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هيئت اجرايی سازمان اطالعيه   

 
 در باره برگزاری کنگره چهاردهم

در ) راه کارگر(کنگره ساالنه سازمان کارگران انقالبی ايران 
شرايط اوج گيری اعتراضات مردمی با فراخوان هيئت اجرايی 

 با ١٣٨٨در مردادماه " ستاد برگزاری کنگره"سط  سازمان و  تو
  .شرکت اعضا ، ميهمانان و جمعی از جوانان برگزار شد

     ......... با" ستاد برگزاری کنگره " سخنگوی 
  ٢بقيه در صفحه                                                       

............................................. 

  يام کنگره چهاردهم سازمانپ
  مردم ايران به

  
راه کارگر از آن هنگام که در بطن انقالبی توده ای با هشدار 

زاده شد تا امروز که سی امين سال " کابوس فاشيسم"عليه 
موجوديت خويش را با خيزش شکوهمند اعتراضی نوين 

 و در مردم برای رهايی از سلطه حکومت واليت مطلقه فقيه
 گرده زده است، حق تعيين سرنوشت خوددست گرفتن 

همواره از مبارزه مردم الهام گرفته و کوشيده است خدمت 
گذار رهايی کارگران و زحمتکشان باشد و پرچم نان و آزادی 

راست اين است که راه کارگر در اين . را از دست فرو نگذارد
راهپيمايی سی ساله اش چون قطره ای از دريای مردم ، از 

شان  در مقابله  هوشمند و دردآشنا و راهکارهایاين مردم 
با استبداد فقاهتی و برای يک زندگی بهتر و قابل تحمل تر 

  .بسی آموخته و اندوخته است
  ٢بقيه در صفحه 

.............................................  

سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم سند سياسی مصوب کنگره چهاردهم 
   )))راه کارگرراه کارگرراه کارگر(((سازمان کارگران انقالبی ايران سازمان کارگران انقالبی ايران سازمان کارگران انقالبی ايران 

   
 ٢٢جنبش توده ای عظيمی که دو هفته پيش از انتخابات 

خرداد  شکل گرفت و در هفته های بعد از انتخابات به يک 
جنبش اعتراضی سراسری تبديل گرديد ، علی رغم گره 
خوردگی انکار ناپذيرش با مسأله انتخابات ، ريشه های 
بسيار عميق تری داشت و بنابراين در عمل مسائلی بسيار 

 منازعات انتخاباتی را پيش کشيد و چشم انداز فراتر از
سياسی بسيار گسترده تری را در پيش روی توده های وسيع 

جنبشی با اين توان انفجاری و دامنه توده . مردم ايران گشود
 سال گذشته سابقه نداشت و فقط با جنبش ٣٠ای در تمام 

   . قابل مقايسه بود٥٧برخاسته در خوِد انقالب 
   ٣  بقيه در صفحه

.............................................  
  ١۴قطعنامه کنگره

 در باره ضرورت دفاع
  از مبارزات اقتصادی و صنفی کارگران

در ) راه کارگر ( کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقالبی ايران                             
ارگری و از ادامه سنِت دفاع پيگير خود از هر نوع تشکل مستقل ک

جمله ؛اتحاديه های مستقل کارگری ، الزم می داند يک بار ديگر بر 
  :نکات زير تأکيد ورزد

   ١۶   بقيه در صفحه 

.............................................  
  در رابطه با محکوم کردن١۴قطعنامه کنگره 

 با رابطه نيروهای مترقی 
   رژيم جمهوری اسالمی ايران 
از رژيم جمهوری اسالمی و همراهی و همکاری با آن  به حمايت 

  !  عنوان يک نيروی به اصطالح  ضدامپرياليست ؟
   ١۵ بقيه در صفحه 

.............................................  
  

  )راه کا رگر ( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
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هيئت اجرايی سازمان اطالعيه   
 کنگره چهاردهم در باره برگزاری

در شرايط اوج ) راه کارگر(ان کنگره ساالنه سازمان کارگران انقالبی اير
گيری اعتراضات مردمی با فراخوان هيئت اجرايی سازمان و  توسط  

 با شرکت اعضا ، ميهمانان ١٣٨٨در مردادماه " ستاد برگزاری کنگره"
 .و جمعی از جوانان برگزار شد

با اعالم يک دقيقه سکوت با ياد و " ستاد برگزاری کنگره " سخنگوی 
اخته گان جنبش کمونيستی و کارگری و شهدای راه خاطره ی همه جان ب

آزادی و برابری، و جان باخته گان  شهدای مقاومت ضد کودتايی اخير، 
، آغاز کار کنگره را اعالم و ...ندا ها، ترانه ها،  سهراب ها، اشکان ها، 

با ارائه گزارش کار خود و پس از گزينش هيئت رئيسه ، طبق آئين نامه 
هيئت رئيسه . اره کنگره را به هيئت رئيسه واگذار کردی پيشنهادی،  اد

    .نيز با گزينش منشی ها و تصويب آئين نامه کنگره، رسميت آن را اعالم کرد
  : بشرح زير تصويب گرديد ١۴دستور کار کنگره 

  تجديد سازماندهی ساختار سازمان -١
  سند گروه کار کارگری -٢
  سند رسانه ها -٣ 
هيئت اجرايی و ارزيابی از جدائی  گزارش عمل کرد -۴  
  بررسی سند سياسی  در باره اوضاع سياسی -۵
 نام ارگان رهبری سازمان و انتخابات ارگان رهبری وکمسيون مرکزی -۶ 

 نظارت ورسيدگی به شکايات 
طی سه روز، دستور کار کنگره  با مشارکت ودخالتگری فعال شرکت 

  .کنندگان به پيش برده شد
، "تجديد سازماندهی ساختار سازمان" ات مفصل حول محور پس از مباحث

طرح نهائی . کميسيونی مسئوليت تدوين طرح نهائی را بر عهده گرفت
اکثريت  کميسيون مورد بحث مجدد کنگره قرار گرفت و با اکثريت آراء به 

  .تصويب رسيد
در دفاع از سياست عمومی و تا به امروزی " گروه کار کارگری "سند 

از جنبش سنديکايی و اتحاديه ای ، مورد بازنگری و بحث جمعی سازمان 
  . قرار گرفت و با اصالحاتی با اکثريت آراء به  تصويب رسيد 

سند رسانه ای طی يک دور، مورد بحث کنگره قرار گرفت و با پيشنهاد 
هيئت رئيسه، بدليل کمبود وقت، و با توجه به جاری بودن سياست 

رصه ، کنگره به ارگان منتخب خود ماموريت تاکنونی سازمان در اين ع
داد که سند را تدقيق و طی بحث و گفتگوی درون سازمانی آن را برای 

اين پيشنهاد . بکارگيری در راستای سياست عمومی سازمان بخدمت گيرد
  . با اکثريت آراء به تصويب رسيد 

 و کنگره گزارش عمل کرد هيئت اجرائی سازمان را مورد بررسی قرار داد
پس از بحث پيرامون پروسه ی جدايی ، روند پيش برده شده توسط هيئت 
اجرائی سازمان را مورد تأئيد قرار داد و اطالعيه جدايی که توسط هيئت 

  . اجرائی سازمان منتشر شده بود را برای توضيح  کافی دانست
سند سياسی کميسيون سياسی و مباحث محوری آن، اوضاع جهانی و 

 سياسی امروز ايران و تاکتيک ها ، که  پيشترطی دو منطقه ، وضعيت
نشست عمومی مورد بحث و بررسی قرارگرفته بود، در کنگره با گفتگوها 

با تصويب . و مباحث گسترده ای مورد نقد و بررسی مجدد قرارگرفت
کليات سند و با احيای ديگر باره کمسيون سياسی، بررسی دقيق تر 

نتيجه کار کميسيون سياسی و . ر شدجزئيات سند به کميسيون واگذا
پيشنهادات مفصل آن در کنگره مورد بحث مورد به مورد قرار گرفت و 
موارد اقليت و اکثريت به رای گذاشته شد و نظر اکثريت سازمان به 

  . تصويب رسيد
کنگره همچنين قطعنامه ای در محکوميت سياست پاره ای از کشورهای 

د کودتاچی در جمهوری اسالمی، به آمريکای التين در حمايت از بان
  .تصويب رساند و اين سياست را محکوم کرد

  .کنگره همچنين پيامی خطاب به مردم دالور کشور تصويب کرد
، گزينش نام ارگان رهبری سازمان ١۴ محور پايانی دستورکارکنگره 

ابتداء نام ارگان مرکزی ازبين اسامی پيشنهادی . برپايه ساختارجديد بود
هيئت اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران " گذاشته شد ونام به رای

سپس اعضای هيئت . ، با اکثريت آراء به تصويب رسيد)"راه کارگر(
اجرائی سازمان و کميسيون نظارت مرکزی و رسيدگی به شکايات  برای 

  .دور جديد فعاليت با آرای مخفی انتخاب شدند
  . انترناسيونال به پايان رسيدکنگره چهاردهم سازمان با خواندن سرود 

 را جهت اطالع ١۴هئيت اجرايی سازمان هم زمان تمامی اسناد مصوب کنگره 
  )راه کارگر( رگران انقالبی ايران  هيئت اجرايی سازمان کا.عموم منتشر می نمايد

٢٠٠٩ اوت  ١٣٨٨مرداد    

  پيام کنگره چهاردهم سازمان
  مردم ايران به

با گرامی ) راه کارگر(ارگران انقالبی ايران چهاردهمين کنگره سازمان ک
داشت ياد و خاطره همه مبارزان و شهدای سی سال حاکميت توحش و 
جنايت اسالمی و خاصه جانباختگان جنبش شکوهمند اعتراضی اخير 

  .برگزار شد
راه کارگر از آن هنگام که در بطن انقالبی توده ای با هشدار عليه 

امروز که سی امين سال موجوديت خويش زاده شد تا " کابوس فاشيسم"
را با خيزش شکوهمند اعتراضی نوين مردم برای رهايی از سلطه 

  و در دست گرفتن حق تعيين سرنوشت خودحکومت واليت مطلقه فقيه
گرده زده است، همواره از مبارزه مردم الهام گرفته و کوشيده است 

نان و آزادی را از خدمت گذار رهايی کارگران و زحمتکشان باشد و پرچم 
راست اين است که راه کارگر در اين راهپيمايی سی . دست فرو نگذارد

ساله اش چون قطره ای از دريای مردم ، از اين مردم هوشمند و دردآشنا 
شان  در مقابله با استبداد فقاهتی و برای يک زندگی بهتر  و راهکارهای

  . و قابل تحمل تر بسی آموخته و اندوخته است
با شما در محله های فقر ! شما در گورستان های گمنام به خاک افتاديمبا 

با شما !  فرياد آب و نان سر داديم،در متن و حاشيه, و حقارت و خاکستر
 با پيکرهای پاره پاره جگرگوشه های .به پای چوبه دار و اعدام رفتيم 

د  ما بود که سوخت و خاکستر ش یشما در سياهچال ها ؛ قلب های تپنده
 و از درون خاکسترش ققنوس وار دوباره و هزارباره  سر برکشيد تا هم

  . چنان راهبان فروتن روشنايی و اميد به آينده باشد
برای حق شهروندی , واکنون در خيزش دوباره عليه استبداد و زورگويی

" مرگ بر ديکتاتور"و حق تعيين سرنوشت؛ در حالی که صدای رسای 
انده و نظام جمهوری اسالمی بسختی شکاف شما رژيم فقاهتی را لرز

گرانبهاترين درس تلخ اين راه پيمايی خون سرشت سی , برداشته است
  :ساله را که از شما آموخته ايم با شما در ميان می گذاريم

در اين سی سال از دره اشک و خون گذشته ايد و رنج و مصائب بسيار 
 کرده ايد و گاه فرياد؛ و با جا که شناخته ايد نجوا کشيده ايد،حق را تا آن

هر فرياد و در هر خيزش، شالق ستم بی رحم تر و وحشی تر بر گرده 
هايتان فرود آمد تا خادمان رياکار نظام بهره کشی سرمايه داری واپس 
گرای قرون وسطايی چند صباحی ديگر بر خون شما سفره رنگين خويش 

ست و به دست نخواهد پيروزی هنوز به دست نيامده ا. را رنگين تر کنند
آمد اگر که نجواها و فريادهای امروزتان، سينه های سپر شده تان در 

 و ، پدران مادران،   مردانبرابر استبداد، قهرمانی فرزندان، زنان،
جوانانتان و شجاعت و فداکاری های بی دريغ تان نتواند به بنای 

  . تان بيانجامدسنگرهای پايدار و استوار مقاومت از خودتان  و برای خود
برای توده اعماق، برای هيچ بوده گان اين سرزمين که در دوره های 
سياه سقوط هميشه در شمار نخستين لگدمال شده گان قدرت ها بوده اند و 
در دوره عروج اميد به آزادی و رهايی، نخستين آماج بهره کشی موج 

ار اين دو سواران قدرت، جز خودسامان يابی راهی برای گريز از بازتکر
  .چگونگی وجود ندارد

لحظه ای غفلت از همبستگی با ,  در اين نبرد پرشکوهی که درگير آنيم
همه قربانيان استبداد و هم سرنوشت تان و همسنگران روا نيست؛  دشمن 
بيرحم را که با کودتا عليه حق رای و برانداختن ردای عاريتی جمهوريت 

 لخت و عريان در پی تحکيم ,در انظار مردم، بی هيچ پوشش و رداعی
چنان آماج   چکمه پوشان و امنيتی هاست بايد هم دستگاه واليت وسلطه

اصلی خشم و اعتراض و طغيان قرار داد تا فروپاشد؛  و به جدايی و 
گفت که " نه" شايسته است که همانطور ،تفرقه در صفوف مبارزه مردم

برای حضور . ی اشبه کودتای دستگاه واليت و همدستان امنيتی و نظام
نيرومندتر در صحنه اعتراض و درهم شکستن اراده ارتجاعی دستگاه 
آبروباخته کودتاچی  و  ناکارا ساختن سرنيزه اش، اسلحه نافرمانی مدنی 
را در همه جا به کار بست؛ و  نيز بر اهميت جنبش مطالباتی و  صنفی و 

يت فروپاشی رفاهی و شکل دادن به اعتصابات زنجيره ای در خدمت تقو
اما هرگز نبايد فراموش کنيم که . دولت کودتايی و حاميانش تاکيد کرد

سياسی و صنفی، در فرصت های همين , ايجاد تشکل های مستقل مدنی
جنبش اعتراضی کنونی؛ ايجاد سنگرهايی از مردم و در خدمت مردم 
وخودسامان يابی مردم،موثرترين راه در حفظ و صيانت از خون های پاک 

گرانقدر جوانان اين سرزمين است که در راه آزادی و رهايی بر زمين و 
ريخته شده است  و بدون آن راهی برای جلوگيری از تاراج دستاوردهای 

  .مبارزه و فداکاری های مردم وجود ندارد
  )راه کارگر( اجرايی سازمان کارگران انقالبی ايران هيئت

  ٢٠٠٩ اگوست – ١٣٨٨مرداد
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گره چهاردهم گره چهاردهم گره چهاردهم سند سياسی مصوب کنسند سياسی مصوب کنسند سياسی مصوب کن
   )))راه کارگرراه کارگرراه کارگر(((سازمان کارگران انقالبی ايران سازمان کارگران انقالبی ايران سازمان کارگران انقالبی ايران 

   
 خرداد  ٢٢جنبش توده ای عظيمی که دو هفته پيش از انتخابات 

شکل گرفت و در هفته های بعد از انتخابات به يک جنبش 
اعتراضی سراسری تبديل گرديد ، علی رغم گره خوردگی انکار 

 عميق تری داشت ناپذيرش با مسأله انتخابات ، ريشه های بسيار
و بنابراين در عمل مسائلی بسيار فراتر از منازعات انتخاباتی را 
پيش کشيد و چشم انداز سياسی بسيار گسترده تری را در پيش 

جنبشی با اين توان . روی توده های وسيع مردم ايران گشود
 سال گذشته سابقه نداشت و ٣٠انفجاری و دامنه توده ای در تمام 

.  قابل مقايسه بود٥٧خاسته در خوِد انقالب فقط با جنبش بر
بعالوه همزمانی و پيوند آن با بزرگ ترين بحران درونی حکومت 
، آن را به زمين لرزه ای ويرانگر برای جمهوری اسالمی تبديل 
کرد و دست کم ، بر شرايط بقای واليت فقيه ضربه ای جبران 

سل جديدی اين جنبش توده ای اعتراضی که ن. ناپذير وارد ساخت
از مبارزان آزادی و برابری را در سراسر ايران و حتی خارج از 
ايران  به ميدان آورد و بی ترديد در برانگيختن و جهت دادن موج 
های بعدی پيکارهای سياسی و طبقاتی کشور ما تأثير خواهد 
گذاشت ، در چه شرايطی و چگونه به وجود آمد و پی آمدهای آن 

  چه خواهد بود؟
عتراضی بزرگ مردم ايران بر پس زمينه ای شکل گرفت جنبش ا

که در آن عوامل جهانی ، منطقه ای و داخلی ، نقش انکار 
ناپذيری دارند و توجه به آنها برای يک ارزيابی واقع بينانه از 

  .شرايط شکل گيری ، علل و ظرفيت های اين جنبش اهميت دارد
 بحران  حدود يک سال از شروع.بحران جهانی اقتصاد – ١

اقتصادی عميقی که اکنون همه کشورهای جهان را در بر گرفته 
است ، می گذرد ، بحرانی که در هشتاد سال اخير تاريخ سرمايه 
داری بی سابقه است و از جهاتی ممکن است نتايجی گسترده تر 

برای دستيابی .  در پی داشته باشد١٩٢٩ – ٣٢از بحران بزرگ 
ی بايد به چند نکته توجه داشته به تصويری کلی از بحران کنون

 هر چند اين بحران از بخش مسکن در امريکا – يک: باشيم
شروع شد و سرمايه مالی يا به طور کلی ، مالی شدنِ  بخش های 
  مختلف اقتصاد در تکوين آن نقش تعيين کننده ای داشته و دارد ،

ولی اکنون از بخش مسکن و حتی از بخش مالی در اقتصاد 
راتر رفته و همه کشورهای جهان را در بر گرفته است ؛ امريکا ف

و بنابراين ، علل عمقی آن را بايد در تحوالت و تناقضات خوِد 
 بحران کنونی را از چند –  دو.نظام سرمايه داری جستجو کرد

اضافه سرمايه : جهت می توان بحران اضافه انباشت سرمايه ناميد
مادی در مقايسه با گذاری در گسترش ظرفيت توليدی سرمايه 

؛ ) در مقابل اقتصاد مالی " ( اقتصاد واقعی"گسترش تقاضا در 
انباشته شدن بی اندازه سود و ثروت در دست اليه های باالی هرم 
اجتماعی ؛ و متورم شدن بيش از حد مطالبات مالی در مقايسه با 

به عبارت ديگر ، علت بنيادی بحران را بايد در کاهش . ثروت
" اقتصاد واقعی"يا ( سرمايه گذاری سودآور در توليد فرصت های 

" اقتصاد واقعی"کافی است به ياد داشته باشيم که . جستجو کرد) 
در امريکا ، يعنی بزرگ ترين اقتصاد مرکزی سرمايه داری و 

 ٨١ سال گذشته به طور متوسط با ٣٠کانون بحران کنونی ، در 
 پنج سال آخرِ  پيش در صد ظرفيت توليدی خود کار می کرده و در

  سه. در صد سقوط کرده بود٧٧از شروع بحران ، اين نسبت به 
 با توجه به حقيقت ياد شده ، بحران کنونی را بايد بحران رونِد –

مالی شدن عمومی اقتصاد سرمايه داری ناميد که از نيمه دهه 
اين بحران نشان می دهد که اقتصاد مالی .  شروع شده بود١٩٧٠

به طور نامحدود گسترش " اقتصاد واقعی"مستقل از نمی تواند 
حتی اگر بحران های مالی مکرر در کشورهای مختلف . يابد

يعنی از ( سرمايه داری در سيزده سال قبل از آغاز بحران کنونی 
را کنار بگذاريم ، )  مکزيک به بعد ١٩٩٥بحران مالی بزرگ 

در خوِد عظيم در يک دوره هفت ساله " حباب مالی"ترکيدن دو 
امريکا ، يعنی دژ مرکزی سرمايه داری جهانی ، جای ترديدی 

