساسا اعتقادی نیست، اما 
سالح اعتراض مدنی و خیابان ھست و وجود 
دارد و کالم را می تواند ب قدرتی مادی تبدیل 

    کند. 

    پس ب خیابان احترام بگذارید! 

 

 !ب خیابان احترام بگذارید          
  

 پور فرخ نعمت                               
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