باقی نمی گذارد که بحران عميق و همه جانبه ای سيستم مالی 
برای پی بردن به خصلت کامًال . سرمايه داری را فرا گرفته است

بحرانی و انگلی سيستم مالی جهانی فقط کافی است نگاهی به حجم 
 در دوره پيش از شروع بحران کنونی حيرت انگيز معامالت مالی

 فقط حجم معامالت ارزی در بورس ٢٠٠٦در سال . بيندازيم
 تريليون دالر بود ؛ يعنی  فقط حجم ٨/١نيويورک روزانه حدود 

 روز به رقمی ٢٤معامالت ارزی تنها در بورس نيويورک در هر 
مسلم است که ! معادل توليد ناخالص ساالنه جهان بالغ می گرديد

و " اقتصاد واقعی"ار ويرانگر اين حجم از بورس بازی در آث
زندگی روزمره ميلياردها انسان زحمتکش در سراسر جهان ، نمی 

 بحران در – چهار. تواند برای مدتی طوالنی قابل تحمل باشد
سيستم مالی جهانی در عين حال بحران در روند جهانی شدن 

 از موانع اصلی به ياد بياوريم که يکی. سرمايه داری هم هست
 در ١٩٧٠ و اوائل دهه ١٩٦٠انباشت مداوم سرمايه در دهه 

. غالب کشورهای مرکزی سرمايه داری ، مسأله نيروی کار بود
زيرا در امريکا و اورپا کمبود نيروی کار ، سازمان يافتگی طبقه 
کارگر و نفوذ سياسی آن ، شرايط  مساعد برای انباشت سرمايه را 

ابراين سرمايه برای دسترسی به نيروی کار بن. محدود می کرد
در غالب اين . ارزان و سر به راه ، در چند سطح اقدام کرد

کشورها ، اوًال قوانين مهاجرت را برای وارد کردن نيروی کار 
ارزان از کشورهای دنيای سوم تغيير دادند ؛ ثانيًا با روی آوردن 

 نيروی کار به تکنولوژی های مختلِف اتوماسيون ، وابستگی به
راست "را کاهش دادند ؛ ثالثًا از طريق حکومت های به اصطالح 

کوشيدند نيروی کار سازمانيافته را ) مانند تاچر و ريگان " ( جديد
سرکوب کنند ؛ رابعًا بخش بزرگی از فعاليت های توليدی و 
خدماتی شرکت های مختلف را برای استفاده از نيروی کار ارزان 

 به اين کشورها انتقال دادند و همراه با کشورهای جهان سوم
گسترش شتابان شرکت های فرا مليتی ، حرکت آزاد سرمايه در 
فراسوی مرزهای سياسی را تسهيل کردند که اين کار با تجديد 
سازماندهی در سيستم های حمل و نقل و انقالب در سيستم های 
نا ارتباطات عملی شد و به جهانی شدن امروزی سرمايه داری مع

 ١٩٨٠با مجموعه ای از اين اقدامات بود که در نيمه دهه . بخشيد
در اين ميان ، فروپاشی بلوک . مشکل نيروی کار را حل کردند

شوروی و پيوستن چين به سرمايه داری ، در طول دو دهه ، 
نزديک به دو ميليارد نفر را به ذخيره نيروی کار بازار جهانی 

وليد بدون مالی شدن شتابان اما جهانی شدن ت. سرمايه افزود
زيرا با . اقتصاد کشورهای مختلف سرمايه داری امکان ناپذير بود

ميانجيگری مالی بود که در مدارهای گردش سرمايه ، امکانات 
مقابله با انواع مخاطرات ناشی از نرخ ارزهای متغير ، نوسانات 
 نرخ بهره در کشورهای مختلف ، بی ثباتی هزينه های کاال و حمل

به عبارت ديگر ، به زير انضباط در . و نقل و غيره فراهم آمد
آوردن کارگران و رشد انفجاری ماليه ، دو عاملی بودند که رونق 
و افزايش وسيع بهره وری سرمايه را در مقياس جهانی در سه 

بنابراين ، بحران کنونی نمی تواند . دهه گذشته امکان پذير ساختند
زارهای جهانی شده سرمايه داری به اختالل و بحران در با

 مهار بحران در محدوده بخش مالی ناممکن است –  پنج.نيانجامد
؛ زيرا علل بنيادی آن بسيار فراتر از بخش مالی ، از پويايی و 

در واقع همين رشد . تناقضات خوِد نظام سرمايه داری برمی خيزد
 انفجاری بخش مالی از طريق درهم شکستن قدرت مقاومت نيروی
کار سازمان يافته و چپاول منظم اکثريت زحمتکشان جامعه 

اما تضعيف مقاومت کارگران ، ناگزير ، به . صورت گرفته است
کاهش سطح عمومی دستمزدها ، و در نتيجه ، به مشکل بازارها 

: نمونه امريکا در اين مورد می تواند روشنگر باشد. می انجامد
 دستمزدهای واقعی  به اين سو ،١٩٧٠در اين کشور از دهه 

اکثريت کارگران افزايشی نداشته ، در حالی که هزينه های زندگی 
ميانگين بدهی های هر . آنها با سرعتی چشم گير باال رفته است

 دالر بوده ، در ٤٠٠٠٠ حدود ١٩٨٠خانوار امريکايی در دهه 
و خوِد .  دالر  افزايش يافته است١٣٠٠٠٠حالی که حاال به حدود 

ش بدهکاری وسيع خانوارهای امريکايی يکی از علل همين افزاي
معنای رشد بدهکاری . اصلی رشد انفجاری بخش مالی بوده است
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توده ای اين است که اکثريت عظيم زحمتکشان توسط سيستم 
تصادفی نيست که نابرابری درآمد و . اعتباری چاپيده می شده اند

 ١نون ثروت تا جايی که اک. ثروت با شتاب مداوم باال رفته است
 در صد جمعيت ٨٠در صد باالی جمعيت ، حدود دو برابر ثروت 

اين کشور است و اگر با کسر ارزش خانه های مسکونی افراد ، 
فقط ثروت مالی آنها را در نظر بگيريم ، اين نسبت به چهار برابر 

به عبارتی ديگر ، در چند دهه گذشته ثروتمندان مدام . می رسد
و طبيعی است که . و زحمتکشان بدهکارترثروتمندتر شده اند 

ثروتمندان بخش اعظم ثروت شان را در بخش مالی سرمايه 
به همين دليل در . گذاری کرده اند ، يعنی در انواع بورس بازی ها

اين دوره در امريکا وبسياری از کشورهای مرکزی سرمايه داری 
 تنها )يعنی بيمه و امالک(، بخش مالی و حوزه های مرتبط با آن 

اين سه حوزه حدود . حوزه هايی بوده اند که رشد بااليی داشته اند
 در صد کل سود اقتصاد امريکا را به جيب می زنند ، در حالی ٤١

 در صد نيروی کار شاغل اين کشور را در استخدام ٨که فقط 
مالی شدن عمومی اقتصاد مخصوصًا در کشورهای مرکزی . دارند

که در دهه های اخير ، افزايش سرمايه داری نشان می دهد 
عمومی تقاضا بيش از آن که تابعی از افزايش در آمدهای اکثريت 

به عبارت . مردم باشد ، تابع افزايش بدهی های آنها بوده است
ديگر ، سودهای کالن نهادهای مالی از طريق چپاول اکثريت 

کافی است به خاطر داشته . زحمتکشان صورت می گرفته است
 مجموع پاداش هايی که در وال ٢٠٠٨در ژانويه باشيم که 

 ميليارد دالر سر می زد ، در حالی که ٣٢استريت پرداخته شد به 
 ميليون نفر از امريکايی ها ، از برکت ٢در همان موقع بيش از 

بورس بازی های نهادهای مالی ، خانه های شان را از دست داده 
 زحمتکش چنان در اما اکنون مسأله اين است که اکثريت. بودند

بدهکاری فرو رفته است که تيغ زدن آنها به شيوه سابق ديگر 
بنابراين ، حل بحران در محدوده بخش مالی نه . امکان پذير نيست

تنها ممکن نيست ، بلکه ادامه رشد تاکنونی خوِد بخش مالی نيز 
 بحران کنونی بی ترديد ، ورشکستگی –  شش.امکان ناپذير است

مثًال بحران تا . نئوليبرالی را به نمايش گذاشته استکامل ادعاهای 
همينجا سه رکن اصلی بنای مالی جهانی نئو ليبرال را بی اعتبار 

اوًال فرض بر اين بود که سيستم تنظيم کننده خدمات . کرده است
مالی از سپرده گذاران بانک ها و مصرف کنندگان در مقابل 

ری ذخاير کافی ، حمايت تخلفات شرکت ها ، مثًال در مورد نگهدا
کند ؛ اما همان طور که ديديم ، اين سيستم گل و گشادتر از آن بود 

ثانيًا فرض بر اين بود که منابع سرمايه گذاری و . که عمل کند
اعتبارات مصرفی ، بدون إعمال نفوذ دولت ، از طرف خود 
بازارهای مالی به افراد ، شرکت ها و دولت ها اختصاص يابد ؛ 

 عمل ديديم که آشفتگی های ايجادشده بوسيله سرمايه اما در
گذاری بدهی ها و طرح های تودرتوی مالی باعث فلج شدن 

ثالثًا فرض بر اين . بازارها و نهايتًا عمليات نجات دولت ها گرديد
بود که ثبات پولی ، يعنی کنترل تورم ، از طريق بانک های 

بانک های مرکزی مرکزی حفظ خواهد شد ؛ اما در عمل ديديم که 
با تمرکز روی شاخص قيمت های خرده فروشی ، از پائين بودن 
قيمت ها که ناشی از واردات ارزان از چين بود ، خام شدند و 
ترجيح دادند نرخ بهره را بسيار پائين نگهدارند و بگذارند 

رشد سريع اعتبارات باعث ترکيدن . اعتبارات به سرعت رشد کنند
 به ويژه در بخش مسکن گرديد که از طرف ،" حباب های دارايی"

بسياری از بانک های مرکزی ناديده گرفته شد ، زيرا ماموريت 
اين تجربه . اينها به کنترل قيمت های مصرفی خالصه می شد

نشان داد که نرخ بهره به عنوان ابزار تنظيم کننده تا چه حد می 
 ورشکستگی اما آنچه بيش از هر چيز ديگر. تواند نا دقيق کار کند

سيستم نئو ليبرال را به نمايش گذاشت ، کنار گذاشته شدن اصول 
وقتی . مقدس آن از طرف خوِد احزاب و دولت های مدافع آن بود

صدها ميليارد دالری پشت سر هم برای کمک " بسته های نجاِت"
به بانک ها و نهادهای مالیِ  در حال فروريزی عرضه می شد ، 

ول های مالی ، بی اعتبار شدن مدل همراه با درهم شکستن غ
نئوليبرالی اقتصاد نيز در برابر چشمان مردم سراسر جهان به 

 اقدامات تاکنونی دولت های سرمايه داری به –  هفت.نمايش درآمد

جای مقابله با علل اصلی بحران ، حمايت از بانک ها و شرکت 
هار تصادفی نيست که بحران نه تنها م. های مالی بزرگ بوده است

نشده ، بلکه شرايط حل آن از جهاتی دشوارتر شده است ؛ زيرا 
که قرار است در نهايت از ( افزايش جهشی بدهی های عمومی 

جيب ماليات دهندگان ، يعنی اکثريت زحمتکش جامعه پرداخته 
. اختالالت اقتصادی بزرگ تری به دنبال خواهد آورد) شوند 

، " بسته های نجات"و تصادفی نيست که بعد از همه تضمين ها 
غول های اقتصادی هنوز از . سيستم اعتبارات هنوز مختل است

سرمايه گذاری سرباز می زنند ، اما نه به خاطر عدم دسترسی به 
مازاد مالی قابل سرمايه گذاری ، بلکه به اين علت که روی کوهی 

در نتيجۀ اقدامات دولت ها نقدًا تمرکز در . از نقدينگی نشسته اند
در . تم مالی ابعادی پيدا کرده که هرگز سابقه نداشته استسيس

واقع اکنون يک غارت طبقاتی عظيم در برابر چشمان ما صورت 
می گيرد و سرمايه می کوشد اهرم های خود برای کنترل جامعه را 

اين اقدامات به غارت يک کشتی در . بيش از پيش محکم تر کند
قاتی دولت های سرمايه اينها پيوند طب. حال غرق شباهت دارند

داری را چنان عريان به نمايش گذاشته اند که در همين يک سال 
گذشته چندين بار خشم انفجارآميز توده های وسيع مردم را در 

اکنون همه می توانند تلخی آن . کشورهای مختلف برانگيخته است
تنها بخش ثروت ملی که : سخن طنزآميز مارکس را دريابند که 

ه طور مشترک در آن سهم دارند ، بدهی های ملی همه مردم ب
 بحران کنونی نه تنها از امريکا آغاز شده ، بلکه – هشت. است

همچنين بحران هژمونی اقتصادی امريکا و حتی فراتر از آن ، 
بحران هژمونی اقتصادی کشورهای مرکزی سرمايه داری است و 

اد را به همين دليل هم هست که به سرعت همه شاخه های اقتص
يعنی (کشورهای گروه هفت . در بر گرفته و کامًال جهانی شده است

که ) امريکا ، کانادا ، انگليس ، فرانسه ، آلمان ، ايتاليا و ژاپن
هسته هدايت کننده و ثروتمندترين اقتصادهای سرمايه داری 
جهانی بوده اند ، اکنون جزو بزرگ ترين کشورهای بدهکار جهان 

اير ارزی اين کشورها اکنون حدود يک سوم مجموع ذخ. هم هستند
يعنی چين ، برزيل ( سرمايه داری " نوظهور"ذخاير هفت اقتصاد 

و اگر . است) ، روسيه ، هند ، تايوان ، کره جنوبی و سنگاپور 
ذخاير ارزی ژاپن را کنار بگذاريم ، اين نسبت حدوِد يک هفتم 

، گروه هفِت اگر بدهی های خارجی را درنظر بگيريم . خواهد بود
مرکزی ، باشگاه بدهکاران جهان محسوب می شود و گروه هفِت 

بايد توجه داشت که هژمونی . پيرامونی باشگاه طلبکاران جهان
اقتصادی امريکا از جنگ جهانی دوم به اين سو ، صرفًا محصول 
حجم اقتصاد عظيم آن نبوده ، بلکه نقش تضمين کننده دولت 

ر حفظ اين هژمونی اهميت حياتی امريکا در بازارهای مالی د
دولت امريکا اين نقش را در وهله اول از طريق . داشته است

انتشار اوراق قرضه بازی می کرد و تعهد آن در مقابل دارندگان 
اين اوراق ، تضمينی برای کارکرد بازارهای مالی در انباشت 

بنابراين در دو دهه گذشته ، کشورهای . سرمايه محسوب می شد
 مازاِد تجاری شروع کردند به خريد اوراق خزانه داری دارای

امريکا و بعد همراه با افزايش ذخاير ارزی شان به خريد اوراق 
. قرضه دولتی انگليس و کشورهای ديگر اورپايی روی آوردند

ادامه اين روند وضع عجيب و بی سابقه کنونی را پيش آورد که 
) عمدتًا ( رهای ذخاير ارزی فوق العاده هنگفتی در دست کشو

آسيايی و نفتی جمع شده ، در حالی که اقتصاد ثروتمندترين 
کشورهای مرکزی سرمايه داری زير آوار بدهی های خارجی و 

) داخلی و خارجی ( مجموع بدهی های . داخلی فرو مانده است
امريکا اکنون حدود سه و نيم برابر توليد ناخالص داخلی است و 

و فقط بدهی های خارجی . خالص جهانیتقريبًا معادل توليد نا
انگليس به بيش از چهار و نيم برابر توليد ناخالص داخلی آن بالغ 

ميانگين بدهی های خارجی کشورهای گروه هفت حدود . می شود
بعالوه ، مرکز ثقل اقتصاِد . دو برابر توليد ناخالص داخلی آنهاست

يا (  مدل آسيايی آيا. توليدی جهان اکنون به آسيا انتقال يافته است
سرمايه داری با نرخ باالی پس انداز ، سرمايه گذاری ) چينی 

وسيع و رشد معطوف به صادرات ، بر مدل امريکايی که با 
سرمايه گذاری از طريق بدهی ها ، مصرف متکی بر وام ها ، و 
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رشد معطوف به ماليه مشخص می شود ، برتری خواهد يافت؟ 
زيرا غالب . نوز وجود نداردپاسخ روشنی برای اين سؤال ه

کافی است به ياد داشته . کشورهای پيرامونی هنوز بسيار فقيرند
باشيم که درآمد سرانه در چين کمتر از يک بيستم درآمد سرانه 

بعالوه گسترش مناسبات سرمايه داری در اين . امريکاست
کشورها ، نابرابری های طبقاتی و فالکت توده ای را به سرعت 

ده و در ادامه خود ممکن است به فاجعه های زيست افزايش دا
در واقع در چين و هند و ساير . محيطی در آنها دامن بزند

کشورهای آسيای شرقی ما اکنون شاهد مصيبت هايی هستيم که 
سرمايه بر سر اکثريت زحمتکش " انباشت نخستين"در روند 

از همه اينها گذشته ، جمعيت کشورهای . جامعه فرود می آيد
در واقع ، . پيرامونی چندين برابر کشورهای ثروتمند مرکزی است

اگر پی آمد بحران کنونی در کشورهای مرکزی ، بيکاری های 
وسيع و احتماًال مزمن و بدتر شدن سطح زندگی اکثريت 
زحمتکشان باشد ؛ افزايش خطر گرسنگی و بی پناهی توده ای ، 

اما . يرامونی استمحتمل ترين ره آورد آن برای غالب کشورهای پ
با وجود همه اينها ، در بحران هژمونی امريکا ترديدی نمی توان 
داشت و به جرأت می توان گفت که با بحران کنونی ، جهانی چند 

 بحران هژمونی امريکا –  ُنه.قطبی در حال شکل گيری است
هم اکنون مسلم . ناگزير بحران نظام مالی کنونی جهان هم هست

بر جای مانده از  نظام مالی برتون وودز ديگر است که نهادهای 
قابل دوام نيستند ، تا جايی که حتی خوِد امريکا و متحدان ثروتمند 
آن ضرورت تغيير در ساختار نهادهای بين المللی مالی را پيش 

 اما بعيد است تغيير در حدی بماند که مورد نظر .کشيده اند
دهکاران به آسانی نمی آنهاست ، زيرا باالخره آنها بدهکارند و ب

اکنون تا حدی . توانند شرايط شان را به ديگران ديکته بکنند
يعنی چين ، هند ، ( روشن است که الاقل چهار کشور پيرامونی 

در چانه زنی بر سر نظم اقتصادی جديد بين ) روسيه و برزيل 
. المللی ، در مقابل گروه هفِت مرکزی نقش مهمی خواهند داشت

امريکا در ) عملی ( وشن است که حق وتوی باز تا حدی ر
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی ديگر قابل تحمل نخواهد 

سرنوشت دالر به عنوان ارز مسلط جهانی نيز مسلمًا زير . بود
کافی است به خاطر بياوريم که چين در کنفرانس . سؤال است

 که در آوريل گذشته ، خواهان ارز جهانی جديدی شد " ٢٠گروه "
بر مبنای استفاده از حق برداشت های ويژه صندوق بين المللی 

البته فراموش نبايد کرد که اقتصاد های معطوف . پول ايجاد شود
به صادراِت پيرامونی بدون بازارهای مصرفی عظيم کشورهای 
ثروتمند ، بحرانی خواهند شد و در واقع وابستگی اقتصادی به 

اما اگر . ده کنونی دوطرفه استوجود آمده در بازارهای جهانی ش
بپذيريم که اين وابستگی اکنون از هر دو طرف بحرانی شده ، 
متوجه خواهيم شد که حمايت گرايی اقتصادی يکی از محتمل ترين 
خطراتی است که نظام تجاری و مالی کنونی جهان را تهديد می 

آيا دولت های غربی اجازه خواهند راه رخنه سرمايه داری . کند
آسيايی به درون کشورهای مرکزی ) عمدتًا(  نو ظهور های

همچنان باز بماند؟ اگر نه ، سرنوشت بازارهای جهانی سرمايه ، 
و همراه با آن ، سرنوشت مدل اقتصادی آنگلو ساکسن چه خواهد 
بود؟ قدر مسلم اين است که عروج سرمايه داری چين در سه دهه 

ولت و حمايت گرايی گذشته ، از طريق نقش هدايت کننده فعال د
قاطع صورت گرفته ، نه از طريق بازار آزاد و دروازهای 

  . اقتصادی باز
 هر بحران اقتصادی . چشم انداز پيکارهای ضد سرمايه داری– ٢

بزرگ معموًال پيکارهای طبقاتی بزرگی را هم دامن می زند و 
بحران کنونی نيز تا همين جا پيکارهای طبقاتی را به طور چشم 

يزتر و گسترده تر کرده و اکنون حرکت های اعتراضی گير ت
کارگران ، دهقانان ، بی خانمانان ، زنان ، جوانان ، مهاجران و 
ساير گروه های زحمتکشان ، با خواست ها ، شعارها و اشکال 

البته . مختلف در چهارگوشه جهان آشکارا در حال گسترش هستند
پيکارهای طبقاتی اين حرکت ها هنوز مرحله آغازين شکل گيری 

بزرگ را نشان می دهند و احتمال دارد که حرکت های گسترده تر 
جنبش های طبقاتی . ، عميق تر و سياسی شده تری در راه باشند 

بزرگ يک شبه به وجود نمی آيند و شروع بحران اقتصادی 
بالفاصله به پيکارهای طبقاتی دامن نمی زند و حتی ممکن است 

د آشفتگی در صفوف زحمتکشان ، توان در مرحلۀ اول با ايجا
به همين دليل معموًال زمانی الزم . مقاومت آنها را کاهش بدهد

است تا مصيبت های ناشی از بحران اقتصادی به برانگيخته شدن 
مثًال . اعتراضات و  صف آرايی های طبقاتی زحمتکشان بيانجامد

 جنبش های اجتماعی از سال ١٩٢٩ – ٣٢در بحران بزرگ 
 شروع شدند ؛ يعنی در مرحله پايانی ١٩٣٣ و حتی ١٩٣٢
بنابراين با مقايسه بحران کنونی با آن دوره ، می توانيم . بحران

اما . ببينيم که حرکت های اعتراضی بسيار زودتر شروع شده اند
نکته ای که حتمًا بايد در مد نظرمان باشد اين است که هر حرکت 

ضی نهادهای سرمايه اعتراضی کارگران و زحمتکشان عليه بع
داری ضرورتًا در جهت ضديت با سرمايه داری پيش نمی رود و 
به طريق اولی ، به يک جنبش طبقاتی معطوف به سوسياليسم نمی 

 ١٩٢٩ – ٣٢کافی است به ياد بياوريم که بحران بزرگ . انجامد
. در بعضی کشورها عمًال به قدرت گيری فاشيست ها کمک کرد

 پيوستن بخش بزرگی از انبوه ميليونی مثًال در آلمان بدون
کارگران بيکار به سازمان های وابسته به حزب نازی ، قدرت 
گيری هيتلر ناممکن بود ؛ همان طور که يک دهه قبل از آن ، 
بخشی از جنبش کارگری ايتاليا در روی کار آوردن فاشيسم ايتاليا 

است حاال نيز بحران اقتصادی ممکن . نقش انکار ناپذيری داشت
نه تنها همه جا به تقويت جنبش های طبقاتی معطوف به 
سوسياليسم نيانجامد ، بلکه به شکل گيری اشکال گوناگون 

فراموش نبايد کرد که رشد . سرمايه داری های استبدادی کمک کند
شتابان غالب سرمايه داری های آسيايی برمبنای کار برده وار 

ی سياسی کامًال کارگران و زحمتکشان و با هدايت رژيم ها
همچنين فراموش نبايد کرد که در . سرکوبگر صورت ميگيرد

بعضی کشورها جنبش های ارتجاعی ناسيوناليستی و مذهبی هم 
اکنون از نفوذ توده ای نيرومندی برخوردارند و ممکن است با 
استفاده از گسترش فالکت توده ای زحمتکشان ، بيش از پيش 

 حالی که پيشروی جريان های چپ هم اکنون در. نيرومندتر بشوند
در امريکای التين دامنه بسيار اميدوار کننده ای پيدا کرده ؛ در 

يا در حالی که چپ . انتخابات اورپا احزاب راست قوی تر می شوند
در کشور کوچک نپال به پيروزی بی سابقه ای دست می يابد ، در 

را نفوذ توده ای چپ آشکا) هند(انتخابات همسايه بزرگ آن 
ضعف چپ محصول عوامل متعددی است که . تضعيف می شود

: بدون توجه به آنها چيرگی بر موانع پيشروی ممکن نخواهد شد
 جهانی شدن سرمايه داری ، حرکت آزاد سرمايه را در – يک

فراسوی مرزهای سياسی امکان پذير ساخته و در همان حال چنين 
برای ) امونیمخصوصًا ميان کشورهای مرکزی و پير(حرکتی را 

بنابراين در بازارهای جهانی شده . نيروی کار دشوارتر کرده است
نيروی کار که از طريق سرمايه و به اقتضای سودجويی آن با هم 
مرتبط می شوند ، ذخيره عظيم نيروی کار ارزان و برده وار 

برای درهم شکستن ) و مخصوصًا آسيايی ( کشورهای پيرامونی 
رهای مرکزی مورد استفاده قرار می مقاومت نيروی کار کشو

در بخش اعظم اين بازارهای جهانی شدۀ قرن بيست و يکم . گيرد
، شرايط کار به مراتب بدتر از بازارهای کار اورپای قرن نوزدهم 
است ؛ همه تفاوت های سنی و جنسی ميان کارگران معنای خود 
را از دست می دهند ؛ و هر جا که ممکن باشد بهره کشی از 

يروی کار ارزان تر زنان و کودکان جای نيروی کار مردان را می ن
 گسترش استخدام های موقتی همه جا قدرت چانه زنی –  دو.گيرد

کارگران را تضعيف می کند و هر جا که ممکن باشد مشاغل موقتی 
يکی از " اتفاقی شدن کار"روند . جای مشاغل ثابت را می گيرند

 –سه . اشت نئوليبرالی استجهانی ترين پديده های مدل انب
گسترش کارهای پاره وقت در تضعيف ارتباطات ، پيوندها و 
همبستگی های کارگرانِ  حتی هم صنف و کاهش سطح دستمزدها 

کارهای پاره وقت توجيه تراشی . نقش مهمی بازی می کند
بورژوايی برای بهره کشی از کار ارزان تر زنان و کودکان را 

دفی نيست که بخش اعظم کارهای پاره تصا. آسان تر می سازد
وقت حتی در بسياری از کشورهای مرکزی سرمايه داری به 
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 استخدام های غير مستقيم ، – چهار. وسيله زنان انجام می گيرد
يا اجير کردن کارگران برای ديگران ، نه تنها کارفرما را از پاسخ 
ی گويی مستقيم به خواست های کارگران و هزينه های کار گزين

آزاد می سازد ، بلکه بخش قابل توجهی از مزد کارگر را به جيب 
گسترش اين پديده . دالل های کار يا بنگاه های اجير کننده می ريزد

در دو دهه گذشته در تضعيف قدرت چانه زنی کارگران نقش انکار 
 گسترش بازار سياه کار که بخش قابل –  پنج.ناپذيری داشته است

 از پوشش همه قوانين کار و حمايت های توجهی از کارگران را
اجتماعی مرتبط با آن محروم می سازد و رقابت ميان کارگران را 

 اثر گذاری –  شش.به نفع سرمايه بيش از پيش تشديد می کند
روند عمومی مالی شدن اقتصاد بر زندگی بخش مهمی از مزد و 

در تضعيف ) مخصوصًا در کشورهای مرکزی( حقوق بگيران 
مقاومت کار در برابر سرمايه در دهه های اخير نقش مهمی قدرت 

اين اثر گذاری عمدتًا از سه طريق صورت گرفته . داشته است
از طريق رهن مسکن ، از طريق کشيده شدن صندوق های : است

بازنشستگی به بورس بازی های مالی ، و از طريق عموميت 
های و افزايش بدهی ) کرديت ( يافتن کارت های اعتباری 

بعد از بسته شدن افق های افزايش مزدهای . خانوارهای کارگری
واقعی ، افزايش ارزش خانه و پس اندازهای بازنشستگی در 
بازارهای مالی به تنها اميد بخشی از مزد و حقوق بگيران تبديل 
شد و از اين طريق بود که سرمايه توانست بخشی از طبقه کارگر 

اما اين اميد به . قتصاد بکشاندرا به جريان عمومی مالی شدن ا
افزايش دارايی ها سرابی بيش نبود و در عمل به افزايش هر چه 

در هر حال ، هم اين اميد و هم . بيشتر بدهی های کارگران انجاميد
بر باد رفتن آن نمی توانست به تضعيف همبستگی طبقاتی کارگران 

تحاديه  مجموع عوامل ياد شده توان و تحرک ا– هفت. دامن نزند
های کارگری و نيز نسبت کارگران سازمان يافته در ميان کل 

با تضعيف سازمان های . نيروی کار را به شدت کاهش داد
کارگری ، سرمايه توانست بخش بسيار مهمی از دست آوردهای 
طبقه کارگر کشورهای مرکزی در دوره بعد از جنگ جهانی دوم را 

رايش طبقاتی کارگران و  با به هم خوردن آ–  هشت.از بين ببرد
رانده شدن کل طبقه کارگر به وضعيت کامًال تدافعی که با فروپاشی 
بلوک شوروی و بی اعتبار شدن الگوهای سوسياليسم دولتی 

( دامنه بی سابقه ای پيدا کرد ، احزاب و جريان های مختلف چپ 
ضربات فلج کننده ) از کمونيست ها گرفته تا سوسيال دموکرات ها 

ردند ، بسياری استحاله طبقاتی پيدا کردند و يا به حاشيه ای خو
گرچه تحوالت اجتماعی دهه گذشته بار . ميدان سياست رانده شدند

ديگر به جريان های مختلف چپ نيرو و تحرکی انکار ناپذير داده ، 
  . ولی هنوز تجديد آرايش چپ به نتايج روشنی نرسيده است

اِب يکی از بزرگ ترين بحران به اين ترتيب ، درست در ميانه گرد
های تاريخ سرمايه داری ، نه طبقه کارگر و نه جنبش 
. سوسياليستی هنوز از آرايش و تحرک مناسبی برخوردار نيستند

اما فراموش نبايد کرد که خوِد همين بحران ، با بی اعتبار کردن 
مدل انباشت نئوليبرالی سرمايه ، در عين حال دورنماهای جديدی 

اکنون شرايطی به وجود آمده . کارهای طبقاتی می گشايدبرای پي
که بعضی از عوامل ياد شدۀ تضعيِف چپ ممکن است در کوره 
بحران ذوب بشود ؛ در ميدان رويارويی های بزرگی که گشوده می 

اما نتيجۀ از . بپمايد" يک شبه ره صد ساله"شود ، چپ می تواند 
ه جسارت طبقاتی و همه چيز ب. پيش تعيين شده ای وجود ندارد

از همين حاال روشن . شناخت درست از شرايط جديد بستگی دارد
ورشکستگی . است که با آرايش تدافعی کاری از پيش نخواهد رفت

پروژۀ بورژوايی مسکن از طريق مالکيت خصوصی ، در امريکا 
و بعضی کشورهای مرکزی ديگر ، خواست مسکن اجتماعی را در 

اتی کارگران و زحمتکشان قرار داده و دستور کار پيکارهای طبق
همراه با آن ، تجديد ساختار انقالبی سيستم اعتبارات و ملی شدن 

مسلم است که در . و دموکراتيزه شدن سيستم مالی مطرح می شود
شرايط امروزی سرمايه داری ، موضوعات محوری پيکارهای 

ود ؛ طبقاتی ديگر نمی تواند به حوزه توليد و محيط کار محدود بش
بدون مبارزه برای  کاال زدايی از مواد غذايی پايه ای ، بهداشت ، 
آموزش ، مسکن ، و نيز خوِد نيروی کار ، طبقه کارگر نمی تواند 

اتحاد طبقاتی کارگران و . از آرايش تدافعی تاکنونی خارج بشود
زحمتکشان حتی در کشورهای پيرامونی نيز در گرو پيش کشيدن 

مبارزه برای کاال زدايی در حوزه . ها استجسورانه اين خواست 
های ياد شده ، نمی تواند همه جا با ضرب آهنگ واحدی شروع 
بشود و احتماًال بالفاصله هم به نتيجه نمی رسد ؛ ولی بی ترديد 
  .  می تواند به شکل گيری آرايش تعرضی طبقه کارگر نيرو برساند

جار يکی از  شاهد انف٨٠٠٢ سال . بحران جهانی مواد غذايی–٣
بزرگ ترين گرسنگی های تاريخ انسانی بود که سازمان ملل آن را 

بنا به ارزيابی بانک جهانی ، . جهانی ناميد" سونامی گرسنگی"
 ميليون نفر از فقيرترين بخش های جمعيت جهان به ١٠٠بيش از 

 ميليون نفری بودند ٨٥٠و اينها عالوه بر . کام گرسنگی غلتيدند
. ز در چنگال گرسنگی مزمن دست و پا می زدندکه پيش از آن ني

 ٣٧افزايش جهشی قيمِت پايه ای ترين مواد غذايی ، دست کم 
کشور جهان سومی را با بحران های بسيار حادی رو به رو 
ساخت و در بعضی از آنها شورش های توده ای گرسنگان راه 

ی گرچه چند ماه بعد ، شروع بحران اقتصادی ، اخبار گرسنگ. افتاد
جهانی را در سايه قرار داد ، ولی بحران تمام نشد و هنوز هم 

يعنی نزديک به يک ششم جمعيت ( بيش از يک ميليارد انسان 
با گرسنگی مزمن دست به گريبانند و علل اصلی ) سياره ما 

چيزی که سال گذشته آغاز انفجاری . بحران همچنان با ماست
وامل کوتاه مدت با بحران گرسنگی را باعث شد ، همزمان شدن ع

عواملی بود که از چند دهه پيش ، علل اصلی و عميق تر بحران 
کااليی شدن مواد غذايی . مواد غذايی  را به وجود آورده بودند

اصلی ، خانه خراب شدن کشاورزان کوچک و چنگ انداختن 
انحصارهای فرامليتی بزرگ بر توليد مواد غذايی علل پايه ای 

ند دهه گذشته به طور فزاينده تقويت شده بحران هستند که در چ
خشک سالی وسيع ، کشيده شدن بازارهای مواد غذايی اصلی . اند

به بورس بازی های مالی ، باال رفتن بهای انرژی و روی آوردن 
امريکا و بعضی از کشورهای ثروتمند به سوخت گياهی به عنوان 

اه مدت مکمل سوخت فسيلی ، در چند سال اخير ، جزو عوامل کوت
با نگاهی به عوامل دراز مدت و کوتاه مدِت بحران . بحران هستند

گرسنگی جای ترديدی باقی نمی ماند که اين بحران جزيی از پی 
آمدهای جهانی شدن سرمايه داری است و تا زمانی که توليد 
معطوف به مصرف و نيازهای اوليه انسانی ، مغلوِب توليد 

سنگی همچنان ادامه خواهد معطوف به سود سرمايه باشد ، گر
اين بحران جهانی بی . يافت و به طور فزاينده تشديد خواهد شد

سابقه نشان می دهد که کاال زدايی از مواد غذايی اساسی يکی از 
  .نيازهای فوری جامعه انسانی است

 در حالی که در نتيجه رشد شتابان . بحران جهانی انرژی– ٤
های ديگر آسيای شرقی ، سرمايه داری در چين ، هند و کشور

تقاضای نفت به سرعت باال می رود ، افزايش توليد نمی تواند با 
  ِ"نقطه اوج"طبق بسياری از ارزيابی ها ، . آن همگام بشود

توليد نفت نزديک است ، نقطه ای که بعد از آن کاهش توليد 
اين ناهم خوانی ميان آهنگ افزايش . جهانی آن آغاز خواهد شد

زايش توليد نفت ، همراه با بورس بازی های مالی در تقاضا و اف
بازار نفت ، باعث شد که قيمت آن در چند سال گذشته به صورت 

گرچه با شروع بحران مالی قيمت نفت در فاصله . جهشی باال برود
 دالر دربشکه سقوط کرد ، ولی ٣٠ دالر به ١٤٨چند ماه از 

ياد ، دوران نفت افزايش مجدد آن نشان می دهد که به احتمال ز
تشديد فقر اکثريت زحمتکش مردم جهان ، . ارزان سپری شده است

به ويژه در کشورهای پيرامونی ، يکی از نتايج گريز ناپذير 
  .افزايش قيمت نفت و به طور کلی بحران انرژی است

 اين بحرانی است که امروزه . بحران زيست محيطی جهان– ٥
ستند اما چيزی که غالبًا ناديده ظاهرًا همه نگران پی آمدهای آن ه

مسأله اين . گرفته می شود ، رابطه آن با نظام سرمايه داری است
است که عامل اصلی و تعيين کننده بحران ، محصول اقتصاد 

منابع " ارزش مصرِف"معطوف به سود است و تا زمانی که 
آنها باشد ، " ارزش مبادله"گوناگون زندگی انسانی تابعی از 

برای . يط زيست با آهنگ فزاينده ای پيش خواهد رفتتخريب مح
فهميدن اين رابطه کافی است به چند حقيقت انکار ناپذير توجه 
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 نظام سرمايه داری با بی اعتنايی به رابطه –  يک:داشته باشيم
توليد کنندگان مستقيم با طبيعت ، با کندن اجباری و خشن دهقانان 

سرمايه همه جا "  نخستينانباشت"و دوران . از زمين شکل گرفت
با غارت بی حساب طبيعت ، با واداشتن توليد کنندگان مستقيم به 
کار برده وار ، و در مناطقی با احياء و گسترش خونين خوِد نظام 

 بزرگ ترين آلودگی محيط –  دو.برده داری مشخص می شود
دوران " انقالب صنعتی"زيست در طول تمام تاريخ انسانی با 

 خصلت جهانی بحران محيط –  سه.ی آغاز می گرددسرمايه دار
زيست از نيمه قرن بيستم آشکار می گردد ؛ يعنی با جهان گير تر 

 بزرگ ترين آلوده کنندگان محيط –  چهار.شدن سرمايه داری
زيست جهان ، ثروتمندترين و پيشرفته ترين کشورهای سرمايه 

 اياالت مثًال. داری جهان هستند و نه کشورهای فقير پيرامونی
 در ٢٥ در صد جمعيت جهان ، مسؤول ٥متحد امريکا ، فقط با 

و باشگاه کشورهای . صد آلودگی محيط زيست جهانی است
 در صد گازهای ٥١بيش از ) OECD(ثروتمند سرمايه داری 

 مدل انباشت نئوليبرالی – پنج .گرمخانه ای جهان را توليد می کنند
حران جهانی محيط زيست سرمايه ، در شتاب دادن به تشديد ب

" بازار آزاد"نقش انکار ناپذيری داشته است و هرچه و هر جا که 
. بی مهارتر شده ، بی اعتنايی به محيط زيست بيشتر شده است

مثًال در کشورهای آنگلوساکسون توجه به محيط زيست کمتر از 
 در دهه گذشته تشديد –  شش.کشورهای اورپای شمالی است

جهانی .  زيست شتاب بيشتری پيدا کرده استبحران جهانی محيط
شدن سرمايه داری و گسترش سرمايه داری در چين ، هند و ساير 

  هفت.کشورهای آسيايی نقش مهمی در تشديد بحران داشته است
 غالب کشورهای ثروتمند سرمايه داری و مخصوصًا امريکا ، –

 با تاکنون هميشه مانع اصلی چاره جويی های مؤثر برای مقابله
 کشورهای – هشت. تشديد بحران جهانی محيط زيست بوده اند

ثروتمند سرمايه داری تاکنون هميشه تالش کرده اند هزينه های 
. تخريب محيط زيست را به دوش کشورهای فقير جهان بيندازند

تصادفی نيست که زباله های اتمی فرانسه از سواحل سومالی 
س از سواحل برزيل ، و سربرمی آورند و زباله های آلوده انگلي

سرمايه داری امريکا قاره ای از زباله های غير قابل جذب در 
  . اعماق آب های اوقيانوس آرام ايجاد کرده است

با توجه به نقش سرمايه داری در تکوين و تشديد بحران جهانی 
محيط زيست ، مقابله با اين بحران در صورتی می تواند مؤثر 

  .رمايه داری همراه بشودباشد که با مبارزه عليه س
 بحران . بحران ژئوپوليتيک يا بحران هژمونی سياسی امريکا–٦

هژمونی اقتصادی امريکا نمی تواند به بحران هژمونی سياسی آن 
امريکا هنوز بزرگ ترين اقتصاد جهان است و قدرت . نيانجامد

نظامی بی رقيبی دارد و هنوز می توان آن را تنها ابرقدرت جهان 
؛ اما ديگر ترديدی نمی توان داشت که دنيای تک قطبی ناميد 

امريکايی پايان يافته و دنيای چند قطبی جديدی در حال شکل 
 وقتی امريکا در تدارک حمله به عراق ٢٠٠٣در سال . گيری است

، تأئيد شورای امنيت سازمان ملل را می خواست ، چين و روسيه 
جيح دادند خود را پشت که جرأت رويارويی مستقيم را نداشتند ، تر

مخالفت فرانسه مخفی کنند ؛ اما حاال اينها بر سر بسياری از 
دو . مسائل بين المللی رو در روی امريکا و متحدانش ايستاده اند

شکست استراتژی يک : حادثه در اين تغيير ، نقش مهمی داشت
جانبه گرايانه نومحافظه کاران امريکا که در دوره رياست 

وشيدند با تکيه بر قدرت نظامی امريکا از زوال جمهوری بوش ک
هژمونی جهانی آن جلوگيری کنند و در عمل ناتوانی آن را درست 
در همان حوزه نظامی به نمايش گذاشتند ؛ و بحران اقتصادی که 

را ) يعنی ستون فقرات امپراتوری امريکا ( نظام مالی جهانی 
آن که به لحاظ اکنون در مقابل امريکا و متحدان . درهم شکست

اقتصادی ، سياسی ، تکنولوژيک و نظامی ، هنوز همچنان قطب 
برتر جهان هستند ؛ قطب مستقلی با همکاری روسيه و چين در 
حال شکل گيری است که می تواند بسياری از بازی های امريکا را 

گرچه هنوز ) SCO" (سازمان همکاری شانگهای. "به هم بريزد
امريکا و متحدان آن برنخاسته  ، اما به مقابله همه جانبه با 

" ناتو"ترديدی نيست که حتی در حوزه نظامی به نيرويی در مقابل 

در حال حاضر رقابت های دو طرف عمدتًا روی . تبديل می شود
در . مسأله انرژی و طرح لوله های نفت و گاز متمرکز شده است

آغاز در " سازمان همکاری شانگهای"واقع مهم ترين دليل ايجاد 
انرژی مهم ترين مشغله سياست خارجی چين . مسأله انرژی بود

که چين به وارد کننده نفت (  به اين سو ١٩٩٣از سال . است
واردات نفت اين کشور از هر سه سال يک بار ، دو ) تبديل شد 

و استراتژی دراز مدت امريکا اين است که از . برابر شده است
فس گاه های اقتصاِد در حال طريق کنترل منابع انرژی جهان ، ن

برای اين منظور کنترل . اوج گيری چين را در دست داشته باشد
که بزرگ ترين ( منابع نفت و گاز خليج فارس و آسيای ميانه 

از نظر ) ذخاير شناخته شده نفت و گاز جهان محسوب می شوند 
خاورميانه "در واقع طرح استراتژيک . امريکا اهميت حياتی دارد

اما . نو محافظه کاران امريکا همين هدف را دنبال می کرد" بزرگ
شکست طرح آنها به معنای کنار گذاشته شدن اين هدف نيست ؛ 
چرا که اين هدِف مشترک همه جريان های طبقه حاکم امريکاست 
و حتی طراح اصلی آن زيبگنيو برژژنسکی است که تيم 

به همين . استراتژيست های دولت اوباما از طرفداران او هستند
دليل است که دولت اوباما همان هدف را با همان قاطعيت ، ولی با 

اما يکی از لوازم طرح مزبور ، . شيوه های ديگری دنبال می کند
و . مقابله با نفوذ روسيه در کشورهای آسيای ميانه و قفقاز است

. از اين جاست که رويارويی روسيه با امريکا شدت می گيرد
ی از بزرگ ترين صادر کنندگان نفت است و روسيه که هنوز يک

بزرگ ترين ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد ، برای مقابله با 
که به صادرات گاز روسيه نياز ( طرح امريکا ، اوًال بر اورپا 

به شرق را متوقف " ناتو"فشار می آورد تا گسترش ) حياتی دارد 
ی آسيای ميانه به شرق کند ؛ ثانيًا سعی ميکند راه های انتقال انرژ

و غرب را زير نفوذ انحصاری خود درآورد ؛ ثالثًا به ائتالف 
رقابتی که بر سر منابع . استراتژيک با چين روی آورده است

انرژی آسيای ميانه و خليج فارس ميان چين وروسيه از يک سو 
، و امريکا و متحدان آن از سوی ديگر در گرفته ، بحران 

اوروآسيای "ا شکل می دهد که روی کنترل ژئوپوليتيک بزرگی ر
البته تالش چين برای دسترسی به . کانونی شده است" مرکزی

منابع انرژی فقط به اين منطقه محدود نمی شود ؛ بلکه برای 
دستيابی به انرژی و منابع ديگر الزم برای صنايع خود ، به افريقا 

 ٢٠٠۴سال در . ، استراليا و امريکای التين نيز روی آورده است
واردات نفت چين از آنگوال ، کنگو ، نيجريه و سودان به سه پنجم 

تصادفی نيست که . واردات نفتی آن از خليج فارس بالغ می شد
امريکا برای مقابله با گسترش نفوذ چين در افريقا ، درسال 

فرماندهی " آرايش نيروهای نظامی خود را تغيير داد و ٢٠٠٧
پيشروی اميد بخش چپ در . جاد کردرا اي) AFRICOM" (افريقا

امريکای التين يکی ديگر از نشانه های ترديد ناپذير بحران 
در  دوره هشت ساله رياست جمهوری بوش . هژمونی امريکاست

يعنی در يکی از تهاجمی ترين دوره های سياست خارجی امريکا ( 
در بيش از هشت کشور امريکای التين دولت های چپ و چپ ) 

طريق انتخابات روی کار آمدند ، بی آن که امپرياليسم ميانه از 
چنين پديده ای از اعالم . امريکا بتواند اين موج را متوقف کند

به اين سو سابقه نداشته  ) ١٨٢٣در سال " ( دکترين مونروئه"
هر چند دست آوردهای بعضی از دولت های چپ ميانه به . است

 از طرف نيروهای شدت شکننده است و به همين دليل ممکن است
راست کنار زده شوند ، ولی تحوالت تاکنونی نشان دهنده تغييری 
کيفی در توازن نيروی طبقاتی در اين منطقه است و امريکا در 

      .   موقعيتی نيست که بتواند چرخ زمان را به عقب بازگرداند
        
خاورميانه " شکست طرح . تغيير آرايش نيروها در خاورميانه– ٧
نومحافظه کاران امريکا در شتاب دادن به بحران هژمونی " زرگب

پی آمدهای اين شکست برای . امريکا نقش انکار ناپذيری داشت
توجه . امريکا از جهاتی گسترده تر از شکست ويتنام خواهد بود

به بعضی از اين پی آمدها ، ابعاد شکست را به خوبی نشان می 
د  نيرومندترين کشور عربی  اشغال عراق که قرار بو–  يک: دهد

بعد از مصر را با ذخاير عظيم نفتی اش ، زير کنترل مستقيم 
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امريکا در آورد ، نه تنها دشمنی بی سابقه ملت های عرب و 
اکثريت مسلمانان جهان را عليه امريکا برانگيخت ، بلکه نيروهای 
مذهبی شيعه را در اين کشور به قدرت رساند ؛ چيزی که از دوره 

 قدرت گيری نيروهای – دو. اتوری عثمانی سابقه نداشتامپر
مذهبی شيعه در عراق که پيوندهای نزديکی با جمهوری اسالمی 

 به بعد هميشه ميان ١٩٥٨داشته اند ، به خصومتی که از سال 
اين دو تغيير ، . دولت های ايران وعراق  وجود داشت ، پايان داد

 اسالمی ، دولت های عالوه بر تقويت موقعيت منطقه ای جمهوری
" هالل شيعه"عربی وابسته به امريکا را با کابوس قدرتمند شدن 

 در صد ٧٠فراموش نبايد کرد که شيعيان بيش از . روبرو ساخت
جمعيت حاشيه خليج فارس را تشکيل می دهند و مهم ترين ذخاير 

در مناطق شيعه نشين ) از جمله در عربستان سعودی ( نفتی آن 
همين مسأله باعث شده که در ميان کشورهای عضو . قرار دارند

بر سر چگونگی رابطه با جمهوری " شورای همکاری خليج"
 تشکيل دولت –  سه.اسالمی اختالفات چشم گيری به وجود بيايد

خودمختار کردستان عراق ، ارتش و کماليست های ترکيه را که 
 به  شش دهه گذشته طرفدار ثابت امريکا بودند ، عمًال–در پنج 

جرگه مخالفان سياست خاورميانه ای امريکا کشاند و به طور غير 
مستقيم ، موقعيت اسالم گرايان ميانه رو را در سياست داخلی 

 تالش اسرائيل در دو جنِگ بسيار – چهار. ترکيه تقويت کرد
ويرانگر و وحشيانه برای قلع و قمع حزب اهللا در لبنان و حماس 

اظ سياسی کامًال شکست خورد ، بلکه در فلسطين ، نه تنها به لح
نفوذ جريان های اسالمی را در ميان توده های عرب به شدت 
تقويت کرد ؛ ديکتاتوری های عرب وابسته به امريکا را بيش از 
پيش بی اعتبار ساخت ؛ و به نحو بی سابقه ای ، افکار عمومی 
امريکا و اورپا را عليه اسرائيل و نيز حمايت يک جانبه دولت 

 اشغال افغانستان که به – پنج. های خودشان از اسرائيل برانگيخت
بهانه دستگيری رهبران القاعده و سرنگونی طالبان صورت گرفت 
، در عمل ارتش و سيستم امنيتی دولت پاکستان را با تناقض 
بزرگی روبه رو ساخت و نفوذ طالبان و متحدان آنها را در بخش 

 پاکستان تقويت کرد ، تا جايی بزرگی از افغانستان و شمال غرب
که اکنون نه فقط افغانستان بلکه خوِد پاکستان نيز به کشورهايی 
حکومت ناپذير تبديل شده اند و اگر اين وضع ادامه يابد ، ممکن 

 مقابله –  شش.است حتی تماميت ارضی پاکستان به خطر بيفتد
ف آن روسيه با طرح های امريکا در آسيای ميانه و قفقاز و انتال

، طرح های قبلی امريکا " شبکه انرژی آسيا"با چين برای ايجاد 
را در زمينه بهره برداری از منابع نفت و گاز آسيای ميانه با 
موانع اساسی روبه رو کرد و مخصوصًا آسيب پذيری متحدان 
اورپايی آن را در مقابل طرح های روسيه در زمينه انرژی 

  . آشکارتر ساخت
پی آمدهايی ، امريکا ناگزير بود سياست با توجه به چنين 

خاورميانه ای خود را تغيير بدهد و اين تغيير حتی از اواخر 
سياست جديد امريکا در باره . حکومت بوش شروع شده بود

خاورميانه هنوز در حال شکل گيری است ، اما بعضی از 
محورهای آن ، تاحدی که اکنون می توان تشخيص داد ، چنين 

رديدی نيست که دولت اوباما رويارويی حاِد دو دهه  ت–  يک:است
اخير با جريان های اسالمی را به نفع خود نمی بيند و خواهان 

 ٤(سخن رانی . تغييراتی در رابطه خود با اين جريان هاست
اوباما در قاهره تصوری از حدود اين تغييرات را امکان ) ژوئن

همان توصيه های پذير می کرد و نشان می داد که او در راستای 
 کاهش تنش –  دو.حرکت می کند"  هميلتون–کميسيون بيکر "

دنيای "ميان اسرائيل و فلسطينيان يکی از شرايط تنش زدايی با 
برای اين منظور می خواهند دولت اسرائيل . تلقی می شود" اسالم

وادارند تا آشتی و همکاری با اسرائيل " دو دولت" را به پذيرش 
البته . ای عربی وابسته به امريکا آسان تر سازندرا برای دولت ه

مسأله اين است که شانس موفقيت چنين طرحی نامعلوم است ، 
اما خوِد اين . زيرا معلوم نيست اسرائيل به چنين طرحی تن بدهد

سياست نشان دهنده تغييری در حمايت بی قيد و شرط امريکا از 
مه می يابد ،  حضور امريکا در عراق ادا– سه.  اسرائيل است

هرچند که حضور نظامی تاحد امکان کم رنگ تر می شود و با 

 رقابت با – چهار. حضور سياسی و اقتصادی تکميل می گردد
روسيه و چين ، مخصوصًا بر سر کنترل منابع نفت و گاز ادامه 
می يابد ، و در عين حال تالش برای جلب همکاری روسيه و 

 و نيز تقويت روابط اقتصادی با ايجاد فاصله ميان چين و روسيه ،
دولت های آسيای ميانه و قفقاز ، جهت مقابله با نفوذ روسيه 

 جنگ در افغانستان و –  پنج.روی اين دولت ها ، شدت می يابد
پاکستان برای کنترل و تجديد ساختار اين دو کشور ، در جهت 

و " اوروآسيای مرکزی"تقويت حضور امريکا و متحدانش در 
امن کردن اين منطقه برای انتقال نفت و گاز آسيای مخصوصًا 

. ميانه به سواحل اوقيانوس هند ، با قاطعيت تمام دنبال می شود
در مورد ايران کنار گذاشته " تغيير رژيم" ظاهرًا سياست – شش

شده ، و حتی حق ايران برای داشتن انرژی هسته ای غير نظامی 
 لزوم ، جمهوری پذيرفته می شود ، ولی قرار است در صورت

اسالمی با شيوه هايی ديگر ، از جمله محاصره اقتصادی شديدتر ، 
اما در کنار اينها راه همکاری اقتصادی نيز ، . مهار بشود

مخصوصًا در زمينه انتقال نفت و گاز آسيای ميانه از طريق ايران 
به اورپا و به خليج فارس ، به روی جمهوری اسالمی باز 

در واقع استفاده از ايران برای کاهش . نگهداشته می شود
وابستگی اورپا به گاز روسيه ، يکی از مالحظات استراتژيک 
امريکا و متحدان آن در تغيير سياست خاور ميانه ای آنهاست و 

می تواند  در " سازمان همکاری شانگهای"پيوستن ايران به 
زمينه انتقال انرژی دشواری های بزرگی برای آنها به وجود 

  .  وردبيا
 اکنون شرايطی پيش آمده . ايران در مقابل جمهوری اسالمی– ٨

 سال ٣٠است که مردم ايران روشن تر از هر وقت ديگر در 
گذشته می توانند دريابند که آينده اين کشور در مقابل آينده 
جمهوری اسالمی قرار دارد و هر روزی که بر عمر اين رژيم 

م ايران همه جانبه تر می افزوده می شود ، بی حقی عمومی مرد
برای پی بردن به . گردد و حتی موجوديِت کشور به خطر می افتد

  .اين حقيقت کافی است به چند جنبه از اين تقابل نگاه بکنيم
کودتای انتخاباتی .  واليت فقيه غير قابل تحمل تر شده است–آ 
 خرداد نشان داد که دستگاه واليت فقيه حتی ديگر حاضر ٢٢

يج بازی های انتخاباتی کامًال ساخته و پرداخته خودش را نيست نتا
در جمهوری اسالمی مردم هرگز حق نداشته اند در باره . تحمل کند

نظر ") دستگاه واليت فقيه"يعنی (کانون اصلی قدرت سياسی 
بدهند ؛ اما علی رغم اين ، انتخابات در اين رژيم کارکرد مهمی 

که توجه به آن برای داشتن ) يا الاقل تاکنون داشته است( دارد 
حقيقت اين . شناختی درست از شرايط بقای رژيم ضرورت دارد

است که جمهوری اسالمی هر چند يک نظام ديکتاتوری است ، 
ولی با بسياری از ديکتاتوری های معمولی جهان سومی تفاوت 

ما با رژيمی سرو کار داريم که از بطن يک . های چشم گيری دارد
ای سر برآورده است و مانند هر رژيم برآمده از انقالب توده 

انقالب ، مدت ها از نفوذ توده ای گسترده ای برخوردار بوده و 
می کوشيده آنها را به عنوان تکيه گاه اصلی خود ، در حالت 

جنگ ايران و عراق ، يعنی يکی از طوالنی ترين . بسيج نگهدارد
اعف می جنگ های قرن بيستم ، ضرورت چنين بسيجی را مض

اما جمهوری اسالمی در عين حال يکی از حکومت های نادر . کرد
دنيای امروز است که روحانيِت مذهِب مسلط کشور را در رأس 

به عبارت ديگر ، مسأله فقط به ادغام . دستگاه دولت نشانده است
دين و دولت خالصه نمی شود ، بلکه ما با حکومت مستقيم 

 حتی در جوامع پيشا سرمايه روحانيت روبرو هستيم ، چيزی که
واليت فقيه بيان يک . داری نيز پديده نادری محسوب می شد

برنامه مذهبی حد اکثری است ، زيرا روحانيت فقط با نيت دفاع از 
اعتقادات مذهبی مومنان در رأس قدرت سياسی قرار نگرفته ، 
بلکه مأموريت اصلی خود را اجرای شريعت اسالمی قرار داده 

 می خواهد نظام سياسی و حقوقی شکل گرفته در يعنی. است
 در صد جمعيت ٧٠جوامع عهد بوقی را بر يک جامعه امروزی که 

اين يک . آن را شهرنشينان تشکيل می دهند ، تحميل کند
توتاليتاريسم فرهنگی واپسگرا ، يا يک اتوپی ارتجاعی است که 
ند به اصطکاک دائمی و روزمره ميان حکومت و جامعه دامن ميز
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و طبعًا در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی آشفتگی ها و آسيب 
بعالوه جمهوری اسالمی نمی تواند . های زيادی به وجود می آورد

به تمرکز کامل قدرت و يک ) يا الاقل هنوز نتوانسته است ( 
البته طبق قانون اساسی رژيم ، ولی . پارچگی ساختاری دست يابد
اين اختيارات بسيار فراتر از آن . داردفقيه اختيارات نيمه خدايی 

در . قانون اساسی مشروطيت به پادشاه می داد چيزی است که 
سطح حقوقی ، جمهوری اسالمی ما را به دوره سلطنت های 

اما در واقعيت . مطلقه قبل از انقالب مشروطيت بازگردانده است
عملی ، در سی سال گذشته ما با يک ديکتاتوری جمعی دارای 

اين چند مرکزی محصول تناقضات . ز متعدد سروکار داشته ايممراک
تناقض ميان واليت فقيه و : درونی جمهوری اسالمی است
؛ تناقض " صاحبان اصلی انقالب"ضرورت بسيج مردم به عنوان 

ميان قوانين عهد بوقی شريعت اسالمی و نيازهای سياسی ، 
اقض ميان اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی يک جامعه امروزی ؛ تن

جا زدن ولی فقيه به عنوان مظهر حکومت عدل اسالمی و نيهليسم 
سياسی مذهب شيعه که حکومت عدل اسالمی را فقط به رهبری 

امکان پذير می داند ؛ تناقض ميان تمرکز فقهی " معصوم"امامان 
ناشی از مرجعيِت ولی فقيه و عدم تمرکز در مرجعيت فقهی شيعه 

 رژيم در ساختارهای قدرت بازتاب پيدا اين تناقضاِت. و الی آخر
تصادفی نيست که جمهوری . می کنند و باز توليد می شوند

اسالمی ، حتی در سطح حقوقی ، رژيم ساختارهای موازی تو در 
مثًال در قوه مجريه ، رئيس جمهور و رهبر را در کنار هم . توست

داريم ؛ فرماندهی نيروهای مسلح ، يعنی دستگاه های سرکوب 
در قانون گذاری ، . ژيم در کنترل انحصاری ولی فقيه قرار دارندر

مجلس شورای اسالمی ، شورای نگهبان و مجمع تشخيص 
موجوديت موازی . مصلحت نظام به موازات هم چيده شده اند

ارتش و سپاه پاسداران که يکی از پديده های نادر در دنيای 
در . ازی استامروزی است ، نمونه ديگری از اين ساختارهای مو

اين ساختارهای موازی ، در همه سطوح ، نهادهای انتخابی به 
) يا نهادهای تحت رهبری ولی فقيه ( وسيله نهادهای واليی 

نمايندگان ولی فقيه همه جا حضور . محدود و مشروط می شوند
. دارند ، از ائمه جمعه گرفته تا ناظران مستقيم در نهادهای مختلف

 در جمهوری اسالمی ، دقيقًا برای مطيع حتی رعايت تفکيک قوا
تکيه گاه اختصاصی . نگهداشتن آنها در مقابل دستگاه واليت است

دستگاه واليت در اقتصاد و رسانه ها ، اقتدار چالش ناپذير آن در 
راديو و تلويزيون که . ساختار سياسی و اداری را تکميل می کند

قرار دارد و در انحصار دولت است ، زير نظر دستگاه واليت 
همين طور شماری از مطبوعات مهم کشور که به وسيله نمايندگان 

اقتصاد ايران امروز فقط به بخش . ولی فقيه اداره می شوند
عمومی وخصوصی و تعاونی تقسيم نمی شود ؛ بخش ديگر بسيار 

است که هر چند " بنيادها"نيرومندی هم وجود دارد که در دست 
ار دارد ، ولی زير کنترل ديوان زير پوشش دستگاه واليت قر

اين بخش ، طبق بعضی از مطالعات ، بيش . محاسبات کشور نيست
در . از يک چهارم توليد ناخالص ملی کشور را کنترل می کند

: نظامی با اين مشخصات، انتخابات دو وظيفه اساسی دارد
 قابل تحمل پوشاندن ماهيت کامًال ضد دموکراتيک واليت فقيه برای

کردن آن در جامعه امروزی ؛ تنظيم رابطه جريان های مختلف در 
پايه حمايتی رژيم از طريق سازماندهی رقابت آنها برای اداره 

هردو کارکرد ايجاب می کنند که انتخابات جدی . نهادهای انتخابی
گرفته شود و با تقلب های رايج در ديکتاتوری های جهان سومی 

ما نتيجه انتخابات هر چه باشد ، نمی تواند واليت ا. بی معنا نگردد
با اين همه ، پويايی استبداد واليی در . فقيه را به مخاطره بيندازد

 سال گذشته ، طی چند مرحله ، کارکرِد انتخابات را کم رنگ تر ٣٠
که رژيم از ) از آغاز تا مرگ خمينی  ( اولدر مرحله . کرده است

 برخوردار است و همچنين شخص پايه حمايتی گسترده و فعالی
ولی فقيه اقتدار مذهبی و نفوذ توده ای زيادی دارد ، انتخابات 

در اين دوره است که مخصوصًا نقش . بسيار جدی گرفته می شود
زيرا اکثريت مردم را در اين . پوششی انتخابات اهميت حياتی دارد

ل و توهم نگه می دارد که همه چيز با رأی و انتخاب خوِد آنها ح

و ولی فقيه که می داند چه آشی برای مردم پخته . فصل می شود
 ".ميزان رأی ملت است"است ، مدام تکرار می کند که 

 که با مرگ خمينی و آغاز رهبری خامنه ای  دوم در مرحله
" بازنگری در قانون اساسی"مشخص می شود ، از طريق 

 نهادهای اختيارات ولی فقيه بيش از پيش افزايش می يابد ، دست
رسمًا  به " واليت فقيه"انتخابی بيش از پيش کوتاه تر می گردد و 

 .تبديل می شود" واليت مطلقه فقيه"
پيروان "برای کاهش نفوِذ ") دوره سازندگی ( " سوم در مرحله
که قبًال از حمايت ويژه خمينی برخوردار بودند ، " خط امام

د و شورای نگهبان گسترش می ياب" نظارت استصوابی"
کانديداهای مجلس شورای اسالمی نيز  قبل از انتخابات غربال می 

 .شوند
که رژيم آشکارا نفوِذ توده ") دوره اصالحات(" چهارم  در مرحله

( ای پيشين خود را از دست داده است و اصالح طلبان حکومتی 
از طريق رأی اعتراضی " ) پيروان خط امام"بر آمده از استحاله 

تخابات رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی قاطع مردم در ان
از ( به پيروزی می رسند ؛ دستگاه واليت به شيوه های مختلف 

حکم "محدود کردن عملی اختيارات رئيس جمهور منتخب و صدور 
برای بازداشتن رسمی مجلس شورای اسالمی از " حکومتی

ِ  در سايه و  تصويب قوانين گرفته تا ايجاد تشکيالت اجرايی
کار نهادهای انتخابی " ) قتل های زنجيره ای"مان دهی ساز

" بسيج"در همين دوره است که نيروی . حکومتی را مختل می کند
به عنوان اهرم ضربتی ويژه دستگاه واليت ، مشخصًا برای  
مقابله با اعتراضات مردم ، تجديد سازمان می يابد ؛ نيرويی که 

يون نفر عضو دارد و  ميل۵طبق آمار رسمی خوِد رژيم ، بيش از 
 هزار نفر آنها به طور مرتب آموزش نظامی و امنيتی ٣٧۵حدود 

و طبق بعضی ارزيابی ها ، . می بينند و حقوق دريافت می کنند
تشکيل اين نيروی شبه نظامی و . شمارشان از اين هم بيشتر است

استفاده سياسی فعال از آن جز فاشيستی کردن مشخص دستگاه 
يکی از وظايف اين نيروی عظيم شبه .  ندارددولت معنای ديگر

نظامی ، سازمان دادن گله رأی دستگاه واليت در بازی های 
 .انتخاباتی است
 که با شکست اصالح طلبان و به حاشيه رانده  پنجم در مرحله

شدن آنها مشخص می شود ، بی توجهی توده وسيع مردم به 
، آرامش خاطر " بسيج"انتخابات ، همراه با استفاده فعال از 

در اين دوره است که نخستين . دستگاه واليت را فراهم می آورد
مشاجرات علنی در باره تقلب در انتخابات در ميان جناح های 

 .درونی خوِد رژيم شکل می گيرد
 خرداد مشخص می شود ٢٢ که با کودتای انتخاباتی  ششم مرحله

عليه رژيم ، نشان می دهد که برانگيختگی توده های وسيع مردم 
چنان توان انفجاری نيرومندی پيدا کرده است که دستگاه واليت 
ديگر نمی تواند هزينه سياسی بازی های انتخاباتی کامًال ساخته و 

بنابراين راهی جز دستکاری متداول در . پرداخته خود را تحمل کند
اما کنار . ديکتاتوری های معمولی جهان سوم باقی نمانده است

تخاباتی برای رژيم واليت فقيه خطرناک تر از رفتن پوشش ان
ديکتاتوری های ديگر است ، زيرا اين رژيم به خاطر نا بهنگامی 
تاريخی و ايدئولوژيک اش ، شکننده تر از ديکتاتوری های ديگر 

  . است
ساختار قدرت در .   نظامی دستگاه واليت– مجتمع مالی –ب 

دايی ولی فقيه که ايران امروز بدون توجه به اختيارات نيمه خ
رسمًا در قانون اساسی جمهوری اسالمی به او تفويض شده ، غير 

در عمل او فقط فرماندهی کل نيروهای مسلح . قابل فهم است
کشور را در دست ندارد ، بلکه تمام نيروهای مسلح با تعهد به 
وفاداری کامل به شخص او فعاليت می کنند و زير نظر مستقيم 

تا حدی که بدون تفويض اختيارات . ی شوندشخص او جهت داده م
مشخص از طرف او ، رئيس جمهور يا وزير کشور نمی توانند 

پشتوانه اين اقتدار . حتی يک پاسبان به در خانه کسی بفرستند
نظامی ، يک هيوالی اقتصادی و مالی است که باز زير نظر 

 همان طور که اشاره شد ، حدود يک. مستقيم ولی فقيه قرار دارد
ست که زير "بنيادها"چهارم توليد ناخالص داخلی کشور در دست 
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که " بنياد مستضعفان"مثًال . کنترل مستقيم ولی فقيه قرار دارند
هزاران شرکت را تقريبًا در همه شاخه های اقتصاد در داخل و 
خارج ايران زير پوشش خود دارد ، از شبکه اعتباری و مالی 

 مقررات بانک مرکزی کشور مستقلی برخوردار است که حتی از
 سال گذشته ، يکی از ٢٠خامنه ای در تمام . تبعيت نمی کند

يکی . فرماندهان سپاه را به رياست اين بنياد منصوب کرده است
است که " آستان قدس رضوی"ديگر از اين غول های اقتصادی 

شبکه اوختاپوسی آن در تمام شاخه های اقتصاد در داخل و خارج 
ده شده و توليت آن با واعظ طبسی است که منصوب از ايران تني

عالوه بر بنيادها ، يک پنجم کل درآمد نفت تحت . ولی فقيه است
زير نظر مستقيم ولی فقيه خرج می " ) خمس"يا " ( انفال"عنوان 
و در کنار همه اينها ، مجتمع مالی و نظامیِ  زير کنترل ولی . شود

ارايی های عمومی است فقيه  بزرگ ترين برنده خصوصی سازی د
به اين ترتيب .  با شتابی فزاينده آغاز شده است١٣٨٤که از سال 

، با فرو ريزی پايگاه حمايتی رژيم در ميان مردم ، ولی فقيه که 
بر فراز قانون ايستاده است ، منابع اقتصادی و مالی " قانونًا"

عظيم تحت کنترل خود را برای تقويت و جهت دهی دستگاه های 
ترديدی نيست . ی و امنيتی تحت کنترل خود به کار می گيردنظام

که هدف اين کار تقويت هر چه بيشتر دستگاه واليت در مقابل 
مردم ، جناح های درون حکومت و جريان های رقيب در دستگاه 

البته پوشش توجيهی اين کار ، مقابله با . روحانيت شيعه است
کشور و آمادگی در ، دفاع از موجوديت " استکبار جهانی"خطر 

مقابل حمله نظامی احتمالی يا تشديد فشارهای اقتصادی از طرف 
که ( وظيفه دستگاه های تبليغاتی رژيم . امريکا و متحدان آن است

) بخش اعظم آنها نيز زير کنترل مستقيم ولی فقيه قرار دارند 
اين چيزی نيست . گستراندن و پرداختن اين پوشش توجيهی است

رفتن کل کشور از طرف دستگاه های نظامی و جز گروگان گ
امنيتی و بلعيدن بخش بزرگی از منابع اقتصادی آن ؛ چيزی شبيه 
آن چه ارتش در پاکستان انجام داده و آن را به روزی نشانده است 

در واقع آنچه دستگاه واليت فقيه می کند . که حاال شاهدش هستيم
دی و با امکانات مالی ، پاکستانی کردن ايران به شيوه خاندان سعو

 .مشابه آن است
پويايی استبداد .  دستگاه واليت و جناح های درونی رژيم–پ 

 سال گذشته ، به خالصه ترين بيان ، اين بوده که با ٣٠واليی در 
فروپاشی پايه حمايتی رژيم ، تکيه دستگاه واليت به نيروهای 

رت و  امنيتی بيشتر شده و تالش آن در جهت تمرکز قد–نظامی 
بنابراين ، مطيع ساختن جناح های درونی رژيم افزايش يافته 

اما همين پويايی استبداد ، بخشی از حکومتی ها را در باره . است
آينده جمهوری اسالمی نگران کرده و به فکر چاره جويی واداشته 

اين بخش از حکومتی ها عمدتًا در دو جريان سياسی . است
اصالح "دهنده جريان اول که عناصر تشکيل . متشکل شده اند

باشند ، غالبًا همان هايی هستند که در دهه اول عمر " طلبان
معروف بودند ، و اکنون " پيروان خط امام"جمهوری اسالمی به 

خواهان تقويت نقش نهادهای انتخابی و تعديل اختيارات ولی فقيه 
جريان دوم که جناح مصلحت گرای حکومت را تشکيل می . هستند
، و عمومًا در دوره رياست جمهوری رفسنجانی مشاغل دهند 

باالی دولت را در دست داشته اند ، نگران نيرومندتر شدن مجتمع 
 – نظامی دستگاه واليت هستند و به صورتی جسته –مالی 

يا محدوديت ) به جای رهبر واحد ( گريخته از شورای رهبری 
نازع اين رفسنجانی رهبر بی م. دوره رهبری طرفداری می کنند

 باالی روحانيت و جريان و نيز پيوند دهنده اين جريان با رده های
هيچ يک از اين دو جريان . نهادهای مختلف قدرت سياسی است

تشکيالت سياسی واحدی ندارند و در مجموعه ای از سازمان های 
سياسی يا شبکه ای از نهادها و پيوندهای گوناگون دور هم جمع 

به .  دو ، گرايشات مختلفی وجود دارندشده اند و در داخل هر
. حاشيه راندن اين دو جريان هدف مقدم دستگاه واليت است

رويارويی با اينها که اکنون کامًال علنی شده و به مرحله ای 
بحرانی رسيده ، از دوره رياست جمهوری خاتمی شروع شده 

  : طرح دستگاه واليت اين است که. است

 در همه نهادهای حساس حکومتی تا  نفوذ هر دو جريان را– يک
مجمع تشخيص "پائين آوردن وزن سياسی . حد ممکن کاهش بدهد

که درواقع به عنوان مرجع حکميت ميان مجلس " مصلحت نظام
شورای اسالمی و شورای نگهبان ايجاد شده ؛ تالش برای دست 
کاری در انتخابات مجلس خبرگان و قبضه هيأت رئيسه آن ؛ 

وزی اين دو جريان در انتخابات رياست جمهوری جلوگيری از پير
و مجلس شورای اسالمی ، و شوراهای شهرهای بزرگ ، از جمله 

 .اقداماتی بوده اند که تاکنون صورت گرفته است
 هدايت اقتصاد و به ويژه خصوصی سازی به نفع مجتمع –  دو

 نظامی دستگاه واليت و جريان های متحد آن و تضعيف –مالی 
 .تصادی طرفداران رفسنجانی و اصالح طلبان حکومتیموقعيت اق

 امنيتی کردن هر چه بيشتر فضای کشور برای خفه کردن –سه 
صدای طرفداران رفسنجانی و اصالح طلبان، در حوزه های 
مختلف سياست گذاری ، از چگونگی برخورد با اعتراضات اوج 
گيرنده توده ای گرفته تا هدايت سياست خارجی کشور و 

خط عمومی . ًا  چگونگی حل و فصل مسأله هسته ایمخصوص
دستگاه واليت در هر سه حوزه ياد شده اين است که در مقابله با 
اصالح طلبان حکومتی و طرفداران رفسنجانی ، همه جريان های 
تماميت گرای مذهبی را تا حد امکان در ائتالف با خود نگهدارد و 

ن بخش های مختلف همچنين شبکه ای از حمايت توده ای در ميا
  . وابستگان به حکومت برای خود درست کند

جمهوری اسالمی در طول تاريخ ". اقتصاد صدقه ای "–ت 
موجوديت خود ، يک اقتصاد انگلی و فاسدی به وجود آورده است 

با استفاده از اصطالحی که درجريان تبليغات انتخاباتی اخير در ( که 
. ناميد" اقتصاد صدقه ای"ا می توان آن ر) ميان مردم جا افتاد 

خصلت فاسد و انگلی اين اقتصاد مخصوصًا از پايان جنگ ايران و 
به بعد به شدت تقويت شده و در " دوره سازندگی"عراق و آغاز 

توجه به چند . چهار سال اخير برجستگی بيشتری پيدا کرده است
در زمينه " ايران اسالمی "–  يک:نکته در اين زمينه اهميت دارد

در واقع فساد يکی . ساد اقتصادی يکی از بدترين های جهان استف
در کشوری که بيش از . از ضروريات حياتی جمهوری اسالمی است

 در صد ٨٠ در صد کل اقتصاد در دست دولت است ؛ بيش از ٧٠
درآمد دولت از صادرات نفت و گاز تأمين می شود ؛ مردم کشور بر 

" غيرخودی"و " خودی"يه به مبنای طرفداری و تعهد به واليت فق
تقسيم می شوند ؛ و بخش مهمی از کل فعاليت های اقتصادی کشور 
خارج از هرگونه مقررات مالی و حسابرسی مالياتی صورت می 

 –  دوگيرد ؛ چگونه ممکن است فساد اقتصادی وجود نداشته باشد؟
در سرمايه داری ايران دولت فقط نقش هدايت کننده ندارد ، منابع 

ی نيز اساسًا در دست دولت است و از طريق آن به اقتصاد تزريق مال
بنابراين در رژيمی که قانون مداری چندان معنايی ندارد ، . می شود

ارتباط با مراکز قدرت ، تضمين کننده اصلی موفقيت در هر نوع 
و اين قشری را توليد و بازتوليد می کند که . فعاليت اقتصادی است
وازی ممتاز ناميد ؛ قشری که سکان دار اصلی می توان آن را بورژ

فعاليت های اقتصادی مختلف است و انحصارهای وابسته به آن تمام 
حوزه های حياتی اقتصاد کشور را ، چه در بخش عمومی و چه در 

نقش . بخش خصوصی ، مثل گوشت قربانی بين خود تقسيم کرده اند
زات دولتی ، بسته باندهای مختلف اين بورژوازی برخوردار از امتيا

به باال و پائين رفتن موقعيت آنها در قدرت سياسی ، کاهش يا 
به همين دليل ، همراه با تمرکز فزاينده قدرت . افزايش پيدا می کند

سياسی در دستگاه واليت و کاهش نفوذ طرفداران رفسنجانی و 
اصالح طلبان حکومتی ، قدرت اقتصادی بورژوازی وابسته به 

.  و متحد با آن نيز دائمًا در حال افزايش بوده استدستگاه واليت
مثًال بخش اعظم صنايع الکترونيک کشور در دست سپاه پاسداران 
است ؛ در سال های گذشته بخش اعظم قراردادهای مربوط به طرح 
های عمرانی کشور به سپاه داده شده ؛ بزرگ ترين شبکه تجارت 

ظم صادرات و واردات کشور زير کنترل سپاه قرار دارد و بخش اع
حتی قاچاق به دست اينها انجام می گيرد و سپاه تقريبًا در تمام بنادر 

بيخود نبود که .  و فرودگاه های کشور شبکه ويژه خود را دارد
سپاه امنيت خليج فارس و دريای عمان را به طور کامل عهده دار 

در واقع هياهوی سياسی . شد و عذر ارتش را از آن جا خواست
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 ٢٠٠٠مين امنيت تنها محملی بود برای در اختيار گرفتن بيش از تا
 شرايط – سه. بدون مزاحمت" تجارت آزاد"کيلومتر مرزهای آبی و 

نامساعد برای اقتصاد توليدی و رواج سوداگری و بورس بازی 
بوده " ايران اسالمی"هميشه يکی از مشخصاِت اقتصاد سياسی 

 سال گذشته ؛ ٣٠ در تمام محاصره اقتصادی کشور تقريبًا. است
يا بورژوازی تجاری سنتی در شکل گيری ائتالف " بازار"نقش مهم 

نيروهای طرفدار خمينی و در ساختار قدرت در تمام دوره موجوديت 
رژيم ؛ از بين رفتن وحدت بودجه و تمرکز مالی دولت از طريق خود 

؛ و " دوره سازندگی" نهادهای مختلف دولتی در کفا شدن مالی
باالخره ، ضرورت عدم شفافيت در حساب های مالی برای انتقال 
منابع عمومی به بورژوازی ممتاز ، از جمله مهم ترين عوامل مؤثر 

جاذبه سوداگری ، زمين بازی و . در ايجاد اين شرايط بوده اند
صادرات و واردات برای بورژوازی ممتاز ، هرنوع پيشرفِت توليدی 

ا به ورشکستگی محکوم کرده و می مؤثر در صنعت و کشاورزی ر
 چپاول دارايی های عمومی يکی ديگر از مشخصات –  چهار.کند

با نگاهی به کارنامه اقتصادی . ثابت اقتصاد جمهوری اسالمی است
 سال گذشته ، ترديدی نمی توان داشت که ٣٠جمهوری اسالمی در 

روحانيان حاکم در ثروت اندوزی شخصی بسيار حريص تر و خشن 
تصادفی نيست . از خاندان پهلوی و وابستگان آن عمل کرده اندتر 

که اکنون خانواده های روحانيان رده های باالی حکومت ، 
البته آنها . ثروتمندترين خاندان های کشور نيز محسوب می شوند

برای حفظ حکومت شان ناگزير بوده اند حاميانی برای خود درست 
نوان کمک به مستضعفان ، کنند که اين کار را هم هميشه تحت ع
در نتيجه ، انتقال دارايی های . شهدا و جنگ زده ها انجام داده اند

عمومی يا خصوصی سازی که حاال به صورت يک چپاول آشکار در 
آمده ، روندی بوده که از اولين روزهای موجوديت جمهوری 

برای پی بردن به معنای واقعی اين . اسالمی آغاز شده است
ها کافی است به ياد داشته باشيم که حتی در سه خصوصی سازی 

سال اول انقالب ، غالب زمين های عمومی شهری که تحت عنوان 
خانه سازی برای مستضعفان و با نرخی پائين تر از قيمت بازار 
توزيع شدند ، عمًال به کارکنان دولت ، طبقات متوسط و وابستگان 

هيدستان و بی خانمان داده شدند ، نه به ت"نهادهای انقالب"ويژه 
( و اما خصوصی سازی های کنونی که طبق فرمان خامنه ای . ها

 قانون اساسی ٤٤با وارونه سازی کامل اصل  ) ١٣٨٤در بهار 
 را به ياد ١٩٩٠روسيه در اوايل دهه " شوک تراپی"آغاز شده ، 

می آورد که در عرض چند سال بخش اعظم دارايی های عمومی را 
سهام "و حتی . ستگان حکومت سرازير کردبه جيب شخصی واب

که از طرف احمدی نژاد برای خام کردن مردم َعلم شده ، " عدالت
در جريان همان " برگه های سهام"يادآور تجربه فاجعه بار انتشار 

شوک تراپی روسيه است ، که در ميان همه افراد کشور توزيع شد 
ی امروزی ها" اوليگارش"و در عمل به جمع شدن ثروت در دست 

همان نوع " سهام عدالت"در ايران الزم نيست . شتاب بخشيد
اليگارش ها را به وجود بياورد ، اما قطعًا به کاهش فالکت توده ای 

کافی است  .کمکی نخواهد کرد) اين همزاِد جمهوری اسالمی ( 
 ميليون نفر از ٦که تاکنون به " سهام عدالت"بدانيم که سوِد 

ن کم در آمد بخش عمومی و افراد بی بضاعِت بازنشستگان ، کارکنا
و بسيج پرداخت " کميته امداد امام خمينی"ثبت شده در فهرست 

 هزار تومان در سال ٨٠شده ، در بهترين حالت می تواند حدود 
روشن است که چنين حقۀ عوام فريبانه ای نه عدالت می آورد . باشد

 صرفًا وسيله ای و نه به کاهش فالکت توده ای کمک می کند ، بلکه
است برای خام کردن مردم و چاپيدن دارايی های عمومی کشور و 

در اقتصادی که ". دکتر و رهبر"البته راه انداختن گله رأی برای 
انحصارهای باندهای مختلف بورژوازی ممتاز همه مواضع کليدی را 
در دست دارند ، معنای اين خصوصی سازی همان است که مردم 

و تظاهر به " عدالت" دعوت به –  پنج.می نامند" خودمانی سازی"
" ايران اسالمی"نوازی يکی از رونماهای ضروری " مستضعف"

و از آنجا که هر دولت ايدئولوژيک معموًال درست ضِد آن . است
چيزی را که در دستور کار خود قرار داده ، توليد می کند ؛ بنابراين 

بقاتی يکی از لوازم اجتناب فالکت توده ای و نابرابری های فزايندۀ ط
به عنوان نمونه ، طبق آمار . ناپذير اقتصاِد جمهوری اسالمی است

که حتی آمار سيل و زلزله را هم دست کاری می ( رسمی خوِد رژيم 
 ميليون نفر زير خط فقر زندگی می کنند ؛ بنا به ٨بيش از ) کند 

ن نفر  ميليو١٤گفته بعضی از مقامات حکومتی ، اين رقم باالی 
است ؛ ولی بنا به ارزيابی بعضی از کارشناسان مستقل ، بيش از 

آمار .  در صد جمعيت کشور زير خط فقر مطلق به سر می برند٣٥
 در صد و طبق ارزيابی های مستقل ، ١٥رسمی بيکاری حدود 

 ٢٩ تا ١٥(  در صد است ؛ اما بيکاری در ميان جوانان ٣٠باالی 
طبق ) کشور را تشکيل می دهند  در صد کل جمعيت ٣٥ساله که 

نرخ تورم رسمی .  در صد است٧٠ارزيابی های مستقل ، حدود 
 و حتی ٥٠ در صد و طبق ارزيابی های مستقل ، حدود ٢٥باالی 
بخش اعظم مزد بگيران کشور از پوشش هر نوع .  در صد است٦٠

مقررات کار محرومند و بخش بزرگ و دائمًا فزاينده ای از مزد و 
رأفت . "يران تحت قراردادهای استخدام موقتی کار می کنندحقوق بگ
ايجاب می کند که هر نوع تشکل حتی صنفی کارگری " اسالمی

سرکوب شود ، ولی دولت در مقابل اعتصاب تجار بازار در اعتراض 
 در صدی بر ارزش افزوده ، با دست پاچگی عقب ٢به ماليات 
 سال ٣٠اسالمی در  کارنامه اقتصادی جمهوری –  شش! نشينی کند

چند . گذشته نشان دهنده فرصت های بزرِگ از دست رفته است
مسأله مسکن ، مخصوصًا در شهرهای بزرگ کشور ، به : نمونه

يکی از موانع بزرگ رشد اقتصادی تبديل شده است ؛ زيرا در تمام 
 سال گذشته ، علی رغم رشد شتابان شهر نشينی و بی خانمان ٣٠

 از جمعيت کشور ، خانه سازی صنعتیِ  شدن بخش قابل توجهی
اصًال ) يا مسکن اجتماعی ( معطوف به نياز کارگران و زحمتکشان 

حتی فراتر از اين ، اقدامات حکومتی . مورد توجه رژيم نبوده است
در اين زمينه ، با دامن زدن به بورس بازی روی زمين های شهری 

ًال دشوارتر و حاشيه شهری ، پرداختن به مسکن اجتماعی را عم
زير ساخت کشور اکنون به يکی از : نمونه ای ديگر. کرده است

سيستم حمل و نقل . موانع مهم رشد اقتصادی تبديل شده است
شهری در تهران و بسياری از شهرهای بزرگ در طول سه دهه 

حمل و نقل بين شهری از . گذشته به طور کيفی تغيير نکرده است
 ايران طول خط آهن نسبت به در. اين هم عقب مانده تر است

 ٩٠مساحت کشور ، حتی از ترکيه و پاکستان کمتر است و بيش از 
. در صد حمل و نقل بين شهری از طريق جاده ای صورت می گيرد

 سال پس از پايان جنگ ، يکی از بزرگ ترين ٢٠: نمونه ای ديگر
صادر کنندگان نفت جهان ، هنوز يکی از بزرگ ترين وارد کنندگان 

زين هم هست و با سوبسيدی که ساالنه به واردات بنزين می دهد بن
، تا به حال می توانست نه تنها ده ها پااليشگاه بسازد ، بلکه 

آيا جز . بسياری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی کشور را حل کند
با جاذبه سودهای بادآورده واردات برای بورژوازی ممتاز ، می 

توسعه :  توضيح داد؟ نمونه ای ديگرتوان اين سفاهت اقتصادی را
که (  سال گذشته ، حتی در مقايسه با ترکيه ٣٠اقتصادی ايران در 

ضعيف تر ) خود يک اقتصاد عقب ماندۀ وابسته محسوب می شود 
کافی است به ياد داشته باشيم که صنايع نساجی ايران در . بوده است

حاال نه تنها عقب دوره پيش از انقالب از ترکيه پيشرفته تر بود ولی 
مانده تر است ، بلکه يکی از شاخه های ورشکسته اقتصاد محسوب 

 در چهار سال گذشته مديريت اقتصادی جناح –  هفت.می شود
با .  امنيتی رژيم ، بحران اقتصادی را عميق تر کرده است–نظامی 

اين که در اين دوره درآمد نفت کشور به باالترين حد خود رسيد و 
حاصل از بزرگ ترين " درآمد"نه دولت باالترين همچنين خزا

خصوصی سازی های تاکنونی را دريافت کرد ؛ اما نتيجه فاجعه بار 
 هزار ۶٠حجم نقدينگی کشور در اين مدت سه برابر شد و از : بود

.  هزار ميليارد تومان افزايش يافت١٨٠ميليارد تومان به حدود 
اين . دالر بالغ شد ميليارد ٧٠ به ١٣٧٨واردات کشور در سال 

تغييرات نمی توانست به بورس بازی لجام گسيخته و در هم شکستن 
در سه سال اول دولت احمدی نژاد . اقتصاد توليدی کشور نيانجامد

 ١۵٠٠ تا ١٠٠٠قيمت مسکن در بسياری از شهرهای بزرگ حدود 
در بهار سال گذشته وقتی دولت مجبور شد . در صد افزايش يافت

" حباب مسکن" را به حالت تعليق در آورد ، اين وام های مسکن
ترکيد و ضربه بزرگی بر سيستم بانکی کشور وارد شد و شرکت 

در نتيجۀ اين ضربات ، بانک ها . های بسياری ورشکسته شدند
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پول قرض بدهند و بنابراين ، " اقتصاد واقعی"ديگر نتوانستند به 
 تقالهای احمدی .رکود به ساير شاخه های اقتصاد نيز گسترش يافت

در غالب موارد جز " طرح های زود بازده"نژاد برای راه اندازی 
حتی به گفته بعضی از مقامات جناح . شکست نتيجه ای نداشت

دولت .  در صد اين طرح ها اصًال عملی نشدند٤٥" اصول گرا"
احمدی نژاد حتی بسياری از طرح های دوره رفسنجانی و خاتمی را 

 ساخت نيروگاه ها ، خواباند ؛ تصادفی نيست که ، از جمله در زمينه
با شروع خشکسالی ، شبکه برق رسانی کشور محتل شده و 
خاموشی های روزانه برق ، بعد از دو دهه ، بارديگر به يکی از 

  .مشکالت روزمره زندگی مردم تبديل شده است
شکل گيری بحران کنونی که با شروع .  زمين لرزه انتخاباتی–ث 

و . انتخاباتی آغاز شد ، تقريبًا برای همه غافلگير کننده بودمبارزات 
که ظاهرًا زير فشار ( حتی بعد از کنار رفتن خاتمی از کانديداتوری 

خيلی ها پيروزی انتخاباتی احمدی ) دستگاه واليت صورت گرفت 
نژاد را قطعی می ديدند ، تا جايی که بسياری از خوِد اصالح طلبان 

اما .  آشکار به حمايت از موسوی کشانده شدندحکومتی با بی ميلی
کشيده شدن تقريبًا ناگهانی توده های وسيع مردم به حمايت از او در 
دوره کوتاه دو يا حداکثر سه هفته ای پيش از انتخابات، همه چيز را 

يک بار ديگر مردم با روی آوردن به يکی از نامزدهای . تغيير داد
شورای نگهبان کوشيدند در " نظارت استصوابی"تأئيد شده در 

اين برانگيختگی . مقابل زورگويی های دستگاه واليت بيايستند
بود ) حتی پيش از تقلب انتخاباتی ( انفجاری توده های وسيع مردم 

اما کودتای انتخاباتی باعث شد . که بحران کنونی را به وجود آورد
گاه که بحران به سرعت به بحران رويارويی آشکار مردم با دست

در بررسی علل و چشم اندازهای اين بحران . واليت فقيه تبديل شود
 شدت يافتن –  يک:توجه به چگونگی گسترش حوادث اهميت دارد

سرکوب های سياسی و مدنی در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد 
بی واسطه ترين و مهم ترين عامل کشيده شدن مردم به حمايت از 

بی ترديد ، . ره مبارزات انتخاباتی بودکانديداهای اصالح طلب در دو
سرکوب های سياسی و فرهنگی بيش از همه روی روزنامه نگاران 
و روشنفکران ، جنبش های دانشجويان ، زنان ، کارگران و فعاالن 

هر چند فعاليت اينها در حدی نبود . مليت های زير ستم متمرکز بود
اشد ، ولی همه در که تهديدی عليه موجوديت رژيم يا حتی ثبات آن ب
و هدف سرکوب . فضای عمومی جامعه نفوذ انکار ناپذيری داشتند

ها هم در وهله اول ، درهم شکستن همين حضور و نفوذ اينها در 
به عبارت ديگر ، سرکوب های دوره چهار ساله . فضای عمومی بود

بنابراين به . احمدی نژاد هدف های حد اکثری را دنبال می کردند
يده شدن فعاالن جنبش های علنی کشور ، باعث شده استيصال کش

بود که سرخوردگی از ناتوانی ها و تناقضات اصالح طلبان حکومتی 
دوره خاتمی کنار گذاشته شود و شرکت در انتخابات و دادن رأی 
اعتراضی به اصالح طلبان در ميان اکثر فعاالن اين جنبش ها به 

همگرايی . ع تبديل گرددصورت تنها راه مقابله با بدتر شدن اوضا
مصلحتی اينها با اصالح طلبان حکومتی در شکل ) شايد(عملی و 

گيری حمايت توده ای وسيع مردم از کانديداهای اصالح طلب نقش 
 بدتر شدن اوضاع اقتصادی و فشار بر سطح –  دو.مهمی داشت

زندگی اکثريت قاطع مردم ، در رسوايی وعده های عوام فريبانه 
در باره حمايت از محرومان ؛ و بنابراين در گستراندن احمدی نژاد 

 نسل –  سه.حمايت توده ای از اصالح طلبان نقش مهمی داشت
جوان در برانگيختن حمايت توده ای از اصالح طلبان نقش کليدی 

 ٣٥ ساله حدود ٢٩ تا ١٥همان طور که گفته شد ، جوانان . داشت
ينها فرزندان دوره ا. در صد کل جمعيت کشور را تشکيل می دهند

هستند و تجربه مستقيمی از دوره جنگ و فضای " اصالح طلبی"
اينها در تجربه سياسی مستقيم خود جز .  ندارند١٣٦٠سياسی دهه 

قانونی ، چيز ديگری نديده ) غالبًا(فعاليت های علنی و اعتراضات 
 .بودند و بنابراين به دم دست ترين راه اعتراض روی می آوردند

دستگاه واليت حاضر نبود يک بار ديگر رياست جمهوری  – چهار
تصادفی نبود که آنها از اعالم نامزدی . اصالح طلبان را تحمل کند

در واقع ، قراين زيادی نشان می داد . خاتمی به شدت ناراضی بودند
که خامنه ای و پيرامونيان او از شکست استراتژی خاورميانه ای 

 گمان می کنند موج جديدی از دولت بوش درک نادرستی دارند و

در راه است و بنابراين می توانند از " انقالب اسالمی"گسترش 
اين درک يکی از علل داغ .موضع محکم تری با امريکا معامله کنند

شدن اختالف ميان خامنه ای و احمدی نژاد از يک طرف و 
 اصالح طلبان –  پنج.رفسنجانی و اصالح طلبان از طرف ديگر بود

نجانی درست به دليل موضع ماجراجويانه خامنه ای و احمدی و رفس
نژاد در برخورد با امريکا، احساس خطر می کردند و پيروزی خود 

شايد به خاطر همين . در انتخابات را واقعًا سرنوشت ساز می ديدند
احساس خطر بود که موسوی به طور غير منتظره خود را کانديدا 

موسوی کسی بود که به . و برخاستکرد و رفسنجانی به حمايت از ا
 –  شش.آسانی نمی توانستند او را به سازش با امريکا متهم کنند

پديده اوباما بی ترديد در شرايط شکل گيری بحران کنونی نقش 
و پذيرفتن مذاکره مستقيم " تغيير رژيم"کنار گذاشتن سياست . داشت

رخورد با با جمهوری اسالمی؛ به کار گرفتن گفتمان متفاوتی در ب
مسائل خاورميانه و اسالم ؛ و نيز عقب انداختن اعالم سياست قطعی 
در باره ايران تا روشن شدن نتايج انتخابات ؛ مجموعًا هم جناح 
های مختلف حکومت و هم مردم را متوجه فرصت ها و خطرات 

سياست  .احتمالی ساخت که نتيجه انتخابات می تواند به دنبال بياورد
جا باعث شده که رژيم نتواند برای امنيتی و نظامی کردن اوباما تا اين

 فضای عمومی کشور توجيه قابل قبولی داشته باشد و اين سيستم
 .امنيتی و سرکوب دستگاه واليت را به شدت آسيب پذير می سازد

 اختالف در ميان اصول گرايان و نا رضايی انکار ناپذير –هفت 
ن می داد که بحران درونی بخش هايی از آنها از احمدی نژاد نشا

. رژيم عميق تر از آن است که فقط به مسأله انتخابات محدود باشد
اين اختالفات عمًال به نفع اصالح طلبان و مخصوصًا موسوی تمام 

 مناظره های تلويزيونی ، صرف نظر از هر نيت و – هشت. شد
 در توافقی که برای اولين بار آنها را به مجموعه تبليغات انتخاباتی

جمهوری اسالمی افزود ، قطعًا به ضرر احمدی نژاد تمام شد و در 
زيرا اوًال غير . کشاندن مردم به شرکت در انتخابات اثر گذاشت 

سياسی ترين بخش های مردم را با کانديداهای ديگر و مواضع آنها 
آشنا کرد ؛ ثانيًا گوشه ای از اختالفات و کثافت کاری های درون 

ثالثًا اين توهم را به وجود آورد که . يش گذاشتحکومت را به نما
 کودتای –  ُنه.گويا انتخابات کامًال واقعی و دموکراتيک است

انتخاباتی ، درست در شرايطی صورت گرفت که مردم آن را جدی 
و اين باعث شد که . گرفته بودند و تمام دنيا آن را نظاره می کرد
يخته به حدی از توهم اعتراض مردم عليه رژيم که در عين حال آم

نسبت به کارکرد انتخابات بود ، به خشمی عريان عليه دستگاه 
واليت تبديل شود و آن را هم در ميان مردم و هم در سطح جهانی 

 بحران کنونی اختالفات درونی حکومت را –  ده.کامًال رسوا سازد
چنان عمق داده که راهی برای عقب نشينی دو طرف باقی نگذاشته 

ردو طرف می دانند که عقب نشينی برای شان هالکت بار ه. است
  . است و اين ، امکان طوالنی شدن بحران را افزايش می دهد

  
با در نظر گرفتن تحوالت ياد شده ، کنگره سازمان کارگران انقالبی 

با تأئيد سياست های مصوب کنگره های دوازدهم ) راه کارگر( ايران 
  :می کندو سيزدهم ، بر نکات زير تأکيد 

  
 ضرورت مشارکت فعال در جنبش اعتراضی مردم عليه دستگاه –آ 

جنبش توده ای عظيمی که در اعتراض عليه کودتای . واليت فقيه
انتخاباتی دستگاه واليت فقيه برخاسته ، يک جنبش کامًال برحق و 
اصيل مردمی است که بدون مشارکت فعال درآن راهی برای رهايی 

ستيابی به آزادی و دموکراسی در کشور ما از جمهوری اسالمی و د
هواداران سوسياليسم در صورتی می توانند . گشوده نخواهد شد

نقش مثبت و واقعًا اثر گذاری در اين جنبش داشته باشند که تحت 
هيچ شرايطی از تعهدات طبقاتی و وظايف سوسياليستی خود چشم 

اط قوت و برای اين منظور الزم است به نق. نپوشند و دور نشوند
 هر چند جنبش از – يک :ضعف اين جنبش توجه داشته باشيم

خواست اوليه خود که ابطال انتخابات بود ، فراتر رفته و به جنبشی 
عليه استبداد واليت فقيه تبديل شده ، ولی هنوز زير پرچم اصالح 

و بی ترديد نفوذ اصالح طلبان مانع . طلبان حکومتی پيش می رود
ست ضد استبدادی آن صراحت و شفافيت پيدا از آن است که خوا
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اما اين بيش از آن که ناشی از توهم مردم نسبت به اصالح . کند
اوًال همزمانی بحران درونی : طلبان باشد ، محصول دو عامل است

جمهوری اسالمی با خيزش مردم عليه آن ؛ ثانيًا دشواری مبارزه 
ل دوم مطرح است و تا زمانی که عام. ضد استبدادی در داخل ايران

، نفوذ اصالح طلبان در اين جنبش ، صرفًا با افشای اصالح طلبی و 
بنابراين ، ادامه . پيش کشيدن شعارهای انقالبی از بين نخواهدرفت

جنبش و حفظ دامنه توده ای آن تنها راه راديکاليزه شدن آن و کم 
 نگرانی در –  دو.رنگ شدن نفوذ اصالح طلبی در درون آن است

 نفوذ اصالح طلبان در اين جنبش ، در مرحله کنونی موجه باره
زيرا هنوز همزمانی بحران درونی حکومت با جنبش توده ای . نيست

، هم به نفع مردم است و هم به نفع اصالح طلبان؛ زيرا هم جنبش 
توده ای و هم اصالح طلبان هنوز برای حفظ موجوديت شان می 

لبان با دستگاه واليت سازش ترديدی نيست که اگر اصالح ط. جنگند
کنند ، جنبش ضربه خواهد خورد ؛ اما در اين هم ترديدی نمی توان 
 .داشت که قلع و قمع اصالح طلبان نيز به جنبش ضربه خواهد زد

 تا زمانی که جنبش توده ای و اصالح طلبان به هم نياز دارند –سه 
من زدن ، مهم ترين راه تقويت ظرفيت انقالبی جنبش اعتراضی ، دا

به جنبش مطالباتی بخش های مختلف مردم و گره زدن اين دو 
از اين طريق است که هم  استقالل حرکت . جنبش با هم ديگر است

های مردم از اصالح طلبان تقويت می شود و هم امکان تداوم و 
 در –  چهار.گسترش دامنه توده ای کل جنبش افزايش می يابد

 مسالمت آميز مبارزه و اجتناب از شرايط کنونی تأکيد بر شيوه های
با استفاده . خشونت ، بهترين راه مقابله با قدرت سرکوب رژيم است

از اشکال مختلف نافرمانی مدنی بهتر می توان امکان تداوم جنبش 
را افزايش داد ؛ دامنه توده ای آن را گسترده تر کرد ؛ حقانيت 

 گذاشت ؛ وبرتری اخالقی جنبش مردمی را در معرض ديد همگان
ترس از نيروهای سرکوب رژيم را در ميان مردم از بين برد ؛ و 

 –  پنج.آشفتگی و تزلزل در ميان نيروهای مسلح را دامن زد
جمهوری اسالمی از آغاز موجوديت خود ، هميشه از سه تاکتيک 
برای ايجاد شکاف در جنبش آزادی و برابری خواهی مردم استفاده 

و بازی های انتخاباتی ؛ تظاهر به پوشش جمهوريت : کرده است
مستضعف نوازی ؛ و بهره برداری از خطر تهاجم و مداخله قدرت 

اکنون شرايطی پيش آمده است که می توان همزمان . های خارجی
جنبش اعتراضی کنونی تا همين . هر سه تاکتيک رژيم را خنثی کرد

داده جا در بی اعتبار کردن پوشش جمهوريت رژيم کار بزرگی انجام 
برای خنثی کردن دو تاکتيک ديگر رژيم اوًال  بايد تمرکز روی . است

تقويت جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان بيش از هر زمان ديگر 
، وظيفه اخص فعاالن جنبش سوسياليستی باشد ؛ ثانيًا مخالفت با 
مداخله قدرت های خارجی و اجتناب از هر نوع وابستگی به آنها 

 .بارزان آزادی و برابری و دموکراسی باشدمورد تأکيد همه م
 ضرورت مبارزه عليه ماجراجويی های دستگاه واليت در –ب 

گرچه با تغيير استراتژی امريکا در مورد . زمينه انرژی هسته ای
ايران خطر حمله نظامی به ايران به نحو چشم گيری کاهش يافته 

 به است ؛ اما خطر محاصره اقتصادی منتفی نيست و با توجه
سياست های ماجراجويانه دستگاه واليت فقيه در زمينه انرژی 
هسته ای ، ممکن است به زودی به يک مصيبت جديد برای مردم 

آنی ترين نتيجه هر رويارويی با قدرت های غربی در . تبديل شود
شرايط کنونی ، آسيب خوردن جنبش اعتراضی موجود عليه رژيم 

به ) به قول خمينی ( ن وعراق همان طور که جنگ ايرا. خواهد بود
برای واليت فقيه تبديل شد ؛ اين بار نيز محاصره اقتصادی " برکتی"

می تواند هم چون برکتی الهی برای خاموش کردن جنبش عظيم 
ماضمن محکوم کردن هر نوع . مردم ايران به کار گرفته شود

در کنگره ( ماجراجويی رژيم ، همچنان بر سياست اعالم شده مان 
در مورد انرژی هسته ای تأکيد می ورزيم و نه تنها ) ازدهمدو

هرنوع تالش برای دستيابی به سالح های هسته ای را برای آينده 
کشور فاجعه بار می دانيم و قاطعانه محکوم می کنيم ؛ بلکه 
ماجراجويی های رژيم برای دستيابی به انرژی هسته ای حتی کامًال 

به ضرر مردم ايران  می )  کنونی دست کم در شرايط( صلح آميز را 
  . دانيم

 ضرورت تمرکز هر چه بيشتر روی پيکارهای طبقاتی کارگران –پ 
اميد "اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش . و زحمتکشان
ماست ؛ و اگر درست است که پا گرفتن هر چيز " و سرنوشت

کشور دموکراتيِک الزم برای آزادی و برابری همه شهروندان اين 
به ميزان توده ای شدن اين جنبش بستگی دارد ؛ پس بايد بپذيريم 
که تالش برای تقويت اين جنبش وظيفه حياتی و تعطيل ناپذير 

اما اين وظيفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکيدات کلی . ماست
برای تالش . در باره اهميت آن بتوانيم در انجام اش پيش برويم

 ای که در برابر پيکارهای طبقاتی کارگران و مؤثر در انجام وظيفه
زحمتکشان داريم ، توجه به چند مسأله از اهميت فوری برخوردار 

که متأسفانه هنوز در (  درک محدود از طبقه کارگر را –  يک:است
درکی که طبقه کارگر را . بايد کنار گذاشت) چپ ايران غلبه دارد 
ت محدود می بيند ، بخش بخش صنع) عمدتًا ( فقط به کارگران يدی 

اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را ناديده می گيرد و خواه نا خواه 
در نهايت ناگزير می شود نقش طبقه کارگر را به عنوان عامل 

زيرا در سرمايه داری . تاريخی پيکار برای سوسياليسم کنار بگذارد
ين امروزی کارگران يدیِ  بخش صنعت اقليتی بيش نيستند و بنابرا

جنبش مستقل اکثريت عظيم به نفع اکثريت "نمی توانند ستون فقرات 
در . ، يعنی نيروی پيکار برای سوسياليسم را تشکيل بدهند" عظيم

حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر وسائل و شرايط توليد و 
مبادله ندارند و جز نيروی کارشان وسيله ای برای گذران زندگی 

روش نيروی کارشان نيز ناتوانند ، اکثريت ندارند و يا حتی از ف
  دو.قاطع جامعه در سرمايه داری های امروزی را تشکيل می دهند

.  درک ايدئولوژيک و رمانتيک از طبقه کارگر را بايد کنار گذاشت–
طبقه کارگر صخره يک پارچه ای نيست ؛ کارگران به اليه های 

ی ، قومی و اجتماعی گوناگون تقسيم می شوند ؛ تعلقات مذهب
فرهنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پير و جوان ، شاغل و 

تشکيل می شوند ؛ به وسيله سرمايه به رقابت با هم ... بيکار و 
ديگر کشيده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی و امنيت اجتماعی در 

ناديده گرفتن اين . وضعيت های بسيار متفاوتی قرار دارند و الی آخر
ا چشم بستن به مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به تفاوت ه

آنها شکل گيری طبقه کارگر آگاه از موقعيِت تاريخی خود در برابر 
 برخورد ايدئولوژيک با سازمان يابی –  سه.سرمايه ناممکن است

کارگران نه صرفًا با گرويدن به . طبقه کارگر را بايد کنار گذاشت
تفکر بزرگ ، بلکه با پيکارهای انديشه های مجرِد اين يا آن م

روزمره برای منافع ملموس خودشان است که به افق های گسترده 
از بطن همين مبارزات روزمره است که تشکل . تاريخی دست مييابند

آنهايی که اکنون مبارزات . های مستقل کارگران شکل می گيرند
روزمره کارگران برای بهبودهای هر چند ُخرد در شرايط کار و 
زندگی شان را به نام انقالب و سوسياليسم نفی ميکنند ، هر قدر هم 

 پايه ای و توده ای تکوين  نيت خير داشته باشند ، به روند
مثًال مخالفت بعضی از . همبستگی طبقاتی کارگران آسيب ميزنند
يعنی عمومی ترين شکل ( جريان های چپ با اتحاديه های کارگری 

بهانه مبارزه با رفرميسم ، نمونه ای از به ) سازمان يابی کارگران 
همين بی اعتنايی به ديالک تيک سازمان يابی توده ای و پايه ای 

مسلم است که جنبش سوسياليستی طبقه کارگر بدون . کارگران است
تئوری و آگاهی سوسياليستی نميتواند موجوديت پيدا کند ، اما آگاهی 

 کارگران نميتواند سوسياليستی نيز بدون همين مبارزات روزمره
 –  چهار.کارگری شود و به نيروی دگرگونی تاريخی تبديل گردد

. درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران بايد کنار گذشته شود
کارگران فقط برای افزايش مزدشان مبارزه نمی کنند ، بلکه برای 
مسکن ، بهداشت ، آموزش ، بيمه بيکاری و غيره نيز مبارزه می 

مبارزه مؤثر برای بعضی از اين خواست ها نمی تواند در و . کنند
بنابراين . محل کار محدود بماند يا اصًال در محل کار شدنی باشد

کارگران به تشکل ها و ارتباطاتی نياز دارند که مبارزه برای اين 
خواست ها را به هم پيوند بدهند و همبستگی آنها را از محيط کار 

ی از مشکالت اقتصادی و معيشتی  بسيار– پنج. فراتر ببرند
کارگران ناشی از عوامل کالن اقتصادی هستند و بنابراين مبارزه 
عليه اين يا آن کارفرمای واحد نمی تواند بيش از حد معينی کارساز 

به همين دليل کارگران حتی برای بهبود شرايط معيشتی خود . باشد
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 ای و کامًال به همبستگی ها و ارتباطات فرا کارگاهی ، فرا رسته
مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نياز عاجل . سراسری نياز دارند

 درک کاهشگرايانه از – شش. و حياتی جنبش کارگری ماست
مبارزات . خواست ها و نيازهای کارگران را بايد کنار گذاشت

کارگران اگر به سطح اقتصادی محدود شود ، به جايی نخواهد 
ا و نيازهای فرهنگی ، سياسی و مبارزه برای خواست ه. رسيد

اجتماعی جزيی جدايی ناپذير از پيکارهای طبقاتی کارگران است و 
با مبارزه مستقل برای همه اين خواست ها ست که کارگران می 
توانند به آگاهی طبقاتی دست يابند و افق های رهايی خود را کشف 

  . کنند
 مبارزه . ضرورت توجه به اهميت حياتی جنبش رهايی زنان–ت 

برای رهايی زنان هميشه و همه جا يکی از عناصر حياتی و تعطيل 
ناپذير مبارزه سوسياليستی است ؛ اما در کشوری که دفاع از 
کهتری زنان در رأس اصول ايدئولوژيک استبداد حاکم قرار دارد ، 

مبارزه برای برابری زن و . اين مبارزه اهميت ويژه ای پيدا می کند
. مروز به نحوی گريز ناپذير يک مبارزه سياسی استمرد در ايران ا

شرکت فعال و غرور آفرين زنان ايران در همه صحنه های جنبش 
اعتراضی اخير نشان داد که هر مبارزه دموکراتيک در ايران امروز 
. فقط با حضور زنان در مقدم ترين صفوف آن می تواند معنا پيدا کند

 يک جنبش اجتماعی تثبيت ترديدی نيست که جنبش زنان ما اکنون
شده است ؛ اما چيزی که می تواند اين جنبش را از خواست های 
محدود و آرايش دفاعی کنونی فراتر ببرد ، توده ای تر شدن آن 
است که از طريق نفوذ در ميان انبوه زنان کارگر و زحمتکش عملی 

به عبارت ديگر ، جنبش زنان ايران به مرحله ای رسيده . خواهد شد
ست که برای گسترش هر چه بيشتر خود به چرخش قاطع به چپ و ا

  . به در آميختن با پيکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نياز دارد
 ضرورت تالش برای تقويت چپ سوسياليستی در جنبش –ث 

در کشور ما مانند غلب کشورهای جهان سوم ، جنبش . دانشجويی
ياسی بوده و جای دانشجويی به طور سنتی هميشه يک جنبش س

که استبداد حاکم حاضر به ( خالی احزاب سياسی اپوزيسيون را 
بعالوه در زير سلطه جمهوری . پر می کرده است) تحمل شان نبوده 

اسالمی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی های مدنی را نيز بر 
سرکوب سياسی افزوده است ، جنبش دانشجويی زبده ترين بخش 

ی را نمايندگی می کند و به اين لحاظ ظرفيت انبوه جوانان ناراض
اما جنبش دانشجويی در صورتی می . سياسی بسيار وسيعی دارد

تواند ظرفيت سياسی خود را به طور مؤثر به کار گيرد و به پيشگام 
واقعی نسل جوان کشور تبديل شود که با پيکارهای طبقاتی گره 

ران و زحمتکشان بخورد و مبارزه برای  خواست ها و نيازهای کارگ
. ، يعنی اکثريت قاطع جمعيت کشور را از وظايف پايه ای خود بداند

در حالی که باالترين نرخ بيکاری و تهيدستی در ميان نسل جوان 
کشور بيداد می کند ، جنبش دانشجويی نمی تواند مواضع طبقاتی 
مبهمی داشته باشد و در همان حال خود را انبوه جوانان کشور 

  .بداند
در کشور .  ضرورت دفاع قاطع از حقوق مليت های زير ستم–ج 

چند مليتی ما مسأله ملی يکی از حساس ترين مسائلی است که آينده 
آزادی ، دموکراسی و حتی موجوديت کشور به حل آنها بستگی 

نيمی از مردم ايران حتی در خانه و زادگاه خود ايرانيان ناتنی . دارد
ی آموزش به زبان مادری خود شمرده می شوند و از حق بديه

و متأسفانه بسياری از جريان های مخالف با جمهوری . محرومند
اسالمی در بهترين حالت ترجيح می دهند اين بی حقی بزرگ را 

و اين در حالی است که خشن ترين بازوی . مسکوت بگذارند
سرکوب جمهوری اسالمی عمدتًا برای خفه کردن مليت های زير 

ته می شود و موذيانه ترين و خطرناک ترين بخش  ستم به کار گرف
طرح های امريکا و متحدان آن نيز نفوذ در صفوف جنبش های 

برخالف تصور آن عده . مليت های زير ستم را هدف قرار داده است
از فعاالن اجتماعی و سياسی که جنبش حق طلبی مليت های زير 

 يا حتی چند ستم را تهديدی عليه تماميت ارضی کشور می بينند و
مليتی بودن ايران را انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق 
بديهی و برابری همه مليت ها و اقوام ايران ، مبارزه برای آزادی و 

ما الزم می دانيم . دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است

يک بار ديگر مواضع هميشگی خودمان را در دفاع قاطع از حقوق 
اقوام زير ستم ايران اعالم کنيم و مخصوصًا بر چند نکته مليت ها و 
 ايران يک کشور چند مليتی است و مهم ترين – يک: تأکيد بورزيم

انکار . دليل اين حقيقت خوِد وجوِد مليت های مختلف اين کشور است
اين حقيقت با بحث های توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره 

اگر مليت . ره اشتباه بزرگی استو غي" قوميت"و " مليت"مفاهيم 
زير ستم ايرانی بر نابرابری ها و بی حقی های ) يا اقوام ( ها 

و برای احقاق حقوق ) که اکنون دارند ( موجود آگاهی داشته باشند 
، با هر نامی ) که قطعًا برخواهند خاست ( شان به مبارزه برخيزند 

 ستم ملی يا قومی –  دو.که آنها را بناميم ، مشکلی حل نخواهد شد
حداقل ، نميتوان انکار کرد . در ايران يک حقيقت انکار ناپذير است

که نيمی از ايرانيان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با هم ديگر به 
اين بی حقی و محروميت با حقه بازی . زبان مادری شان محرومند

های نمايشی جمهوری اسالمی ، از قبيل ايجاد کرسی آموزش زبان 
آموزش به .  اقوام ايرانی در دانشگاه ها از بين نخواهد رفتهای

زبان مادری حق هر انسانی است که بايد از مدارس ابتدايی شروع 
 حق تعيين سرنوشت ملل را نميتوان به حق موافقت -   سه.بشود

. تقليل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سياسی" من"آنها با 
ت ، يعنی از جمله ، حق مخالفت با بنابراين ، حق تعيين سرنوش

پذيرفتن اين حق ، بر خالف تصور ". من"و حق جدايی از " من"
خود فريبان ، احتمال جدايی مليت های ايران را افزايش نميدهد ، 

از نظر . بلکه کاهش ميدهد ، و همبستگی آنها را محکم تر ميسازد
برای همه ما جدايی مليت های ايران فجايع زنجيره ای بی پايانی 

آنها به وجود ميآورد ، ولی برعکس ، پذيرش حق جدايی ، آنها را 
به پيوند های عميق شان با مليت های ديگر اين سرزمين آگاه تر 
 .ميسازد و به شهروندان برابر کشور چند مليتی شان تبديل ميکند

 دفاع از حق تعيين سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کردن – چهار
کارگران نيست ، بلکه برعکس ، از بايست های همبستگی طبقاتی 

بدون . گريزناپذير تأکيد بر همبستگی بين المللی طبقه کارگر است
. پذيرش اين حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاريای ايران از محاالت است

فراموش نکنيم که پرولتاريای ايران چند زبانه است و در عمل بيش 
 ترديدی  نيست که – پنج .از سرمايه داران چند زبانه است

 امريکا برای پيشبرد بعضی از طرح های شوم اش در  امپرياليسم
اما آيا . ايران و منطقه ، سعی ميکند از مسأله ملی بهره برداری کند

به اين بهانه ميشود عينيت ستم و محروميت ملی را در ايران ناديده 
ه بگيريم؟ آنها ممکن است با همين نيت از جنبش کارگری هم بهر

به خاطر مخالفت با طرح های جنايت کارانه . برداری کنند و ميکنند
برعکس ، درست در . آمريکا نميتوان مسأله ملی را ناديده گرفت

اين شرايط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق مليت های ايران 
 .اهميتی حياتی پيدا ميکند

م بدون ه.  ضرورت مبارزه برای هم گرايی جنبش های مترقی–چ 
گرايی همه حرکت های آزادی و برابری خواهی مردم ايران ، مبارزه 
عليه جمهوری اسالمی و فراتر از آن ، مبارزه برای دست يابی به 
حاکميت مردم و تأسيس يک نظام واقعًا دموکراتيک پيش نخواهد 

بنابراين ما الزم می دانيم يک بار ديگر نظر اعالم شده خودمان . رفت
م سازمان را در اينجا برای جلب توجه همه فعاالن در کنگره دوازده

 هم – يک": جنبش های اجتماعی به شرايط اين هم گرايی تکرار کنيم
گرايی جنبش های اجتماعی مترقی اکنون عمدتًا با نيروی نفی پيش 

يعنی تا حدود زيادی فشار و سرکوب حکومت است که . رانده ميشود
. اين کامًال طبيعی است. گر واميداردفعاالن آنها را به نزديکی با هم دي

در يک کشور استبداد زده ، قبل از هر چيز خوِد استبداد است که همه 
اما اگر به فراتر از نفی استبداد بينديشيم در . را به هم نزديک ميکند

اگر حقيقت دارد که . مييابيم که بيش از اين به هم گرايی نياز داريم
خود کارگرند ، ) مستقيم يا غير مستقيم به طور (  اکثريت زنان  مثًال

يا حدود نيمی از کارگران از مليت های زير ستم هستند ، پس سطح 
زيرا جنبش . باالتری از هم آهنگی ضد استبدادی ضرورت دارد

کارگری در صورتی ميتواند جنبش همه کارگران باشد که تا حدود 
 آميزد و بالعکس زيادی زنانه بشود يا با مليت های زير ستم عميقًا در

، جنبش زنان در صورتی ميتواند واقعًا نيرومند بشود که تا حدود 
 هيچ يک از اين جنبش ها زير مجموعه –  دو.زيادی کارگری بشود
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ديگری نيستند و هر يک از آنها ناظر به رابطه اجتماعی خاصی 
. هستند و بنابراين ، با منطق و پويايی خاص خودشان حرکت ميکنند

جه به اين نکته ، هم آهنگی عمقی ميان جنبش ها ناممکن بدون تو
فقط با پذيرش ضرورت و اهميت وجودی هر يک از اين . خواهد شد

جنبش ها از طرف جنبش های ديگر ا ست که هم آهنگی ميان آن ها 
 هم گرايی عميق تر ميان جنبش های – سه . امکان پذير ميگردد

سترده اجتماعی و تاريخی اجتماعی مختلف به اشتراک در افق های گ
مثًال کارگرانی که به فراتر از افق های سرمايه داری فکر . نياز دارد

نميکنند ، طبيعی است که نه تنها به هم آهنگی عمقی با جنبش های 
مترقی ديگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل کارگران نيز نيازی 

يا آنهايی که . شنداحساس نکنند يا صرفًا با ديد ابزاری به آن بيندي
برای آزادی و برابری همه افراد انسانی مبارزه ميکنند ، آيا ميتوانند 
مثًال به فاجعه زيست محيطی ، يا سرنوشت ميليون ها انسان قربانی 

آن هم در کشوری که پايتخت اش يکی از آلوده ترين ( مواد مخدر 
شهرهای جهان محسوب ميشود ، حکومت اش دست يابی به انرژی 
هسته ای را مترادف حاکميت ملی جا ميزند ، و به لحاظ داشتن 
باالترين شمار معتادان به مواد مخدر نسبت به کل جمعيت ، در صدر 

بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنيم که در ايران ) جدول جهانی است 
بدون جنبش های نيرومندی برای دفاع از محيط زيست و برای دفاع 

   و به طور کلی برای دفاع از حرمت انسان واز قربانيان مواد مخدر 
پيروزی منافع انسان بر منافع سرمايه ، جنبش های موفق کارگری و 

 برخورد ابزاری با جنبش های – چهار . زنان و غيره نخواهيم داشت
. اجتماعی به گسترش اين جنبش ها وهم آهنگی ميان آنها آسيب ميزند

جنبش سياسی ضد جنبش های اجتماعی هر چند برای تقويت 
.  بسيار حياتی هستند ، ولی وسيله ای در خدمت آن نيستند استبدادی

ترديدی نيست که در يک جامعه گرفتار استبداد ، هر حرکتی ، ميل به 
در واقع ، خود استبداد است که معموًال با ترس از . سياسی شدن دارد

هر نوع فضای عمومی ، نا خواسته ، هر حرکتی را به سرعت به 
اما درست به دليل وجود . ضديت آشکار با حکومت سوق ميدهد

استبداد ، آهنگ نا مناسِب سياسی شدن هر حرکتی ، احتمال سرکوب 
در شرايط کنونی ايران عامل ديگری نيز . آن را نيز افزايش ميدهد

امريکا و متحدان آن برای پيش برِد . براين رابطه افزوده شده است
ترش هر چه بيشتر و هرچه سريع تر استراتژی خودشان ، به گس

شورش های ضد حکومتی نياز دارند و به همين دليل ميکوشند با 
نفوذ در جنبش های اجتماعی و دستکاری آنها در جهت مقاصد 

به سرنوشت فعاالن اجتماعی وسياسی ، آنها را  خودشان و بی توجه 
 )که غالبًا هم بی ثمر هستند ( به درگيری های سياسی زود رس 

در واقع ، آنها حتی تشديد سرکوب رژيم را برای هدف های . بکشانند
. زيرا از اين طريق بهتر ميتوانند برآن فشار بياورند. خود مفيد ميدانند

بنابراين مهم است که فعاالن اجتماعی وسياسی تصور روشنی از 
رابطه ميان آهنگ گسترش دامنه جنبش های اجتماعی و آهنگ و 

اگر دومی شتابان تر از اولی . آنها داشته باشندميزان سياسی شدن 
و اين نه تنها . پيش برود ، با رشد منفی جنبش ها روبرو خواهيم شد

از عمق اجتماعی جنبش ها ميکاهد ، بلکه عضله سياسی آنها برای 
البته خطر ديگری هم وجود . مقابله با رژيم را هم ضعيف تر ميکند

رار از رويارويی با حکومت يا بی در يک جامعه استبداد زده ف: دارد
اعتنايی به واقعيت های سياسی نيز جلو گسترش جنبش های اجتماعی 

مثًال جنبش زنان ايران هرکاری بکند ، محکوم به . را ميگيرد
رويارويی با قدرت سياسی است ؛ مگر اين که به سرنوشت هولناِک 

ارگری يا جنبش ک. گردن بگذارد" فمينيسم اسالمی " تن دادن به 
معطوف به سازمانيابی مستقل ، محکوم به سياسی شدن است ، زيرا 

 دو مورد تشکل –هر چند ممکن است جمهوری اسالمی در يکی 
کارگری مستقل را تحمل کند ، ولی با عموميت يافتن آن حتمًا به 

بنابراين ، مسلم است که جنبش های اجتماعی . مقابله برخواهد خاست
اسی بشوند ، اما مشروط به اين که به اثرات هرچه سريع تر بايد سي

  ".آن در پايه خود بی تفاوت نباشند
بحران .  ضرورت مبارزه برای تجديد آرايش جنبش سوسياليستی–ح 

جهانی اقتصاد سرمايه داری و عريان شدن ورشکستگی بافته های 
آوازه گران سرمايه داری ، ضرورت پيکار برای يک نظام اقتصادی 

اسخگو به خواست ها و آرزوهای اکثريت عظيم بشريت  اجتماعی پ–

را به صورتی روشن تر از پيش در پيش روی همگان قرار داده 
اکنون هواداران سوسياليسم در همه کشورهای جهان با چالش . است

برای رويارويی با اين چالش ها . های سرنوشت سازی روبرو هستند
ين تجديد آرايش ، دست کم برای ا. ما به تجديد آرايش خود نياز داريم
 کار روی تدقيق مفاهيم و –يک : ، به تالش در سه حوزه نياز داريم

نظريه هايی که چراغ راهنمای جنبش سوسياليستی در پيکارهای 
طبقاتی محسوب می شوند تا بشود به انبوه مسائلی که در همه 

 محکم تر کردن همه جانبه –  دو.حوزها پاسخ می طلبند ، بپردازيم
يوند با پيکارهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان تا بتوان از منافع پ

کل طبقه کارگر در طول خط راه پيمايی رهايی بخش اش به دفاع 
 تالش برای ايجاد سازمان های انقالبی طبقه کارگر –  سه.برخاست

از طريق هم گرايی جريان های مختلف هوادار سوسياليسم و مقابله 
ايی که منافع عمومی طبقه کارگر را ناديده می با انواع فرقه گرايی ه

در شرايط امروز ايران ما هم چنان اتحاد بزرگ هواداران . گيرند
سوسياليسم را خط راهنمای خود می دانيم و تالش خود را برای هم 
گرايی و همکاری با همه نيروهای سوسياليستی وفادار به همبستگی 

  .   دهيمامه می ، اتحاد و سازمانی يابی طبقه کارگر اد
…………………………………… 

  در رابطه با محکوم کردن١۴قطعنامه کنگره 
 با رابطه نيروهای مترقی 

  رژيم جمهوری اسالمی ايران 
هوگو چاووز، رئيس جمهور ونزوئال از جمله نخستين رؤسای دولتی بود 
که ابقای مجدد احمدی نژاد به مقام رياست جمهوری ايران را به او 

اين پيام در حالی فرستاده شد که ميليون ها نفر از رای .تبريک گفت 
دهندگان ايرانی عليه تقلب بی سابقه دستگاه واليت در انتخاباتی که تنها 
چند کانديدا ی دست چين شده ی رژيم اسالمی حق شرکت در آن را 

نيروهای سرکوبگر رژيم  که در جريان . داشتند، به خيابان ها آمدند
از سطح خيابان ها جمع آوری شده بودند، دوباره کارزار انتخاباتی 

رودرروی مردم قرار گرفتند و با استفاده از شديد ترين روش های 
 . سرکوب به مقابله با آن ها  پرداختند

 حمايت از رژيم جمهوری اسالمی و همراهی و همکاری با آن  به عنوان 
لت ونزوئال تنها محدود به دو!  يک نيروی به اصطالح  ضدامپرياليست ؟

متاسفانه دولت های ديگر مترقی در آمريکای التين و بخشی از . نيست
احزاب وجنبش های چپ در سراسر جهان بخاطر داعيه ها ی ارتجاعی 
ضدامپرياليستی رژيم جمهوری اسالمی ايران، چشم بر ماهيت 

رژيمی که در طول . ضدمکراتيک، ضدمردمی و ضدکارگری  آن، بسته اند
وجوديت خود هر تجلی از دمکراسی، ترقی خواهی و عدالت سه دهه از م

جوئی را با درنده خوئی و خشونت کم نظير فاشيستی در هم کوبيده و در 
امحاء نيروهای مترقی، چپ و کارگری دست ديکتاتوری های جنايتکارو 
خونريز نظامی سه دهه آخر قرن بيستم در آمريکای التين را از پشت 

ضدامپرياليستی رژيم جمهوری اسالمی تنها وسيله داعيه های . بسته است
ای برای مردم  فريبی و  پرده ساتری برای پوشاندن جنايات رژيم 
جمهوری اسالمی عليه آزادی خواهی و عدالت جوئی مردم ايران بوده 

  . است
سازمان ما با علم و آگاهی بر اصالحات مترقيانه دولت هائی نظير 

م جمهوری اسالمی ايران را يک انحراف ونزوئال، حمايت آن ها از رژي
منافع خلق ونزوئال و . سياسی ارزيابی کرده وبه شدت ازآن انتقاد می کند

ساير خلق های به پاخواسته آمريکای التين عليه استبداد ، سرمايه و 
امپرياليسم نه دراتحاد با ارتجاع اسالمی حاکم بر ايران ، بلکه دراتحاد با 

ايران در مبارزه مشترک برای رهائی از يوغ مبارزه انقالبی مردم 
  . استبداد، سرمايه و امپرياليسم است

سازمان ما با تکيه واعتقاد براصل انترناسيوناليسم پرولتری، ازکارگران 
وزحمتکشان وسازمان های انقالبی ونزوئاليی و ديگر کشورهای 

  در سراسر جهانآمريکای التين و نيروهای مترقی، چپ و سوسياليست
خواهد،  ضمن محکوم کردن بی قيدوشرط اقدامات سرکوبگرانه و می 

جنايات جمهوری اسالمی عليه جنبش مردم ايران، با تمام قوا از مبارزات 
کارگران، زحمتکشان و عموم مردم آزاده ايران برای سرنگونی رژيم 

دستيابی به آزادی و برابری،  به هر شکل ممکن و  جمهوری اسالمی و
 ٢٠٠٩ـ اوت ١٣٨٨مرداد          . کنندمؤثر حمايت

……………………………………  
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  ١۴قطعنامه کنگره
 در باره ضرورت دفاع

  از مبارزات اقتصادی و صنفی کارگران
با توجه به مبارزات اميد بخش کارگران ايران که برای مطالبات معوقه                        

خودشان،عليرغم خود وازجمله ؛ايجاد تشکل های اقتصادی و صنفی مستقل 
  . سرکوب های جنايتکارانه جمهوری اسالمی هم چنان ادامه دارد

  و با توجه به اين که متأسفانه بخشی از فعاالن چپ ايران به نام انقالب و                           
سوسياليسم ، معتقدند که هر تالشی برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری، 

ضديت با نظام سرمايه داری و کار مزدی همراه گردد ضرورتًا بايد با اعالم 
طبقاتی معرفی می و مخصوصًا اتحاديه های کارگری را ظرفی برای سازش 

  مورد مخالفت قرار می دهند ؛کنند و
در ادامه سنِت ) راه کارگر (  کنگره چهاردهم سازمان کارگران انقالبی ايران                            

 از هر نوع تشکل مستقل کارگری و از جمله ؛اتحاديه های دفاع پيگير خود
  :مستقل کارگری ، الزم می داند يک بار ديگر بر نکات زير تأکيد ورزد

 پيکار برای سوسياليسم صرفًا به وسيله مبارزان انقالبی ايثارگر و –  يک                           
يرد ؛ جنبش مجهز و وفادار به آرمان بزرگ کمونيسم شکل نمی گ

سوسياليستی ضرورتًا و بيش از هر چيز ، جنبش طبقاتی پرولتاريا ، يعنی 
اين جنبش بنا به ". جنبش مستقل اکثريت عظيم به نفع اکثريت عظيم است"

تعريف ، بايد کل طبقه کارگر را با خود همراه سازد و بنابراين نمی تواند 
 حتی کارگران معتقد به فقط محدود به کارگران کمونيست ، سوسياليست ، يا

  .انديشه های سيستماتيک ضد سرمايه داری باشد
با گرويدن به انديشه های مجرِد اين يا آن  اکثريت عظيم کارگران نه –   دو                          

تنها با پيکارهای روزمره برای منافع ملموس  متفکر بزرگ ، بلکه
با کل کارگران  نوشتی خود راهم سرخودشان است که پيوندهای طبقاتی و 

در می يابند و ضرورِت گريزناپذير مبارزه عليه هر نوع بهره کشی انسان 
اقتصادی ، صنفی  ، در بطن مبارزات . از انسان ديگر را کشف می کنند

روزمره و محدود اين يا آن بخش کارگران است که جنبش مستقل طبقه 
هر چه اين . ی دست می يابدکارگر شکل می گيرد و به افق های سوسياليست

مبارزاِت بخش های مختلف کارگران برای خواست های بی واسطه و 
روزمره خودشان گسترده تر و عمومی تر گردد ، اشکال سازمان يابی 
پايدارتری پيدا کند و توده وسيع تری از کارگران به مدار اين مبارزات 

مبارزات بخش اقتصادی و صنفی کشيده شوند ، امکان هم آهنگی ميان 
های مختلف کارگران بيشتر می گردد و زمينه مساعدتری برای جهت گيری 

بنابراين مبارزات اقتصادی و . سوسياليستی طبقه کارگر فراهم می آيد
صنفی کارگران سطحی ضروری و تعطيل ناپذير از کل مبارزه طبقاتی 
زه پرولتارياست که تداوم و مشروعيت آن به موجوديت اين يا آن مبار

سياسی بستگی ندارد و محدود کردن آن به جنبش سوسياليستی و يا تحميل 
رهبری جنبش سوسياليستی بر آن ، روند تکوين آرايش طبقاتی پرولتاريا 

  . را دربرابرسرمايه، گاه برای دوره هايی طوالنی مختل می سازد
تصادی و صنفی کارگران به خودی  ترديدی نبايد داشت که مبارزات اق–  سه                            

خود به مبارزه سوسياليستی منتهی نمی گردد ، بلکه اساسًا تحت تأثير 
جنبش سوسياليستی است که می تواند جهت گيری روشن و پايدار 

و جنبش سوسياليستی فقط از طريق جايگير شدن در . سوسياليستی پيدا کند
ای مختلف کارگران بطن مبارزات و تشکل های اقتصادی و صنفی بخش ه

و پذيرفتن ضرورت و مشروعيت اين مبارزات و تشکل ها می تواند 
مبارزات . کارگری شود و توانايی رويارويی تاريخی با سرمايه را پيدا کند

اقتصادی و صنفی کارگران پايدارترين ميدان تجمع توده ای کارگران و 
در بطن اين . سطحی اجتناب ناپذير برای تکوين همبستگی طبقاتی آنهاست

مبارزات است که کارگران بيشترين تأثير پذيری از جنبش سوسياليستی و 
. بيشترين آمادگی برای دست يابی به افق های سوسياليستی را پيدا می کنند

 سو سيالست ضمن اين که هرگز نبايد از تالش -بنابراين فعاالن کمونيست 
ات و تشکل های بی امان برای جهت گيری سوسياليستی در بطن مبارز

اقتصادی و صنفی کارگران غفلت کنند ، ولی بايد توجه داشته باشند که اين 
جهت گيری هرگز با ناديده گرفتن نقش اجتناب ناپذير اين مبارزات و تشکل 

که خواه نا خواه به ( ها در تجمع توده ای کارگران و اختالل در آنها 
يان توده کارگران  سوسياليست در م-منزوی شدن کارگران کمونيست 

  . صورت نگيرد) منتهی می گردد 
  دفاع از ضرورت مبارزات و تشکل های اقتصادی و صنفی -                           چهار 

کارگران و حتی دفاع از اتحاديه های کارگری ضرورتًا به معنای 
سازمانيابی . دفاع از الگوی خاص و ثابتی از سازماندهی نيست

به شرايط و مراحل مختلف پيکارهای طبقاتی می کارگران بسته 
تواند اشکال متفاوتی داشته باشد و حتی يک شکل واحد در شرايط 

آن عده . مختلف پيکار طبقاتی می تواند کارکردهای متفاوتی پيدا کند
از فعاالن چپ ايران که اتحاديه های کارگری را ظرفی برای سازش 

کيد بر ضرورت تعهد مبارزات طبقاتی معرفی می کنند ، اوًال با تأ
اقتصادی و صنفی کارگران به ضديت با سرمايه داری ، اهميت 
حياتی اين سطح از مبارزات طبقه کارگر را ناديده می گيرند ؛ و 

در . ثانيًا به مسأله توازن قوا در پيکارهای طبقاتی توجهی ندارند
 از حالی که هر يک از اين دو خطا کافی است تا توده کارگران را

فعاالن سوسياليستی بيگانه سازد ، جريان های سوسياليستی را به 
فرقه های ايدئولوژيک جدا از طبقه کارگر تبديل کند و در نتيجه ، نا 
خواسته ، مبارزات اقتصادی و صنفی کارگران را به زير نفوذ 

تاريخ . سياسی وفکری جريان های مختلف بورژوازی بکشاند
ری نشان می دهد که اوًال اتحاديه صدوپنجاه ساله جنبش کارگ

کارگری شايع ترين و پايدارترين شکل سازمانيابی مبارزات 
اقتصادی و صنفی طبقه کارگر است ؛ ثانيًا ضرورتًا الگوی سازمانی 
و اداری ثابتی ندارد ؛ و ثالثًا در مقابل اشکال ديگر سازمانيابی 

و انواع " شورای نمايندگان کميته های کارخانه " از ( کارگری 
های کنترل توليد و مديريت گرفته تا مجامع عمومی "شورا"

موسسات اقتصادی ، تعاونی های مختلف کارگری و صندوق های 
قرار ندارد و بسته به شرايط و مراحل ) همياری کارگری و غيره 

مختلف پيکارهای طبقاتی می تواند به موازات آنها کارکرد داشته 
  . آنها ترکيب شودباشد و يا حتی با بعضی از

 آنهايی که سازشکاری و بوروکراتيزه شدن پاره ای از – پنج                             
اتحاديه های کارگری را دليلی بر فساد پذيری ذاتی اين تشکل 
کارگری می دانند ، فراموش می کنند که تشکل های ديگر کارگری 

 احزاب کمونيست يا نمونه های. نيز می توانند به فساد کشيده شوند
ضرورت مبارزه . شوراهايی که به فساد کشيده شده اند کم نيست

دائمی عليه سازش های طبقاتی و فاسد شدن اين يا آن تشکل معين 
کارگری به خودی خود نمی تواند،  فسادپذيری ذاتی اين يا آن شکل 

مبارزه کامًال برحق عليه . از سازمانيابی کارگری را نشان بدهد
اری بعضی از اتحاديه های کارگری نبايد به ضديت با هر سازشک

نوع اتحاديه کارگری بيانجامد ؛ همان طور که مبارزه عليه 
بوروکراتيسم بعضی از تشکل های اقتصادی و سياسی نبايد توجيهی 
برای  نفی هر نوع تشکل باشد ؛ يا برای گريز از محدوديت ها و 

خفی به وجود می آيد ، مخاطراتی که در بعضی سازماندهی های م
نبايد به نفی هر نوع سازماندهی مخفی سوسياليستی ، آن هم در 

  .يک کشور استبداد زده ، پرداخت
 ٢٠٠٩ اوت  ١٣٨٨مرداد 

…………………………………… 
 

 *پيوندها * 
  منصور نجفی: سردبير نشريه 

com.ateli@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

٣٣-١-٤٣٤٥٥٨٠٤ 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  تحاد چپ کارگریسايت ا

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.letinbul-iran.www 
مشخص ميشوند، " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند


