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دايت
ژن ه

بي

يادداشتى بر اين دفتر

«بدتر»، جمهورى اسالمى، و بر شانه ى توده ى مردم كه با توافق و اجماع هر دو جناح سرمايه دارى قريب سه سال از ُعمر دولت «تدبير و اميد»،  و  «بد»  ميان  «انتخابى»  در  بود، مستاصل  شده  جمهورى  رياست  كاخ  «برجام»، كه راهى  از  مرزهاى فزاينده و شكننده ى آمريكا و متحدين اروپايى با شتاب، راه فروپاشى مى رفت. و تحريم هاى ايران، در ميان طوفان مهيب بحران اقتصادى، كشتى درهم شكسته ى اقتصاد سرمايه دارى و فرساينده ى اقتصادى بود. سرمايه دارى ايران از بحران ساختارى عميق شاه«كليد» دولت «تدبير و اميد» براى نجات گذشت؛ و حدود يك سال  به  را  اقتصادى  سركش  بحران  را انفجار و ازهم ُگسيختگى نزديك مى كرد و آن،  آن  سرمايه دارى  دولت  و  بورژوازى  اقتصادى، كه در هراس مرگ فرو مى برد؛ هراس نه فقط ُكل  از هم ُگسيختگى  انفجار و  كارگر از  توده هاى  اعتراضات  امواج  در از به پا خاستن طوفانى كه كشتى سرمايه و افزو ن تر در بين جناح هاى خود، و در نهايت عاصى و جان به لب رسيده، از تنش و تشتت از طغيان  را  اسالمى  جمهورى  منحوس  شرايط امواج سركش خود غرق كند!حاكميت  چنين  در  اميد»،  و  «تدبير  با آمريكا ولى فقيه اش جامه ى عمل بپوشاند، پاى ميز خطيرى، وظيفه داشت به «نرمش قهرمانانه» ى دولت  با گروه ١+٥ و در اساس  تا بنشيند، عقب نشستن از سياست پُر هزينه ى مذاكره  بدهد،  رسميت  را  هسته اى»  و «برنامه ى  بانكى  روابط  شوند،  برچيده  اين ها مبادالت تجارى و سرمايه گذارى ها جارى تحريم ها  همه ى  يُمن  به  و  گردند،  سارى  و 

رساند؛ و از هم ُگسيختگى بيرون آيد. دولت «تدبير چرخه ى بازتوليد سرمايه از مهلكه ى انفجار  سرانجام  به  را  وظيفه  اين  اميد»  «برجام» و  يافت،  پايان  هسته اى  نشد امضا شد، بسيارى از تحريم ها برداشته شد، مذاكرات  حاصل  اقتصادى  رشد  و  گشايش  توده هاى اما  اعتراضات  امواج  نه  آن،  تبع  به  ُسكون و  رسيده  لب  به  جان  و  عاصى  نبود؛ مذاكرات هسته اى و آرامش گراييد!سرمايه دارى جمهورى اسالمى به هم گرايى گرفت و نه  تنش و تشتت در بين جناح هاى كارگر  نيز ممكن  اين  سياست و شكست خورده ى دولت بوش در منطقه ى دولت اوباما، كه وارث سياست جنگ طلبانه در چنبره ى خود گرفته بود. در يك سوى، ناچارى هايى بود، كه هر دو سوى مذاكره را با آمريكا، ناشى از محدوديت ها و تنگناها و جمهورى اسالمى با گروه ١+٥، و در اساس جز  مى بايست  بود،  خاورميانه  به بحرانى  پيشين  سياست  مى كرد.  اتخاذ  آمريكا جديدى  نفوذ  و  هژمونى  به  بود،  نشسته  شدت ِگل  به  جهان-  سطح  در  و   - منطقه  بلوك هاى لطمه زده بود، به رشد نارضايتى دولت هاى در  ساير  و   - اروپا  مخالفت سرمايه دارى جهان- نسبت به اين سياست ها سرمايه دارى  به  آمريكا  خود  در  بود،  زده  ناچار دامن  به  و  بود،  انجاميده  عمومى  رو، دولت افكار  اين  از  تغيير مى كرد.  را اوباما با تاكيد بر اتخاد راه حل مسالمت آميز، مى بايست  اسالمى  جمهورى  با  مستقيم  خاورميانه به رسميت مى شناخت و گفت وگو اسالمى را به مثابه يك قدرت منطقه اى در آغاز كرد. اين سياست، به ناچار، جمهورى مذاكره ى 

سال هاى تبديل شدن به يك قدرت منطقه اى را تضمين در سوى ديگر، جمهورى اسالمى، همه گاه، بيش تر هم راه مى شد. افغانستان و عراق و خوددارى از جنگ هاى پيشين، با سياست خروج نيروهاى نظامى از در خاورميانه بود، كه در متن شكست هاى جزيى مهم، از سياست عمومى تر دولت اوباما منطقه را ضرور مى شمرد. اين جزيى، هرچند و مذاكره بر سر تعيين حدود قدرت آن در  در  مى دانست.  خود  بقاى  و  اين بود  اسالمى،  جمهورى  حاكميت  ايجاد يك صف متحد و قدرت مند اوليه ى جمهورى اسالمى در اين راه، اما نه و با «پان اسالميسم» تداعى مى شد. تالش هاى سياست البته جنبه ى ايدئولوژيكى نيز داشت اوليه ى  به  را تنها  اسالمى  نشد و جمهورى  منتهى  كه اسالمى  نساخت،  بدل  منطقه  فائقه ى  قدرت  منطقه به  دولت هاى  صف آرايى  به  تالش برعكس  نتيجه،  در  و  داد.  شكل  آن  برابر  و رغم اين شكست، تالش جمهورى اسالمى قدرت منطقه اى را به شكست كشاند. اما به جمهورى اسالمى براى تبديل شدن به يك در  منطقه اى  قدرت  يك  به  شدن  تبديل  كار در  تقسيم  در  شايسته اى  جايگاه  اشكال كسب  در  يك ژئوپوليتكى، منابع نفت و گاز، جمعيت وسيع، ديگرى ادامه يافت. فاكتورهايى چون موقعيت سرمايه دارى جهانى، هم چنان و  عنوان  به  سوريه  وجود  نظامى،  شمار جنبش هاى اسالمى منطقه چون حزب اهللا و لبنان، عراق، يمن و...، هم چنين متحدينى در متحد نزديك و استراتژيك، نفوذ سياسى در قدرت  به  فاكتورهاى  جمله  از  و...  مى رفتند، كه اين آرزوى جمهورى اسالمى حماس، 
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در را امرى ممكن و در دست رس مى نماياندند.  اسالمى،  جمهورى  هسته اى»  تبديل «برنامه ى  سياست  همين  مهم  جزء  يك  به قدرت منطقه اى در دوره ى متاخر واقع،  اسالمى، شدن  جمهورى  منظر  از  بود.  آن  كسب حيات  به  مى توانست  هسته اى»  بقاى سياسى به دولت هاى سرمايه دارى غرب، و به ويژه قدرت منطقه اى منجر شود، موجوديت آن را «برنامه ى  و  امنيت  كند،  تحميل  تثبيت آن را تامين نمايد، جايگاه شايسته ى آن در آمريكا،  را  جهانى  سرمايه دارى  كار  آورد. سازد، و به يُمن همه ى اين ها رونق اقتصاد تقسيم  هم راه  به  نيز  را  ايران  استراتژيك سرمايه دارى  و  راه بُردى  سياست  يك  فلسفه ى اين،  و  بود  اسالمى  جمهورى  از سياست ها و هزينه هاى هنگفت براى  مى داد. بسيارى  توضيح  را  آن  منطقه اى  فزاينده ى تالش هاى  اقتصادى  تحريم هاى  اقتصادى، آمريكا و متحدين غربى آن، در متن بحران اما سياست  فرساينده ى  و  عميق  نشاند؛ ساختارى  ِگل  به  را  اسالمى  جمهورى  فالكت، كشتى  و  فقر  و  گرسنگى،  و  بيكارى  پابرهنه ها» توده ى مردم كارگر و فرودست دامن زد و به  و  اين چشم انداز «شورش گرسنه ها  گرفت.  آن  ترسان  چشمان  جلوى  بين دو جناح را  در  نزاع  و  درگيرى  سر وضعيت،  بر  اسالمى،  جمهورى  بشار در مواجه با «شورش گرسنه ها و پابرهنه ها» توان جمهورى اسالمى و لشكر وحوش آن اقتصادى، را نيز افزايش داد و به نوبه ى خود چگونگى بيرون رفت از اين بحران سياسى و سرمايه دارى  حكومت  سقوط  خطر  داد.  كاهش  اسد در سوريه، كه مهم ترين متحد نزديك و را 

به ارتباطى اصلى بين حزب اهللا لبنان و جمهورى استراتژيك جمهورى اسالمى در منطقه و پُل  مى توانست  پُل  اين  قطع  و  بود  نفوذ جمهورى اسالمى  عربى به عالوه، امكان تبديل شدن جمهورى اسالمى بزرگ» و متحدين غربى آن، را ناگزير مى كرد. سر ميز مذاكره با آمريكا، و سازش با «شيطان يك قدرت منطقه اى مى كاست. و نشستن بر توان جمهورى اسالمى براى تبديل شدن به اسالمى در لبنان بيانجامد نيز بيش از پيش از تضعيف حزب اهللا و كاهش  دولت هاى  منطقه اى،  قدرت  يك  بود. خصمانه در مقابله با خطر جمهورى اسالمى را دچار هراس كرده و به اتخاذ سياست هاى متحد و دوست آمريكا، و نيز تركيه و اسرائيل، به  واداشته  منطقه اى  قدرت  يك  مثابه  اوباما به  به دولت  تاسيسات جهت تداوم سياست تحريم هاى اقتصادى و فشارهاى سياسى روزافزون  به  نظامى  به حمله ى  و حتا تشويق  تضعيف  و  اسالمى  جمهورى  از انزواى هر چه بيش تر آن، در كنار خريدهاى هسته اى  نظامى  مــدرن  تسليحات  روسيه، ســرســام آور  و  چين  نيز  و  غربى،  با دولت هاى  مقابله  براى  دولت ها  اين  حربه ى  خطيرى، خطر جمهورى اسالمى به مثابه يك قدرت يك  شرايط  چنين  در  بود.  استراتژيك منطقه اى  منافع  اساس  بر  اوباما،  بود، كه در صورت جمهورى اسالمى، اما يك ُگزينه ى نامناسب، دوست خود بود. حمله ى نظامى و جنگ با خاورميانه، و تامين امنيت دولت هاى متحد و با جمهورى اسالمى، حفظ هژمونى خود در سرمايه دارى آمريكا، ناچار از مقابله ى جدى دولت  پُر مخاطره  و  هزينه  وقوع مى توانست ُكل منطقه ى آشوب زده ى پُر 

همه طوالنى دامن بزند. پس، سياست كم خطرتر مرج كند و آينده اى تاريكى را براى دوره اى خاورميانه را بيش از اين دست خوش هرج و  و  فزاينده  تحريم هاى  هزينه تر  كم  در و  اوباما  دولت  اصلى  سياست  به  اسالمى جانبه،  جمهورى  با  گام  به  گام  قواعد كردن جمهورى اسالمى، به كنترل در آوردن رساندن اقتصاد سرمايه دارى ايران و زمين گير تبديل گشت. هدف اين سياست، به بُن بست مقابله ى  پذيراندن  آن،  هسته اى»  شستن «برنامه ى  دست  جمله  از  خاورميانه  در  از دخالت بازى  اسرائيل، خوددارى  با  دشمنى  از از  حمايت  عدم  عربى،  كشورهاى  امور  در دراز تالش براى تبديل شدن به يك قدرت و براى جمهورى اسالمى، حاصل سال هاى منطقه و... بود. جريانات تروريستى، مشاركت در آرام سازى در  گزاف  هزينه هاى  صرف  و  اصلى منطقه اى  ُركن  مثابه  به  هسته اى»،  بار ديگر يك «برنامه ى  و و تن دادن به مذاكره و سازش بود. جمهورى شكست مفتضحانه، سر كشيدن جام «زهر»، اين سياست استراتژيك، يك  آمريكا  خواست  به  شد  ناگزير  بازتوليد بانكى و مبادالت تجارى و سرمايه گذارى ها آن تحريم هاى اقتصادى حذف شوند، روابط «برنامه ى هسته اى» خود بكشد، تا در ازاى متحدين غربى آن گردن بگذارد و دست از اسالمى  چرخه ى  گردند،  سارى  و  همه سرمايه دارى ايران از مهلكه ى انفجار و ازهم جارى  اين  ُيمن  به  و  شده  خارج  نه غير ممكن، كه بسيار كه آن ها را احاطه كرده بودند، پيش برد اين بودند، و موانع درونى و بيرونى بى شمارى مذاكره و سازش را در چنبره ى خود گرفته و تنگناها و ناچارى هايى كه هر دو سوى اين اما، همه ى اين ها سراب بود! آن محدوديت ها ادامه ى موجوديت منحوس آن تضمين گردد.ُگسيختگى  اگر كه  كه سياست را  سخت،  چنان  آن  مى ساخت.  سياست هاى است. از دوره ى رياست جمهورى هاشمى يك بحران ساختارى عميق و فرساينده درگير نگاهى بياندازيم. اقتصاد سرمايه دارى ايران با به اقتصاد، و سراب گشايش و رشد اقتصادى، كاريكاتور از آن چه مقرر بود، بدل گشت! «برجام» در صحنه ى اجرا و عمل تنها به يك سخت،  گونه  همه  تاكنون،  سرمايه دارى رفسنجانى  شــده ى  شناخته  نتيجه اى جز فقر و ساير نهادهاى سرمايه دارى، در اين اقتصاد جهانى، به تجويز «صندوق بين المللى پول» اقتصادى  ورشكسته اجرايى شده و 
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مالى گسترده، حتا در جامعه اى با چنين مختصات اقتصادى، و به بار نياورده است. كنار افزايش نجومى سرمايه ى اقليت جامعه، و فالكت فزاينده ى اكثريت عظيم جامعه، در  ارتشاى  و  فساد  متن  بلوكه در  پول هاى  آزادســازى  تحريم ها،  رشد شده ى جمهورى اسالمى، ورود سرمايه هاى لغو  و  گشايش  گونه  هيچ  به  و...  نخواهد اقتصادى و بهبودى در كار و معيشت طبقه ى خارجى  فرودست  مردم  توده ى  و  اين كارگر  نجات  منظور  به  برعكس،  از اقتصاد ورشكسته و به ِگل نشسته، سياست انجاميد.  بيش  حتا  ايران،  سرمايه دارى  طبقه ى راه بُردى  مشدد  استثمار  پاشنه ى  بر  اختناق گذشته،  و  سركوب  سياست  تداوم  و  هرينه هاى كارگر  كاهش  چرخيد؛  خواهد  كارگر كار، انجماد و كاهش دست مزدها، تنزل سقف كار، بيكارسازى هاى گسترده، افزايش فشار خونين  كالم:  يك  در  و  اجتماعى،  اقتصاد بار بحران اقتصادى است. تنها راه حل سرمايه دارى ايران براى فرار از خونين به بردگى مشدد خود گردن مى گذارد، عظيم ذخيره ى كار و عامل سركوب و اختناق ارزان و خاموش، كه به اعتبار وجود ارتش بيمه هاى  بازسازى  چشم انداز  رو،  همين  سرمايه دارى از  نشسته ى  ِگل  به  و  از سال هاى ورشكسته  فقط  نه  «برجام»،  از  پس  نيز ايران  تاريك تر  كه  نيست،  روشن تر  اقتصاد اروپا در سومين سه ماهه ى سال ٢٠١٥ به زير به گزارشات رسمى، رشد اقتصادى اتحاديه ى در ورطه ى بحرانى عميق غوطه مى خورد. بنا روندى رو به صعود دارد. سرمايه دارى جهانى تعيين كننده، نه فقط سمت كاهش ندارد، كه جهانى سرمايه به آن است. اين عامل مهم و سرمايه دارى ايران، سرريز مستمر بار بحران بحران ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصاد شده است. دليل، روشن است. يك عامل مهم پيشين  است.  كرده  سقوط  درصد  دهم  جهانى، مكان و موقعيت و سهم سرمايه ى اجتماعى خود در شش سال اخير رسيده و با توجه به نرخ رشد توليد ناخالص به پايين ترين سطح اقتصادى جهان سرمايه دارى قلمداد مى شد، وخامت دارد. در چين، كه ساليان پيش موتور اروپاى شرقى، حتا فرانسه و انگليس، رو به سرمايه دارى يونان، اسپانيا و ايتاليا، كشورهاى سه  سرمايه ى  اقتصاد  ساختار  در  تاريك دورنماى اقتصادى در بسيارى از كشورهاى آن  پيش  از  بيش  را  ساخته است. سرمايه دارى جهان 

كه  اين  به  توجه  با  و  شرايطى،  چنين  اصلى در  مبناى  و  دليل  اقتصادى  برچيده بحران ساختارى عميق و فرساينده ى اقتصاد تحريم هاى  است،  نبوده  ايران  آن سرمايه دارى  ديگر  پيامدهاى  و  تحريم ها  اين  از شدن  اقتصاد  خروج  باعث  عمال  و  منطقا  از گشايش نيز  دوره اى  آغاز  و  بحران  نمى شود. ورطه ى  ايران  سرمايه دارى  براى  رونق  داشته و آن تحريم هاى اقتصادى البته در موقعيت بحرانى و  تاثير  ايران  نه در راه گسترش و رشد آن است؛ زيرا توليد بحران يك جزء ذاتى سرمايه دارى و مانعى در خود ذات سرمايه دارى جست وجو نمود. چرايى بحران اقتصاد سرمايه دارى را مى بايد را تشديد كرده است، اما مساله ى اصلى در اقتصاد سرمايه دارى  به كاهش براى رفع نيازهاى زندگى انسان، كه براى سود سرمايه دارى در اساس و در ذات خود،  اضافه نرخ سود و سبقت يافتن نرخ انباشت از نرخ سرمايه صورت مى گيرد. گرايش  كه  آن  رغم  به  ارزش،  اضافه  مى يابند، توليد  افزايش  مستمر  طور  به  انداختن كار و معيشت طبقه ى كارگر و توده ى مردم به افزايش دست مزدها و بهبودى در وضعيت رشد اقتصادى، حتا اگر به وقوع بپيوندد، الزاما اقتصادى منجر مى شود. به عالوه، گشايش و است، كه سرانجام به وقوع انفجارآميز بحران امرى ذاتى و اجتناب ناپذير در سرمايه دارى ارزش ها  كار  به  نمى گردد.  منحر  كاهش دايره ى فقر و فالكت جان كاه است، شرط گسترده ى توده ى كارگران و پرتاب آن ها به براى سياست ضد كارگرى بيكارسازى هاى نيروى كار، كه عنوان محترمانه ى سرمايه دارى سرمايه گذارى است. تعديل هر چه بيش تر به منظور حصول حداكثر سود، شرط نخست حداكثر سرمايه ى ثابت با حداقل نيروى كار، فرودست  و  انجماد  با  كه  است،  سياست هاى ديگر سرمايه  از  مجموعه اى  و  نه ضد كارگرى ديگر هم راه مى شود. در چنين دست مزدها  ايران، و جهان،  از سرمايه دارى  باالتر، و رفاه و آسايش در خور طبقه ى كارگر از اشتغال مناسب و مطمئن، گشايش و رشد اقتصادى ُرخ مى دهد و نه شرايطى  جناح هاى ُحرمت انسانى برخوردار مى گردد.دست مزد  بين  در  تشتت  و  تنش  سراب به  و  اسالمى،  جمهورى  رژيم وجود دو جناح در جمهورى اسالمى واقعيتى هم گرايى و آرامش در ميان آن ها، مى رسيم! سرمايه دارى  اين  خود  قدمت  به  ُعمرى  كه  جناح است،  دو  اين  كه  نامى  هر  از  مستقل  دارد. 

آن دو ُركن جمهورى اسالمى وجود داشتند و بين آن ها، اما همه گاه اين دو جناح به مثابه چند و چون اختالف و ميزان تنش و تشتت در درازاى زمان بر خود نهادند، و در وراى  منحوس  موجوديت  بقاى  و  بود  اختالف براى  نكردند.  فروگذار  كوششى  هيچ  كرده از  بروز  جا  همين  درست  نيز  آن ها  و بين  اسالمى  جمهورى  بقاى  و  بود  در  مختصات است:  متن  در  آن  موثرتر  جامعه گاه اين سياست و اختالف بر سر راه كارهاى سياسى و اقتصادى هر دوره ى تاريخى معين! راه كارهاى  صحنه ى  پيش  به  كه  بود،  سازمان دهى سياسى  چگونگى  گاه  و  مى شد  شعله هاى اقتصاد جامعه! گاه قدرى فضاى باز سياسى رانده  كردن  خاموش  براى  اجتماعى  رسيده و  لب  به  جان  مردم  توده ى  به ميدان دادن به سرمايه داران خصوصى براى بر فراز جامعه و بستن هر دهان معترض! گاه مطرح بود و گاه برقرارى چتر خفقان خونين اعتراض  گاه  و  مى يافت  اهميت  اقتصادى  توسط رونق  اقتصادى  منابع  همه ى  گرفتن  و دولت و شركاى اصلى آن در حاكميت رژيم! چنگ  شرايط ضعف  در  كه،  اين  اما  جمهورى فترت كمونيسم طبقه ى كارگر و ميدان دارى شوربختى  جناح  يك  بورژوايى،  خود حمايتى كه هر چند به ظاهر از «اصالح طلبى» حمايت اين گرايشات بورژوايى واقع شود. تا در تنش و تشتت دايمى بين جناح ها، مورد اسالمى به عنوان «اصالح طلبى» مزين شده، گرايشات  كه  جا  آن  از  اما  مى گيرد،  رژيم جناح «اصالح طلب» جمهورى اسالمى همه صورت  اين  بقاى  و  بود  اصلى  ُركن  يك  ُكليت حاكميت سرمايه دارى جمهورى اسالمى يارى مى رساند. و در واقع، منحوس بوده است، در واقع به بود و بقاى گاه  امنيت فقط به مثابه امكانى براى رفع خطر اعتراض طبقه ى كارگر است، اصالح طلبى بورژوازى اما در جامعه اى كه حوزه ى استثمار مشدد جمهورى اسالمى انجام مى گيرد. در حمايت از  حفظ  و  كارگر  توده ى  مبارزه ى  جناح سرمايه اعتبار و موضوعيت مى يابد. تجربه ى و  كاركرد  و  اسالمى  جمهورى  ميدان شد تا با «نرمش» و نشان دادن اندكى هراس مرگ فرو برد، جناح اصالح طلب راهى خطر انفجار اجتماعى، جمهورى اسالمى را در توده هاى كارگر و مردم فرودست بر نيامد و و خفقان خونين از پس اعتراض و مبارزه ى دراز مويد اين واقعيت است. هر گاه سركوب اصالح طلب آن در طول اين سال هاى دور و خود 
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از خواست هاى جامعه،  برخى  با  فرصت هم سويى  كند،  كم  اجتماعى  انفجار  خطر  هم چنان از  و  كند،  بازسازى  را  رژيم  همين خندان و اين سيد حقوق دان با پادوى دون تفاوتى بين دولت هاى «اصالح طلب» آن سيد طبقه ى كارگر بچرخاند. از اين منظر، كم ترين چرخه ى سرمايه و توليد سود را بر ُگرده ى بخرد،  از  نيست.  احمدى نژاد  مانند  مى رسد، روست، كه هر گاه وظيفه و رسالت اين نوع مايه اى  پايان  به  بورژوازى  قدرت «اصالح طلبى»  هرم  راس  در  آن  براى  جايى  همين تنش و تشتت بين دو جناح جمهورى اسالمى، مبادا مجددا به انتهاى صف فرستاده مى شود.  سياسى و اقتصادى باقى نمى ماند و براى روز ديگر  از  هم  حاضر،  دوره ى  تشديد در  است.  برخوردار  سوءاستفاده هاى با افشاگرى هاى بى محابا از دزدى ها فزاينده ى اين تنش ها و تشتت ها، كه مشخصه  و  اختالس ها  باريك مقامات و كاربه دستان ريز و درشت و  جاهاى  به  را  كار  ــم،  از مى كشاند و ُكليت جمهورى اسالمى رژي ناشى  نه  نيز  مى كند،  شكننده  از موقعيت خطير سياسى، تغيير در مشخصه هاى بنيادين آن ها، را  جمهورى كه ناشى  اجتماعى  و  قتصادى  جهان ا و  منطقه  ايران،  در  توضيح اسالمى  پيش تر  كه  موقعيتى  شرايط اين بار هم جناح اصالح طلب، البته داده شد. است؛  در  «اعتدال گرا»،  عنوان  فزاينده ى با  و  و اقتصادى، تحريم هاى كمرشكن، و... بحران ساختارى عميق  مذاكره  طريق  از  تا  آمد  ميدان  به ساحل نجات برساند؛ اما آن گاه كه اسالمى را از طوفانى كه در آن گرفتار آمده كشتى ورشكسته و به گِل نشسته ى جمهورى سازش با آمريكا و متحدين غربى آن، به  جا بود  آن  داد،  انجام  را  خود  رسالت  و  آن وظيفه  فائقه ى  جناح  و  اسالمى  جمهورى  يافت، فلسفه ى كه  و مداوم ولى فقيه در مورد «برجام» و برخى از جمهورى اسالمى را از دست داد. غرولندهاى وجودى خود در راس هرم سياسى و اقتصادى در حاكميت فرصت تنفس  اعتراض ها  روحانى،  دولت  ائمه سياست هاى  سپاه،  فرماندهان  روزافزون  وحوش تهديدهاى  حتا  و  مجلس،  نمايندگان  به جناح «اصالح طلب»، در اين واقعيت ريشه انصار حزب اهللا و... به اين دولت، و در واقع جمعه، 

دست و به اين اعتبار ضامن بود و بقاى رژيم، بر سازش با آمريكا و متحدين غربى آن مى داند، اصالح طلب كه خود را پرچم دار مذاكره و دارد. در برابر اين هجمه، اما اين بار جناح  به  حاضر  سادگى  به  گذشته،  نيست و دست به خالف  از ُكرسى قدرت  سرمايه دارى متن قابل فهم مى شوند.و... با خامنه اى، فرماندهان سپاه و... در اين مقاومت زده است. تقابل رفسنجانى و روحانى كشيدن  جناح هاى  بين  تشتت  و  و تنش  زندگى  منظر  از  اما  اسالمى،  كارگر جمهورى  طبقه ى  سرمايه دارى  ضد  اين مبارزه ى  شوربختى  نيست.  خاصى  ارزش  مناقشات واجد  به  كارگر  توده هاى  كه  است، 

نتيجه  انتظار  در  و  ببندند  دل  طبقه ى و عاقبت اين مناقشات بمانند! درست همان سرمايه داران  در  رفرميستى  گرايش  كه  مالكيت سرمايه دارى ايران در ُكل سرمايه ى طبقه ى كارگر ايران و جهان، گسترش ميزان در ُكل اضافه ارزش هاى حاصل از استثمار سرمايه ى اجتماعى و طبقه ى سرمايه دار ايران دنبال مى كنند: افزايش هر چه بيش تر سهم و هدف يك سانى را در قبال طبقه ى كارگر دوى آن ها، بدون هيچ كم و كاستى، سياست دو اين دو جناح سرمايه دارى هر چه باشد، هر است، مهم اين است كه ريشه ى اختالف بين پاى به ميدان مبارزه ى ضد سرمايه دارى نهاده كارگر تبليغ مى كند. براى طبقه ى كارگرى كه چيزى، 

در جهانى، و به اين اعتبار توسعه ى نفوذ و قدرت  و  منطقه  در  اسالمى  جمهورى  و امنيتى در محل هاى كار و زندگى توده هاى استثمار مشدد طبقه ى كارگر، برقرارى فضاى جهان! و كيست كه نداند، كه اين همه جز با سياسى  اعتراضات  خونين  سركوب  و  افزون تر نساخت، كه قدرت آن را در برابر توده ى كارگر عاصى برقرار نكرد و آن ها را به هم گرايى نرساند، در بين جناح هاى جمهورى اسالمى آرامشى در هر حال، «برجام» و پيامدهاى آن نه تنها خود، و... مقدور و ممكن نيست!كارگر از حقوق سياسى و اجتماعى و انسانى مبارزات كارگرى، محروميت مطلق توده هاى كارگر  آن و جان به لب رسيده  بيش تر  درونى  تشتت  و  تنش  است: درباره ى اين تنش ها و تشتت ها گفته زنده و فعال جمهورى اسالمى، اخيرا كه هاشمى رفسنجانى، معمار و تاريخ آن را لرزان تر نمود. بى جهت نيست دامن زد و پايه هاى حاكميت منحوس به 
رسيده، و در پايان، امواج اعتراضات توده هاى  لب  به  جان  و  عاصى  مطرح كارگر  كه  است  آن،  ُسكون  سراب  يك مى شود! و  با  ايــران  سرمايه دارى  فرساينده اقتصاد  و  عميق  ساختارى  كردن بحران  سياست سرشكن  است.  طبقه ى درگير  بر دوش  اقتصادى  بحران  هزينه ى گسترده ، تعطيلى روزافزون كارخانجات ايرانى و خارجى، خصوصى سازى هاى كارگر، با تالش  براى جلب سرمايه هاى بار  كاهش   توليدى،  موسسات  ُمهار كار، تنزل مداوم سقف تامينات اجتماعى و انجماد و كاهش دست مزدها، افزايش شدت كار و اخراج و بيكارسازى ميليون ها كارگر، توليد با سياست تعديل نيروى انسانى و  اميد  به  و...  آن ها،  حذف  مواردى  برنامه ريزى ها در  بُن مايه ى  اقتصادى،  بوده دوره ى رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى، و سياست هاى اقتصادى بورژوازى ايران از بحران  تاكنون  عراق،  با  جنگ  پايان  از  مستمر پس  دعوت  كنار  در  سياست  اين  براى است.  خارجى  و  ايرانى  سرمايه داران  اجراى از  به  تعهد  ايران،  در  براى سرمايه گذارى  درازمدت  مالياتى  معافيت هاى  كامل تراست ها و انحصاراتى كه به صدور سرمايه انواع  امنيت  تضمين  كنند،  اقدام  ايران  به 
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بيكارسازى هاى تسهيالت و شرايط الزم براى سودآورى هر سرمايه گذارى ها و وعده ى برقرارى همه گونه  به  سرمايه ها،  افزون تر  عدم چه  يا  و  دست مزدها  انجماد  با قراردادهاى موقت و سفيد امضا، كه هم اكنون پرداخت طوالنى مدت آن ها، رواج گسترده ى روزافــزون،  را  كارگر  تــوده ى  درصد  نود  از  كم ترين بيش  بدون  و  نازل  بسيار  از شمول دست مزدهاى  اجتماعى شامل مى شود،  كم تر تامينات  با  كارگاه هاى  كار خارج كردن  دارد. است و...، انجاميده است. و اخراج آسان و بى دردسر آن ها را باز گذاشته كرده و دست سرمايه داران در استثمار شديد توده ى كارگر را از شمول قانون كار محروم از پنج كارگر، كه حداقل ده تا دوازده ميليون از ده كارگر و پس  از آن موسسات با كم تر قانون  دراز  سر  غصه  پُر  قصه ى  اين  همين و  ادامه ى  در  نيز  اميد»  و  «تدبير  صاحبان دولت  به  كارگرى  ضد  تعهد داده است، كه سياست دولت سياست هاى  افزايش وثيقه ى اين تعهد است. از همين رو، رواج تامين نيروى كار به شدت ارزان و خاموش، در جهت حمايت كامل از آنان خواهد بود. سرمايه  امضا،  سفيد  قراردادهاى  خانه گسترده ى  به  و  زنــان  كار  حذف  كــار،  ارتجاعى يى چون شدت  با طرح هاى  خانواده»، راندن آن ها  تعالى  و  جمعيت  جامع  گذاشتن گسترش فزاينده هاى كارهاى غير رسمى با «طرح  باز  نازل،  شدت  به  و دست مزدهاى  اجحاف  هر گونه  در  و حذف دست سرمايه داران  كاهش  كارگرى،  حقوق  به  و تعدى  ارزان  كار  از  استفاده  اجتماعى،  محيط هاى بيمه هاى  ايمنى  عدم  كودكان،  سرمايه دارى بى دردسر  در  كار  بازارهاى  پرچم  ١٨ در حالى كه متوسط دريافتى امسال مشموالن خانوار شهرى را ٣٨ ميليون تومان اعالم كرد، آمار ايران»، سال گذشته، متوسط هزينه هاى طبقه ى كارگر دارند. به عنوان نمونه، «مركز آمار و ارقام نشانى از اين وضعيت جهنمى جمهورى اسالمى شده است.    كار...  بين  رقمى  حالت  بهترين  در  كار  به قانون  است.  تومان  هزار   ٩٠٠ و  ميليون   ٢١ يك عبارت ديگر، در بهترين حالت، ساليانه يك تا  درآمد  ميان  تومانى  ميليون   ١٦ درآمد شكاف  متوسط  سطح  و  كارگرى  تير به اطالع وزير «تعاون، كار و رفاه اجتماعى»، جامعه وجود دارد. خانواده ى  چهارم  و  بيست  پنج شنبه  ربيعى،  امسال، حداقل دست مزد، ٧٦ درصد از نرخ على 

«تُهى  به  مانده است، كه  انجاميده تورم رسمى عقب  كارگران»  سفره ى  بيش تر  نيز، بسيارى از نهادها و شدن  ماهيانه ى است. پيش از اين  هزينه هاى  افزايش  از  ميليون و ٢٠٠ كارشناسان  به سه  حداقل رسمى جمهورى اسالمى مانند بانك مركزى هزار تومان سخن گفتند، كه از سوى مراجع خانواده هاى كارگرى  اما  حال،  عين  در  شد.  تاييد  در هم  كار  قانون  مشمول  كارگران  بين درآمد مى شوند.كار از همين ميزان اندك دست مزد برخوردار كه فقط ٧٠ درصد از كارگران مشمول قانون از مقامات كارگرى رژيم، نه تمامى كارگران، است، كه بنا به گزارشات و گفته هاى برخى سال جارى تنها ٨١٢ هزار تومان تعيين شده دست مزد  پُر نشدنى و فزاينده  ايران، هم دوم سوق داده است. به گفته ى دبيرُكل كانون از كارگران را به اضافه كارى و يافتن شغل زندگى، براى جبران درآمدهاى نازل، بسيارى خانواده هاى كارگرى و هزينه هاى فزاينده ى اين شكاف  كارگران  انجمن هاى صنفى  شغله اكنون ٦٠ درصد از كارگران دو شغله هستند. عالى  دو  قالب  در  كارگران،  بيش تر  انسانى اوقات فراغت آن ها، خستگى مفرط جسمى بودن يا اضافه كارى، طبيعتا، موجب كاهش كار  زندگى  كيفيت  كاهش  و  روحى،  متوسط، تومان، در مشاغل غير رسمى به كار مشغول از كارگران، با دست مزدى كمتر از ٧١٢ هزار گفته ى على ربيعى، حداقل هفت ميليون نفر در مورد گسترش كارهاى غير رسمى نيز به آن ها مى گردد.و  و  بزرگ  شركت هاى  در  نازل كارهاى غير رسمى در بازارهاى كار است.دريافت نمى دارند، همگى نشانه هاى گسترش بى  بهره  هستند و براى اضافه  كارى مزد قانونى دريافت مى كنند، از پوشش بيمه هاى اجتماعى شمار شاغالنى كه كم تر از حداقل رسمى مزد هستند.  چنان  ايران  در  كارگران  دست مزد در بسيارى از كشورهاى جهان سرمايه دارى است، كه قابل مقايسه با دست مزد كارگران دست مزد  از  دالرى  مقايسه ى  يك  كه نيست.  مى دهد،  نشان  ايران  در  كارگران  در ساعت حداقل دست مزد كارگران مشمول قانون كار رسمى  معادل ١,٠٧ دالر  كشورها در سال جرى  از  برخى  در  كه  حالى  در  دست مزد است،  ميزان  اين  برابر  ده  تا  كارگران، كارگران  ساعتى  دست مزد  حداقل  ساعتى ٣٦٩٣ تومان است، كه اگر آن را با دالر با احتساب ٨١٢ هزار تومان حقوق ماهيانه، دارند. 

ميزان دست مزد كارگران در شرايط فعلى بازار ارز ٣٤٤٦ تومانى بازار آزاد مقايسه كنيم، حداقل  اين  اما  مى شود.  دالر   ١,٠٧ از كارگران در و تركيه نيز با دست مزدى معادل ٣ دالر در ساعتى ٩,٢٤ دالر است. حتا كارگران شيلى بلژيك ساعتى ٨,٥٧ دالر، و در لوكزامبورگ ١٠,٢٥ دالر، در استراليا ساعتى ٩,٤٥ دالر، در دست مزد براى كارگران در انگليس ساعتى ساعتى  تركيه،  شده: پيرامون وضعيت اسف بار قراردادهاى موقت كه از قول «وزارت كار جمهورى اسالمى»، به گزارش روزنامه ى «شرق»، ششم دى ١٣٩٣، ايران دست مزد به مراتب بيش ترى دارند. شيلى و ٣,٢ دالر در  نوشته  امضا  سفيد  و 

كه  است  ديگرى  بليه ى  بيكارى،  كه گزارش «مركز آمار ايران»، سال ١٣٩٤، نرخ فزاينده اى عميق تر و وسيع تر مى كند. بنا به مصايب شخصى و اجتماعى آن، را به گونه ى سيكل فقر و فالكت طبقه ى كارگر، و انواع پديده ى  رسيد،  درصد   ١٠,٥ به  پاييز  در  نشان بيكارى  افزايش  تابستان يك درصد  به  تا گزارش «مركز آمار ايران» نشان مى دهد، كه بيكارى زنان بيش تر از ٢٠ درصد بوده است.  ميان، نرخ بيكارى در مردان ٨,٧ درصد و نرخ آن ها شغل دارند و بقيه بيكار هستند. از اين كم كنيم، بيش تر از ٢١ ميليون و ٤١٢ هزار نفر هزار نفر بوده، كه اگر جمعيت بيكاران را از آن جمعيت فعال كشور در پاييز ٢٣ ميليون و ٥٢٠٩٣٢ هزار نفر بوده است. بنا به همين گزارش، مى دهد. تعداد بيكاران در پاييز دو ميليون و نسبت  بيكاران را جوانان ١٥  بيكارى بخش عمده اى از  نرخ  كه  مى دهند،  تشكيل  ساله  اسالمى در مورد پديده ى بيكارى، متناقض، است. اما آمارهاى نهادهاى رسمى جمهورى هزار جوان در اين رده ى سنى وجود داشته بيكاران در پاييز، بيش از يك ميليون و ٥٥٩ در ميان آن ها ٢١,٨ درصد است. از مجموع ٢٩ 
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در ُگم راه كننده و به شدت كم تر از آمار واقعى  هستند.  ايران  در  بيكاران  انبوه  در جمعيت  كه «شاغل»  بس  مدعا، همين  اين  «تدبير كه  تنها «يك ساعت» در هفته كار كرده باشد! تعريف «مركز آمار» به كسى گفته مى شود، اثبات  دولت  «مهر»،  خبرگزارى  گزارش  اميد»، در آغاز كار خود در تابستان سال به  و و  جوانان  اشتغال  به  مربوط  مسايل  مساله ى ١٣٩٢،  مهم ترين  را  بيكارى  مشكل  فارغ داخلى خود عنوان كرد. در حالى كه امروز حل  جوان  هزار  صدها  با  ايران  كار  است، التحصيل دانش گاهى و چهار ميليون و ٥٠٠ بازار  مواجه  تحصيل  حال  در  جوان  محسن سونامى اقتصاد ايران را تكان دهد. به گزارش كه تقاضاى شغلى آن ها مى تواند مانند يك هزار  زمينه،  همين  در  «ايلنا»،  در خبرگزارى  اصفهان،  دانش گاه  اقتصاد  استاد  در رنانى،  توليد»  تنوع  مقاومت،  «افزايش  دانش گاه شهيد بهشتى، گفته است: همايش 

از زنان كارگر  روزنامه ى بليه ى بيكارى، بيش از همه  نوشته ى  به  است.  گرفته  ١٣٩٥، قربانى  خرداد  نوزدهم  چهارشنبه  در بر اساس داده هاى رسمى آمارگيرى نيروى «شرق»،   ،(١٣٩٢ سال  آمــار،  (مركز  ايــران  و كار  هستند  بيكار  زن  ميليون    ٢٧ حاضر  حال 

كار  آماده  به   زنان  از  تن  ميليون  چهار   مبارزه با تمام اين ها، توده ى كارگر در اين دوره ى بدون دست مزد (فاميلى) را تشكيل مى دهند. و به عالوه، زنان بيش از ٦٥ درصد از كاركنان مى خواهند كار كنند، بيش از ٢٠ درصد است. مى كنند. هم چنين نرخ بيكارى ميان زنانى كه بنگاه هاى اقتصادى كوچك و غير رسمى كار در شغل هاى غير رسمى و زنان كارگر غالبا در توانسته اند مشغول كار شوند. ٥٠ درصد زنان فقط  و  اعتراض  از  دمى  حتا  مبارزات جهنمى  و  اعتراضات  است.   در بازنايستاده  و  ايران  به وسعت  پهنه اى  در  افزايش كارگرى،  سر  بر  كار،  بازارهاى  جاى  در جريان در اعتراض به بيكارسازى هاى گسترده و...، دست مزدها، دريافت حقوق و مزاياى معوقه، جاى  قانونى،  غير  و  قانونى  اشكال  و در  اعتراضات  فزاينده ى  رشد  است.  فعالين به ميدان آمده و با تهديد، دستگيرى، زندان و لشكر وحوش جمهورى اسالمى با تمام قوا بند كشيدن آن نه تنها دستگاه هاى سركوب مبارزات كارگرى به حدى است، كه براى به بوده  كرده اند  تالش  شكنجه  و  شالق  «خانه ى به گفتمان دولت و مجلس و نهادهاى ضد اعتراضات و مبارزات و مطالبات كارگرى حتا كارگرى را به تمكين و سكوت بكشانند، كه و  چون  اسالمى  جمهورى  *  *  *كارگر» و... هم بدل شده است.  كارگرى 
طبقه ى  روزه ى  هر  مبارزه ى  و  تعديات توحش بار اعتراض  تعرضات و  روز طبقه ى كارگر به روشنى نشان مى دهد، جمهورى اسالمى يك امر واقع است. تصوير كارگر عليه 

شجاعت كه مشكل طبقه ى ما، كمبود اعتراض و مبارزه،  فقدان  مبارزاتى،  روحيه ى  دست نبود  اين  از  عواملى  و  ازخودگذشتگى،  ديرينه ى و  مشكل  ما،  طبقه ى  مشكل  و پراكندگى اعتراضات و مبارزات هر روزه ى نيست؛  سراسرى  تشكل  و  اتحاد  وجود  عدم  چون ما،  مى بايد  كه  تشكلى  ماست؛  را چترى فراگير، آحاد طبقه ى ما را در برگيرد طبقاتى  ما  پراكنده ى  مبارزات  و  اعتراضات  مى بايد و  كه  تشكلى  كند؛  هم بسته  و  تنى متحد  ما را، چون  با خواست هايى هم آهنگ و هم سو، قدرت طبقاتى و سراسرى  به ما بر سر يك دو راهى سرنوشت ساز تاريخى به ميدان آورد.در مبارزه عليه ستم و استثمار سرمايه دارى واحد  يا  هستيم؛  انتخاب  به  ناگزير  و  و ايستاده  مى نهيم  گردن  جارى  جهنمى  توحش بار وضعيت  تعديات  و  تعرضات  مقابل  و در  اعتراضات  همين  به  اسالمى  پيكار ارمغان آورد.رهاى و آزاد واقعى ما، و ُكل جامعه، را به متحد و هم بسته ى ما، هم راه شود، مى تواند اگر با آگاهى و هوشيارى طبقاتى ما، قدرت و دشوارى فراوان دارد، اما تنها راهى است كه مزدى مى شويم. اين راه، هر چند سخت است پيكار جدى عليه سرمايه دارى و الغاى بردگى نفس بيافتيم، ادامه مى دهيم؛ يا آماده ى يك مبارزات پراكنده و دور از هم، تا زمانى كه از جمهورى  به  كارگر  طبقه ى  كه  اين  براى  نيروى جدى عليه سرمايه دارى روى آورد، مى بايد اما  واقعى  ميزان  پيكار،  اين  ظرفيت ضرورت  خود،  طبقاتى  هم بسته ى  و  پيكار متحد  اين  براى  نيرو  تجهيز  و  سازمان يابى 
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مى نويسيد،  مقاله  «نگاه»  براى  كه نويسنده ى آن خواهد رسيد؛علت پذيرفته نشدن مطلب به اطالع - در رد يا قبول مطالب آزاد است. توجه كنيد كه اين نشريه:اگر  مى كند،  درج  را  مقاالتى  فقط  يا -  نه نشريات  و   - اين نشريه  تلخيص - در تلخيص مطالب آزاد است. اگر شده باشند؛سايت هاى اينترنتى ديگر - فرستاده براى  شما  مطلب  داراى شود، حتما اين را قيد كنيد؛نمى خواهيد  نوشته هاى  و  تنها مقاالت  صورتى - نسخه ى ارسالى را پس نمى فرستد؛امضا را براى چاپ انتخاب مى كند؛-  در  تنها  ترجماتى  مطالب  مطالب هم ضميمه باشند؛ درج مى شوند، كه يك نسخه از اصل - 

شاخص براى بهبودهاى اندك در شرايط بود و بقاى وضعيت جهنمى حاضر، و اعتراض و مبارزه سرنوشت ساز را در خود بيابد. مقدر دانستن  يك  سرمايه دارى،  استثمار  و  طبقه ى ستم  در  رفرميستى  جنبش  و  مزدى، گرايش  بردگى  تداوم  به  كه  است  سرمايه، كارگر  توحش بار  تعديات  و  جان كاه تعرضات  فالكت  و  فقر  فزاينده ى  سيكل  ديگر، و  راه  مى دهد.  ميدان  كارگر،  يك طبقه ى  راه  اما  عليه سرمايه دارى،  كه پيكار جدى  است  كارگرى ضد سرمايه دارى  از همين رو، خود الغاى بردگى مزدى، رهايى و آزادى واقعى، جنبش  متمايز را هدف گرفته است. و  رفرميستى  جنبش  و  گرايش  از  منحوس را در معرض تالشى و نيستى قرار مى دهد.از روز پيش، هستى و موجوديت اجتماعى ما تداوم وضعيت جهنمى حاضر، هر روز بيش مى سازد. راهى جز اين، پيشاروى ما، نيست. را  حاكميت  تحت  امروز،  كه  چه  آموزشى شهرها و در آلونك هاى ناسالم، بى حقوقى گرسنگى، فقر و فالكت، زندگى در حاشيه ى اوباش به تمسخر «زندگى» خوانده مى شود! «نكبت» است؛ نكبتى كه توسط اين حاكمان جمهورى اسالمى، بر ما مى رود، فراتر از حتا آن  امكانات اجتماعى و  فقدان  بدن، مفرط،  جوارح  و  اندام  فروش  بهداشتى،  كودكان، و  مزدى  بردگى  فروشى،  تن  جهنمى آرامش و آسايش را از ما سلب كرده است. بيمارى هاى جسمى و روانى، و... راه تنفس، اعتياد،  وضعيت  اين  تداوم  اما  انسانيم،  را از ما ما  انسانى ما،  ما، ُحرمت  اسالمى سرمايه دارى و موجوديت اجتماعى خود، ناگزير از پيكارى خواهد گرفت. ما براى بقا، براى حفظ هستى حتا انسانيت  عليه وحوش  امان  و بى  سياسى  گرايش هاى  تمامى  و  ايران،  اين راه، جز زنجيرهاى خود نيروى اجتماعى قدم گذاشتن در اين راه مهيا و دشوارى فراوان است، اما امكانات مادى و «نكبت» ترغيب مى كنند،  هستيم. راه سخت جنبش هاى اجتماعى كه ما را به تحمل اين در  و چيزى براى از دست دادن نداريم!است و ما در  آگاهى  خطير،  راه  اين  در  نخست  عليه تشكل طبقاتى ضد سرمايه دارى است؛ تشكلى چه بيش ترى از آحاد طبقه ى ما براى ايجاد هوشيارى و تالش طبقاتى مستمر تعداد هر گام  ما  پيكار  و  زندگى  واقعى  متن  از  و متضمن دخالت گرى هر چه فعال تر ما در و هم بستگى آحاد هر چه وسيع تر طبقه ى ما سرمايه نيرو مى گيرد و تجلى رزمنده ى اتحاد كه 

استحكام تعيين سرنوشت مشترك مى شود. و  قوام  براى  و  منظور،  اين  طبقه ى به  بى شمارى روزافزون جنبش ضد سرمايه دارى  از  شكاف هاى  ناسيوناليسم، انداخته، عبور كرد. جنبش ضد سرمايه دارى كه در بين توده هاى كارگر فاصله و جدايى كارگر، مى بايد  عليه  جنبشى  كارگر،  و طبقه ى  قومى  جنسى،  تفاوت هاى  زن فاشيسم،  مذهبى،  خرافات  عليه  جنبشى  كارگران آزارى، و محروميت كودك است؛ توده هاى مذهبى،  معلمان،  پرستاران،  كارگر،  نمى انگارد فرهنگى و فكرى و... را به سبب اشتغال در طبقه ى  جدا  هم  از  گوناگون  پرتاب حرفه هاى  ديگر  اجتماعى  طبقات  دامن  به  آنان، بدون چشم انداز فعالين كمونيست طبقه ى كارگر، بدون دستان به دفعات تكرار كرده بودم، بدون حضور موثر اين امر خطير، اما همان طور كه به سهم خود الغاى بردگى مزدى است.كارگر در پيكار بى امان عليه سرمايه دارى و شور اتحاد و هم بستگى تمامى آحاد طبقه ى و در همه حال، مروج و مدافع صميمى و پُر حقوقى مطلق كارگران مهاجر، را برنمى تابد. بردگى مزدى كودكان، و استثمار مشدد و بى نمى كند؛ تبعيضات جنسى در بازارهاى كار، و  كارگران سرمايه دارى پيش برده شود؛ اگر تالش دايمى سراسرى عليه تعرضات و تعديات توحش بار در هم بافته شود و به صورت هم آهنگ و اگر اعتراضات و مبارزات پراكنده ى جارى كارگر، به يك سنت زنده و پويا تبديل شود؛ در متن روابط و شبكه هاى طبيعى توده هاى اعتراض و مبارزه ى كوچك و بزرگ كارگرى، تصميم گيرى جمعى در مورد سرنوشت هر كمونيست طبقه ى كارگر، شور و مشورت و مطلوب نخواهد رسيد. اگر به همت فعالين روشنى از راهى كه مى بايد پيمود، به نتيجه ى درهم گره خورده ى  عظيم  نيروى  بسيج  و  جلب  كارهاى بيكار و توده ى كارگر با قراردادهاى موقت براى  كارگر  ميليون ها  و  امضا  سفيد  به و  اگر  بنشيند؛  بار  به  خانه دارى  و  محروم محالت كارگرى، به ويژه محالت حاشيه ى خانگى  مردم  توده ى  ميليون ها  كه  به شهرها  داده اند،  اُسكان  خود  در  را  فرودست  توليدى موسسات توليدى و خدماتى توجه شود؛ اگر مرتبط كردن و متصل كردن آنان با كارگران هم سرنوشتى گريزناپذير آنان با يك ديگر و و مردان و جوانان اين گونه محالت، توضيح دامن زدن به فعاليت آگاه گرانه در بين زنان و  موسسات  كارگران  تشكل يابى  امر 

پتروشيمى،  نفت،  مانند:  بزرگ  خدماتى  از تعيين كننده ى آنان در جامعه ى سرمايه دارى كاال، معلمان و پرستاران و... به اعتبار نقش ماشين سازى، ذوب آهن، برق، حمل و نقل و  دفاع  اگر  گيرد؛  قرار  جدى  توجه  بيمه ى مورد  يا  كار  مطالبه ى  و  بيكار  در سرلوحه ى هر كارگران  مناسب  گيرد؛ بيكارى مكفى و  قرار  كارگرى  مبارزه ى  و  الغاى محروم از لذايذ همه ى آن چه كه خود خلق طبقاتى فرياد سر دهيم، كه ما توده ى كارگر و... آن گاه مى توانيم با طيب خاطر و غرور اعتراض  بورژوازى كرده ايم، به رسالت تاريخى خود در  خصوصى  مالكيت  و  مزدى  آن برافرازيم. پرچم جامعه ى انسان هاى آزاد و برابر را در قانع نيستيم! ما جهان خود را مى خواهيم، تا ساخته ايم و ثروتى كه خود خلق كرده ايم، سهم انسانى شايسته ى خود از جهانى كه خود خود را دريافته ايم؛ و حال به هيچ چيز جز و تجهيز نيرو براى پيكارهاى سرنوشت ساز هم بسته ى طبقاتى خود، ظرفيت سازمان يابى واقف شده ايم؛ ميزان واقعى نيروى متحد و كار 
*  *  *
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تا به آخر...تا به آخركه شوقش رفتن به دنبالش را مى بخشدهمو كه به ما شوق به زندگى مى بخشدبه او خيانت مى كنند، او را ترك مى كنندهمو كه به زندانش مى افكنندرنج مى برد و دست به اعتصاب مى زندهمو كه قيام مى كندتعقيبش مى كنند و به دامش مى اندازندهمو كه تازيانه اش مى زننددر پگاهِ تابناِك فرداهاى شادكه از خواب برمى خيزددخترى شاد و سرخوشبى  وفابه سان محبوبى دالراماز او با شما سخن بگويمدلم مى خواست بى  آن كه نامش را ببرم
 كه شوقش رفتن به دنبالش را مى بخشد همو كه به ما شوق به زندگى مى بخشدبه او خيانت مى كنند، او را ترك مى كنندهمو كه به زندانش مى افكنندرنج مى برد و دست به اعتصاب مى زندهمو كه قيام مى كندتعقيبش مى كنند و به دامش مى اندازندهمو كه تازيانه اش مى زنندهر جا كه دل خواهش باشدكه آزادانه مى خرامدپا برجارعنايى به قامت سرويا ميوه ى وحشىُگل زيباى ماه مهاز او ستايش كنمدلم مى خواست بى آن كه نامش را ببرم

 تا به آخر... تا به آخر
«انقالب مداوم» است!نامشكه معرفى اش كنم،و اگر مى خواهيد او وفادار استمحبوب يا نامحبوبدلم مى خواست بى آن كه نامش را ببرم

بى آن كه نامش را ببرم
برگردان:تراب حق شناسژورژ موستاكى
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مذاكرات  از سال ها  پس  فروردين ١٣٩٤،  سيزدهم  در  ماجرا - شد. به نظر شما، چه سياست ها و انتظاراتى - و در متن چه بين جمهورى اسالمى و گروه ١+٥ در لوزان سويس منعقد آشكار و پنهان، جار و جنجال ها، سرانجام «تفاهم» هسته اى ١-  اين  منطقه اى و جهانى - دو طرف اصلى  («برجام») سوق داد؟جمهورى اسالمى و آمريكا- را به سوى انعقاد اين «تفاهم» شرايط 
مشكل ٢- يك سئوال مطرح اين است، كه آيا واقعا «برجام» - و  اسالمى -  جمهورى  هسته اى  فعاليت هاى  ُكل،  بوده اصلى آمريكا و متحدين غربى آن براى تحت فشار قرار دادن در  و...  اقتصادى گسترده  تحريم هاى  اسالمى،  و جمهورى اسالمى در متن آن، و بازتعريف و بازسازى نقش است؟ يا بحران ها و رقابت هاى منطقه اى، نقش و موقعيت جمهورى  سياسى  بديل هاى  و  منطقه اى  قدرت هاى  موقعيت  اصلى بوده است؟ اقتصادى مورد نظر آمريكا و متحدين غربى آن دليل و هدف و 
نقش و موقعيت منطقه اى بيابد، هم از نظر خود جمهورى ٣- با «برجام»، قرار بوده است جمهورى اسالمى سرمايه چه 

نيز اسرائيل هست؟ تركيه و... امكان پذير و مورد قبول ساير رقباى منطقه اى و رقابت هاى رو به تزايد قدرت هاى منطقه اى مانند عربستان، چنين نقش و موقعيتى در متن بحران هاى حاد خاورميانه، اسالمى و هم از نظر آمريكا و شركاى بين المللى اش؟ آيا 
اقتصادى سرمايه دارى اسالمى - از منظر آمريكا و شركاى بين المللى اش- پس از حتا با توجه به نقش و موقعيتى كه قرار بوده است جمهورى ٤- آيا تعديل يا تقليل و فروكشى بحران هاى حاد خاورميانه،  بحران  شرايط  در  كند،  ايفا  دولت هاى «برجام»  آن،  مختلف  بلوك هاى  رقابت هاى  انبوهى از مشكالت جهانى،  اين منطقه سياسى و اقتصادى و اجتماعى تلنبار شده، ممكن است؟ اساسا جنايت كار و فاسد منطقه اى و وجود  براى  آن  متحدين غربى  چيست؟ و راه حل انسانى و راديكال مقابل آن؟«نقشه ى راه» آمريكا و 
همين چند ماهه ى اخير از نظر شما مويد چه نكاتى است؟اسالمى، و ارتشا و فساد گسترده، مقدور هست؟ تجربه ى اساسا چنين امرى در متن شرايط بحران اقتصادى جمهورى و توده ى مردم از معيشت بهترى برخوردار خواهند شد؟ آيا گشايش اقتصادى مى آورد، وضعيت كسب و كار بهتر مى شود ٥- در صحنه ى داخلى ايران چطور؟ گفته مى شد «برجام»، 

اصلى سرمايه در حاكميت جمهورى ٦- در طول مذاكرات جمهورى اسالمى با گروه ١+٥، به نظر  و مى آمد هر دو جناح  هم گامى  اين  چرايى  هستند.  هم راه  و  هم گام  پس از «برجام»، مناقشات بين اين دو جناح تشديد شده است؟ هم راهى خود يك سئوال است؟ و سئوال ديگر اين كه، چرا اسالمى 
بود؟بورژوازى و موقعيت جمهورى اسالمى سرمايه چه خواهد و تاثير آن بر اوضاع سياسى جارى، صف بندى هاى درون مناقشات ميان آن ها كدام سمت و سو را اتخاذ خواهد كرد اين دو جناح را از هم متفاوت مى كند؟ روند كنونى تشديد ٧- چه تفاوت هايى در برنامه و استراتژى سياسى و اقتصادى 
و در محل هاى كار و زندگى طبقه ممكن نيست؛ در غير اين با استثمار شديدتر طبقه ى كارگر و كاربرد اختناق خونين تر اگر گشايش اقتصادى با «برجام» امكان پذير باشد، اين جز ٨- وضعيت طبقه ى كارگر در اين ميان چگونه است؟ حتا  گرسنگى  فالكت،  و  فقر  بيكارى،  دايره ى  هم  بايد كرد؟آوارگى، طبقه هم چنان وسيع تر و عميق تر خواهد شد. چه صورت 

تشكل  و  كارگران  طبقاتى  هم بستگى  و  اتحاد  بحث  به طبقاتى آنان سال هاست كه مطرح بوده است. فعاليت هاى ٩-  كمك رسانى  منظور  به  و  باره  اين  در  هم  معينى  تشكلى جلو بگيرد؟قدرت سركوى جمهورى اسالمى مى توانسته از برپايى چنين چنين تشكلى نيستيم؟ آيا، آن طور كه بعضى مى گويند، فقط اين مباحث و فعاليت ها چه بوده، كه ما هنوز شاهد وجود آنان توسط فعالين كارگرى صورت گرفته است. گره كور ايجاد چنين تشكل هايى يا زمينه-سازى فرهنگى براى ايجاد عملى 
اجتماعى در ايران را هموار سازد؟راه انقالب كارگرى و تغييرات بنيادين اقتصادى و سياسى و طبقاتى و به ويژه ايجاد تشكل طبقاتى كارگران بيانجامد و ايجاد فضاى مناسب و الزم جهت پيش روى طبقه در مبارزه ى روى آن ها و بسيج طبقه ى كارگر حول آن ها، مى تواند به مبارزاتى در شرايط حاضر كليدى هستند، به طورى كه تمركز ١٠- به نظر شما، كدام مسايل، گره گاه ها، مطالبات، و اشكال 

* * *

شرايط اقتصادى و سياسى و اجتماعى ايران... در متن بحران اقتصادى سرمايه دارى و تحوالت سياسى بين المللى و منطقه اى؟؟اين شرايط توضيح دهيد. شرايطى بحرانى و خطير است. در آغاز اين گفت وگو... بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى... و منطقه اى، شرايطى بحرانى و خطير است. در آغاز اين گفت وگو، خوب است ابتدا نظر خود را در مورد مهم ترين مولفه هاى شرايط اقتصادى و سياسى و اجتماعى حاضر در ايران، در متن بحران اقتصادى سرمايه دارى جهانى و تحوالت سياسى بين المللى نگاه مى پرسد؟!
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و چشم انداز پسا«برجام»  مبارزه ى طبقاتى     در ايران  جعفر رسا     

ساز              تا آن جا كه به جمهورى اسالمى برمى گردد،  زمينه  مى توانست  كه  اقتصادى  نابسامان  بسيار  نظامى نژاد را كنار بگذارد و از طريق دولت به اصطالح پراگماتيست استيصال و ناچارى مجبور شد رجزخوانى هاى دولت احمدى گازى ايران را به توقف كشانده بود. جمهورى اسالمى به دليل امكان بازسازى و يا پيش رفت در تاسيسات و زيرساخت نفتى و ايران با شركت هاى نفتى ديگر به حالت تعليق در آمده بود و اين بود. تقريبا همه ى سرمايه گذارى هاى مشترك شركت نفت ملى بين بانك هاى خارجى و بانك هاى ايران به طور كامل قطع شده را هم تحريم كرده بودند و به اين دليل ورود و خروج ارزى تعداد قابل مالحظه اى از كشورهاى دنيا حتا بانك مركزى ايران در يك اقدام بى سابقه، اتحاديه ى اروپا و آمريكا و به طبع آن ها كاالهاى ضرورى را به ايران وارد كند. فروش نفت را از مشترين خود دريافت كرده و با آن، مواد و مى توانست نفت بفروشد، بلكه حتا نمى توانست پول هاى قبلى به طور جدى فلج شده بود. نه تنها جمهورى اسالمى به سختى مذاكره و به توافق رسيدن بر سر اين قرارداد بود. اقتصاد ايران را به طور جدى به مخاطره بياندازد، علت نشستن بر پشت ميز جنبش هاى اعتراضى گسترده گردد و لذا اقتدار سياسى اين رژيم وضعيت  برنامه ى  كردن  تعطيل  براى  شروط غرب  به  به آمريكا برمى گردد، رسيدن به اين توافق يك تسليحات اتمى خود تمكين كند.روحانى  رقابت و به طور اجتناب ناپذيرى مى توانست به اقدامات نظامى مشابه به معناى چالش استراتژيك آمريكا در منطقه ى خاورميانه بود تالش ايران براى دست يافتن به وسايل كشتار جمعى هسته اى براى دهه ها گريبان آمريكا را مى گرفت. پُر قيمت و دشورا بود و عواقب سياسى و ديپلماتيك آن هم حل مى شد؛ چون در غير اين صورت هزينه ى نظامى آن بسيار جايگزين ارزان و كم دردسر براى رفع مشكلى بود كه مى بايست تا آن جا كه  چنين  بزند.  دامن  آمريكا  هم پيمان  كشورهاى  به هستند، به وضعيت نظامى بسيار ناهنجارى مى توانست منجر تسليحاتى يى آن هم در كشورهايى كه از نظر سياسى بى ثبات توسط  شود.  آن  مانع  مى خواست  قيمت  هر  به  آمريكا  كه  آن بايد در آسياى شرقى و در مقابل عروج چين در اقيانوس عالوه، از منظر آمريكا، كانون اصلى توجه استراتژيك و نظامى شود 

از دست  باعث  ايران صرفا  با  نظامى  درگير شدن  باشد.  آمريكا در بر داشته باشد.اين مسايل پايان مى داد، بدون آن كه هزينه ى سنگينى براى چين - تمام مى شد. رسيدن به توافق با جمهورى اسالمى به لغزش استراتژيك مهم است، كه به نفع رقيب جدى آن - يعنى جدى چين در آن بخش از دنيا مى شد و اين براى آمريكا يك دادن توجه و امكانات براى صف آرايى نظامى در مقابل قدرت آرام 
متفاوت به عالوه، آمريكا متوجه است كه جمهورى اسالمى يك نظام جانب آن به آمريكا و كشورهاى متحداش را برطرف كرده است.دست يابى به فناورى نظامى هسته اى، يك اهرام مهم فشار از ختم آن منجر نشده است. البته بى شك محدود شدن ايران در اين اختالفات را كمى كاهش داده است، ولى به هيچ وجه به آمريكا جور در نمى آيد. توافق اخير با آمريكا دامنه ى گسترده ى مهم منطقه اى به رسميت شناخته شود. اين با منافع استراتژيك كه موقعيت ايران در منطقه ى خاورميانه به عنوان يك قدرت كه در جمهورى اسالمى نمايندگى مى شود، خواهان آن است هسته اى ايران محدود نمى شود. آن بخش از بورژوازى ايران  پاسخ ٢: مشكل ايران و آمريكا و متحدان آن صرفا به مساله ى  بندى هاى سياسى  اتئالف جناح  به  متكى  روحانى، است. آمريكا به درستى اميدوار بود كه با انعقاد اين قرارداد، شكننده و  امثال  با  كه  اسالمى  جمهورس  در  جناح  آن  ايران دست  درونى  در مجادالت  نهادهاى محافل نظامى و امنيتى جمهورى اسالمى تداعى مى شود و از با خامنه اى و احمدى نژاد به عنوان نمايندگان سياسى و فكرى جناح مقلوب جمهورى اسالمى، در جريان مذاكرات فرجام، كه به توافقات سياسى بيش ترى در منطقه دست يابد.كه آمريكا بتواند با جناح به اصطالح واقع بين جمهورى اسالمى تقويت مى شود و اين در درازمدت اين امكان را فراهم آورد هاشمى و خاتمى تداعى مى شود  و  سازمان ها  توسط  گذشته  دهه ى  تحريم هاى  را وابسته به سپاه پاسداران صدها ميليارد دالر به جيب زده اند، قِبل  ديگر  اين تصورات جناح  اول مى خواستند جلو  در درون ايران- اين ها حتا طرح آن را خيانت خواندند. و هر شروع «برجام دو» كرد - يعنى اشاره به تغييرات سياسى و مدنى بگيرند. به همين دليل به همان زودى كه روحانى صحبت از از همان 

 پاسخ ١:   
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و حضور يافتند تا نمايندگان تازه منتخب متوجه شوند، كه انتخاب رئيس مجلس، دوباره سران نظامى و امنيتى در صحن مجلس كه قدرت واقعى در دست كيست! همين طور در تعيين انتخاب مجلس خبرگان براى يادآورى اين نكته به جناح مخالف بود، ارشد جمهورى اسالمى در مراسم افتتاح و تعيين هيات رئيسه ى عنوان رئيس مجلس خبرگان تعيين شود. حضور همه ى نظاميان تقلب به عنوان نماينده ى آخر تهران تعيين و سپس با زور به مطمئن شدند كه نماينده ى باخته ى آن ها - يعنى جنتى - به چند انتخابات مجلس خبرگان را به جناح ديگر باختند، ولى  عنوان شروع يك دوران جديد تحمل نمى شود  به  بماند. عارف  راس  در  بايد  كماكان  مجلس،  قبلى  رئيس  به اجراى احكام سنگين و شالق زدن به مهمانى هاى خصوصى حمله كردند و براى دهن كجى كامل قوه ى قضايى، بساط كنسرت هاى داراى مجوز را جمع كردند، جمعه، نمايندگان خامنه اى در استان ها، دادستان هاى مختلف و از كمى ُشل كردن فضاى فرهنگى جامعه كرده است، امامان همين طور در صحنه ى اجتماعى هر زمان كه روحانى صحبت الريجانى،  اقدام  اين است كه به دولت وقت،  براى  انسانى  اقدامات ضد  اين  خارجى اين رويه بى شك فضاى سياسى ايران را سنگين تر، دامنه ى سياسى يا فرهنگى ممكن است فراهم شود.دو دنبال مى شود و زمينه ى كوچك ترين تحوالت اجتماعى، مردم در ايران يك بار تصور نكنند، كه فرجام يك با فرجام متخلفان كردند.  سرمايه گذارى هاى  زمينه ى  و  گسترده تر  را  رشد اختناق  به  حال،  عين  در  اين ها،  همه ى  مى كند.  محدودتر  اعتراضى وسيع را  و وقوع يك جنبش  فرجام به هيچ وجه حاضر به دادن ميدان به جناح ديگر نيست.موضوعات وجود دارد، ولى جناح مقلوب در جريان مذاكرات آن تمايالت واقعى براى كنار آمدن با آمريكا بر سر همه ى اين متحد آن در منطقه نيانجاميده است. هر چند در بين جناح هاى به هيچ وجه به شروع رفع اختالفات ايران با آمريكا و كشورهاى خليج و تنش زايى در نوار غزه اجتناب كرده است. انعقاد فرجام دادن به جنگ داخلى سوريه و يمن، مشكالت سياسى كشورهاى شركت در بديل آمريكا براى حل مسايل سياسى عراق، پايان همين طور در زمينه ى مسايل منطقه اى، جمهورى اسالمى از سال هاى قبل - از عهده ى كنترل آن برنخواهند آمد.دامن خواهد زد و اين بار امثال روحانى و خاتمى - بر خالف نارضايتى هاى اجتماعى 
آن بود. جمهورى اسالمى مى خواست با انعقاد اين توافق نامه خود براى آمريكا و متحدان منطقه اى اش  يك هدف معين و مشخص  پاسخ ٣: هدف از «برجام» چه براى جمهورى اسالمى و چه  سياسى  و  اجتماعى  وعواقب  ورشكستگى  ورطه ى  از  در زمينه هاى مورد اختالف در امور ديگر هم پيش بيايد؛ هر هنوز هم دارند، كه با انعقاد اين قرارداد زمينه تفاهمات بيش تر اميدوارى را هم دولت آمريكا و هم دولت روحانى داشته اند، و نظر مى رسد، كه به اين اهداف خود دست يافته اند. البته اين گزاف نظامى و سياسى و مالى شود. در كوتاه مدت هر دو به خاورميانه جلوگيرى كند؛ آن هم بدون آن كه متقبل هزينه ى هسته اى و به طبع آن شروع يك رقابت تسليحاتى هسته اى در راحت كند و آمريكا نيز مى خواست از پديد آمدن يك رقيب را 

عربستان چند كه تاكنون چنين نشده است. از جمله  منطقه  در  آمريكا  متحدان  به  كه  جا  آن  رقيبى تا  را  ايران  كماكان  دو  اين  برمى گردد،  تركيه  و  قبول سعودى  حال،  عين  در  و  است  شده  محصور  فعال  كه  و سوريه، كنار بيايند.بر سر مسايل مورد اختالف شان، مانند جنگ داخلى در يمن گزينه ى نظامى بر عليه ايران ندارد و لذا آن ها نيز بايد با ايران كرده اند كه دولت فعلى آمريكا هيچ خواست استراتژيك براى مى بينند 
متن تحوالت  پاسخ ٤: فكر مى كنم نقش «برجام» را در    گذشته جهانى هم نيست. اساس مشكالت اقتصادى و سياسى جهانى فراهم آمدن پيش شرط هاى رفع معضالت اقتصادى و سياسى حل همه ى معضالت جهانى نيست. اين توافق حتا به معنى جمهورى اسالمى و آمريكا و شركاى بين المللى اش به معناى جهانى بايد بدون مبالغه درك كرد. رسيدن به اين توافق بين دهه ى  سه  در  سرمايه دارى  دريغ  بى  رشد  در  آسياى ريشه  آمريكا،  اروپا،  در  سرمايه دارى  بلوك هاى  رقابت  هندوستان، و  برزيل،  مانند  صنعتى  كشورهاى  و  شرقى  يك جنوب  ايران  مشكل  جهانى،  متن  اين  در  دارد.  غيره  و  منطقه البته رقابت بين بلوك هاى مختلف سرمايه دارى، خود در عين نفع سياست هاى آمريكا و رقباى آن است.«برجام»- كه از كاهش بسط جنگ و هرج و مرج بكاهد، به آفريقا اوضاع به هم ريخته است، هر گونه قراردادى - منجمله آمريكا و كشورهايى مانند بريتانيا و فرانسه در خاورميانه و شمال ولى در شرايط كنونى كه به لطف لشكركشى و سياست هاى اساسى به نفت موجود در خاورميانه، امور خود را بگذراند. هم دنياى سرمايه دارى مى تواند طى دو دهه ى آتى بدون نياز مشكل دردسرساز، ولى حاشيه اى است. حتا در زمينه ى نفت روسيه  در  سياسى  ثبات  و  آرامش  نوعى  ايجاد  از  مانع  بر قرن گذشته بايد اتحاد داوطلبانه ى تشكل هاى خودگردان ملل كرد؛ به جاى مرزهاى تصنعى ساخته ى كشورهاى امپرياليستى بايد بر جنبه ى مشترك و هويت انسانى يك سان همگان تاكيد مناطق مختلف اين منطقه و آتش بيار شدن اختالفات بين آن ها است. به جاى ساختن هويت هاى تصنعى مذهبى و قومى مردم راه حل انسانى اين وضعيت، در عين حال، روشن  و واضح داشت.كه همواره سايه ى جنگ را بر سر مردم اين منطقه نگه خواهد است. در بهترين حالت، نوعى صلح مسلح برقرار خواهد شد حال،  را  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  همه ى  مردم زحمت كش  قرن بيست و يكم- براى بشريت راه حل واقعى به دست داد.مى توان - در مقابله با عظمت سقوط معيارهاى انسانى در شروع ساختن جامعه ى جهانى بشر خواهد داد. فقط با افق هاى بلند تفاهم و اشتراك مساعى همگان به عنوان انسان هاى برابر براى نقشه ى عمل، سود و رقابت هاى سرمايه دارى جاى خود را به برخوردارى از زندگى و كار در خور بشر را متحقق كرد. در اين اساس منافع مشترك انسانى شان و تضمين حقوق پايه و حداقل و 
در مورد سرمايه دارى در ايران تعمق كنيم. نظام سرمايه دارى  پاسخ ٥: براى پاسخ به اين سئوال شايد الزم باشد قدرى 
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امنيتى - نظامى - حكومتى بستگى دارد. سازمان موسوم به سپاه پاسداران صرفا نظامى - امنيتى يا موقعيت سرمايه دار در سلسله مراتب مذهبى شدن از سود سرمايه در ايران به طور قابل مالحظه اى به موقعيت عنوان مثال، شكل مالكيت ابزار توليد و الجرم نحوه ى برخوردار هر حال سرمايه دارى ايران را در گروه ويژه اى قرار مى دهد. به معينى است كه هر چند صرفا محدود به ايران نمى شوند، ولى به در عين حال، عمل كرد سرمايه دارى ايران داراى ويژگى هاى و ساز اقتصادى جامعه ى ايران بر اين مبناى پايه استوار است. كار خود را بفروشد و دست مزد دريافت كند. همه ى سوخت مزدى است؛ يعنى كارگر براى امرار معاش خود بايد نيروى ايران مانند همه ى نظام هاى سرمايه دارى در دنيا متكى به كار  و غير مستقيم به اين نهاد و زيرمجموع هاى آن وابسته است، نهاد توليدى و موسسات مالى و اعتبارى، كه به طور مستقيم از بزرگ ترين بلوك هاى سرمايه دارى در ايران هم است. هزاران نيست. اين نهاد و سلسله مراتب نظامى آن، در عين حال، يكى يك نهاد به شدت سركوب گر و ضدانسانى 

به عنوان نيستند. در كنار اينان بايد از به اصطالع «بيت رهبرى»، يعنى خاص پاسداران» نام ببريم. البته اين ها همه ى سرمايه داران ايران معناى اقتصادى بايد از سپاه پاسداران به عنوان «شركت سهامى كشورهايى مانند پاكستان، مصر و برمه هم وجود دارد. شايد به ايران هم هستند. اين وضعيت براى ارتش و نيروهاى امنيتى در پاسدار خود به معناى دقيق كلمه بزرگ ترين سرمايه داران در تشكيل مى دهد. به اصطالح، «برادران پاسدار» و تيسمارهاى در عين حال بزرگ ترين مجموعه ى سرمايه داران ايران را هم  او،  نزديك و دور  وابستگان  قافله، كه ميليارد دالر مى داند. تخمين قابل توجه، ميزان ثروت «بيت رهبرى» را بالغ بر ٨٥ بخش قابل مالحظه اى از اقتصاد ايران را در دست دارند. يك نام برد كه با صدها شركت صنعتى و موسسات مالى اعتبارى، يكى از بزرگ ترين مالكين صنايع، اراضى و مستغالت در ايران خانواده ى خامنه اى و  از دزدان  بايد از يك دسته ى ديگر  اين ها  همواره از تقوا و خويشتن دارى براى ديگران حرف مى زنند در كنار 

براى و روابط خود، امالك و مستغالت را به تصرف درآورده اند و امام زاده ها و موقوفات مذهبى هستند كه به اعتبار نام و نشان جمعه، آيت اهللا ها و حجت السالم ها، نمايندگان امام، و مسئوالن و خود در غنا و ثروت غرق اند، نام برد. اين ها همان امامان  مالياتى  دولتى و دريافت معافيت هاى  مالى  امكانات  در حساب هاى پس انداز بانك هاى خصوصى در اروپا، روسيه، سرمايه هاى خود را در بخش مستغالت كشورهاى خليج و يا همه ى ثروت آن ها، مجبور هستند كه بخش قابل مالحظه اى از زياد است، كه به علت محدود بودن سودآورى سرمايه براى زده اند. حجم ثروت اين بخش از سرمايه داران در ايران چنان تا بنزين و شكر و حتا ُمهر نماز به جيب خود پول هاى عظيم از ماشين هاى چند ميليارد تومانى گرفته تا كارت تلفن هم راه ورود قانونى و قاچاق كاالها و محصوالت ضرورى و لوكس ميليارد دالر درآمد فروش نفت را به يغما برده  و با انحصار در طى سه دهه ى گذشته، اين بخش از سرمايه دارى ايران صدها سركيسه كردن مردم زحمت كش جامعه بهره مى برند. از 

دارند نگرانى جدى خودشان را از يك آينده ى پُر تالطم ابراز مى كنند و نمى خواهند كه «برجام دو»يى در كار باشد، در واقع خواهد زد. وقتى اين ها از اقتصاد مقاومتى و خودكفا صحبت وضعيت بسيار ويژه ى اين گروه از سرمايه داران در ايران را برهم كشور بر روى سرمايه هاى خارجى و درجه اى از رقابت، اين قابليت رقابت ضعيف برخوردارند. هر گونه باز شدن مرزهاى در ايران به شدت از بارآورى پائين، از مديريت بى كفايت و در نتيجه ى اين وضعيت، صنايع و موسسات توليدى و خدماتى آيت اهللا الريجانى، هر دو سر در اين پاالن دارند.قبلى قوه ى قضاييه، آيت اهللا شاهرودى، و رئيس فعلى اين قوه، گونه رعايت مراتب قانونى، صرفا به زور جلب شده اند. رئيس وجود دارد، كه به لطف قضات دادگاه هاى ويژه و بدون هر زيادى از تصاحب غيرقانونى اموال و صنايع بخش خصوصى بخش خصوصى بسيار محدود كرده است. همين طور نمونه هاى اين بخش از سرمايه دارى در ايران، راه را براى رقابت برابر بر كشورهاى آسياى جنوب شرقى و آمريكاى التين نگه دارند. 

حل درك كرد. رسيدن به اين توافق بين جمهورى اسالمى نقش «برجام» را در متن تحوالت جهانى بايد بدون مبالغه  معناى  به  بين المللى اش  شركاى  و  آمريكا  به و  حتا  توافق  اين  نيست.  جهانى  معضالت  معضالت همه ى  رفع  شرط هاى  پيش  آمدن  فراهم  دريغ اقتصادى و سياسى جهانى هم نيست. اساس مشكالت معنى  بى  رشد  در  ريشه  جهانى  سياسى  و  اروپا، آمريكا، آسياى جنوب شرقى و سرمايه دارى در سه دهه ى گذشته و رقابت بلوك هاى اقتصادى  در  دردسرساز، ولى حاشيه اى است.دارد. در اين متن جهانى، مشكل ايران يك مشكل كشورهاى صنعتى مانند برزيل، هندوستان، روسيه و غيره سرمايه دارى 
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كم ترين مى كنند. البته براى اين ها وضعيت ميليون ها مردمى كه از اين  از  مى كنند  زندگى  و سختى  فقر  عمق  در  زيرساخت هاى آن بايد برچيده شود. جمهورى اسالمى و نظام واليت فقيه آن با همه ى نهادها و ساختار سياسى و امنيتى كشور ممكن است. و اين، يعنى تماميت نيست. اين وضعيت تنها با ايجاد تغييرات اساسى در توازن و ادارى و يا اقتصادى سطحى در نظام سرمايه دارى ايران ممكن بنابراين، تغيير اين وضعيت صرفا با ايجاد يك سرى تغييرات اهميتى برخوردار نيست.وضعيت 
مى شود، متفاوت به اين توافق نياز داشتند. يك جناح كه با سازمان هاى  پاسخ ٦: اين دو جناحى كه به آن ها اشاره داريد، با نيات  تداعى  خامنه اى  شخص  و  پاسداران  سپاه  اينان، «فرجام» مى توانست اين فرجه را فراهم سازد و روابط اقتصادى و تجارى ايران در عرصه ى جهانى نيازمند بود. ايران بسيار محتمل بود - و كماكان است- به قدرى بسط در اجتماعى و توده اى كه بر متن فقر و فالكت بيش از حد در براى كم كردن فشارهاى اقتصادى و جلوگيرى از يك انفجار امنيتى،  بر سياست و و با خصوصى شدن هاى بعدى، كنترل بالمنازع جناح ديگر بر ورود سرمايه و فناورى پيش رفته به كشور را ممكن مى كرد يك دور بعد با آمريكا شود. اين به گمان آنان، با خود، امكان روابط بعدى جمهورى اسالمى با كشورهاى غربى و حتا در فعال دست باال را ندارد، «فرجام» مى توانست زمينه ساز بسط تداعى مى شود و در نهادهاى امنيتى و نظامى جمهورى اسالمى اكنون ساخته است. براى جناح ديگرى كه با هاشمى و روحانى براى  از ادامه ى سياست جناح خامنه اى در شرايط پسا«برجام» است.دست آورد. عقيم ساختن و مستاصل ساختن جناح ديگر، بخشى كرده، اين جناح بتواند مقبوليت و اعتبار سياسى بيش ترى به كه از فرج «برجام»، كه خطر جنگ با آمريكا را از صحنه خارج كه اين چشم انداز را براى آن غير ممكن سازد و اجازه ندهد تشديد فشار خامنه اى بر جناح رفسنجانى، دقيقا براى اين است فعال حتا در يك چشم انداز ميان مدت مقدور به نظر نمى رسد. متحقق نشده است و با  توجه به شرايط كنونى، حصول اين امر نيروهاى امنيتى و نظامى كشور را ُسست مى كرد. اين امر البته اقتصاد كشور و در يك چشم انداز ميان مدت 
در يك ديگر توافق دارند. به بى حقوقى و سركوب خشن بخش عمده ى جامعه است، با اسالمى به عنوان يك رژيم سياسى اسالمى سرمايه، كه متكى تفاوت هاى اين دو هر چه باشد در حفظ و تحكيم جمهورى دو از تاريخ، نقاط و منافع مشترك بسيار زيادى نيز برخوردارند. دارد، ولى بدوا فكر مى كنم كه الزم باشد يادآور شويم كه اين  پاسخ ٧: هر چند اختالفات جدى بين اين دو جناح وجود  كه  دارند  رژيم، سردم دارانى وجود  اين  و در هر دو جناح  امنيتى  ارشد  مسئوالن  حكومت،  روساى  مختلف  و نظامى، روساى قوه ى اجرايى و مقننه، و نخست وزير دولت دوران  اين ها، دوران خشونت  بوده اند. همه ى  امام،  اعتماد  ٦٠ در ايران را يا تائيد و مقبول مى دانند و يا در آن دوران جزو سركوب دوره ى خمينى و قتل عام هاى زندانيان سياسى دهه ى مورد 

حاشى نشين پا نگه دارند. نتيجه ى اين تصورات فعال وجود، شش ميليون اقتصاد سرمايه دارى در ايران را با چنين مديريت كالنى سر چيز ديگرى، اما به هر حال آن ها تصور مى كنند كه مى توانند آن در روسيه ى كنونى محصول يك وضعيت موقت است تا عملى و نظرى به ورشكستگى كامل برخورده است و حتا وقوع چين و كشورهاى در حال توسعه ى زيادى وجود داشته از نظر اين مدل اقتصادى، كه در سال هاى دهه ى ٦٠ و ٧٠ ميالدى در به آن «اقتصاد مقاومتى» مى گويند، چنين چيزى است. هر چند پا نگه دارد- يك مدل قابل حصول و ماندگار است. آن چه آن ها داخلى را تا حدود زيادى با كم ترين دخالت اقتصاد جهانى سر كه در آن بخش وسيع دولتى به كمك درآمد نفت صنايع و بازار يك مدل اقتصادى مشابه اقتصاد روسيه ى دوران اخير پوتين، در پايه اى ترين سطح، جناح خامنه اى و پاسداران فكر مى كنند سر آمده ى جمهورى اسالمى را مى تواند بيش تر تضمين كند. اختالف اين دو، بر سر اين است كه چه استراتژى يى ُعمر به تمام ادامه دارد.اعتراضى كارگرى و بى حقوقى زنان و دگرجنسان با شدت مخالفان سياسى، سركوب خشن و عريان تجمعات و حركات دوره ى احمدى نژاد- اعدام ها، حبس هاى طوالنى مدت براى همه ى آن ها است. به همين علت، در دوره ى روحانى - همانند ندارند. حكومت اسالمى متكى به واليت فقيه، مبناى اشتراك اساس عقايد، جنسيت، گرايشات جنسى و تعلقات ملى تمايل شود. هيچ كدام از آن-ها براى رفع تبعيضات عليه شهروندان بر زمينه ى تشكل و فعاليت  مدنى، صنفى و سياسى آن ها منجر نيستند كه بتواند به بسط واقعى حقوق پايه اى شهروندان در خواهان آن تغييرات اساسى يى در مبانى مهم جمهورى اسالمى كرد. همين طور بايد يادآور شد، كه هيچ كدام از اين دو جناح حضور و نقش مستقيم و يا غير مستقيم آن ها نبايد ذره اى شك آن ها را يك دادگاه منصف در آينده بايد تعيين كند، ولى در مسئوالن ارشد اين نظام بودند. هر چند ميزان دخالت تك تك  ميليون  يازده  دانش گاهى،  التحصيل  فارغ  ميليارد شهرهاى بزرگ بدون ممر درآمد ثابت، از بين رفتن تقريبا كامل بيكار  يا درازمدت، صدها  اشتغال دايم و  سرسام آور هر گونه ضمانت  سقوط  واقعى،  پشتوانه ى  بدون  نقدينگى  فراهم مى آورد. و در نتيجه، به بسط اقتصادى و رفع گره گاه هاى مشترك اقتصادى با شركت هاى بين المللى و كشورهاى خارجى دارد كه زمينه را براى بخش خصوصى و شروع فعاليت هاى بالمنازع است، ولى در كنار بخش دولتى، اقتصاد مختلطى وجود اين رژيم را فراهم سازد. در چنين وضعيتى كماكان نقش دولت چين است، شايد بتواند آينده ى اقتصادى و لذاا بقاى درازمدت جناح ديگر تصور مى كند مدلى اقتصادى يى مشابه آن چه در آن است تا چيز ديگرى.ماندن تاكنونى آن اساسا به لطف دستگاه هاى سركوب و اختناق را از درون خالى و از بيرون بسيار آسيب پذير كرده است و در كشور است. اين سياست اقتصادى، نظام جمهورى اسالمى اجتماعى، انسانى و اخالقى در همه ى زمينه هاى قابل تصور معيشت و درآمد ميانگين، به عالوه ى صدها عواقب و فجايع ميلياردها دالر دولت در بانك هاى جهانى، كاهش مخرب سطح ارزش ريال، خالى شدن ذخيره ى ارز خارجى، مسدود ماندن تومان 
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يك ايران با غرب و به ويژه با آمريكا نياز است. اين تغييرات با در ايران تغييرات جدى در الگوى سياسى و روابط بين المللى حتا در قدم اول چنين الگوى فرضى براى نجات سرمايه دارى به آن چه در نظام سرمايه دارى چين ُرخ داده فاصله است، ولى مى شود. هر چند دهه ها براى تحقق نظام سرمايه دارى در ايران اقتصادى جمهورى اسالمى در زمينه ى رشد و اشتغال منجر  بدون  و  است  ناسازگار  اسالمى  جمهورى  فعلى  اين خدمه و كارگزار نمايندگى مى شود، كه از بركت موقعيت كنونى اين جناح توسط هزاران سرمايه دار كوچك و بزگ و هزاران انتزاعى نيست كه بتوان آن را در يك كنكاش فكرى جابه جا كرد. جناح حاكم، كه از موقعيت برتر برخوردار است، يك مقوله ى براى سرمايه دارى ايران.جناح بيش تر به يك سراب شبيه است تا راه حل قابل تحقق اين دو جناح قابل تصور نيست. بنابراين، مدل اقتصادى اين تسويه حساب جدى و به طور اجتناب ناپذير قهرى در بين مبناى  به  قابل مالحظه اى شده اند كه  ثروت  صاحب قدرت و 

همين مى شود، دعوايى بر سر آخرت و نعمات آسمانى خداى شان كه از طريق آيت اهللا ها و حجت السالم ها در ايران نمايندگى راحتى نمى خواهند آن را از دست بدهد. دعواى اين جماعت  در  دنيويى  امور  سر  بر  جدى  مجادله اى  بلكه  در آستانه ى قرن بيست و يكم است.سر قدرت سياسى و اقتصادى در جامعه ى سرمايه دارى ايران روشنى براى تمايز از يك ديگر و تحريك طرف داران شان بر دنياى خاكى است. زبان و استعارات الكن مذهبى آن ها، ُكدهاى نيست، 
جمهورى  پاسخ ٨: جناح هاى مختلف جمهورى اسالمى و نمايندگان  حاكميت  سال  چند  و  سى  اين  در  آن ها  با شروع دوران جنگ فالكت بار زندگى و معيشت كارگران در ايران است. سقوط اسالمى تغيير كرده اند، ولى آن چه ثابت مانده است وضعيت سياسى  بيش تر شده است. عالوه بر اين، در بى حقوقى مطلق كارگران عراق در دهه ى ٦٠ آغاز شد، در اين سى سال به طور منظم نرخ منفى سطح معيشت كارگران، كه 

نداشته سنندج ُرخ داده است. «برجام» براى كارگران در ايران ذره اى بر عليه كارگران معدن سنگ بافق، معدن چادرملو و كارگران دره» ُرخ داد، بخش كوچكى از آن روالى است كه پيش از اين مى زنند. آن چه بر عليه كارگران معترض در معدن طالى «آق دريافت حقوق معوقه و دفاع از مشاغل خود دست به اعتراض اعمال مجازات قرون وسطايى بر عليه كارگرانى است كه براى جمهورى روحانى آن چه به نظر مى رسد دارد مرسوم مى شود، هيچ تغييرى ُرخ نداده است. كامال بر عكس، در دوران رياست در زمينه ى برخوردارى از حق تشكل، تجمع و فعاليت سياسى  آن ها  انسانى  حقوق  و  معاش  زندگى،  بر  مثبت  است - البته به غير از اين هم نمى توان انتظار داشت. تاثير 
با آن مواجه هستند. اين رژيم عالوه بر دستگيرى و محكوميت كه فعاالن كارگرى براى ايجاد تشكل و فعاليت هاى عملى خود شك يكى از عوامل مهم بر سر محدود شدن تالش هايى است  پاسخ ٩: سركوب و اختناق دوران جمهورى اسالمى، بى 

به متمادى كارگران، حتا آنان كه على رغم بيمارى هاى جدى در كارگران را بسيار محدود كرده است. رفتار خشن و سركوب و درآمد كارگران، امكان عملى براى فعاالن و رهبران عملى را از دست داده اند. اين وضعيت در كنار سقوط سطح معيشت جنبش وسيع كارگرى عمل مى كردند تا حدود زيادى نقش خود امنيت شغلى، مراكز توليدى بزرگ كه قبال مانند قلب و مغز مزيد بر اين كه به علت موقت شدن مشاغل و از دست رفتن متشكل شدن و آگاه شدن كارگران هستند.گردانده مى شوند. اين ها همه بى شك مانع جدى يى بر سر اداره ى كار جمهورى اسالمى توسط ماموران امنيتى اين رژيم است. شبكه ى پيچيده ى شوراهاى اسالمى و سلسله مراتب خود را بر تمام موسسات توليدى و خدماتى كشور بسط داده نفر از آن ها را اعدام كرده است و دامنه ى فعاليت امنيتى و نظامى هزاران فعال جنبش كارگرى طى سى و چند سال گذشته، صدها  بدون دريافت مراقبت الزم پزشكى  انفرادى و  سر مى برند، يك عامل منفى ديگر بر سر عروج رهبرانى است سلول هاى 

بين  در  توافق عمومى  فقدان يك  مد نظر دارد.در درون و بيرون محيط كار و به دور از هر گونه تفكيكى تقسيم نمى كند، بلكه ُكليت اجتماعى اين طبقه را و بيكار، زن و مرد، افغان و ايرانى، بازنشسته و جوان را هدف دارد. مطالباتى كه طبقه ى كارگر را به شاغل اساسى در اقتصاد جامعه ى سرمايه دارى در ايران بلكه امر تسخير قدرت سياسى و به اعتبار آن تحوالت در قبال مانورهاى سياسى جناح هاى مختلف نيست، ايران است؛ چشم اندازى كه صرفا عكس العملى و مطالبات اين جنبش در قبال وضعيت كنونى در فعالين راديكال جنبش كارگرى درباره ى چشم انداز اولين معضل، 
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تنها دليل كارگران و تشكل طبقاتى آنان است، كه نبايد از نظر دور نگه اين ها همه دشوارى هاى جدى يى بر سر اتحاد و هم بستگى كه بتوانند نقش موثر در سازمان يابى كارگرى داشته باشند. البته وجود اين اختناق و سركوب گسترده  تشكل داشت.  نيست.  و  نبوده  كارگران  طبقاتى  تشكل  فقدان  يا براى  صنفى  سازمان  و  ساختار  ايجاد  معناى  به  كه  آن  از  جنبش كارگرى در ايران صورت مى گيرد.اقدامات قابل تقديرى كه از سوى بخشى از فعاالن و مبارزان بوده است، هم چنين عامل مهمى براى مقابل و خنثنى كردن و خواسته هاى روشن براى جنبش سراسر كارگران در ايران كارگرى يك عامل مهم بر سر شكل گرفتن چنين چشم انداز نظرات و عقايد محدود، مماشات طلبانه و كوته بينانه در جنبش خواسته ها و چشم انداز روشن و صريح كارگرى است. وجود حزبى جنبش كارگرى باشد، نيازمند سازمان يابى حول ايده ها، پيش 
به آن پرداخت و موضوعيت آن به  پاسخ ١٠: اين البته موضوع در خور توجه و مهمى است،  به طور جداگانه  بايد  به رئوس اين موضوع اشاره كرد، مى توان اين ها را برشمرد:بحث درباره ى «برجام» مربوط نمى شود. اما تا آن جا كه بتوان كه 

*  *  *
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و چشم انداز پسا«برجام»  مبارزه ى طبقاتى     در ايران  سيامك ستوده     

اين حتا در كشمكش هاى منطقه اى نيز، اين جا و آن جا، نياز به هم كارى بود، خود را درگير يك برخورد نظامى ديگر بنمايد. به خصوص كه حمله ى نظامى به ايران، آن طور كه به خصوص مورد اصرار اسرائيل قادر بود، در شرايطى كه در نقاط ديگر دچار بن بست نظامى بود، با اتمى شدن ايران را تحمل نمايد و نه به نفع خود مى دانست و حتا در شرايطى مد نظر قرار گرفت، كه آمريكا از يك سو نه مى توانست             انعقاد اين تفاهم نامه بين جمهورى اسالمى و آمريكا  از  با داعش در عراق و سوريه داشت.  مبارزه  در مثال  تخالف با منافع و سياست هاى آمريكا در جهان قرار مى داد. خطرناك تر از آن چه كه هست تبديل شود، و هم او را كم تر در دوره، مى گرفت و مانع از اين مى شد كه ايران در منطقه به مزاحمى بود. چنين توافقى هم جلوى اتمى شدن ايران را، حداقل براى يك رو، بهترين گزينش براى آمريكا دست يافتن به نوعى توافق با ايران با ايران 
و  آمريكا  ميان  نيز  هسته اى  بحران  و  برجام  از  قبل   :٢ پاسخ    ،در زمان رياست جمهورى جورج بوش، جمهورى اسالمى يكى از سه تناقض و برخورد منافع وجود داشته است. به يادمان هست كه در متحدين غربى اش از يك طرف و جمهورى اسالمى از طرف ديگر آمريكا  منافع  با  تخالف  در  كه  مى شد  محسوب  از دست داد، روى كار آمدن دموكرات ها گزينه ى نظامى به عنوان بهترين راه رفع منطقه، قرار بود با حمله ى نظامى از ميان برود. بعد هم، هرچند با محور شرارتى  را  اوليه خود  از جمهورى اسالمى مطلوبيت  آن از اهميت درجه اول برخوردار بوده است. و عامل دوم از لحاظ وسعت دايره ى مسايل و معضالت وابسته به لحاظ فوريتى كه مقابله با خطر اتمى شدن جمهورى اسالمى داشته، برقرارى تحريم ها را تشكيل مى داده است، بايد بگويم عامل اول از دو، مشكل و محرك اصلى در اعمال فشار به جمهورى اسالمى و ماند. با اين حال، اگر بخواهيم به اين سئوال شما كه كدام يك از اين ولى هم چنان به عنوان يكى از گزينه هاى محتمل بر روى ميز باقى زحمت 
ابراز شد. اين كه آيا رقباى وى - عربستان، تركيه و اسرائيل- حاضر اين چيزى است كه علنا از طرق اوباما در يكى از سخن رانى هايش جمهورى اسالمى را به عنوان يك قدرت منطقه اى به رسميت بشناسد. و متحدين غربى اش و جمهورى اسالمى دانست، قرار بوده كه آمريكا،  پاسخ ٣: با برجام كه بايد آن را نوعى توافق و سازش ميان آمريكا 

بايد  نه،  يا  براى جمهورى اسالمى هستند  نقشى  پذيرفتن چنين  اين كه سه كشور موجود بازى و رقابت در چهارچوب نظم جهانى به سركردگى آمريكا ايفاى نقش خود به عنوان يك قدرت منطقه اى تا چه حد به قوانين بگويم كه اين بستگى به آن دارد كه به طور ُكلى جمهورى اسالمى در به  بگذارد؛ ضمن  و احترام  داده  آن نيست، در حالى كه اسرائيل به عنوان سازش ناپذيرترين دشمن جمهورى به نقش جمهورى اسالمى به عنوان يك قدرت منطقه اى قرار دارند. رقيب جمهورى اسالمى، هر كدام در سطح انتظارات متفاوتى نسبت و متحدين اش تن  براى  نقش منطقه اى  قبول هيچ گونه  به  پذيرفتن اسالمى حاضر  براى  كم ترى  ترتيب شرط و شروط  به  تركيه  و  جمهورى اسالمى به عنوان يك قدرت منطقه اى قائل اند. عربستان 
نمايد، در جهت خوش بينانه ترين ارزيابى ها از نقشى كه ممكن است جمهورى اسالمى  پاسخ ٤: نه، من در حال حاضر چشم انداز اميدبخشى، حتا با  ايفا  برجام  از  برابر آمريكا و متحدين اش پس  انتظارات عملى هيات حاكمه ى آمريكا، به خصوص تخفيف و تعديل بحران هاى خاورميانه نمى بينم. مضافا بر اين كه به در  ساده ى نظر مى رسد  معادله ى  از  فراتر  آن،  و جمهورى خواه  راست  اگر جناح هاى جناح هاى  كه  به طورى  مى رود.  تحريم ها  اتمى = توقف  در خاورميانه در مورد نقشه ى راه آمريكا و متحدين غربى اش نيز بايد بگويم، به جمهورى اسالمى و معارضين اش در خاورميانه بعيد به نظر مى رسد. اين مساله اضافه نماييم، به نظر من، احتمال كاهش و تعديل تنش ميان تناقضات پيچيده و چند جانبه در خاورميانه و جهان كنونى را نيز به جمهورى خواه به چنين چيزى مصر مى باشند. حاال اگر بحران ها و در نظم جهانى به سركردگى آمريكا اميد دارند، جناح هاى تند روى اتمى، و در نهايت به تحليل كامل، ولى تدريجى جمهورى اسالمى مماشات گر هيات حاكمه ى آمريكا به كسب چيزى فراتر از توقف خلع  تضادها و چند جانبه بودن آن ها  پيچيدگى  به خصوص نظر من،  پيگير و مستدامى را توسط  راه  نقشه ى  تضادها - به خصوص از طريق قدرت نظامى اش- مى كاهد و مانع از بوده است، لذا خود اين امر نيز از توانايى آن در حل و فصل اين ناشى از ضعف آمريكا و آتوريته ى امپرياليستى اش در سال هاى اخير مهمى در به وجود آوردن وضعيت پيچيده و پُر از تضاد كنونى بوده) جايى كه سر بر كشيدن قدرت هاى محلى در خاورميانه (كه عامل آمريكا دشوار و غيرممكن كرده است. يك علت آن اينست كه از آن امكان داشتن 

 پاسخ ١:   
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از به نردبان نفوذ ايران در عراق تبديل شد و با سركوب خشن سنى ها كه دولت شيعى المالكى از دايره ى سياست آمريكا فاصله گرفت و شيعيان براى از ميان برداشتن القاعده ى سنى روى آورد، و باز وقتى و سنى مى جنگيد. بعد در ناكامى از اين سياست به سياست اتحاد با نمونه ى بارز آن در عراق است، كه در ابتدا بر عليه هر دو جناح شيعه تهيه ى يك نقشه ى راه پيگير و وفادارى پيگير و عملى به آن مى شود.  بر بخش هايى  آن  به داعش و سلطه ى  انبوه بى سابقه ى جنگ ها، شيعى ها و سياست ايجاد باالنس بين قدرت آن ها و سنى ها شد. سوريه و عراق گشت، مجبور به دست كشيدن از سياست اتحاد با باعث روى آورى آن ها  با  وقايع  نظر من، سير  به  منظر،  اين  يكى از  كه  آشفتگى هايى  ُكال  و  ها  مهاجرت  ويرانى ها،  كفايتى پس از ديگرى و هر يك به مراتب دردناك تر از ديگرى، بر جهان كشتارها،  بى  و  عجز  بيش تر  هرچه  نتيجه،  در  و  مى شوند،  براى حادث  راه نظام سرمايه دارى در تامين حتا حداقلى از زندگى و آرامش  آمدن  ميدان  به  براى  راه  مى گذارند،  نماش  به  را  حل واقعى و انسانى براى اين جهان بى سرانجام و درهم و برهم قربانيان اش 

كردن دنياى سرمايه دارى و برپايى بديل آن سوسياليسم نيست.سرمايه دارى بازتر مى شود. از نظر من، اين راه حل چيزى جز منكوب 
ناامنى  پاسخ ٥: ببينيد، شما با اشاره ى درستى كه به شرايط نامساعد  براى سرمايه گذارى در ايران را براى سرمايه هاى خارجى هم به آن اضافه ارتشا، و فساد گسترده در جمهورى اسالمى كرديد، شرايط  اميدبخشى  چندان  چشم انداز  كه  ديد  خواهيد  گاه  آن  ما كنيد،  تازه  نمى ماند.  باقى  اشتغال  رفتن  باال  و  سرمايه گذارى  ارزيابى مى كنيم. اگر هم بخواهيم روى داريم در شرايط يك بحران اقتصادى مزمن در سطح جهان، اميدهاى افزايش  رفع رشد اقتصادى در ايران را  از  ناشى  درآمدهاى  افزايش  و  رفع مصادره شده،  خواهد شد. چون به غير از اين كه قسمت زيادى از اين سرمايه ها باعث رشد و رونق در كشورهاى فروشنده ى كاال به ما تا خود ما در اختيار جمهورى اسالمى قرار خواهد گرفت، مصرف آن ها بيش تر همه ى تحريم ها منجر شود، همين مقدار درآمد و سرمايه اى هم كه تحريم ها حساب كنيم، ضمن اين كه توافق برجام قرار نيست به رفع سرمايه هاى 

بارور توسط مقامات لفت و ليس خواهد شد، بقيه هم بيش تر صرف خريد  و  توليدى  تا سرمايه گذارى هاى  وارداتى  كاالهاى  و  مى شود.هواپيما 
به هم راهى اجبارى و موقتى همه ى جناح ها در هر آن، با دخالت مقام واليت، اين كشمكش مى تواند به نفع يك و منافع متفاوت در كشمكش دايمى با يك ديگر به سر مى برند، ولى حاكم است. به اين معنا كه در حالى كه جناح هاى مختلف با سياست ها  پاسخ ٦: بايد توجه داشت، كه در ايران نظام مطلقه واليت فقيه  يافته و  پايان  نتيجه ى جريان  در  كه  اقتصادى  وخيم  وضعيت  من،  نظر  به  گردد.  آن شده است.وضعيت قبل از تحريم ها، يعنى تجديد رقابت بين جناح ها و تشديد خواسته و ناخواسته ى جناح ها، و رفع تحريم ها موجب بازگشت به تحريم ها به مرحله ى خطرناكى رسيده بود، باعث هم راهى نسبى و تبديل 
 پاسخ ٧: در حال حاضر، به نظر من، هر دو جناح مى دانند كه 

و شورش گر، اما هم چنان در چهارچوب نظم جهانى را ايفا نمايد. تالش دارد نقش شريك ناآرام، اضافه خواه و دردسرساز و تا حدى كامال مطيع و هماهنگ با سرمايه ى جهانى تبديل نمايد، جناح ديگر كه در حالى كه يك جناج مى كوشد سرمايه دارى ايران را به جزء امر بود. منتها، در حال حاضر، تفاوت استراتژيك دو جناح در اينست كرد. هم راهى نسبى دو جناح در جريان برجام هم ناشى از همين  حقيقت را به جناحى هم كه در اين مورد اندك توهمى داشت، حالى بايد در چهارچوب نظم امپرياليستى جهانى عمل كنند. تحريم ها اين  سياست ها  تفاوت  مى توان  روشنى  به  كه  است  رابطه  اين  خواهند غربى، تروريسم و سركوب نيروهاى داخلى تشخيص داد. در مورد روى كردهاى دو جناح را در رابطه با همسايگان منطقه اى، قدرت هاى در  پيش  در  احتماال  مناقشات  اين  روند  كه  سويى  و  در جهان و سمت  به خاطر سرعت و گوناگونى تحوالت جارى  گرفته است، بيش از آن كه رو به تعديل داشته باشد، به سوى تشديد روند، در متن بحران اقتصادى عميقى كه جهان سرمايه دارى را در بر منطقه، چيز چندانى نمى شود گفت؛ جز اين كه به نظر مى آيد اين گرفت، 

هيچ  داراى  موجود  شرايط  در  جهانى  نيست و حكم سرمايه دارى  ترمز كننده و اصالح كننده اى  به اهرم  سرعت  با  كه  دارد  را  راننده اى  بدون  حركت اتوبوس  در  انفجار،  و  يعنى تالشى  ُعمق دره،  به خصوص در حال افزايش اند و طبقه ى كارگر را بى مهابا در است. فقر نسبى و مطلق به شكل حيرت انگيزى سوى  فشار،  جا  حال چنگال خود مى فشارند. همه  در  زحمت كش  اقشار  زندگى  بر  مى كند. اقتصادى،  بيداد  موارد  بعضى  در  و  است  به جنگ، مهاجرت، فحشا و اعتياد در چنين مقياس بى افزايش  از عجز سرمايه دارى  پاسخ به حتا حداقل ها را دارد.سابقه اى همگى حكايت 
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گرايش داشته باشد.
در شرايط  جهانى  گفته ام، سرمايه دارى  هميشه  من  پاسخ ٨:    زندگى انگيزى در حال افزايش اند و طبقه ى كارگر را بى مهابا در چنگال تالشى و انفجار، در حركت است. فقر نسبى و مطلق به شكل حيرت اتوبوس بدون راننده اى را دارد كه با سرعت به سوى ُعمق دره، يعنى موجود داراى هيچ اهرم ترمز كننده و اصالح كننده اى نيست و حكم بر  اقتصادى،  به خصوص  فشار،  جا  همه  مى فشارند.  بيداد خود  موارد  بعضى  در  افزايش است و  در حال  به حتا حداقل ها را مى كند. جنگ، مهاجرت، فحشا و اعتياد در چنين مقياس بى سابقه اى اقشار زحمت كش  پاسخ  به  ايجاد يك ستون قدرت مند سوسياليستى در انقالبات بهار عربى شاهدش بوديم، است. چه بايد كرد؟ بايد از هم بدون حضور و هژمونى انقالبى و سوسياليستى، مانند آن چه كه در اجتناب ناپذير است. آن چه كه جاى نگرانى دارد، برآمد اين جنبش در آينده ى دور يا نزديك با توجه به وضعيت توصيف شده در باال كارگرى در ايران و نقاط ديگر جهان باشيم. برآمد جنبش كارگرى دارد. بنابراين، در چنين شرايطى ما نبايد نگران برآمد يا نيامد جنبش همگى حكايت از عجز سرمايه دارى  به  نيرو  تمام  با  قبل، پرداخت. بدون چنين ستونى، هژمونى كمونيستى ممكن نيست. ميان طبقه ى كارگر از طريق آگاه گرى پيگير و بى امان سوسياليستى اكنون  از  كارگرى  جنبش  رهبرى  مى كند  فكر  ايران  چپ  بگويم پوپوليست، وجود داشت و ديديم كه واقعيت چيزى جز اين بود. در زمان شاه هم همين احساس در ميان انقالبيون كمونيست، يا بهتر فكر مى كند بعد از آن همه چيز بر وفق مراد او پيش خواهد رفت. است. به طورى كه فقط در فكر سرنگونى جمهورى اسالمى است. عمال به يك نيروى رژيم چينج (Regime Change) تبديل كرده است، بخش بزرگى از چپ را، على رغم شعارهاى سوسياليستى اش، اطمينان خاطر به رهبرى و پيروزى كه نوعى توهم خورده ى بورژوايى منتظر آنست كه اين موج بيايد و او را سوار و به سوى قدرت ببرد. اين لذا، جز براى سرنگونى جمهورى اسالمى كارى انجام نمى دهد. قفط نام او  ثبت شده و به خودى خود و تحت هر شرايطى به او مى رسد. هم چون ارثيه ى تاريخى، به او تعلق دارد و از قبل در قباله ى تاريخ به متاسفانه 
ايجاد شده ناشى از آن، اراده و امكان تشكل يابى كارگرى نيز افزايش و دشمن را واردار به عقب نشينى مى كند، در خالء قدرت و فضاى فالكت و فشار بيش تر بر ُگرده ى مردم زحمت كش افزايش مى يابد، مى آيند؛ يعنى به درجه اى كه اين اعتصابات و جنبش ها در اثر فقر و توده اى. تشكالت كارگرى هم در جريان چنين گسترشى به وجود پراتيك ماست، و يا در اثر گسترش اعتصابات كارگرى و جنبش هاى درون رژيم، و... به وجود مى آيد كه بحثى جدا و خارج از حوزه ى نمى دهيم. تعادل قوا يا در اثر حوادث غير مترقبه مثل درگيرى هاى تازه تعادل قوا را كه ما، تعدادى كمونيست و فعال كارگرى، تغيير كجا معلوم كه به دست سنديكاليست ها و گرايشات بورژوايى نيافتند؟ تغيير تعادل قواست. پس از اين طريق نمى شود. تازه اين تشكالت از تشكل هاى كارگرى؟ ولى الزمه ى شكل گيرى خود اين تشكالت، تشكالتى را نمى دهد. اين تعادل قوا چگونه بهم مى خورد؟ با ايجاد حاضر، به نظر مى آيد تعادل قواى موجود در جامعه امكان ايجاد چنين انتظارات ما بايد متناسب با تعادل قواى موجود در جامعه باشد. در حال  پاسخ ٩: به نظر من، فعاليت ما، اشكال اين فعاليت، و به طور ُكلى 

از صرفا ديگرى براى كردن وجود ندارد. ولونتاريسم انقالبى يا پاسفيسم. اما منتظر ماند تا اين كار به خودى خود انجام شود. در اين ميان، كار فقط سرنگونى رژيم باشد، يا بايد خود اين كار را انجام داد و يا بايد سرنگون بشود، رسيدن آن ها به قدرت حتمى است. وقتى كه مساله رژيم است. چون همان طور كه گفتم، از نظر آن ها همين كه رژيم به خودى توده ها اين كار را بكند. مساله ى اصلى آن ها سرنگونى آن ها يا خود بايد رژيم را سرنگون كنند، يا بنشينند تا حركت خود نيروهاى دموكرات و چپ هاى رژيم چينج راه ديگرى وجود ندارد. به خودى خود، براى ايجاد تشكل هاى كارگرى فراهم گردد؟ از نظر و دست روى دست مى گذاريم تا شرايط، به صورتى كه گفته شد، به نفع طبقه كارگر تغيير مى دهد. پس ما چكار مى كنيم؟ مى نشينيم مى يابد و اين خود بيش تر دشمن را به عقب رانده و تعادل قوا را  فراتر  هدف شان  كه  آن ها  واقعى،  سوسياليست هاى  تازه براى  با سرنگونى رژيم  است، و  مى شود، سرنگونى رژيم جمهورى اسالمى  شروع  سوسياليستى،  انقالب  براى  مبارزه  اصلى شان،  محافل سوسياليستى در ميان كارگران: سوسياليستى در ميان كارگران است. با تبليغات سوسياليستى و ايجاد كار ديگرى، و اتفاقا يك دنيا كار كردنى، وجود دارد، و آن تبليغات كار 

نيازهاى به طور عملى و جدى در دستور كار خود ندارد، يك سوسياليست به نظر من، كسى كه يك چنين تدارك سوسياليستى را از هم اكنون  به  پاسخ  دوره،  هر  در  بودن  سوسياليست  معيار  مرحله اى آن دوره است. نيست. 
مبارزه و ايجاد محافل سوسياليستى كارگرى جدا از هم (براى كاستن از ضربه  پاسخ ١٠: همان طور كه گفتم، در شرايط كنونى تبليغ سوسياليسم  از  مرحله ى كنونى  ما در  از مهم ترين وظايف  پرداخت معوقات يكى از مهم ترين كمبودهاى طبقه ى كارگر پايان دهند. البته، مبارزه خواهند بود با پيوستن به يك ديگر در يك سازمان حزبى كارگرى به مى باشد. مسلم است كه در شرايط آتى مناسب تر اين محافل قادر پذيرى شان)  مثل  كارگران،  مطالبات جارى  از  دفاع  *  *  * و دايمى سوسياليست هاست.  احتياجى به انتخاب و پس و پيش كردن ما ندارد. اين امر هميشگى بسيج توده هاى كارگر و پيش روى آن ها در ميدان مبارزه مى باشد، و به طور خود به خودى و روزمره درگير آن ها هستند و الزمه ى با امنيتى كردن تالش هاى صنفى و همه ى مطالباتى كه كارگران عمال مزدى، افزايش مزد و تعيين حداقل آن، آزادى كارگران زندانى، مبارزه در جهت 
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و چشم انداز پسا«برجام»  مبارزه ى طبقاتى     در ايران  رمضان قديرى     

ايجاد است تا از طريق افزايش فشارهاى اقتصادى، سياسى، به وجود آوردن پرداختن به آن ها در اين جا نيست. اياالت متحده همواره سعى داشته رابطه با ايران نبوده است. اين امر البته داليل زيادى دارد، كه مجال                جنگ هيچ گاه گزينه ى واقعى بورژوازى آمريكا در  باالخره  و  اقتصادى  مهم  تحريم هاى  براى  بين المللى  كردن جمهورى مذاكرات لوزان اما اهميت ويژه اى در فهم موقعيت كنونى سرمايه دارى قطب هاى قدرت سرمايه ى جهانى را در دستور كار خود قرار داده بود. فراهم سازد. رژيم اسالمى نيز از همان بدو شكل گيرى، مذاكره با بسترهاى ممكن مذاكره، راه را براى هم سو ساختن اين رژيم با خود اجماع  متقاعد  براى  آمريكا  بورژوازى  فشار   . دارد  باال را تداوم ارزش افزايى و انباشت سرمايه در ايران بود. شرايطى، تفاهم نامه ى لوزان، نه يك انتخاب، بلكه يك ضرورت براى ركود اقتصادى تمامى حوزه هاى توليد را فرا گرفته بود. در يك چنين تن دادن به غالب قيد و شرط هايى كه طرف مذاكرات مطرح مى كرد. براى سرمايه دارى ايران راهى باقى نمانده بود جز پذيرش برجام و اوباما به كمك فشار تحريم ها، چرخه ى اقتصاد ايران را فلج ساخت. محور واقعى خود را در مساله ى موسوم به هسته اى پيدا كرد. دولت اسالمى به قبول مبانى عام استراتژى خود در منطقه و جهان سرانجام ايران  اين مذاكرات آمريكا و متحدانش، دست  قبل رساندن برجام مصمم مى كردند. تفاهم بين ايران و آمريكا و ديگر بودند كه آمريكا و ديگر كشورهاى امپرياليستى را براى به سرانجام چون ليبى، سوريه و عراق و اوضاع ناامن افغانستان، از جمله عواملى گفت وگو با ايران را دامن مى زد. شرايط منطقه، جنگ در كشورهايى در رقابت با قطب هاى ديگر سرمايه ى جهانى هم نياز اين كشور به داشتند. شكست آمريكا در جنگ هاى خاورميانه و موقعيت متزلزل اش به همين دليل، در  سال ها  از  است،  آمده  هم  سئوال  در  كه  طور  همان  نياز بسيار مبرم سرمايه دارى ايران و دولت شروع شده بود. اما اين كه در اين مقطع سر ميز مذاكره نشستند و كشورها،  اقتصاد سرمايه بود، بحران اقتصادى از ديرباز وجود داشت، تحريم ها اما دليل رفتن ايران در اين دوره به پاى تفاهم، فلج شدن چرخه ى معركه بودند، كمپين هاى ضد جنگ و صلح خواهى بر پا مى كردند. اين تبليغات مصرف داخلى داشت و رفرميست ها هم آتش بيار اين ايران داغ بود، در حالى كه پشت پرده و يا آشكار مذاكره مى كردند؛ به پا كردند، قصد جنگ نداشتند؛ بازار تبليغ حول حمله ى آمريكا به آمريكا بود. هيچ كدام از دو طرف بر خالف جار و جنجال هايى كه حاصل اش برجام شد، 

و شدت آن را چند برابر كرد. جمهورى اسالمى مجبور به قبول شروط  طبقه ى سرمايه دار  براى  كه اصال  تنها چيزى  ميان،  اين  در  ليبى، حمايت و يمن گرفته تا يكه تازى هاى وحشيانه ى داعش، تا مشكالت انبوه اين را نيز بايد افزود كه اوضاع روز منطقه، از وضعيت عراق و سوريه روزافزون كارگران بود.رژيم اسالمى اهميت نداشت، فقر و گرسنگى و بيكارى و بدبختى شد.  لوزان موثر مى افتاد.  دو كشور تحميل كرد و به سهم خود در سر و سامان دادن مذاكرات نيز ضرورت گفت وگوى ميان ايران و آمريكا را بر دولت-هاى هر حضور بسيار چشم گير جمهورى اسالمى در سوريه و مسايل مشابه عربستان و متحدان منطقه اى آمريكا از فاشيسم اسالمى نوع داعشى، تركيه، عوارض ماجراى «بهار عربى» آتش جنگ در 
هم چون از پيش رژيم از آمريكا و غرب را نيز به دنبال مى آورد. هژمونى طلبى در معادالت بين المللى به حساب مى آمد. اين امر، عدم تمكين بيش ابعاد سهم خواهى ايران در عرصه ى جهانى و احراز نقش پُر رنگ تر دست يابى بورژوازى ايران به سالح هسته اى، ابزارى براى گسترش مصداق رد اين دروغ است.و پاكستان، كه عمده ترين حامى آدم خواران طالبان است، بزرگ ترين اين كشور از فعاليت هاى هسته اى اسرائيل به عنوان يك تهديد بالفعل اين سالح ويران گر است. حمايت هاى سياسى، نظامى و اقتصادى كه ماشين قهر قدرت آمريكا مخالف هر گونه مجهز شدن كشورها به سرمايه دارى است. اما به هيچ وجه نبايد اين سوء تعبير ايجاد شود، يكى از نگرانى هاى عمده ى سرماى دارى آمريكا و ديگر كشورهاى  پاسخ ٢: بدون شك دست يابى رژيم ايران به سالح هسته اى  ارتجاعى  گروه هاى  از  حمايت  خليج،  منطقه ى  در  مهم ترين عوامل رشد و تقويت روابط تجارى و سياسى با قطب هاى رقيب آمريكا، و شرط از دولت سياسى سوريه، شركت در جنگ هاى نيابتى يمن، حماس و حزب اهللا و احزاب و فرقه هاى مختلف عراقى، دفاع بى قيد ايران  اين دست  از  مسايلى  به ويژه هم چون چين و روسيه، و  ايران و غرب،  ميان دولت اسالمى سرمايه دارى  ايران به ريل دل خواه خود و متقاعد كردن رژيم اسالمى به هم راهى فهم است. برجام، اهرم فشار آمريكا براى بازگرداندن سرمايه دارى و تالش براى ناكارآمد ساختن اين پروژه نيز تنها از اين گذر قابل اياالت متحده، بوده است. دغدغه ى دست يابى ايران به سالح اتمى كشمكش 

 پاسخ ١:     
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در رويدادهاى ارتجاعى عراق، جنگ در سوريه و يمن و نوع اين ها بود. جمهورى اسالمى از گروه هاى ارتجاعى حماس، حزب اهللا،  فرقه هاى بلكه زياده خواهى، هژمونى طلبى ايران در منطقه ى خليج و استفاده ى با غرب است. مشكل اصلى آمريكا و ايران فعاليت هسته اى نبود،  بسيارى موارد  انجام است. صدور كاال از آمريكا در هيچ مقطعى قطع نشده است. گذشته نوع اين ها در تاريخ جمهورى اسالمى بيش تر مصرف داخلى داشته مى اندازند. از ياد نبايد برد، كه شعارهايى مرگ بر آمريكاى شيطان و منطقه هم كارى مى كنند، به طور مدام بر سر راه هم ديگر سنگ نيز ايران و آمريكا، در عين حال كه در  آمريكا  از  عمدتا  گندم  واردات  صنعتى،  كاالهاى  صدور  ثبات نو پا حمايت كرد؛ اما با بعضى از زياده خواهى هاى ايران مخالفت جمهورى اسالمى در حال تاسيس رژيم جديد خود بودند، از اين نظام گرفته است. اياالت متحده از همان روزهاى بعد از قيام، كه سران از  راستاى حفظ  در  تا  مى خواهد  ايران  از  آمريكا  براى سركوب جنبش كارگرى هم حتى االمكان از وجود اتحاديه ها نظام سرمايه دارى، با استراتژى اين قطب امپرياليستى هم سو گردد. مى ورزيدند. 

بسيار آمريكا و كشورهاى ٥+١ از همان ابتداى روى كار آمدن جمهورى چاره ساز نمى بيند.و سنديكاها استفاده كند. چيزى كه رژيم ايران قبول ندارد و آن را  رژيم  اين  كارگرُكش  و  كمونيستى  ضد  روى كرد  از  اسالمى استقبال كردند، اما هميشه گزينه ها و بديل هاى ديگر را هم در نظر اسالمى  جمهورى  سرنگونى  براى  قصدى  هيچ  گاه  هيچ  خردادى ها قدرتى نيستند، كه آلترناتيو مطلوب آمريكا و متحدانش شرايطى قرار مى دهد كه راه خود گيرند و به حاشيه برگردند. دوم شست وشوى مغزى ناراضى ها سود مى جويد، بعد هم آن ها را در مى راند. در مواقع بحران و خطر شورش توده اى از وجود آن ها براى سياسى وقتى اراده مى كند، به راحتى رقباى  دوم خردادى را عقب مى بينند. مشكل آمريكا در اين گذر آنست، كه جناح غالب قدرت طلبان دوم خردادى يا دار و دسته ى رفسنجانى و روحانى را هم راه تر ليبرال ها به مرور قدرت مسلط خواهند شد. در حال حاضر هم اصالح حتمى سرمايه دارى ايران و ُكل دنيا مى ديدند. در آغاز فكر مى كردند، نداشتند؛ به اين دليل كه ضد كمونيستى و ضد كارگرى بودنش را نياز داشتند، 

به تحمل مى كند و بر سر جاى خود مى نشيند. از اين ها كه بگذريم، آمريكا پاى را از گليم درازتر كند، با يك چشم زخم رهبرى حساب كار را حال مجرى برنامه هاى خامنه اى و جناح رقيب است و اگر بخواهد گردند. اين جناح بورژوازى، شريك مستقيم حاكميت است و در عين  اولى حاضر  را دارند.  اختالف هاى خود  و كارشكنى در معامالت ايران با كشورها ادامه خواهد داشت. مصادره ى دالرهاى اخير ايران به ازاى غرامت كشتار نظاميان آمريكا دخالت گرى ها و بحران آفرينى ها مى بيند.نيز راه اقتدار بيش تر و سهم خواهى افزون تر را در پيگيرى همين بلندپروازى ها و زياده خواهى و قدرت طلبى هاى دومى نيست. دومى و ايران كماكان 
سهم طلبى هاى بيش از حد رژيم اسالمى به حساب مى آمد. برجام مذاكره كننده نيز كنترل فعاليت هاى هسته اى اين كشور، زدن مهار بر اقتصادى ديرپا و ذاتى سرمايه دارى بود. براى آمريكا و طرف هاى بورژوازى ايران براى برون رفت از تبعات ناشى از تحريم ها و بحران  پاسخ ٣: همان طور كه در پاسخ سئوال اول آمد، برجام ره يافت 

از مبادالت بازرگانى و خريد سالح كشورهاى درگير را سهم خود و قطب هاى ديگر سرمايه نيز هر كدام مى كوشند تا حجم بيش ترى هر لحظه و هر روز شعله ورتر مى گردد. بورژوازى آمريكا و اروپا كه هر كدام خود را صاحب و حائز نقش برتر و تاثيرگذارتر مى دانند، باشند. آتش رقابت ميان ممالك منطقه در سوريه و يمن و عراق و... تركيه و عربستان و كشورهاى ديگر منطقه از اين مساله واهمه داشته نقش تازه، دچار پوست اندازى گردد. با اين فرض، طبيعى است كه كه همه ى ساختار سياسى و اجتماعى و نظامى ايران براى پذيرفتن ميليارد دالرى حرف مى زنند. بخشى از بورژوازى رغبت زيادى دارد، و بازرگانى به ايران همى گويند و از امكان انعقاد قراردادهاى تازه چند خود در منطقه و جهان سوق دهند. آن ها از اعزام هيات هاى اقتصادى از همه ى اهرم هاى ديگر رژيم را را به سمت هم راهى با نظم دل خواه انتظار آمريكا و شركا اين است، كه به كمك اين تفاهم نامه و استفاده اقتصاد كشور و چالش حتى المقدور اين معضل بزرگ سرمايه شوند. مى شد تا دست به كار جلوگيرى از فروپاشى گسترده ى چرخه ى در حقيقت امان نامه اى براى مديران و برنامه ريزان بورژوازى ايران 

فريب بردگى مزدى را از سر طبقه ى كارگر كوتاه سازد. دل بستن سرمايه دارى را مجبور به عقب نشينى كند و سرانجام شر نظام از شدت اين تهاجمات بكاهد، سرمايه داران و دولت هاى ضد سرمايه دارى است. فقط اين جنبش است، كه مى تواند راه چالش اين وضعيت، عروج يك جنبش نيرومند شورايى مى كند. اين وضع در خاورميانه و ايران فاجعه بارتر است. تنها سرمايه همه جا به حداقل معيشتى محقر توده ى كارگر تعرض  تنها  ايران  دولت سرمايه دارى  و  برجام  به  كارگر  و بيكارى افزون تر و ساير بدبختى ها نخواهد داشت.بار نشيند، براى ما كارگران ثمرى جز باال رفتن فشار استثمار ايجاد كند... با فرض اين كه سرمايه گذارى در پرتو برجام به بخواهيم دولت سرمايه گشايشى در كار و زندگى ما كارگران هول انگيزى است كه به خود مى دهد. اميد واهى است، كه هر 
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پايانى طور كه گفته شد، جدال آمريكا و جمهورى اسالمى ادامه خواهد يافت. راه دارند؛ اين كه يك جنبش شورايى سرمايه ستيز راه اندازند. همان كارگران براى مقابله با بيكارى و فقر و ساير مشكالت خود فقط يك شروع دور تازه اى براى تشديد فشار استثمار توده ى كارگر خواهد بود. سر كارگران سنگين كرده است. رونق سرمايه دارى اگر هم پيش آيد، همين دليل هم سايه ى ُرعب و وحشت بى حد و حصر خود را بر و دست مزد بيش تر كارگران وجود ندارد. رژيم اين را مى داند و به بيش ترين انباشت هم صورت گيرد، هيچ دليلى براى كاهش بيكارى بازار انباشت و توليد سود است، اما يك چيز روشن است. حتا اگر بهتر مى شود .شكى نيست كه رژيم در صدد رونق هر چه بيش تر از برجام، اوضاع اقتصادى رونق پيدا مى كند و وضع توده ى كارگر جمهورى اسالمى بسيار فريب كارانه به كارگران وعده مى دهد كه بعد اين رودررويى و مجادالت و رقابت ها ُرخ خواهد نمود.قايل است، ادامه خواهد داشت و هر روز عرصه ى تازه اى براى ظهور تكليف نقش جديدى كه دولت اسالمى سرمايه دارى ايران براى خود را به خود اختصاص دهند. كشمكش هاى درون منطقه نيز تا تعيين سازند. هر كدام حوزه هاى بيش ترى از انباشت سرمايه در اين جوامع  بين بخش هاى سرمايه و دولت هاى سرمايه دارى را  جريان دارد. دست باال داشتن در سهم برى از ارزش اضافى ها با همه ى حدت نظامى ايران كوتاه نمى آيند. در اين جا نيز رقابت بين سرمايه ها براى و اسراييل نيز از سنگ اندازى بر سر راه  قدرت گيرى اقتصادى و عوامل عقب افتادن سرمايه گذارى  ها را در پى دارد. تركيه و عربستان مى شوند، كم تر به مبادالت ارزى با ايران رغبت نشان مى دهند. اين برند و به اين خاطر كه بانك هاى اروپايى از سوى آمريكا جريمه دارند، اما از آن جا كه نمى توانند مبادالت پولى خود را با دالر پيش اياالت متحده نيز با وجودى كه براى سرمايه گذارى در ايران تمايل از فشارهاى متنوع خود بر جمهورى اسالمى نخواهد كاست. شركاى از عواقب برجام هم تحقق همين ايده است. در همين راستا به سادگى مجبور ساختن رژيم به هم سويى با خود بوده است و همه ى انتظارش افزون تر است. مساله هسته اى ايران براى آمريكا مستمسكى جهت مى خواهند و جنگ كنونى منطقه نيز حاصل رقابت براى همين سهم نيست. هر كدام از كشورهاى منطقه سهم بيش ترى از ارزش اضافى ها رقابت 
به يك مامن ايفاى چنين نقشى نياز به يك دگرديسى در تمام جنبه هاى اجتماعى داخل كشور و شكل و شمايل دولت بورژوازى ايران بازمى گردد، جدى و چالش برانگيزى مواجه خواهد بود. تا آن جا كه به مسايل  پاسخ ٤: احراز اين نقش توسط جمهورى اسالمى با مخاطرات  اقتصادى و سياسى و نظامى اش دارد. تبديل شدن  انباشت سرمايه هاى جهانى، پيش شرط هاى و  و  ورود  براى  انباشت بحران ساختارى سرمايه دارى بيش از هر روز ديگرى دنيا را تحت هزينه ها ابايى ندارد. اثبات موقعيت برترش در منطقه به كار گرفته است و از بيش ترين كه در منطقه وجود دارد، جمهورى اسالمى تمام هم خودش را براى ناهموارى هاى اين راه را هموار كند. از منظر ديگر و با توجه به بحرانى با اين وجود، دولت سرمايه در ايران تالش خواهد كرد حتى االمكان خاص خودش را دارا است كه نشان چندانى از آن ها ديده نمى شود. مطلوب  و  سودها  نرخ  كاهش  به  رو  سير  است.  داده  قرار  در تاثير  كارگران  مبارزات  گسترش  و  اوج گيرى  سرمايه ها،  سرسام آور 

بى  و  متزلزل  را  جهانى  سرمايه دارى  حيات  جهان،  مختلف  و اين جز با نابودى نظام سرمايه دارى اتفاق نمى افتد. اگر اين جنبش نظام كارمزدى راه اندازد. بايد ريشه ى بحران زايى ها را خشكاند و راه پيش روى دارد. بايد يك جنبش سراسرى و شورايى عليه اساس عليه سطح معيشت و امكانات اجتماعى اش راه خواهد افتاد، تنها يك خواهند شد. طبقه ى كارگر براى مقابله با تهاجمات گسترده اى كه به كار سرمايه گذارى و استثمار وحشيانه ى نيروى كار ارزان منطقه كشورهاى منطقه مانند تركيه، ايران و عربستان، بيش از پيش دست احتمالى بحران هاى منطقه اى، همه از ممالك امپرياليستى گرفته تا سهم از بار بحران هاى اين نظام را به دوش مى كشند. با فروكش كردن خونينى از جغرافيايى جهان سرمايه است كه كارگرانش بيش ترين ثبات كرده است. خاورميانه، اين منبع سرشار انرژى فسيلى، گوشه ى نقاط  كشور  اين  بورژوازى  نظام  پياده  كارگر  توده هاى  داشت،  از وجود  كه  نيست،  ُرخ دادى  خاورميانه  در  بحران  نمى شدند.  كشور  حاضر سهم بيش ترى از اضافه ارزش ها و قدرت ها مى خواهد. براى اين دولت ها آن مى كنند، كه سرمايه مى خواهد. هر دولت سرمايه دارى پديده ى جهانى است. گوشه اى از بحران جهانى سرمايه دارى است. اين يا آن سياست غلط نشات گيرد. خاص خاورميانه  نيست. يك آن  جهان  مى سازند.  قربانى  را  بشريت  و  مى افتند  هم  جان  بحران ها دل خواه مورد نياز آن همه سرمايه را به وجود نمى آورد. سرمايه ى اين اضافه ارزش ها، با همه ى عظمت خود، باز هم نرخ سودهاى را به چرخش مى اندازند، كوه عظيم اضافه ارزش ها را مى آفرينند. است. كم ترين شمار كارگران، غول پيكرترين حجم سرمايه ى ثابت ماالمال از سرمايه است. بارآورى نيروى كار تا كهكشان ها باال رفته به  نرخ سودها و وقوع  افت  به  را ساقط كرد.افروزى ها بايد عليه موجوديت سرمايه جنگيد و نظام بردگى مزدى و توده ى كارگر كشورها را قربانى مى گيرد. براى رهايى از اين جنگ ارزش ها را نصيب خود كند. كشمكش ها از اين جا ناشى مى گردد است. سرمايه دارى هر كشور مى كوشد تا سهمى بيش ترى از اضافه جهانى مدام شاهد روند رو 
تاثير  است  ممكن  تحريم ها  رفع  مشخصا  و  برجام   :٥ پاسخ    ماندن امكان سنجى فرصت هاى سرمايه گذارى و انعقاد قرارداد با طرف هاى هيات هاى بازرگانى و اقتصادى كشورهاى مختلف براى شناسايى و قابل توجهى در رونق اقتصادى و گردش سرمايه پديد آرد. هر روز باقى  دليل  به  اگرچه  مى شوند.  و جلسه  مذاكره  وارد  ابهام بسيارى از تحريم ها و ادامه ى كشمكش ها به صورت هاى مختلف، ايرانى  دچار  ايران  به  خارجى  سرمايه هاى  شدن  سرريز  انباشت شود و اين همان چيزى نيروى كار شبه رايگان ده ها ميليون كارگر ايرانى تنها چيزى است و بدبختى بر كارگران است. استثمار هر چه وحشيانه تر و دردناك تر نظام كارمزدى ايران در گرو تحميل هر چه بيش تر فقر و گرسنگى ايجاد نخواهد شد. رونق اقتصادى مورد نظر مديران و برنامه ريزان تمام اين اتفاقات، تغيير محسوسى در شرايط كار و معيشت كارگران است. نكته اى كه الزم است به آن اشاره كنيم، اين است كه على رغم سرنوشت  خواهد شد. تعرض سرمايه به سطح معيشت آن ها وحشيانه تر خواهد داشته باشد، به همان نسبت فشار بر زندگى توده هاى كارگر بيش تر هر چه جنبش كارگرى در موقعيت فرومانده تر و ضعيف ترى قرار است، كه بورژوازى ايران مدام به شركاى خارجى خود نويد مى دهد. كه قرار است وثيقه ى رونق بازار 
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بدترين بود و چپاول و دزدى دولت مردان و سرمايه داران از حاصل كارشان  در  ايران  روز  كارگرى  جنبش  گرديد.  خواهد  به سرمايه بيداد مى كند. آن ها به اضافه ارزش هاى نجومى كه مستمرا حالى كه ارتشاء و اختالس و فساد در ميان دولت مردان و صاحبان نمى شود. توده هاى كارگر با گرسنگى و فقر دست به گريبانند. در شالق مى خورند و صداى اعتراض هيچ بخش طبقه ى كارگر بلند وضعيت قرار دارد. وضعيتى كه در آن، كارگران معدن طالى آق دره گسترده تر  نيستند،  قانع  مى كنند،  كسب  كارگران  مشدد  استثمار  طريق  معيشتى محقر توده ى با برجام حل نخواهد شد. سرمايه ى جهانى اسير موج هاى پى در از اين دست زياد است. بحران سرمايه دارى و فقر و فالكت كارگران محكوم به زندان شدند، در معدن آق دره شالق خوردند. مثال هايى كارگران در اهواز به خاطر اعتراض به عدم دريافت دست مزدهاشان مى كنند و در سياه چال ها مجبور به خودكشى مى نمايند. شمارى از جنايت ها و بربريت ها را شالق مى زنند، به زندان مى اندازند، شكنجه يك سال و دو سال پرداخت نمى كنند و توده ى كارگر معترض به اين كه مزدهاى سنار و سى شاهى كارگران را شش ماه، شش ماه و گاه چند صد ميليونى دريافت مى دارند. همه ى اين ها در شرايطى است دزدى هاى چند هزار ميليونى هم دست مى زنند و حقوق هاى ماهانه ى از  به حداقل  بحران است. سرمايه همه جا  را ضد سرمايه دارى است. فقط اين جنبش است، كه مى تواند از شدت است. تنها راه چالش اين وضعيت، عروج يك جنبش نيرومند شورايى كارگر تعرض مى كند. اين وضع در خاورميانه و ايران فاجعه بارتر پى  سرمايه دارى  دولت هاى  و  سرمايه داران  بكاهد،  تهاجمات  كه  بدبختى ها نخواهد داشت.كارگران ثمرى جز باال رفتن فشار استثمار و بيكارى افزون تر و ساير با فرض اين كه سرمايه گذارى در پرتو برجام به بار نشيند، براى ما ما كارگران ايجاد كند. دولت فعلى نيز از سنخ دولت هاى گذشته است. اميد واهى است، كه بخواهيم دولت سرمايه گشايشى در كار و زندگى سرمايه دارى ايران تنها فريب هول انگيزى است كه به خود مى دهد. سر طبقه ى كارگر كوتاه سازد. دل بستن هر كارگر به برجام و دولت مجبور به عقب نشينى كند و سرانجام شر نظام بردگى مزدى را از اين  كرديم،  اشاره  گذشته  سئوال هاى  جواب  در   :٦ پاسخ    ،انجام نيازهاى مالى خود، فروش بخشى از نفت را به عهده گرفته بودند فروش دچار بُن بست بود. بعضى از نهادهاى حكومتى براى تامين معامالت سرمايه دارهاى ايرانى از طريق صرافى ها انجام مى گرفت. سرمايه دارى ايران قفل شده بود. به گفته ى سردم داران اين رژيم خارجى  و  داخلى  واسطه هاى  طريق  از  عموما  معامالت  قبول و  به  ناگزير  را  حكومت  جناح  دو  هر  كه  شرايطى  تمامى خدمت ببوسند و به دنبال كار خويش روند. در سوى ديگر ماجرا، «اصالح طلب و اعتدال گرا» اين بار را به منزل برسانند، سپس زمين از ديد خامنه اى و سپاه و اين طيف بورژوازى، قرار بود كه رقباى برجام كرد. ايفاى اين نقش به باند روحانى و رفسنجانى واگذار شد. مى گرفت.  نيز  برجام  رساندن  سرانجام  به  عهده دار  دسته ى  و  دار  در اما  خود  و حضور  اثرگذارى  زمان  بلكه  تا  مى كند  را  خود  مناقشات آن ها تالش  تشديد  دليل  سرمايه و رونق انباشت را در نزديكى به غرب، كاهش تنش با آمريكا زيادى براى ماندن دارند. آن ها راه بازسازى اقتصاد از هم گسيخته پس از امضاى تفاهم نامه ى برجام همين است. اصالح طلبان اصرار باالى هرم قدرت را طوالنى تر سازد. 

از آن صالح نيست. تا جايى الزم است كه موجب كاهش و حذف تحريم ها شود. فراتر مى پندارند و خالصه ى كالم شان اين است، كه گفت وگو با غرب نزديكى به غرب را متضمن عقب نشينى از زيادت طلبى هاى خود شماتت رقبا مى ترسند. خامنه اى و اصول گرايان و نظاميان بالعكس چند در اين زمينه حاضر به موضع گيرى صريح هم نيستند. زيرا از و بهبود روابط با دولت هاى عربى متحد اياالت متحده مى بينند، هر 
در  پاسخ ٧: آن چه بيش تر از تفاوت هاى ميان استراتژى دو جناح  اشتراكات آن ها است. هر دو جناح  و  دارد، شباهت ها  هم سركوب جنبش كارگرى هم راه هستند و از هر فرصتى براى خفه اهميت  يارى  به  كارگران  سرمايه دارى  ضد  تحرك  نطفه ى  هر  موفق سركوب كردن  شيوه هاى  اصول گرا،  اصطالح  به  جناح  اعتراضات كارگرى جنبش كارگرى را قهر عريان و شست وشوى مغزى دينى مى داند. مى شتابند.  فيزيكى  به سركوب  اصالح طلب آن ها  برابر جنبش توده اى به شدت وحشت دارند، در مراسم اول ماه مه ( روز كه اجازه دارند، دخالت كنند، كنار گذاشته مى شوند. هر دو جناح از تا نقشى در اين راستا بازى كنند و چون بخواهند بيش تر از حدى ندارد. هر زمان كه الزامات سرمايه اقتضاء كند، به آن ها ميدان مى دهد برتر اقتصادى و نظامى برخوردار است، از اصطالح طلبان وحشتى پخت ساواك شاه را هم فراموش نكرد. جناح اصول گرا از قدرت و مانند اين ها به هم آميخت. بايد استفاده از سنديكاهاى نوع دست معتقدند كه بايد همه ى اين ها را با ترفندهاى قانون و نظم و مدنيت لبيك مى گويند، بهره گيرى از سالح مذهب را هم تاكيد مى كنند، اما رقباى  در  كارگرى،  تشكل ضد  اين  كارگر،  ارديبهشت) خانه ى  سرمايه ستيز توده ى كارگر فرو مى ريختند.جاى آن، تمامى قهر و خشم خود را بر سر جنبش اعتراضى خودپوى واحد، رقيب جديد خانه ى كارگر، سخت گيرى چندانى نمى كردند؛ به است كه آن ها به تشكل هاى رفرميستى، از نوع  سنديكاى شركت شد. عوامل سپاه هم چند تن از دانش جويان را دستگير كردند. گفتنى وحشت افتاد و براى كنترل كارگران به نيروهاى سركوب سپاه متوسل كارگران و دانش جويان منفرد كه شعارهاى كارگرى سر مى دادند به ١١ 
شوراهاى ضد سرمايه دارى خود را تشكيل دهيم. بايد اين شوراها ما سير صعودى نپيمايد، فقط يك راه داريم. بايد مبارزه كنيم، بايد عليه زندگى ما كاسته شود، اگر بناست شمار بى خانمانان طبقه ى بهبودى در زندگى ما پيش آيد، اگر بناست از فشار تهاجم سرمايه جديد توسعه خواهد يافت. يك چيز روشن است. اگر بناست كم ترين مبارزه عليه سرمايه، راه ديگرى ندارد. بيكارى و آوارگى در شرايط سواى توسل به اعتصاب و از كار انداختن چرخه ى توليد سود و اختناق و سلب آزادى از كارگران شديدتر مى گردد. طبقه ى كارگر شدت استثمار توده هاى طبقه ى ما باز هم بيش تر خواهد شد. جو ديپورت شده بود، متاسفانه دست به خودكشى زد. با اجراى برجام، است. همين اواخر در خبرها خوانديم، كه كارگر اهوازى كه از يونان بخشى از كارگران را آواره ى كشورهاى اطراف و اروپا و استراليا نموده كارتن خوابى، فالكت و گرسنگى به معنى واقعى كلمه انداخته است. كه ممكن بوده است، افزايش داده است. بسيارى از كارگران را به دهد. سرمايه دارى ايران شدت استثمار توده هاى كارگر را تا هر كجا  پاسخ ٨: برجام قرار نبوده و نيست كارى براى ما كارگران انجام 
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ارتباط با  بدنه ى كارگرى بيش تر وقت بگذارند. فقط روز اول ماه مه روز آگاه و متشكل و متحد گردد. پيش روان كارگرى بايد براى هم جوشى و راست جلوتر است. اما اين جنبش بايد از بند بى افقى برهد، بايد شد، با تمام ضعف هايى كه دارد، نسبت به روى كرد رفرميسم چپ سرمايه دارى سازيم. جنبش خودجوش كه در اين مصاحبه به آن اشاره را سنگر مقاومت در مقابل نظام بردگى مزدى و زمين تعرض عليه  و  فعاليت  در حال  روزهاى سال  تمامى  بايد  نيست.  به متشكل شدن شورايى ضد كارگر  آگاه گرانه و كمك  كارهاى  ميدان اعتراضات و مبارزات روز ما عليه سرمايه بايد ظرف واقعى خود را، بيداد مى كند. اين معضل با بيانيه و نوشتن اساس نامه حل نمى شود. سرمايه دارى هم زنجيران خود باشيم. پراكندگى در جنبش كارگرى گيرى و  كه  كند. شوراهايى  پيدا  است،  همان شوراهاى سراسرى  سرمايه حمله مى كنند. وارد يك جنگ واقعى با نظام سرمايه دارى صف مستقل خود را مى سازند، تعرض سرمايه را دفع مى كنند. به كه كارگران آموزش مى بينند، آگاه مى گردند، قدرت پيدا مى كنند. دخالت گرى بيش ترين افراد توده ى كارگر باشد. در اين تشكل هاست، كه 

بردگى مزدى قرار مى گيرند. مى شوند. به صورت يك طبقه در مقابل طبقه ى سرمايه دار و نظام 
اثر گرفت. حركت از چهار راه ايران خودرو به سمت سالن صد هزار يكى دو حركت خودجوش ضد سرمايه دارى توسط كارگران انجام  پاسخ ٩: از گذشته هاى دورتر كه بگذريم، در سال هاى اخير،  كارگرى  جنبش  بر  اقدام  اين  بود.  آن ها  از  يكى  آزادى،  به به عنوان اقدامات عملى آگاهانه در جنبش كارگرى مى دانم. در اين راه پيمايى ها در جاهاى ديگرى آمده است. اين دو تظاهرات را من فلسطين انجام شد، كه به نوبه ى خود اثرگذار بود. شرح مفصل اين نهاد. يك راه پيمايى نيز در سال ١٣٨٥ در خيابان طالقانى تا ميدان نفرى  ستيز  شعارهاى سرمايه  با  مشهدى  و  نازنخ  كارگران  ديگر و دانش جويان جلوى تعميرگاه شركت واحد در خيابان هنگام مى كرد. بخش عمده ى كارگران شركت واحد به هم راه تشكل هاى هماهنگى) در درون آن فعال بودند. روى كرد متفاوت هم كار خود را هم جوش خوردند. تشكل هاى آن روز كارگرى (هم چون كميته ى حركت ها، 

بودند!!  شناخته شدن سنديكا  به رسميت  و خواستار  كردند  افتادند و رفرميسم چپ و راست به رهبرى اسانلو در مقابله با آن چه سال رفرميست هاى (چپ) هم راه سنديكاليست ها شدند. سال بعد طيف تجمع  به جنب و جوش  بود،  اتحاديه متمركز مراسم ورزش گاه شيرودى را برگذار كردند. اين ها كوشيدند تا ُكل پيش در خيابان طالقانى ُرخ داده  كارگران را روى حق سنديكا و  به عريضه نويسى مى كنند و خيلى كارهاى ديگر كه نيازى به شرح را به تحصن در مقابل اين يا آن وزارت خانه سوق مى دهند، وادار در اين نوع اعتراضات سبز مى شوند، اين مبارزات را مى بلعند، آن ها است، كه رفرميسم راست و چپ همه جا بر سر راه كارگران در گير اين مبارزات مى شوند، فقط به قدرت خود اتكا مى كنند. مشكل اين ستيزى خودجوش توده ى كارگر هستند. كارگرانى كه دست به كار افزايش پايه ى دست مزد مبارزه مى كنند. اين مبارزات نمايش سرمايه وسيع براى گرفتن مزدهاى معوقه، مقابله با اخراج، امنيت شغلى و كارگرى در حال اُفت و خيز هستند. همين االن كارگران در سطحى كنند. هر دو گرايش رفرميستى و ضد سرمايه دارى در درون جنبش انتظار و خواست 

با با نظام كارمزدى وارد كشمكش مى شوند، ايستادگى مى كنند. آن جا اين وجود، كارگران هر روز از جايى (محيط هاى كار) سربلند مى كنند. آن ها نيست. جنبش كارگرى در ضعيف ترين موقعيت قرار دارد. با  ستيز  مبارزات  اين  بُن مايه ى  باشند، مى رزمند.  داشته  قدرت  و چاه مبارزه ى راديكال ضد سرمايه را تشخيص دهند. اين كارها تعمق نمايند. روايت ماترياليستى و ماركسى تاريخ را درك كنند. راه مى توانند كه سرمايه دارى را بشناسند، نقد ماركسى سرمايه دارى را كارگران فقط اعتصاب كنند، آن ها بايد و مى توانند و بسيار هم خوب نمى كنند، كه مبارزات مذكور را به كج راه مى برند. كافى نيست كه كمينترنى، اردوگاهى با نام كمونيسم، نه فقط هيچ كمكى به كارگران رفرميستى راست و چپ با نگاه مسلكى، با ديد سوسيال دموكراسى، متشكل ساختن و نيرومند شدنش تالش كنند و بجنگند. گرايش هاى كارگر بايد در همين جنبش شنا كنند و در نقش افراد آگاه آن براى ضد بردگى مزدى شود. فعالين كمونيست و ضد سرمايه دارى طبقه ى ضد سرمايه دارى پيدا كند، بايد شورايى متشكل گردد. بايد قدرت سرمايه است. همين جنبش است، كه بايد رشد كند. بايد سر آگاه كه 

نظام مبارزه كنيم، بايد شوراهاى ضد سرمايه دارى خود را تشكيل طبقه ى ما سير صعودى نپيمايد، فقط يك راه داريم. بايد عليه زندگى ما كاسته شود، اگر بناست شمار بى خانمانان در زندگى ما پيش آيد، اگر بناست از فشار تهاجم سرمايه يافت. يك چيز روشن است. اگر بناست كم ترين بهبودى ديگرى ندارد. بيكارى و آوارگى در شرايط جديد توسعه خواهد و از كار انداختن چرخه ى توليد سود و مبارزه عليه سرمايه، راه شديدتر مى گردد. طبقه ى كارگر سواى توسل به اعتصاب بيش تر خواهد شد. جو اختناق و سلب آزادى از كارگران با اجراى برجام، شدت استثمار توده هاى طبقه ى ما باز هم  مقابل  در  را سنگر مقاومت  اين شوراها  بايد  بردگى مزدى و زمين تعرض عليه سرمايه دارى سازيم.دهيم. 
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ضد قرار نيست مال مشتى آدم هاى درس خوانده ى دانش گاهى برخاسته  جنبش  حرف هاى  ماركس،  حرف هاى  باشد!  دارا  طبقات  مبارزه عليه سرمايه دارى است.بريدن از ريل رفرميسم راست و چپ و قرار گرفتن در جاده ى واقعى است. اما اين مانع را مى توان و بايد به چالش كشيد. بحث اساسى و درازى در پيش دارند. ديكتاتورى سرمايه يك مانع بزرگ واقعى تاثيرگذارى عملى راديكال در جنبش كارگرى هنوز راه بسيار دور رفرميسم چپ و راست مربوط مى شود، كم كار نكرده اند؛ اما براى شوند  فعالين لغو كار مزدى در اين رابطه تا جايى كه به كالبدشكافى است، كه اين مبارزات بايد متشكل، آگاه، شورايى و ضد سرمايه دارى در يك كالم، كارگران همه جا در حال مبارزه اند. بحث اساسى اين از اين جنب و جوش ها و اعتراض ها است. گرفته و در حال انجام است. اعتصاب گسترده ى معلمان، نمونه اى آنان طرح مى شود. مبارزات بسيار گسترده اى هم در اين راستا انجام محورى روز توده ى كارگر، افزايش دست مزد است كه مدام از سوى نيرومندتر شدن جنبش طبقه ى خود عليه سرمايه را ايفا كنند. خواست عنوان افرادى از كارگران، وظيفه ى كمك به هر چه آگاه تر شدن و فعاالن ضد سرمايه دارى بايد در درون مبارزات جارى كارگران و به شرايط كار و استثمار و زندگى و مبارزه ى خود به آن نياز حياتى دارند. سرمايه دارى طبقه ى كارگر است. حرف هاى كارگرانى است، كه در از 
ماه ها براى آن ها مبارزه مى كنند. اما مطالبه ى اصلى كارگران، كمى دست مزد معوقه، نبود امنيت شغلى، مقابله با اخراج و مسايلى هستند كه كارگران  پاسخ ١٠: مشكالت حاد كارگران در حال حاضر دست مزدهاى  اين جاست، كه همين دست مزد ناچيز هم  را كارگران آموزشى (معلمان) هستند، كه در تجمع هاى اعتراضى خود زبان زد همه ى آن ها است، در حد گفت وگوها باقى مى ماند. تنها و بلكه سال ها به تعويق مى افتد و مطالبه ى سراسرى كارگران، كه مى باشد. فاجعه  دست مزدش  ماه هاست  كه  كارگرى  ولى  مى كنند.  طرح  را  اين ترتيب همان دست مزد كه كارگران پيمانى و قراردادى بعضا ده سال و بيش تر در شركتى كار مى كنند، نگرفته است، گرفتن دست مزد معوقه برايش عمده مى شود. كارگران آن  اعتراضات دست مزد مبارزه مى كنند. بخش عظيمى از كارگران در كارگاه هاى سرچشمه ماه هاست براى رسمى شدن و يا به سخن ديگر براى افزايش رسمى مى گيرند هم به آن ها داده نمى شود. بخشى از كارگران مس اما رسمى نمى شوند و به  كه  مى كنند،  كار  بيش تر  حتا  يا  نفره  بيست  يا  نفره  به سادگى اخراج مى شوند. صاحب سرمايه آن ها كم تر انعكاس بيرونى پيدا مى كند. اين بخش كارگران هر گاه ده  باشند  ايران به طور آگاهانه دست به كار مبارزه با سرمايه نشده است. وارد از راه كارهاى رفرميستى چپ و راست رهايى يابد. جنبش كارگرى يكى ديگر از گره گاه هاى جنبش كارگرى ايران، اين است كه نتوانسته كارگرى را تشكيل مى دادند. در بزن گاه هاى حساس چون قيام بهمن ٥٧، بخش راديكال جنبش بيكارى و اخراج مى دهند. در صورتى كه همين بخش از كارگران كم در مقابله با سرمايه تسليم كارفرما مى شوند و يا به اجبار تن به پراكندگى جنبش كارگرى، بخش عظيمى از كارگران به خاطر تعداد كم تر از مزد مصوب نهادهاى سرمايه دارى استخدام مى كند. عالوه بر مى شود، استفاده مى كند. كارگر جديد سر به راه با مزد ناچيز حتا سريع از ارتش ذخيره ى كار كه روز به روز بر جمعيت اش افزوده اعتراضى داشته 

وارد بيايد! با التماس از دشمن طبقاتى مى خواهند، كه دست مزدها را باال سرمايه مى خواهند، كه رحم كند و از فشار بر جنبش كارگرى كوتاه االن كارگران را به آستان بوسى حاكميت سرمايه مى برند. از دولت مبارزه ى سازمان يافته ى آگاهانه عليه سرمايه نگرديده است. همين  كارگران  روز  مبارزه ى  بر  را  بزرگ ترين ضربه ها  اين ها  قدرت برد!  با  كه  مى كند،  نشينى  عقب  جا  آن  فقط  سرمايه  از مى سازند.  كارگران رضايت مى دهد. وادار مى كند. اين جاست كه سرمايه از تاب و توان مى افتد، به خواست بر سرمايه تنگ كنند. قطع توليد ارزش اضافى، سرمايه را به تمكين مختلف كار و توليد دست از كار بكشند و با مبارزات خود عرصه را حركت باز دارند، آن جا كه بخش عظيمى از كارگران در بخش هاى متشكل كارگرى روبرو شود. آن جا كه كارگران چرخ توليد را 

*  *  *
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و چشم انداز پسا«برجام»  مبارزه ى طبقاتى     در ايران  ليال دانش     

از با جمهورى اسالمى و آغاز يك جنگ ديگر را بسيار دشوار و متحدين اش را در موقعيت دشوارى قرار داد كه در افتادن در منطقه و بن بست در جنگ سوريه و عروج داعش، آمريكا نكته ى اول در اين رابطه، اين است كه شكست هاى آمريكا مسايل جارى منطقه ى خاورميانه فهميد و ارزيابى كرد. برجام، محرز بوده است كه ُكل اين واقعه را بايد در چهارچوب هم در پروسه ى مذاكرات و هم در يك سال پس از  طبعا  ايران  هسته اى  پروژه ى  با  آمريكا  مخالفت  و هند به درجات مختلف به غنى سازى اورانيوم پرداخته بودند؛ به عالوه، در خاورميانه، پيش از جمهورى اسالمى، پاكستان و چنين برنامه اى بود، بدون اين كه از چشم آمريكا پنهان باشد. روى سياست انسان دوستانه نبود. ايران در زمان شاه نيز درگير مى كرد.  آمريكا  خود  در  پتانسيل  اين  وجود  از  نخواهيم  فعال  تا هسته اى به يك سياست گسترده تبديل شد كه با تحريم هاى در رتق و فتق امور ايفا كرده بود)، فشار بر ايران براى برنامه ى افغانستان و عراق (كه از قضا در هر دو مورد، ايران نقش هايى خطر اندازد. چنين بود كه بعد از شكست هاى آمريكا و ناتو در كه مى توانست منافع آمريكا و ياران مرتجع منطقه اى اش را به هسته اى و غنى سازى اورانيوم به نيرويى در منطقه تبديل شود، است كه ايران نمى بايست خود مستقال با توسعه ى پروژه ى روسيه و چند كشور ديگر اروپايى چيزى بگوييم. مساله اين اگر  را  اسالمى  ايران، جمهورى  عليه  تهديد جنگ  جمهورى مرز سقوط پيش برد.اقتصادى و  گذشته،  سال  چند  و  سى  قريب  در  كه،  اين  گسترده دوم  سركوب  سياست  طريق  از  را  خود  بقاى  مساله ى اسالمى  است.  كرده  دنبال  مرزى  برون  بلندپروازى هاى  پتانسيلى. اما را گره زد به يافتن نقشى در تحوالت منطقه اى با دست رسى هسته اى هم يكى از اين موارد بوده، كه حفظ حيات حكومت و  يا نمايش داشتن چنين  و  اورانيوم غنى شده  گسترش به  تحريم ها،  فشار  اسالمى،  جمهورى  نيت  از  دول غربى در خاورميانه. رفتن پاى اين مذاكرات، در عين حال با استفاده از شرايط موجود گره زند به بن بست سياست هاى جمهورى اسالمى را بر آن داشت تا اعمال نقش منطقه اى را به نوبه ى خود بر تشديد اختالفات جناحى مى افزود، همگى نارضايتى عمومى، بن بست سياسى و اقتصادى حكومت كه مستقل 

نيروهاى باشد بر عربستان و تركيه به مثابه دولت هاى مدعى و از سوى و ناتو مساله اين است، كه دولت ايران از يك سو عامل فشارى دست باال داشتن ايران در سياست منطقه نيست. براى آمريكا وقايع جارى منطقه اى باشد. چنين نقشى البته الزاما به معناى شمرده شد كه روشن بود ايران مى تواند كاتاليزاتور فعالى در جدى شدن مذاكرات براى حصول يك توافق، وقتى مطلوب منطقه اى اش ادامه دهد. اسالمى اين امكان را مى داد كه با ظاهرى آراسته به دخالت هاى كه فشار تحريم و تهديد جنگى را كاهش مى داد، به جمهورى  مثابه  به  اسالمى  تروريست هاى  گله ى  بر  است كه ميان شيعيان و اهل سنت. عالوه بر اين، يك هدف مهم ديگر ارتجاعى غير دولتى دخيل در وقايع بر متن اختالفات سكتى ديگر  ايران  مهار كشيدن دولت  به  امروز مشخص شده خود با سياست هاى تروريستى و جنگ افروازنه يك پاى عدم آمريكا و هم پيمانانش  تا جايى كه  ديپلماتيك و روابط بين المللى بوده است.است، برجام براى دولت ايران نيز عمدتا گشايشى در حيطه ى ثبات در منطقه بوده است. 
نمى پذيرفتند. دسته داليل مقدور نيست. ايران هسته اى و اتمى را نه آمريكا  پاسخ ٢: تشريح چنين مساله ى پيچيده اى طبعا با يكى دو  منطقه اى اش  غير  و  منطقه اى  هم پيمانان  نه  اولى در صحنه ى سياست مشخصات فعلى اش نمى توانست عنصر فعالى، نه در صحنه ى سر ايران، دقيقا براى اين بود كه اين حكومت با محظورات و قرار دادن ايران در ليست اشرار و نگه داشتن تهديد جنگ بر و  به طريق  نه  و  منطقه اى،  جمهورى سياست  بر  فشار  كه  نكنيم  فراموش  البته  باشد.  و اجتماعى اى شود، كه هم تهديدى براى طبقه ى حاكم ايران كند. تغييراتى كه مى توانست منجر به حضور نيروهاى سياسى سركوب انقالب ايران روند تغييرات بنيادى در جامعه را مسدود افتاد. در چنين شرايطى، جمهورى اسالمى ميدان يافت كه با در آغاز يك دوره ى جديد در سياست و روابط بين الملل اتفاق ختم دوره اى از نظام بين المللى بوده است. انقالب ايران تقريبا وجود و حيات خود را مديون شكست انقالب ايران و هم چنين ساله. علت اعمال اين فشار نيز مهار كردن نقش دولتى بوده، كه اسالمى و تحميل انزواى بين المللى، مساله اى است سى و چند بين المللى 

پاسخ ١:
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باشد. در منطقه ى خاورميانه بودند. نقش چنين حكومتى با سركوب كه در متن اين شرايط به دنبال يافتن پايه هاى جديد اعمال نفوذ محسوب مى شد و هم براى آمريكا و بورژوازى بزرگ غرب  شده  تمام  مى توانست  اول  سال  سه  همان  در  را نيز داشت. و همين ها محرك عمل كرد اما حكومت اسالمى، در عين حال، نقشه ها و آمال طبقاتى و انقالب  جمهورى هسته اى شد. جريانات حكومتى و تروريستى اسالمى، ... و نهايتا برنامه ى عراق، صدور انقالب به منطقه و عروج پان اسالميسم، تقويت و نقش  آفرينى اش در وقايع بعدى مثل تداوم جنگ ايران و ايدئولوژيك خود  اقدامات  ديگر  از  بسيارى  مثل  اخير  پروژه ى  على رغم بزرگ غرب به رهبرى آمريكا براى شكل دادن به نظمى نوين را به وجود آورده كه جديد و بسيار خطير است. تالش دول لحاظ سياست هاى دول بزرگ غرب در اين منطقه، شرايطى منطقه ى خاورميانه هم به لحاظ اعتراضات اجتماعى و هم به عنوان محرك توافقات موسوم به برجام. وضعيت سياسى در اما نكته ى دوم، يعنى بازتعريف نقش قدرت هاى منطقه اى به بين المللى جمهورى اسالمى گفته و نوشته اند. بيش تر در مدح كارآيى ديپلماسى و ختم دادن به دوران انزواى دست اندركاران حكومتى نيز وراى اختالفات جناحى، تاكنون كاناليزه كند. توافق هسته اى چيزى بيش از اين نيست. و اكثر تالش اش براى اعمال قدرت در منطقه را به مجراى مهار شده اى را در يك عرصه ى مهم ابراز قدرت اش خلع سالح كرده تا بودند. برجام بر متن شرايط امروز خاورميانه، جمهورى اسالمى داشت. تحريم، انزوا و تهديد جنگى، ابزارهاى اعمال اين فشار زمين گير كردن جمهورى اسالمى در اين عرصه مدافعين زيادى و نسق مورد نياز خودشان در منطقه هم خوانى نداشت. بنابراين، و از سوى ديگر با منافع قدرت هاى بزرگ در شكل دادن به نظم اسالمى، از يك سو با مخالفت قدرت هاى منطقه اى مواجه شد اين  منطقه اى،  نقش هاى  بازتعريف  و  خاورميانه  مبارك قبيله اى واگذار شود؛ حسنى مبارك سقوط كرد، اما صحنه به قدرت ها فراهم نكرد. قدافى رفت تا سرنوشت ليبى به جنگ موجبات گسترش دموكراسى را حتا در شكل مورد نظر اين كه در وقت خود مورد حمايت همين دولت هاى غربى بودند، دست رفتن شيرازه ى امور نداشته است. سقوط چند ديكتاتور جنگ هاى گسترده و هزينه هاى سنگين نظامى، حاصلى جز از در  دست ساخته ى  نظاميان  سپس  و  اسالمى  كمابيش واگذار شد؛ در بسيارى ديگر از كشورهاى عربى، كه به نوعى ارتجاعيون  وضعيت  هم  گرفتند،  قرار  عرب  «بهار»  معرض  به در  سوريه  در  خانمان سوز  جنگ  عواقب  است.  طور  القاعده و دستجات تروريست اسالمى بخشى از اين سياست به عوامل درونى آن. امروز بر همه آشكار است، كه هم تسليح خط مشى ديگرى نيز داشتند: تاثير بر تحوالت خاورميانه با اتكا هم پيمانانش به موازات بمباران «دموكراتيك» دو دهه ى اخير، منطقه ى خاورميانه، بلكه حتا در اروپا و آمريكا! البته آمريكا و به يك عامل خطرناك در ثبات و امنيت اجتماعى، نه فقط در براى تاثيرگذارى بر روند اوضاع ايجاد شدند، تبديل شده اند مسلحى كه توسط حمايت هاى مستقيم و غير مستقيم غربيان نحوى آشكار بر مناسبات بين المللى تاثير گذاشته؛ دستجات همين 

شكست هاى بوده و هم حمايت شاخه هاى معتدل تر اسالمى. در حقيقت،  نتيجه ى  منطقه اى،  قدرت هاى  به  كردن  نوعى تركيه، ايران، اسرائيل و عربستان سعودى كه تاريخا بر سر نقش مفتضحانه ى سياست هاى  آمريكا و ناتو بوده و در اين نقشه، رو  به  كدام  بوده اند، هر  با هم  رقابت  در  منطقه  طلبانه ى نقش هايى كوتاه مدت و ابزارى هستند. بنابراين، تا جايى كه به مجموعه ى تحوالت اجتماعى منطقه و با داده هاى امروز، ُرل ويژه اى مى توانند داشته باشند. اين نقش ها البته با توجه دخيل مى شوند و هر كدام بسته به توان سياسى و نظامى شان ژاندارمى  آرزوهاى عظمت  بار  اين  مربوط مى شود،  ايران  خاورميانه را بازتعريف كند. و برنامه ها و تالش هايى كه در جريان است تا نظام سياسى بورژوازى ايران به نحو برجسته اى هم سو شده است با طرح ها به 
در  جارى  جدال هاى  كه  نيست،  گفتن  به  نياز   :٣ پاسخ    يافتن جايى در مناسبات قدرت در منطقه عنوان يكى از اينان، سال هاست كه با سياست ها و پروژه هاى روز اشكال پيچيده ترى به خود مى گيرد. جمهورى اسالمى به چنين شرايطى، رقابت نيروهاى مدعى نقش برتر در منطقه هر در مناسبات بين المللى و نقش قدرت هاى بزرگ در آنست. در دستجات اسالمى در آن دارند، اساسا بر سر آتيه ى اين منطقه منطقه ى خاورميانه على رغم نقش غير قابل انكارى كه هم اكنون منطقه اى گسترده با اين برنامه و بسيج نسبتا گسترده ى منطقه اى و جهانى جنگ هاى افغانستان و عراق آشكار شده بود. اما مخالفت هاى بوده، زمانى وقوع يافت كه ناتوانى و شكست آمريكا و ناتو در دست گرفتن پروژه ى هسته اى كه جنجالى ترين اين پروژه ها عراق، تالش براى تقويت هالل شيعه، دخالت در يمن و... به هسته اى، دخيل شدن در جنگ سوريه و هم چنين مسايل درونى را داشت، كه برنامه هاى اخيرتر جمهورى اسالمى مثل پروژه ى است. سياست صدور انقالب و پان اسالميسم هم همان هدفى مختلف در تالش  رقابت  قدرت  فقط  نه  عمال  ايران،  حكومت  به عليه  را  بلكه حيات حكومت  داد،  اسالمى را كاهش  بدون پاى ميز مذاكره، يعنى از يك سو راضى نگه داشتن اسرائيل آمريكا و ناتو نيز خلع سالح يك قدرت منطقه اى و كشاندنش دخالت در سوريه نقش برتر خود را تحميل كند. از زاويه ى تبليغات اسرائيل و عربستان در اين زمينه با دست بازترى با قادر مى شود كه با خروج از انزواى بين المللى، با خنثى كردن خطر انداخت. از زاويه ى حكومت ايران، با برجام، دولت ايران جمهورى  در منطقه  ادامه ى حضور  از سوى ديگر  معضل موقعيت مستاصل جناح هاى حكومتى در مقطع انتخابات گذشته به اندازه ى كافى توانست جامعه ى ايران را زير فشار قرار دهد. دليل برنامه ى هسته اى با اين كه امكان وقوع اش كم بود، اما رقابت هاى جارى حفظ كند. تهديدهاى جنگ عليه ايران به داد تا با «قربانى» كردن يك پروژه (هسته اى)، جاى خود را در ناتو از مهار وضعيت حاضر، به دولت ايران نيز اين فرجه را در هر حال، بغرنج شدن شرايط خاورميانه و ناتوانى آمريكا و تهديدهاى ناشى از سالح اتمى در دست حكومت ايران. و عربستان و  حل  پالتفرم  با  روحانى  بود.  وضعيت  همين  انزواى بين المللى ايران و مشكالت ناشى از برنامه ى هسته اى، حاصل 
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تضمين  شرايطى  چنين  در  را  حكومت  حيات  تداوم  بود  برتر به جمهورى اسالمى به راحتى امكان تحقق بلندپروازى هاى كند. و واقعيت اين است، كه رقابت فشرده ى جارى در منطقه بنا  نقش  يافتن  براى  تالش  داد.  نخواهد  را  به عنوان يك پيروزى بزرگ را بايد منطقه اى باشد. بر متن چنين شرايطى، جنجال حكومتيان در منطقه اى مى تواند آبستن جنگ هاى ديگرى هم ميان قدرت هاى و «سرپيچى» شان از آمريكا نيز گواه بر اين است، كه رقابت افروز خود، يكى از اين هاست. تهديدهاى عربستان و اسرائيل بهره بردارى آشكار اردوغان از آن براى تثبيت حكومت جنگ آن ها نيز پروژه هاى ارتجاعى خود را دارند. كودتا در تركيه و منطقه اى از جانب اسرائيل، عربستان و تركيه نيز در جريان است. فرامرزى اش  بيش تر به حساب خرسندى از امكان بقا گذاشت. قلمداد كردن اين ماجرا 
بحران خاورميانه، نمى توانند راه حلى واحد يا يك بُعدى داشته  پاسخ ٤: بحران ها به طور عموم، و در اين مورد خاص 

مانده ى  عقب  مناسبات  چنگال  در  خاورميانه  مردم  اين جلوى صحنه نياورند. اين البته حرفى ُكلى است، ولى بى اندازه تاثيرگذارى بر اين شرايط را به نفع اكثريت مردم اين جوامع گرفتارند و گرفتار خواهند ماند، مادام كه با قامتى استوار توان عشيرتى، جنگ هاى سكتى مذهبى، و شرايط نامساعد اجتماعى باشند.  از كجا آمده است؟ غير از  اين بحران چيست و  زندگى مردم اين منطقه، به ويژه پس از دو دهه جنگ و تخريب، چه از مرزهاى شان بر سر مردم خاورميانه خراب مى كنند؟ براى است، كه آمريكا و ناتو بار بحران اقتصادى خود را در خارج واقعى!  بر  كه جنگ ديگر تهديدى  اين است  از  مهم تر  كشورى چيز  به  مهاجرت  به  مجبور  روز  هر  نباشد؛  اعتقادات روزمره شان  بگيرند؛  تصميم  سرنوشت شان  براى  خود  هر روز از گوشه اى سبز مى شود، برنامه ريزى كنند؛ و منابع  جرات كنند براى آتيه ى فرزندان شان فارغ از «بحران» هايى كه و مسكن و آموزش و بيمه هاى اجتماعى در دسترس شان باشد؛ مذهبى خودشان و ديگران، شمشيرى باالى سرشان نباشد؛ كار نباشند؛ 

بالى  كه  اين  جاى  به  زيست شان  قلمرو  در  موجود  شود؟ طبيعى  آرزوها  اين  تحقق  اصلى  پشتوانه ى  باشد،  دستجات پاسخ اين سئواالت چيزى نيست جز اين كه از يك سو، دست هستى شان  و  مستبد  دولت هاى  هيات  در  منطقه  حامى تروريست اسالمى و غير اسالمى از زندگى مردم كوتاه شود؛ ارتجاعيون  افروز  جنگ  قدرت هاى  به حضور  ديگر،  سوى  از  تا جايى كه به قدرت هاى منطقه اى برمى گردد الزاما به معناى ختم جنگ در خاورميانه و بهبود وضعيت مردم نظامى و اقتصادى درازمدت شان را تضمين كند. چنين راه حلى (و حتا روسيه و چين) راه حلى را مى خواهند كه منافع سياسى، راه حل ساده و سازنده اى را دشوار جلوه مى دهد. آمريكا و ناتو خاورميانه محل تالقى روندهاى پيچيده اى است كه اتخاذ چنين اين گفت. اما واقعيت اين است، كه كالف سر درُگم امروز در منطقا از كنار دست محرومان جامعه نمى شود چيزى غير از ارتجاعيون منطقه خاتمه داده شود. و  بود.  نيز شاهد همين روال هستيم. هر كدام از اين مدعيان مادام كه نخواهد 

و چوب الى چرخ گذاشتن مى شوند:منافع خود را در راه حل هاى ارائه شده در خطر ببينند، عامل  خاورميانه  توسعه ى  ُمدل  بود  بنا  پيش  سال  چند  غايت تركيه  به  نقش  براى  تركيه  امروز  باشد.  اسالمى  اسرائيل يك عامل ديگر موثر در تداوم چنين وضعيتى است، است. تعلق دارد، اما كماكان يك پاى مهم تحوالت جارى در منطقه عربستان سعودى صورت مى گيرد كه اصوال به دوران ديگرى است زندگى را در اين منطقه جهنم كرده، با حمايت گسترده ى «دموكراتيزه» كردن خاورميانه، كه با جنگ و بمباران دو دهه ناامنى و جنگ در منطقه است. و با حمايت بى شائبه از تروريست هاى اسالمى، خود يك پاى فجايع ارمنستان پاسخ مى گيرد. تركيه با تشديد سركوب داخلى بلكه تالش اش براى نزديك شدن به اتحاديه ى اروپا با يادآورى انتقاد است. ديگر نه فقط كسى از ُمدل تركيه چيزى نمى گويد، مخرب اش در تقويت تروريست هاى اسالمى از همه سو مورد كشورهاى 

اين عرصه مدافعين زيادى خودشان در منطقه هم خوانى نداشت. بنابراين، زمين گير قدرت هاى بزرگ در شكل دادن به نظم و نسق مورد نياز قدرت هاى منطقه اى مواجه شد و از سوى ديگر با منافع برنامه ى هسته اى جمهورى اسالمى، از يك سو با مخالفت  انزواى بين المللى جمهورى اسالمى گفته و نوشته اند. بيش تر در مدح كارآيى ديپلماسى و ختم دادن به دوران اين نيست. و اكثر دست اندركاران حكومتى نيز تاكنون مهار شده اى كاناليزه كند. توافق هسته اى چيزى بيش از كرده تا تالش اش براى اعمال قدرت در منطقه را به مجراى اسالمى را در يك عرصه ى مهم ابراز قدرت اش خلع سالح فشار بودند. برجام بر متن شرايط امروز خاورميانه، جمهورى داشت. تحريم، انزوا و تهديد جنگى، ابزارهاى اعمال اين كردن جمهورى اسالمى در 



٣١ www.negah1.comنگاه _ دفتر سى ام

توضيح جنگ قدرتى تمام عيار هستند، هيچ كدام به تنهايى نمى توانند در حقيقت يعنى تداوم جنگ قدرت. نيروهايى كه خود درگير و روشن است كه منافع متفاوت مدعيان نقش برترى در منطقه، است.پاى ناامنى و بى ثباتى، ترور و جنگ هاى فرقه اى در منطقه نكرده است. ايران سال هاست كه هم پاى سركوب داخلى، يك برجام هنوز ايران را از ظن پتانسيل غنى كردن اورانيوم خالص ارتجاع است. مردم بى گناه فلسطين و تداوم ديكتاتورى مذهبى و اشاعه ى كه خود سال هاست بانى يك جنگ سكتى تمام عيار در كشتار  خود  اين  و  باشند.  پروسه  اين  در  برجسته اى  مريدان خود توجه داشته باشيم، كه بر خالف دوره هاى قبل كه آمريكا خود ديگرى است بر پيچيده شدن و پيچيده ماندن وضعيت حاضر. اكتور  و  نشاندگان  پشت سياست هاى دست  تماما  نيز مى گذاشت، امروز نمونه هايى از انتقاد آشكار از آن ها و تالش را  درون حكومت هاى شان  در  تغييراتى  به  زدن  دامن  كه به افكار عمومى غرب، حتا اگر پليس خودشان محكوم شده سعودى و تركيه و حتا اسرائيل به عنوان سرمشق «دموكراسى» موقعيت جارى در منطقه است و هم دشوارى پذيراندن عربستان انتقاد آشكار قرار گرفته اند. علت اين مساله هم نقش آن ها در خاورميانه، از جانب سران دول غرب به درجات مختلف مورد مشاهده مى شود. مشخصا همه ى كشورهاى مدعى نقش برتر در براى  اين  يعنى  عمل  در  اين  سيستماتيك!  نژادپرستى  به  اين البته ابدا ساده نيست و هر چه بحران خاورميانه پيچيده تر مى تواند مبشر تغييرى اميدبخش در اين صحنه ى سياه باشد. خود مردم است كه با پافشارى بر حق و حقوق اجتماعى شان خاورميانه نيست. به همين دليل است، كه تنها حضور مستقل اين ها نقطه عزيمت طرف هاى درگير در نابسامانى جارى در اقتصادى اجتماعى مردم و آزادى هاى اجتماعى مى سوزد. و خاورميانه سال هاست در اشتياق بهبود و رفاه، گسترش توان و اكثريت مردم خاورميانه مى طلبد، در تناقض آشكار است. اين تصوير البته تماما با آن چه كه نيازهاى جامعه ى انسانى كه منافع قدرت هاى دخيل در معضل خاورميانه به خطر نيفتد. از بحران به نفع جامعه و مردم نيست، بلكه بر سر اين است آن چه كه در جريان است، بر سر يافتن راهى براى برون رفت تركيه) هم كمابيش نقشى غير از اين  ندارند.عربستان سعودى و تركيه. رقباى ايران (اسرائيل، عربستان، و گاه و بى گاه سدى شود در مقابل گردن كشى هاى اسرائيل، تقويت هالل شيعه و با ظاهر شدن در هياتى قدرت مندتر بتواند كند و نمى تواند چنين كند. نقش ايران نهايتا اين است، كه با بايد گفت تا بتوان نتيجه گرفت، كه ايران قرار نيست شق القمر به منافع يك دسته از اين ارتجاعيون برخورد مى كند. اين را در سطح دولت ها و روابط ميان قدرت هاى بزرگ، هر راه حلى مدت (و حتا ميان مدت) با مفروضات امروز بسيار دشوار است. نتيجه اين كه، تصور راه حلى براى بحران خاورميانه در كوتاه مخاطره مواجه سازد. آن ها را برهم زند و در نتيجه نقش آفرينى شان در منطقه را با نيز مورد چالش هايى قرار مى گيرند، كه مى تواند ثبات داخلى رقيبان احراز نقش برتر در منطقه حتا از جانب آمريكا و ناتو باشد 

بر  غلبه  براى  راه  منطقى ترين  اين  به  شدن  نزديك  راه همين است. معضل دشوارتر مى شود. با اين حال، بهترين و مطمئن ترين مى شود، 
ادامه ى اگر قرار است چرخ اقتصادى جامعه بچرخد و سرمايه سودآور اولين مساله اين است كه برنامه ى اقتصادى دولت چيست؟ در ايران نيست. در اين زمينه به سه فاكتور بايد توجه كرد:عدم امكانات بانك هاى خارجى و يا سرمايه گذارى خارجى گواه اين مساله است. اما مشكل تنها بر سر عالقه، امكانات و طرف حساب ايران نمى شوند و منتظر «چراغ سبز» هستند، خود افكار عمومى بقبوالند. اين كه بانك هاى بزرگ جهانى هنوز محدودتر از آنى است كه جمهورى اسالمى مترصد است به خاطر نشان مى كنند كه آن چه در عمل اتفاق مى افتد بسيار و بى گاه طرفين مذاكرات هسته اى با يادآورى محدوديت ها، دوره ى تحريم ها هنوز كامال حل و فصل نشده اند. هنوز گاه يك تغيير چشم گير حرف زد. معضالت سيستم بانكى و نتايج بوده است، اما نمى توان از يك تغيير چشم گير و يا چشم انداز ورود به ايران و سرمايه گذارى در همين دوره ى كوتاه موجود نيست. با اين كه نمونه هايى از اشتياق شركت هاى خارجى براى بين المللى ايران بوده باشد، اما هنوز به معناى گشايش اقتصادى  پاسخ ٥: برجام شايد به قول خودشان ختم انزواى سياسى  به  قادر  استثمارشان  تدام  و مردم هم على رغم  كه و زيادهايش در زمينه هاى مختلف سال هاست كه در دستور اين است، كه اتخاذ سياست هاى نئوليبرالى با تبصره ها و كم حيات باشند، چه برنامه اى مى تواند پاسخ گو باشد؟ واقعيت باشد  خرداد،  دوم  اصالحات  جنبش  است.  اسالمى  ايران بار آورده ُمدلى صيقل دهد، اما هنوز نمى توان گفت كه اين ُمدل نتايج تالش كرده تا سيستم خود را براى پذيرش تمام و كمال چنين و على رغم اين كه جمهورى اسالمى در عرصه هاى متفاوتى مى داند، بنا بود راه اتخاذ و پيش روى همين مدل را هموار كند. امروز هم آقاى روحانى خود را وارث نوع تلطيف شده ى آن حكومت  از هم گسيخته ى  اقتصاد  براى  ناتوانى و بن بست ُمدل است. و اين فقط ناشى از معضالت درونى حكومت اسالمى شگفت آورى  جريان هاى اختالفات جناحى، كه به قدمت طول عمر حكومت اسالمى نئوليبرالى بر متن بحران اقتصادى جهانى دارد. نيست، بلكه در عين حال ريشه در  اختالفات  با  اساس  در  كه  اين  على رغم  مى تواند حكومت و هم به دليل اختناق گسترده اى كه در جامعه حاكم در جمهورى اسالمى هم به دليل فرهنگ سياسى پارلمانى اين كردن به جامعه، ُكل سيستم را به تكان هاى مرگ نمى اندازند. متفاوتى دارند، اما اين تمايزات و اختالف ها با هر بار نشت احزاب برنامه ها و ديدگاه هاى سياسى و يا حتا ايدئولوژيك متمايز است. در حكومت هاى دموكراتيك غربى (پارلمانى)، حاكم در هر حكومت بورژوايى تفاوتى ندارد، اما در يك نقطه است،  حاكمان  درون  در  كشمكشى  و  اختالف  هر  كه بوده،  شود  تبديل  جدى اى  اجتماعى  تكان هاى  به  سرعت  بين المللى) مورد عالقه ى صاحبان سرمايه و شركت هاى بزرگ خواهان به  خواه  و  ايرانى  (خواه  درازمدت  نيست. بنابراين، نفس ساختار حكومت اسالمى خود يك عامل سرمايه گذارى 
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بختك بنيادى هاى ايدئولوژيك حكومت را در هر قدم به ُسخره كشيده در عمل نقض شده اند. بحث بر سر نيروى نهفته اى است، كه بحث بر سر تحميل قوانين عصر حجرى اسالمى نيست. اين ها سى و چند سال از سر گذرانده، مساله ى بسيار جدى اى است. سياسى در جامعه اى كه يك تحول فرهنگى بزرگ را در همين الزم براى داشتن يك انبار باروت. هم چنين نبود آزادى هاى ناامنى اقتصادى و اجتماعى، و دو سه شغله بودن، يعنى ماتريال و فاكتور سوم، نارضايتى هاى اجتماعى است. گرانى، بيكارى، ُكند كننده - نه تماما بازدارنده- در اين زمينه است.  اين  از  انتظار لحظه اى است كه خود را  به  آماده شدن براى ورود به جامعه ى بين المللى، با فشار بر جامعه، كه دولت آقاى روحانى هم پاى پيش برد مذاكرات هسته اى و آن چه در عمل در همين دوره ى كوتاه شاهد بوده ايم، اين است گذاران آن را عدم امنيت اجتماعى مى نامند.نيرو را به تكاپو وا مى دارد و اين آن خطرى است كه سرمايه منحوس نجات دهد. هر اختالف در ميان بااليى ها، در نتيجه اين و كماكان 

حدى دارد!اقتصادى آن دوره، چشم انتظار تغييراتى است. و سركوب هم ايران بعد از تحمل عوارض تحريم ها و فشارهاى سياسى و آن الزاما همان كه جمهورى اسالمى مى خواهد نيست. جامعه ى نداشته باشند. اين معناى سياستى است كه اتخاذ شده، اما نتايج تا حتا با وجود اختالف ميان بااليى ها جرات سر بلند كردن سرمايه گذارى خارجى ها امن باشد، بايد پايينى ها را خفه كرد پشت بند آن سازش و توافق است. اگر قرار است جامعه براى شالق و شكنجه مجددا موجب انزواى دولت شود. اين سياست، است. كسى نگران اين نيست، كه سياست اعدام و دستگيرى و تعداد اعدام ها و دستگيرى ها را به نحو آشكارى افزايش داده 
پروژه ى هسته اى رسيدن، در  كوچك مى توانست ايران را به يك سوريه ى ديگر تبديل كند. بود، براى ُكل رژيم حياتى بود. وقوع يك جنگ حتا در ابعاد شرايطى كه حكومت ايران زير فشار تحريم ها و تهديد جنگ  پاسخ ٦: به توافقى بر سر 

هم پيمانان  و  آمريكا  نه  و  مى خواست  ايران  رژيم  نه  را  بر متن اختالفات عين حال، تداوم جنگ در سوريه و نقش ايران در آن، نزديكى براى ُكل جامعه، يك نقطه ى مشترك در روابط جناح ها بود. در غربى اش. سد كردن تهديد جنگ و نتايج غير قابل ترديد آن اين  اين زمينه،  منطقه اى روسيه با آمريكا/ ناتو، چشم انداز تازه اى را در مقابل حكومت و هم پيمانى روسيه - ايران در  آفرينى  نقش  كه  بود  اين  مساله  مى گشود.  ازهم خالص شده است، بلكه جامعه در تماميت خود نيز چشم انداز اما با برجام تنها حكومت نيست كه از شر يك خطر مقطعى ارزش نوشيدن يك جام زهر ديگر را داشت!اكنون از راهى غير از پروژه ى هسته اى نيز ممكن بود و اين اسالمى  و  جنگ  جاى  به  مى ديد.  خود  مقابل  در  را  وقوع اش جديدى  احتمال  از  مستقل  كه  جامعه،  شيرازه ى  اين سئوال را در مقابل ُكل جامعه گذاشته كه بست. به عبارت ديگر، رفع خطرات ناشى از تحريم و تهديد تهديدى بر سر جامعه بود، امروز مى شود به بهبود اوضاع اميد ُگسيختن  جنگ، مجددا 

ثروت هاى درازمدت ترى براى زندگى شان داشته باشند... پرداختن به اين آه از نهاد همگان بر نياورد، تا مردم بتوانند اصوال برنامه هاى نباشد، تا بيكارى جامعه را به سقوط نكشاند، تا تورم و گرانى نيست، چه بايد كرد تا سه شغله بودن شرط چرخاندن زندگى چرخ اقتصاد جامعه چطور بايد بچرخد. اگر تهديد جنگ موجود  مى تواند  كه  عرصه اى  به  شدن  وارد  يعنى  قرار امور،  خطر  معرض  در  را  حكومت  از  بخش هايى  پتانسيل واقعيت است. جناح هاى حكومتى، درست مثل زمان خاتمى، آن چه كه در دوره ى بعد از برجام شاهد آن هستيم، بازتاب اين مناقشات جارى در منطقه. دهد، حتا على رغم رفع خطر جنگ و به بازى گرفته شدن در افسانه اى  فاقد  ثانيا:  ندارند؛  متفاوتى  اقتصادى  برنامه هاى  عرصه ى اوال:  در  هم  نئوليبرالى  عيار  تمام  پروژه ى  يك  به عبارت ديگر، هيچ كدام از اين جناح ها در همان مفهوم با بحران عظيم اقتصادى جهانى به مراتب عميق تر شده است. اقتصاد و هم در عرصه ى سياست هستند. و اين ناتوانى امروز پيش برد 

وقتى  سراسرى،  سازمان يابى  تعميق  و  مسايل ممكن خواهد بود كه ديدگاه هاى جا افتاده اى در جامعه گسترش  با  پيوند  در  كه  ديدگاه هايى  باشند؛  شده  حل طرح  چگونگى  مثال  مى گيرند.  قرار  دوره اى  و  آزادى هاى مبرم  مساله ى  اجتماعى،  بيمه هاى  جنگ سياسى و اجتماعى، چگونگى برخورد با معضالت ناشى مساله ى  از  اجتناب  خاورميانه،  در  سياسى  بحران هاى  مقابل از  در  ايستادگى  چگونگى  تروريسم،  با  مخالفت  سركوب اش چندان دشوار نخواهد بود. شد كه بازپس گيرى دستاوردشان براى دولت و دستگاه سراسرى، اگر هم شكل بگيرند، مشغول مسايلى خواهند غياب حركت ها و پاسخ هاى بزرگ، تشكل هاى بزرگ و آمريكا و ناتو و دنبال چه هاى مرتجع منطقه اى شان... در و 
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نمى رود.جناحى درون حكومت اسالمى، مدت هاست كه از اين فراتر دليل ناتوانى سياسى و بطالت تاريخى است. محتواى اختالفات را زير آب كردن، حتا از خلوص ايدئولوژيك هم نيست؛ به حقوقى روكردن و يا هر از چندگاهى سر يك «خودى» ديگر آب انداختن، به صندوق اى ميل هم ديگر سركشيدن، فيش هاى بورژوايى كلمه، اهل كار كالن نيستند.  پته هم ديگر را روى 
و  برنامه اى  تفاوت  شد،  گفته  كه  هم چنان   :٧ پاسخ    .نمى شود ديده  جناح ها  اين  ميان  در  خاصى  ديد. بيش ترين تفاوِت برنامه اى و استراتژيك در مناسبات جناحى استراتژيكى  اوليه  اصالح طلبان  و  خاتمى  دوره ى  در  مى شد  در را  ويژه  به  بود،  دوره روشن تر  آن  در  ميان جناح ها  ساختار تفاوت  در  تغييراتى  دنبال  اصالح طلبان  سياست.  قابل را در حل معضالت امروز سرمايه دارى در يك مقياس پايدارتر خود ايران) را زير چكمه هاى خود گرفته اند، بى حاصلى خود شده اند و از آمريكاى التين تا اروپا و آفريقا (و حتا به درجه اى اقتصادى نئوليبرالى، كه در دهه هاى اخير به وفور مورد اجرا واقع جنبش اصالحات در حكومت اسالمى متفاوت است. برنامه هاى كم تر مى توانند به نتيجه برسند. شرايط امروز با دوره ى شروع تالش براى تصحيح و ترميم سيستم بانكى،... در شرايط امروز دادن به سرمايه گذارى هاى خارجى، دعوت شركت هاى بزرگ، تاكيد كرد كه حتا تمايالت بخش هايى از طبقه ى حاكم به ميدان فرار از ناتوانى در اداره ى جامعه بوده است. با اين حال، بايد كشور، بيش از آن  كه نشان از آمال عظمت طلبانه داشته باشد، كردن برنامه ى هسته اى و دخالت در جنگ و ويرانى اين و آن صحنه اش قادر به كار بزرگى در جامعه ى ايران نيست. علم خوبى نشان داده كه اين طبقه الاقل با همين نمايندگان جلوى مدت هاست كه مناسبات درونى طبقه ى سرمايه دار ايران، به دارد، جماعتى از سنتى ها هم اصالح طلب شدند. كه پرچم  اصالح طلبى براى صندوق هاى راى خير و بركت از پيش رفت همه جانبه ى اصالح طلبان شد. و وقتى معلوم شد مى خواست؛ اما عدم وجود يك پالتفرم اقتصادى روشن مانع سياسى حكومت بودند، كه متمايز بود از آن چه جناح مخالف عرصه ى  چشم اندازهاى  فقدان  نيز  دليل  اين  به  داده اند.  با تقليد از موارد مشابه در اروپا و شايد با الهام از ماجراى فرارهاى تشديد اختالفات جناحى. رو كردن فيش حقوقى اين و آن به دست رس در تداوم حيات حكومت اسالمى، عاملى است در نشان  متناسب  «متمدنانه» ى  به ژست هاى  بيش تر  پاناما،  و سيستماتيك اقتصادى و اجتماعى و ديكتاتورى مالى آقازاده ها!عديده ى يك جامعه ى مختنق و شكسته زير بار نابرابرى هاى پشت ميز مذاكره نشينى مى ماند تا راهى براى حل معضالت مالياتى  مناسبات  كه  است،  اين  سئوال  اين  به  من  مختصر  بوده، به نحو زمختى تنها براى حفظ اين موقعيت بوده است. كالن رسيده اند. نقطه نظر و ديدگاه و پالتفرمى هم اگر موجود جناحى، با تحميل سركوب گسترده و سيستماتيك به ثروت هاى قرار گيرد. دست اندركاران حكومت ايران، مستقل از تعلقات سطحى نيست كه با پالتفرم و قطع نامه و نظريه مورد مداقه اختالفات جناحى در درون حكومت اسالمى امروز ديگر در پاسخ 

آرايشى هر روزه ى ابعاد ديكتاتورى بانك ها بر جهان خيلى هم مايه ى گرچه اين خاصيت سرمايه دارى عصر حاضر است و با رو شدن  هر  با  مستقر  اين حال، يك دولت  با  نيست؛  دارد. تعجب  «دولت»  عنوان  به  «مسئوليتى»  باشد،  گرفته  به خود  نوع خود را جمع و جور كنند و با كهريزك و اعدام و شكنجه، اعتراضات به درون جامعه رسوخ كرد، سران حكومت توانستند باز مى كند. در دوره ى قبل - مقطع انتخابات گذشته- وقتى اين است، كه هر كشمكش جناح ها به سرعت راه به درون جامعه سران حكومت در قبال اين «مسئوليت» بوده است. به همين دليل اختالفات جناحى امروز در ايران، به تناوب گواه بى مسئوليتى كه  اين  تكرار  و  بگيرند.  را  اعتراضات  پيش رفت  جناحى ارحج بدارد. اين پديده، اما تا ابدا قابل دوام نيست. در درون حكومت هست تا منفعت ُكل حكومت را بر منفعت برخوردها تا وقتى ممكن است، كه هنوز درجه اى از انسجام ... جلوى 
آغاز اما حتا اگر به اتكاى برجام در حيطه ى اقتصاد گشايشى وقوع  پاسخ ٨: برجام البته فراتر از يك برنامه ى اقتصادى است،  سال هاست  كه  است  روندى  همان  تعميق  با  تنها  آن ها خصوصى بناست سياست نئوليبرالى گسترده اى را بر بازار كار ايران اعمال سازى ها، كاهش خدمات دولتى، ... چنان كه پيداست برجام مناسبات كارگر و كارفرما، نحوه ى قراردادهاى كار، خصوصى شده است: تغييرات نسبتا چشم گير در زمينه ى قانون كار و يا يابد،  اصلى  در كردن و كاهش مخارج دولت بوده، در كشورهايى كه طبقه ى كند. چنين سياست هايى كه دو ركن  قوانينى  توانسته  دهه هاى گذشته  مبارزات  يُمن  به  اجتماعى چنين سياستى در جايى كه دولت تا همين امروز هم تعهدات شدت پايين برده و شكاف هاى طبقاتى را گسترش داده است. حيطه ى رفاه اجتماعى به دولت تحميل كند، سطح زندگى را به كارگر  بيمه هاى  سيستم  يا  و  نداشته  گسترده اى  را مخربى بر زيست ميليون ها مردم بگذارد. در كنار اين ها، البته قابل اتكايى در آن موجود نبوده است، مى تواند تاثيرات بسيار اجتماعى  برنامه ها  اين  پيش برد  با  متناسب  پولى  سياست هاى  دريابيم و خود دست به كار شويم. امروز جامعه است، اين بر ما اكثريت مردم است كه اين پيام را و كشتار نشان داده كه ناتوان از ارائه ى پاسخى براى معضالت اگر بورژوازى ايران به هزار زبان شالق و شكنجه و كهريزك اين سياست ندارد و اختالفات جناحى نمى تواند مانع آن شود. آن مى شود. بورژوازى ايران البته راه ديگرى غير از پيش برد بين-المللى پول خواهد بود و بخشا دولت خود مجبور به اتخاذ نيز اضافه كرد. سياست هايى كه بخشا ديكته شده ى صندوق بايد 
مستقل از موضوعات و سوژه ها سازمان دهند. آن چه در ايران تشكيل شده اند (تك موضوعى) يا براى اين كه نيروى كار را مساله اين است، كه آيا تشكل هاى موجود براى يك امر معين وضعيت جامعه تاثير بگذارند، بحث ديگرى است. توانسته اند در پيش برد مبارزات كارگران و يا فراتر از آن بر مانع ايجاد اين تشكل ها مى شود. اما اين كه چقدر اين تشكل ها شكل گرفته، نشان مى دهد كه تنها سركوب دولتى نيست كه  پاسخ ٩: اين كه در همين سال هاى اخير چند تشكل كارگرى 
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كه عدم ساده تر قابل ارزيابى است. اما در مورد دوم، يعنى تالش براى زمينه بوده است. در مورد اول، موفقيت يا عدم موفقيت آنان در سال هاى اخير اتفاق افتاده، مخلوط سر در ُگمى در هر دو  بايد گفت  مقياس عمومى  مابه ازاى (نه الزاما امنيتى و سركوب). واقعيت اين است، كه بايد جنب وجود چنين تشكل هايى مربوط است به اوضاع سياسى ايران سازمان يابى كارگرى، در  تا  باشد  موجود  جامعه  در  فعالى  سياسى  تشكل هاى و جوش  شامل  تنها  اين  و  كند  پيدا  تشكل ها  در  را  يك كه اصالح طلبان حكومتى در آن تعقيب مى كردند، اشتياق به كارگرى نيست. با عروج جنبش اصالحات، على رغم اهدافى خود  از  جزيى  مثابه  به  آن  تحقق  براى  تالش  و  بود. اگرچه اصالح طلبى آن دوره سازمان يابى  دارد. اساسا با شاخه اى از حكومت ايران تداعى مى شد، اما خواست حركت عمومى در جريان  و  داشت  جامعه  واقعى  نيازهاى  در  ريشه  اجتماعى، قرار مى گيرند. مثال چگونگى حل مساله ى بيمه هاى اجتماعى، شده باشند؛ ديدگاه هايى كه در پيوند با مسايل مبرم و دوره اى ممكن خواهد بود كه ديدگاه هاى جا افتاده اى در جامعه طرح نكته اين است كه گسترش و تعميق سازمان يابى سراسرى، وقتى سوخت و ساز اين حركت را تقويت كنند. آلترناتيوهاى ديگر سياسى و اجتماعى، قدرت آن را دارند كه دولتى رمق سابق را براى اعاده ى قدرت اين جنبش دارد و نه محدود شد، هر چند نيازش از بين نرفت. امروز نه اصالح طلبى صورت گرفت، بعدا با سركوب و افول جنبش اصالحات بسيار تالش هايى كه در اين زمينه در حيطه ى سازمان يابى كارگرى اصالحات  و  سياسى  ــاى  آزادى ه مساله ى  حل  دنبال چه هاى خاورميانه، چگونگى اجتناب از جنگ و مخالفت با تروريسم، چگونگى برخورد با معضالت ناشى از بحران هاى سياسى در چگونگى  و  ناتو  و  آمريكا  مقابل  در  ايستادگى  در حال حاضر ندارد، بلكه خود بايد منشا ايجاد چنين تحولى شود. و وقوع كارگر در شرايط فعلى مابه ازاى سياسى فعالى در درون جامعه منسجم است. يا به عبارت ديگر، فعل و انفعاالت درون طبقه ى جامعه ى ايران به داليل مختلف فاقد اپوزيسيون سياسى شكيل و و دستگاه سركوب اش چندان دشوار نخواهد بود. مسايلى خواهند شد كه بازپس گيرى دستاوردشان براى دولت تشكل هاى بزرگ و سراسرى، اگر هم شكل بگيرند، مشغول مرتجع منطقه اى شان... در غياب حركت ها و پاسخ هاى بزرگ، چگونگى  كه  نهادگرايانه اى  شيوه هاى  با  تحولى  كار كالن تصور است. تشكل هاى كارگرى موجود در پيش گرفته اند، به سختى قابل چنين  توان  ايران  بورژوازى حاكم  كه پيش تر اشاره شد، كه  مى رسد،  نظر  به  ندارد.  را  خود  منافع  راستاى  در  را ضرورى مى دانم، كه بحث اين نيست كه كوتاه مدت نمى تواند منشا تحولى چشم گير در جامعه شود. متاسفانه طبقه ى كارگر هم مشغول كارهايى است كه الاقل در حتا  نكته  اين  اين تاكيد  ابدا! مساله  فاقد ارزش است،  تك است، كه روح دوران را بفهميم. دوره ى حاضر، دوره ى طرح تشكل يابى تك موضوعى  تشكل  و  موضوعى  تك  مبارزه ى  و  است  كالن  گره نخورد، راه به جايى نخواهد برد. آن چه كه سال ها پيش موضوعى مادام كه به افق هاى بزرگ تر و راه حل هاى جامع تر مسايل 

نوين به آرزوها و برنامه هاى كالن نياز دارد.ما تحميل كرده است. در مقابل اين برده دارى نوين، بشريت اقتصادى و فرهنگى، و چه در خلع سالح سياسى و فكرى بر برده دارى را چه در هيات جنگ و كشتار، چه در هيات فقر كشيدن بسيارى از بديهيات روزمرهئى جامعه اى است كه اين مردم جهان است. تقابل با چنين شرايطى مستلزم به زير سئوال مى شد، امروز واقعيت روزمره ى زندگى بخش هاى بزرگى از به عنوان خطر برده دارى نوين در جامعه ى سرمايه دارى تلقى 
باشد.  پاسخ ١٠:  فكر مى كنم در خطوط ُكلى به اين سئوال جواب  نكته ضرورى  بر چند  تاكيد  شايد  اين حال  با  يا سوريه و تركيه و ايران. اگر دريافته باشيم، را دريابيم؛ مستقل از اين كه اين وقايع در انگليس و فرانسه من امروز مهم است، اين است كه معناى وقايع در حال وقوع درانداختن طرحى نو در سر داشته باشيم. آن چه كه به نظر هستند؛ چه ما خواهان حفظ وضع موجود باشيم و چه سوداى و بشر را سرمايه و سرمايه دارى رقم مى زند، موضوع فعاليت طرح مطالبات و اشكال مبارزاتى، مادام كه سرنوشت جامعه داده ام،  رابطه اى هست، كه بين سه شغله بودن و گشت پهپادها در آسمان و حضور اتفاق مى افتند  داعش  آدم ُكشى  و  در خليج  آمريكا  جوالى ٢٠١٦و چه نوع اش را نمى خواهيم. است و اين يعنى طرح اين كه چه نوع جامعه اى مى خواهيم سئوال پيش طرح شد. دوره ى حاضر، دوره ى طرح مسايل كالن محكم ترى مى خواهد. و اين يعنى همان نكته اى كه در پاسخ به يا به عبارت ديگر، موفقيت در چنين عرصه هايى، پشتوانه هاى زندگى مردم قد علم كرد. اما امروز ديگر اين كارساز نيست. اين كه آشكار و با صراحت عليه هر گونه دخالت مذهبى در كه خواهان جمع كردن بساط آمريكا و ناتو از منطقه شد، بدون اسالمى را در جنگ هاى منطقه اى زير سئوال برد، بدون اين لغو قراردارهاى موقت كار بود، بدون اين كه حضور جمهورى شرايط بهتر زندگى داشته باشيم. پيش تر شايد مى شد خواهان آن وقت قاعدتا بايد واكنش هاى ديگرى براى دست يابى به ناوگان 

*  *  *
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و چشم انداز پسا«برجام»  مبارزه ى طبقاتى     در ايران  ناصر پايدار     

پروسه ى طوالنى  از  لحظه اى  تفاهم نامه،  انعقاد                 و آمريكا  بورژوازى  و ستدهاى  داد  حال  عين  در  و  مى كنيم. دارند، اما ريشه هاى واقعى مناقشه را تعيين نمى كنند. اين روى كردها، بيش از حد جنجال شده است. مسايلى كه واقعيت جهانى حكومت دينى يا اجبار بورژوازى آمريكا و غرب به تقابل با ايدئولوژيك بودن جمهورى اسالمى، استراتژى رژيم براى گسترش صورت گرفته است. مسايلى مانند «غرب ستيزى» پان اسالميست ها، را به اين خاطر مى آورم كه حول ريشه ى مناقشه، وارونه بافى زيادى بسيار صريح و به كرات با امثال «كاتم» در ميان نهاده بودند. اين نكات آمريكا مى شد، خمينى و جناح وى آمادگى خود براى اين پيوند را طيف موسوم به «ليبرال» حاكميت نبود كه خواستار هم پيوندى با اميدوارى و شور و شعف مى بخشيد. در سوى ديگر ماجرا هم فقط قتل عام هر ميزان سرمايه ستيزى كارگرى به ُكل بورژوازى آمريكا آمريكايى قند آب مى نمود و ظرفيت بخش پان اسالميستى آن براى كمونيسم ستيزى ُكل اين رژيم در دل هر سرمايه دار و دولت مرد نسخه پيچى آمريكا، در درون قدرت سياسى جديد حضور مى يافتند. نهضت آزادى با پيشينه ى تمايل به انحالل سرمايه دارى ايران در نظم اسالمى براى بورژوازى آمريكا گزينه ى مناسبى بود. جبهه ى ملى و بين المللى خود مى ديد، اما با حتمى شدن سقوط شاه، جمهورى رژيم شاه را گزينه ى بسيار مطلوبى در چينش استراتژى تسلط طلبى دهنده ى جمهورى اسالمى خود را ضد آمريكايى مى ديدند. اولى سبعيت فاشيستى دولت بورژوازى ايران داشتند و نه نيروهاى تشكيل نه حاكمان سرمايه دارى آمريكا ضديتى با اسالم و اسالمى بودن و و پيچ و خم ساليان دراز آن توضيح داد. به آغاز ماجرا برگرديم. پشت ميز مذاكره را بايد با رجوع به استخوان بندى اصلى مشاجره دولت جمهورى اسالمى بود. عوامل واقعى سوق دادن طرفين به كشمكش ها  سرمايه دارى صحبت  دنياى  در  دولت ها  اختالف  از  و ما  نظام، كشمكش ها مى توانند توجيهات  اين  تسلط  دولت هاى ديگر، راه اين سهم خواهى ها را در كوبيدن طبل اختالف جنگ ها است. چرا جمهورى اسالمى بر خالف رژيم شاه يا بسيارى سرمايه ى جهانى، بنيان واقعى مشاجرات، توافقات، هم زيستى ها و راستا، احراز حصه ى هر چه موثرتر در ساختار قدرت و حاكميت ارزش هاى توليد شده توسط طبقه ى كارگر بين المللى و در همين بدون هيچ استثنا يك چيز است. مطالبه ى سهم افزون تر در اضافه پوشش هاى متنوعى پيدا كنند، اما شالوده ى ُكل آن ها در همه جا و در سيطره ى 

اساسى جهت گيرى ها اين تمايز باز هم در شالوده ى خود ربطى به باورهاى عقيدتى نداشت. استقرار دولت اسالمى، كه پيش از آن نيز پاى بند گزينه ى اول بود. و هست، اما بخش مهمى از طبقه ى سرمايه دار ايران نه فقط پس از جناحى از جمهورى اسالمى در همه ى دوره ها مدافع راه دوم بوده خود قابل گفت وگو است. بخشى از بورژوازى ايران و بر همين پايه، و نه مسالمت با بورژوازى آمريكا ديد، موضوعى است كه در جاى  كننده ى  تعيين  كجا  هيچ  در  متمايز سياسى نيستند. حتا در درون يك طبقه، تمايزات منافع اقتصادى و موقعيت ايدئولوژى ها  با ميان ساكنان جامعه برخوردار شد، از اسالم به عنوان برج قدرت اين بخش بورژوازى از بهترين فرصت براى گسترش پايه هاى نفوذ بوروكراسى دولتى، حوزه ى موسوم به «خدمات» شروع به رشد كرد. جوار اليه ى مسلط اين طبقه در كليه ى عرصه هاى توليد، تجارت، در طول دهه هاى چهل و پنجاه خورشيدى، اليه اى از بورژوازى در را پديد مى آورد. اجتماعى اليه ها و گروه ها است كه روى كردهاى  اين طيف در رقابت  را كرد.  بردارى  بهره  اين دليل كه بخش مسلط و حاكم طبقه ى خود، مجبور بود به سياق پيشينيان ايدئولوژيك حداكثر  به  تشكيل متفاوتى پيدا كرد. در اين دوره، همين طيف مالك عظيم ترين بخش بود. آمريكا گريزى اين بخش بورژوازى در رژيم اسالمى پيچ و خم جناح حاكم، شريك مستقيم و مورد حمايت اياالت متحده و غرب وطنى و غير وطنى طيلسان غرب گريزى پوشد؛  اجتماعى شد و جناح مسلط قدرت سياسى را  اساس «سرمايه ى اجتماعى» ايران مى شد، كه مثل سرمايه ى اجتماعى كه نيازهاى ماندگارى سرمايه دارى اقتضا مى كرد. طرف جدال در خود را بر سطر سطر حوادث مى كوبيد و رژيم را به آن جا مى راند چرخه ى اقتصاد كشور بود كه مهر فشارها، مخمصه ها و اراده ى نبود كه سرنوشت ماجرا را رقم مى زد. بالعكس زيربناى مادى و با تناقضات غيرقابل حل مواجه شد. در اين ستيز و رقابت، رژيم در سطح جهانى به كار گيرد، اما رژيم در پيگيرى بخش دوم هدف، كارا براى تضمين بقاى خود در داخل و سهم سود و قدرت افزون تر جمهورى اسالمى كوشيد تا مخالفت با آمريكا را به صورت سالحى به حساب مى آمد.و كار مطالبه ى هر چه بيش تر سهام سود و قدرت در سطح جهانى كارگرى و كمونيست ها يا هر نيروى سرنگونى طلب بود و هم ساز مى داد. از اين جا به بعد، آمريكا ستيزى هم سالح سركوب جنبش سرمايه ى 

پاسخ ١:
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واسطه اى و سرمايه اى بوده است. كاالهايى كه در هر دو حالت، اختصاص داشت، ٨٩ درصد ديگر يا ٥٨ ميليارد دالر آن كاالهاى كمى بيش از هفت ميليارد دالر يا يازده درصد به كاالهاى مصرفى ساالنه ى كشور به حدود ٦٥ ميليارد دالر رسيد. از اين رقم فقط سال ١٣٩٠، در دوره ى دوم رياست جمهورى احمدى نژاد، واردات نگاه ساده اى به آمارها، موضوع را مقدارى روشن تر مى سازد. در و ستد كاالهايى است كه بخش ثابت سرمايه را تشكيل مى دهند. در پهنه ى مبادالت تجارى بين المللى حياتى است، سرنوشت داد بازرگانى خارجى هر كشور تعيين مى كنند. آن چه براى بورژوازى بودن آدم ها برايش واجد جايگاهى نيست. ثانيا: سهم اندكى را در ُكل براى بورژوازى در درجه ى چندم اهميت هستند؛ زيرا كه اصل زنده زندگى روزمره ى انسان ها صحبت نمى كنيم. اين بخش كاالها، اوال: از مشكالت محاصره ى مواد غذايى و دارويى و پوشاك و نيازهاى بر سر  داد و ستد كاالهاى مصرفى بين ايران و بازار جهانى نيست. در بطن پويه ى سامان پذيرى سرمايه ى جهانى پيش مى برد. بحث هر كشور ديگر دنيا، پروسه ى هر دور ارزش افزايى و بازتوليدش را 

از كاال آن را تعيين مى كنند. بورژوازى و دولت اش براى بازتوليد ساالنه ى تشكيل دهنده ى بخش ثابت سرمايه اند و اجزاى  گردشى و استوار  به واردات چنان حجم عظيمى  هالكت زاى ايران از اين لحاظ در جرگه ى بخش هاى آسيب پذيرتر سرمايه ى در مقابل فشار اين نوع محاصره ها، متفاوت است و سرمايه دارى معرض فروپاشى قرار مى دهند. ظرفيت سرمايه ى اجتماعى كشورها، سراسرى اعمال شوند، پويه ى بازتوليد سرمايه دارى يك جامعه را در دقيقا همين جا قرار دارد. تحريم ها هنگامى كه در سطحى گسترده و هسته ى اصلى فشار تحريم ها يا محاصره ى اقتصادى، در دنياى روز، اقتصاد سرمايه دارى را به دنبال داشت. نيازمند بود و هر اختالل در تهيه ى اين ميزان، مختل شدن چرخه ى سرمايه ى اجتماعى كشور  آشيل  پاشنه ى  اين  آمريكا  بورژوازى  است.  منطقه ى خليج بهره گيرى از آن را يك برگ بسيار تعيين كننده ى بازى در مقابل جمهورى اسالمى را بسيار خوب مطمح نظر داشت و از همان اول، جهانى  تسلط جوى خود در  استراتژى  تنظيم  در  و آسياى ميانه ديد. سرمايه ى اجتماعى ايران براى تهيه ى اجزاى رژيم و 

اياالت متحده و عناصر دورانديش هيات حاكمه ى آمريكا نبود. اين را حتا جنگ رژيم ايران و جنجال هاى به ظاهر آمريكا ستيزانه اش، خاص اوباما به برد تاثير تعيين كننده ى اين راه برد، در مقابل زيادت خواهى-هاى آن ها را حتا برابر و شايد هم بيش تر سازد. درك اين نكته و توجه مبادالت را تا هر كجا كه بخواهد دچار اختالل كند و هزينه ى تامين امكان را داشت و دارد كه متناسب با نياز كشمكش ها، روند اين بسيار عظيم با سرمايه-ى جهانى محتاج است و دولت آمريكا اين متشكله ى بخش ثابت خود در هر دور ارزش افزايى، به مبادله اى  جمهورى محاسبات دولت هاى مختلف آمريكا، فقط استخوان بندى گسترده از همين جا ناشى مى شد. تفاوت ميان افغانستان و عراق با ايران در دولت بوش دوم از خيال حمله ى نظامى به جمهورى اسالمى، شايد مى فهميدند. اگر نه اصلى ترين دليل، اما حداقل يك دليل مهم اجتناب افروزترين و درنده ترين چهره هاى قدرت سياسى  ميليتاريستى  نيرومند  بسيج  قدرت  يا  نظامى  محكم  در مقايسه ى با عراق، در سطحى بسيار پيش رفته تر قرار داشت. به اسالمى نبود. سرمايه دارى ايران نه در قياس با افغانستان، كه حتا و 

حزب اهللا لبنان را  تشكيل داد و به يك ارتش نيرومند در منطقه تبديل دهند. دولت اسالمى پيگيرى اين كارها را با همه ى توان دنبال كرد. اندازى برنامه اى آكنده از جنجال، كارهايى بود كه مى توانستند انجام برخى جوامع آفريقايى، آسيايى، به ويژه خاورميانه اى و سپس راه از گرسنه ترين، مفلوك ترين و عاصى ترين عناصر لومپن پرولتارياى از همان سالح آمريكا ستيزى براى سازمان دهى فاشيستى اليه اى آلترناتيوهاى زيادى براى مقابله در اختيار نداشتند، استفاده بيش تر رقيب و ابعاد فاجعه بار آسيب پذيرى خود را متوجه گرديدند. آن ها نمى فهميدند، سران رژيم اسالمى نيز خيلى زود بُرد كارايى راه برد اما قدرت تاثير اين برگ بازى ها را فقط حاكمان سرمايه دارى آمريكا به نوعى و در سطحى آن ها را بازى مى كردند. بازى مهم به حساب مى آمدند و هر كدام از دولت هاى اين كشور با خود حمل مى كرد. همه ى اين ها براى بورژوازى آمريكا، برگ شكل كاالهاى نيم ساخته و سرمايه اى تفاوت هاى تعيين كننده اى و ستدهاى بازرگانى ساالنه يا حجم واردات مستمر سرمايه اش، در لحاظ ادغام در سرمايه ى جهانى فرسنگ ها جلوتر بود. حجم داد 

كارگران در شمار عظيم بيكاران رُخ نخواهد داد؛ از كوه فقر و فالكت حتا در صورت تحقق تمامى اين خياالت هيچ تقليلى  كثير  جمعيت  شد؛  نخواهد  كم  چيزى  كارگر در وضعيت دارو و درمان و آموزش كارگران هيچ بهبودى زاغه نشين پيرامون شهرها رو به كاهش نخواهد رفت؛ كارگران  بزرگ ساالن  و  كودكان  شمار  نمى افتد؛  نيست، اعتياد، فحشا و فساد ادامه خواهد يافت؛ شمار كودكان كار كارتون خواب اگر زياد نشود، كم نمى گردد. رشد سرطانى اتفاق  اين ها شعار  افزايش مى يابد؛  كاهش كه  دوران نه  نيست.  توخالى  ادعاى  نيست،  به پايان رسيده است...اشتغال زايى سرمايه به شيوه ى سابق براى هميشه غيب گويى 
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از نمود؛ ارتجاعى ترين اپوزيسيون هاى دينى ضد رژيم بعث عراق را  در مسلح ساختن آن ها  قرار داد و  و روسيه، آل خليفه در بحرين پرداخت؛براى تحكيم مناسبات خود با رژيم صرف هيچ هزينه اى دريغ نكرد؛ به تقويت گروه هاى شيعى مخالف مورد بيش ترين حمايت ها  التين، چين  آمريكاى  برخى دولت هاى  عمان،  مى توانست چه «جنبش فلسطين» نام دارد، توطئه ها نمود و فعاليت ها كرد؛ در هزينه هاى سنگين را متحمل شد؛ در جست وجوى جاى پا در آن سوريه،  كه  ديگر  كجاى  هر  و  سودان، سومالى  كويت،  فشار نقشه ها را اجرا كرد و به يُمن اجراى آن ها، موفقيت هاى نه چندان امتيازات بيش تر از رقبا، چيز ديگرى نبود. جمهورى اسالمى اين و حصول سهم افزون تر در ساختار قدرت سراسرى سرمايه يا كسب كارا ساختن هر چه بيش تر موقعيت بين المللى خود و باج خواهى خود نيز متمركز گرديد. هدف اين پروژه، سواى تحكيم، توسعه و راستا و به عنوان مكمل اين نقشه ها، بر گسترش پروژه ى هسته اى دست به كارهاى مختلف از جمله عمليات تروريستى بزند. در همين نظم نسخه پيچى آمريكا در خاورميانه و آفريقا و آمريكاى التين، ناراضى درون منطقه را سازمان دهد. به كمك اين ها براى اختالل دولت هاى عرب متحدش، شبكه اى سراسرى از اليه هاى اجتماعى اين طرح ها را پى گرفت. كوشيد تا حول محور ستيز با آمريكا و يمن،  زير  را  خليج  حاشيه ى  عربى  ممالك  آورد.  دست  به  براى چالش دولت ها و چالش نظم نسخه پيچى آمريكا مى شد.از سوى ديگر، در بيش تر كشورهاى خليج قادر به بى ثبات نمودن سوى، پروژه ى هسته اى خود را به ُرخ آمريكا و غرب مى كشيد و مطالبه ى سهم افزون تر در كيك سودها و قدرت ها داشت. از يك جمهورى اسالمى شد. از اين به بعد رژيم دو حربه ى اثرگذار براى در عراق، عمال ُكل خاورميانه و منطقه ى خليج ميدان قدرت نمايى فاتح واقعى جنگ آمريكا عليه عراق گرديد؛ با تشكيل دولت جديد چالش ها به دنبال سقوط رژيم صدام بسيار بيش تر شد؛ رژيم ايران استراتژى آمريكا در منطقه را با چالش هاى زيادى مواجه ساخت؛ اين قرار داد؛ دولت هاى اين جوامع را كم يا بيش دچار بى ثباتى نمود؛ كمى  تا حربه هاى خود  كدام كوشيدند  مناقشه هر  به هم ديگر را هر چه كوبنده تر به كار گيرند، اما پروسه ى جدال فراز طرفين  ايران،  از بورژوازى  بر و فرودهاى خاص خود را داشت. بخشى  بعد، ُكل تقالى خود را  از روزهاى پايان جنگ عراق به  از بازسازى چرخه ى فروپاشيده ى ارزش افزايى سرمايه ى اجتماعى ويژه  احتراز  محتاج  را  كار خود  اين  براى  و  متمركز ساخت  آمريكا كشور  متحد  دولت هاى  با  هم آوردى  از  گريز  اياالت آمريكاستيزى،  شده ى  ريزى  برنامه  نظم  با  جدال  از  فرار  و  منطقه،  دولت در  در  بورژوازى  بخش  اين  ديد.  دنيا  و  خاورميانه  در  ايران و دست يابى جنگ را مجبور به حداكثر تالش براى تعديل موثر مشاجرات نمى ديدند. از طرفين جدال در موقعيتى، غيرقابل تحمل قرار نداشتند و خود زيان ها و رعايت احتياط افزون تر ساخت. تا اين جا هنوز هيچ كدام از بورژوازى آمريكا را نيز ملزم به مدارا، محاسبه ى دقيق تر سود و روى آورد. روى كرد و اقداماتى كه طرف مقابل، به ويژه جناحى نشينى ها كرد. به جست وجوى ميانجى براى حل و فصل منازعات حدت كشمكش ها به تكاپو افتاد. شروع به امتياز دادن ها و عقب رفسنجانى، و بسيار بيش تر از آن در عهد خاتمى، براى كاستن از متحده  تابوت اصالح طلبى در  افروزترين بخش بورژوازى آمريكا به اهرم هاى اساسى قدرت، اين چهارميخ شدن 

امنيت سازمان و انفجارآميزتر شد. محاصره ى اقتصادى جمهورى اسالمى توسط وضع را بر هم زد. شعله هاى كشمكش از هر دو سوى، سركش تر  لباس آمريكا تنگ و تنگ تر گرديد. مصوبه هاى شوراى  ديگرى  از  آمريكا، يكى پس  به خواست  و  ايران  عليه  را بر شدت اين استيصال افزود. يكه تازى هاى جمهورى اسالمى در را به اندازه ى كافى اسير استيصال كرده بود. شروع جنگ سوريه غايت فاجعه بارتر جنگ جنايت كارانه عليه عراق، بورژوازى آمريكا خود نداشت. عوارض دهشت ناك حمله به افغانستان، پياوردهاى به مجادالت چنين شد. اما قطب ديگر مجادله نيز وضع بهترى از حريف را تنها چاره ى كار مى ديدند. وضعيت جمهورى اسالمى در پهنه ى قدرت رژيم، انجام سريع اين مذاكرات را مى خواستند و قبول آن را دنيال مى نمود. همه ى جناح ها، از جمله هسته ى اصلى ساختار به بعد، ديگر يك بخش بورژوازى ايران نبود كه مذاكره با آمريكا شد. چرخه ى توليد سرمايه دارى از هم پاشيد. از سال هاى ١٣٨٨ خفه كننده و محكم بر گردن سرمايه ى اجتماعى و رژيم ايران تبديل متوسل گرديد. اما هر كدام اين راه ها و راه حل ها به طناب دارى دور زدن تحريم ها و كاهش فشار آن ها بر چرخه ى اقتصاد كشور را مختل كرد. دولت احمدى نژاد به همه ى راه هاى ممكن براى و ستد ميان سرمايه ى اجتماعى ايران و بازار جهانى سرمايه دارى اجرا پوشيد. اين تحريم ها و مصوبه ها، تمامى مجارى متعارف داد ملل  آمريكا  متحد  يمن، بورژوازى عرب  و  و سوريه  لبنان  و  به «بهار عربى»، تبديل شدن دخالت گرى امپرياليستى آمريكا، انگليس، فرانسه و متحدان آن ها  «فصل الخطاب» بودن قدرت آمريكا به شك انداخت. عواقب شوم دچار وحشت ساخت و حكام اين طبقه در خاورميانه را نسبت به عراق  مى كردند. مجادالت چندين ساله و به كارگيرى اهرم هاى فشار عليه هم ديگر، مدارا و مماشات با جمهورى اسالمى ديد. هر دو طرف در ادامه ى دچار آشوب نمود. آمريكا براى چالش اين وضعيت خود را نيازمند همه شرايط متعارف تسلط استراتژيك آمريكا بر اين بخش جهان را تسليحاتى و مالى اين وحوش بورژوا اسالمى و حوادث ديگر، همه و تبديل شدن متحدان سنتى بورژوازى آمريكا به منابع اصلى تغذيه ى جبهه النصره، الشباب، فجر ليبى، القاعده و ده ها اختاپوس مشابه، بدون هيچ عنان نيروهاى هولوكاست آفرين نوع داعش، بوكوحرام، ُدمل هاى ذاتى ماالمال از عفونت سرمايه دارى و طغيان فاجعه بار شمال آفريقا و نيمى از خاورميانه به كوره هاى آدم سوزى، باز شدن در شورش ها و عصيان هاى موسوم  جست وجو  خروجى  راه  كه  بودند  افتاده  ورطه اى  هيچ  پاسخ ٢: مساله ى هسته اى به طور فى نفسه و جدا از استراتژى   براى امضاى يك آتش بس موقت گرديد.     چه در ظاهر بنياد مناقشه تصوير مى شد، در عالم واقع لنگرگاهى ديگر هيچ كدام طرفين قادر به تداوم آن به شيوه ى سابق نبودند. آن و تعيين سرنوشت كشمكش تبديل شد. كشمكش فرساينده اى كه مساله ى هسته اى به سوژه اى براى آزمون قدرت جدال، بده و بستان به  فقط  نه  اسالمى،  جويانه ى جمهورى  ستيزه  و  مساله ى اتمى توسط يك دولت تا جايى كه به مخاطرات اين پروژه براى نمى توانست باشد. مجرد فعاليت هاى هسته اى يا حتا توليد سالح كه حتا سوژه اى براى موضوعيت مذاكره و گفت وگوى آن ها هم دليلى براى مناقشه ى طوالنى اين رژيم با بورژوازى آمريكا نبود، سهم خواهانه  مطلقا  است،  مربوط  دنيا  ساكنان  جان  امنيت  و  زندگى 
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پيشين تاريخ سهمگين تر است. هولوكاست آفرينى، كشتار و انهدام زندگى بشر توسط بورژوازى انسانى درصد بسيار ناچيزى را تعيين مى كند، اما ابعاد جنگ افروزى، به اين فكر كنيم، كه ُكل ُعمر سرمايه دارى در تاريخ حيات جوامع بورژوازى آمريكا يا بورژوازى هيچ كشور ديگرى نبود و نيست.  از تمامى دوره هاى  كه مبارزه با هسته اى شدن كشورها در انبارهاى خود بر هم انباشته اند، به وقوع پيوسته است. حجم تسليحات هسته اى كه همين مدعيان تالش براى «صلح آميز» ساختن پروژه ى هسته اى جمهورى اسالمى هم توسط بورژوازى آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه و ممالك مدعى اضافه كنم كه عظيم ترين بخش اين بربريت ها و جنگ افروزى ها ميليون ها بار  اين  از  است.  كافى  زمين  كره ى  ُكل  بار  صدها  تخريب  تا همين لحظه ى هسته اى را در اختيار دارد. همه ى اين سالح ها را به كمك مستقيم در يكى از آشوب زده ترين مناطق جهان، عظيم ترين حجم سالح هاى بگذريم، دولت اسراييل يكى از درنده ترين دولت هاى سرمايه دارى براى  و آمريكا  آمريكا فراهم ساخته است  آفرينش مغزى انسان ها هيچ چيز ديگر نيست. امنيت ساكنان منطقه و دنيا هستند، سواى بدترين شكل شست وشوى گويا آمريكا يا شركاى او نگران خطر برنامه ى هسته اى ايران براى دولت را وتو كرده است. به اين ترتيب، هر كلمه اى درباره ى اين كه حاضر حدود چهل قطع نامه ى شوراى امنيت سازمان ملل عليه اين بورژوازى  در  اسالمى  جمهورى  نقش  پردازيم.  دوم  موضوع  امپرياليست هاى رژيم شاه براى احراز هژمونى و نقش برتر در منطقه به هر كارى تسلط طلبى جمهورى اسالمى مشكل مهم دولت آمريكا نبوده است. جدى داشته است. اما از ياد نبريم، كه حتا در اين قلمرو نيز اصل و مجبور ساختن جمهورى اسالمى به آمدن در پاى ميز مذاكره تاثير تنگ تر ساختن هر چه بيش تر حلقه ى محاصره ى اقتصادى ايران و حوزه ى خليج، قطعا بر پافشارى روزافزون اياالت متحده براى بحران آفرينى ها، فشار ُكل ُرخ دادها بر موقعيت آمريكا در خاورميانه بحران هاى منطقه، تصادمات ميان متحدين ديرينه ى آمريكا با اين به  مورد قبول  انجام مى داد،  آن چه  اولخاص محاسبات آمريكا در رابطه با اين مذاكرات عبارت بودند از: با همه شدت و وسعت اش به پشت ميز مذكره فرا راند و به طور كه پيش تر اشاره شد، اما داده ها و شرايطى كه پويه ى مناقشات را آمريكايى بود. مشكل اساسى آمريكا با جمهورى اسالمى همان است دست مى زد و 
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مذاكرات،  پويه ى  شروع  بر  مستولى  شرايط  واقعى  تعيين كننده اى را عليه هم در دست داشتند. طبيعى است كه در همين آشيل ها و ضعف ها بودند و از سوى ديگر برگ هاى بازى بسيار هم دولت جمهورى اسالمى از يك سوى زير فشار بدترين پاشنه را بايد در شعاع تاثير مولفه هاى باال كاويد. هم بورژوازى آمريكا و موقعيت طرفين مشاجره و نقاط ضعف و قوت بسيار مهم هر كدام مفصل بندى 
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براى بخش وسيعى از كشور را در رفتن پاى ميز مذاكره، تن دادن به خواست هاى طرف بحران اقتصادى و فروپاشى چرخه ى بازتوليد سرمايه ى اجتماعى جمهورى اسالمى يگانه راه فرار از سقوط هر چه مهلك تر در ورطه ى بده و بستان هاى هر چه مقدورتر را نياز و اجبار طرفين مى ساخت. جا آن بود، كه ُكل اين وجوه قوت و ضعف نه چالش افزون تر، كه آسيب پذيرتر و شكننده تر داشت. يك نكته ى مهم ديگر در همين چينش قوا و تنگناها، باز هم جمهورى اسالمى موقعيتى از همه لحاظ  اسالمى از اين حد فراتر مى رفت. اصالح طلبان حكومتى و اقارب اعتدال طبقه ى بورژوازى ايران و جناحى در ساختار حاكميت رژيم اسالمى مقابل و دادن امتياز مى ديد. اهميت مساله  فاشيسم  اصلى  و  ديرين  جنبانان  سلسله  كه  آن ها  و بورژوازى، كاشفان قديمى آمريكاستيزى به عنوان ساز و كار چالش گراى  ايران  سرمايه دارى  استراتژيك  انحالل  اكنون  بودند،  كه سازد. به اين معنى، كه سلسله جنبانان بتواند، زادراه تحقق خواست خويش جمهورى اسالمى را تا هر كجا كه بحران آفرينى هاى خود و رقبا يا ُكل آماده مى نمود تا حاصل ساليان دراز را بسيار مغتنم مى شمرد و خود را مى نمودند. اين جناح رژيم، فرصت قدرت سياسى سرمايه در ساختار نظم نسخه پيچى آمريكا را دنبال مخالفان  نمايد  متقاعد  را  حريف  و جناح  زيادت خواهى ها  برخى  از  از بايد  و  منطقه اى خود  تازى هاى  سال هاى آمريكاستيزانه دست بردارند. از منظر ادامه ى جار و جنجال هاى توخالى يكه  در  آمريكاستيزى  راه برد اينان،  يك  رژيم  استقرار  كارگرى رهايى بخش كارساز بوده است؛ زيرا نخست  جنبش  و  كمونيسم  فاشيسم خطر  سر  از  را  مخالفان  ُكل  نه فقط تاريخ مصرف اش اسالمى سرمايه رفع مى كرده است، و  منتسب خود تبديل شده است. ديگر نه فقط به سر رسيده است، كه حتا به ضد اما اينك  براى  مناسبى  مهندسى دامنه ى محاسبات خود را از اين حد فراتر مى بردند. آن ها با چينش و آسياى ميانه را به چالش نمى كشيد!! اوباما، و جناح هم راهش، غالف مى نمود!! و استراتژى سيادت اياالت متحده در منطقه ى خليج جمهورى اسالمى را به موقعيتى مى راند كه شمشير بحران آفرينى را محاسبات اوباما و تيم وى، تحريم ها هر چند حلزونى و درازمدت، به سوى ديگر ماجرا و انتظارات دولت آمريكا نگاه كنيم. بر پايه ى به دنبال آورده است. آنان نيست، كه فروپاشى كامل چرخه ى اقتصاد سرمايه دارى را هم ساختن كارگران و كمونيست ها به آمريكا و نجات سرمايه از دست مستمسك  حتا  كه  مى گرفتند،  نتيجه  هم  كنار  مختلف  براى شان اساسى مى شد. كليد اين مهندسى را مى توان پيدا كرد. در اين گذر، انجام دو كار تغييرات جدى در ساختار رژيم اسالمى هم براى شان امكان دارد و مولفه هاى 
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سياسى تيم اوباما، چشم انداز نتيجه ى اين «ديپلوماسى» را تا آن جا بسط   قدرت  يك  به  اسالمى  جمهورى  شدن  تبديل  كه  بين المللى پيگيرى اين هدف ها مى ديد. ساز و برگ مناسبى، كه آمريكا را در قرار مى داد. دولت اوباما مذاكرات هسته اى را ساز و برگ كاراى ديگر را زير فشار افكار عمومى متوهم به اصالح طلبان حكومتى را هم به نفع جناح موافق ارتباط با آمريكا بر هم مى زد و جناح اجتماعى ايران را دچار فروپاشى مى كرد، آرايش قواى درون رژيم محاصره ى اقتصادى در همان حال كه چرخه ى بازتوليد سرمايه ى هم پيوند با منافع آمريكا را مقدور و محتمل مى ديد. در نگاه اينان، مى داد  اجماع  يك  سازى  جمهورى فراهم  قراردادن  فشار  زير  اسالمى يارى مى داد. براى 
تيرهاى  همه ى  اگر   :٣ پاسخ    هدف بر  مريكا  آ روز  ن  كما جمهورى حا بايد  گاه  آن  تسلط مى نشست،  با  منطبق  رژيمى  به  نظم اسالمى  در  آمريكا  بــورژوازى  خليج طلبى  منطقه ى  و  جهانى  شرايطى، سرمايه ى  چنين  در  مى شد.  رژيم تبديل  هژمونى طلبى  اساس  با  مى كرد. كه حتا تصور آن هم متحدان منطقه اى نداشت، اما نه فقط وقوع اين احتمال، ايران در خاورميانه و خليج مشكلى آمريكا  وحشت  دچار  را  اعتراضى واكنشى كه در طول دوره ى مذاكرات آمريكا  كمپين  بوديم.  و شاهدش  گفت وگوها  روند  عليه  احساس چشم انداز توافق طرفين جنجال آميز اسراييل  و  نارضايى  حجم  اما  ممالك شد،  با  قياس  در  اين كشور  هياهوى عربى ساحل خليج ده ها بار كم تر بود. اسراييل در اين گذر متحمل خطر  مى دانست.  خوب  را  اين  نتانياهو  دولت  نمى شد.  سرمايه هاى آمريكايى و اروپايى قابل وثوق تر بود. با همه ى اين ها، منطقه را ايفا مى كرد، از همه ى دولت ها به آمريكا نزديك تر و براى چالش اين معضل را در آن ها تقويت مى كرد. شاه نقش قدرت برتر رابطه ميان رژيم شاه و ممالك عرب حاشيه ى خليج هم احتمال مى يافتند. تجربه ى تاريخى امپرياليست هاى آمريكايى در منطقه، از رصد گام به گام اين نارضايى ها، خود را قادر به تعديل و حل ماجرا مى ديدند. با همه ى اين ها، اوباما و دولت مردان هم راهش ضمن شدن آمريكا با جمهورى اسالمى را خطرى جدى براى آينده ى خود را كشورهاى حاشيه ى خليج داشتند. اينان بودند، كه هر ميزان هم سو بورژوازى آمريكا و امتيازگيرى آن ها از هم ارجاع داد. معضل اصلى مخالفت او را بايد به رقابت هاى درونى ميان بخش هاى مختلف ضرر 
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منطقه و در سير ُرخ دادهاى روز اعتنايى داشته است. موقعيت اقتصادى قطر و امارات با گذشته فرق سرمايه دارى عربستان سعودى در طول اين چهار دهه، رشد قابل تاريخى انبوهى، دوره ى حاضر را از آن زمان جدا مى ساخت. را داشت، اما مشكل مهم آن بود كه تحوالت اقتصادى، سياسى و ايران را پذيرا بودند. بورژوازى امپرياليستى اياالت متحده اين تجربه كشورهاى خليج سواى عراق و بعدها حتا عراق، موقعيت هژمونيك  اين ها در  كدام  است. هر  دهه جوامع مذكور، اهميت قبول اين ريسك را مشخص مى كند. ايران مقايسه ساده ى سرانگشتى ميان موقعيت سرمايه دارى ايران و ُكل مى كردند كه آزمون مساله به همه ى ريسك هاى آن مى ارزد. يك انقياد راه ديگرى ندارند. به عالوه، اين را هم وارد محاسبات خود اين رژيم به هم سازى با نظم طراحى شده آمريكا، سواى سازش و آن ها در صورت تغيير روى كرد جمهورى اسالمى و مجبور شدن استراتژيك خود نمى ديدند. شايد مى انديشيدند كه متحدان عرب جمع و تفريق ُكل اين داده ها، وجود آن ها را خطرى براى محاسبات هم جدا مى كنند، اما به نظر مى رسد كه دولت مردان آمريكا ضمن تمامى اين تفاوت ها و مولفه هاى مشابه وضع آن روز و امروز را از خاورميانه به نيروهايى بازيگر تبديل شده اند، كه در آن زمان نبودند. كرده  تحمل چند  رغم  به  پول،  گزارش صندوق جهانى  اساس  طبقه ى فشار تحريم ها باز هم يكى از بيست اقتصاد بزرگ دنيا است. هر بر  استثمار  ارزش هاى حاصل  اضافه  از  ميلياردها دالر  موج صد سال كمونيسم ستيزى و كمونيست كشى و سركوب جنبش عظيم آكنده از موشك هاى دوربردش نقل محافل بين المللى است. و سازمان يافته ترين ارتش هاى منطقه و دنيا است. زرادخانه هاى از با ثبات ترين حوزه هاى انباشت سرمايه است. داراى عظيم ترين ساكن زاغه ها دارد، اما به يُمن ديكتاتورى فاشيستى دين ساالر يكى بيش از پانزده ميليون خاكسترنشين، كارتون خواب، بى خانمان و دارد. با اين كه به گزارش منابع رسمى، يازده ميليون و در عالم واقع دانش گاهى و شمار محققان و متخصصان يكى از باالترين نرخ ها را در مرتبه ى دوم دنيا قرار دارد. به لحاظ درصد درس خوانده هاى توليد كنندگان انرژى هاى فسيلى است و به لحاظ ذخاير گاز خود سودهاى طاليى نصيب صاحبان سرمايه سازند. يكى از عظيم ترين سرمايه داران كار كنند و نرخ اضافه ارزش هاى ١٢٠٠ درصدى و نرخ حاضرند با طوالنى ترين روزانه هاى كار به صورت شبه رايگان براى پرداخت هيچ ريال ماليات نمى باشد. ده ها ميليون كارگر دارد، كه بر روى سرمايه ها باز است و هيچ صاحب سرمايه در آن مجبور به پايه اى مورد نياز نظام سرمايه دارى اختصاص مى دهد. مرزهايش كارگر را بدون مطالبه ى هيچ ريالى از هيچ سرمايه دار به تاسيسات سال،  اسالمى اش  و  شاهشاهى  رژيم هاى  كارنامه ى  در  كشمكش هاى توام با بده و بستان هم قبول مخاطرات احتمالى را را به نظر مى آورد و قبول ريسك ماجرا را منطقى مى ديد. پيشينه ى قابل چشم پوشى نيست. بورژوازى آمريكا اين ليست طوالنى داده ها حاصل استثمار طبقه ى كارگرش به شريان سود سرمايه ى بين المللى ميان قطب هاى مختلف تاثير دارد و پمپاژ مستمر اضافه ارزش هاى بلوك بندى هاى هميشگى سرمايه دارى، بر روى كفه ى توازن قواى به چرخه ى اقتصاد سرمايه ى جهانى را مختل سازد. حضورش در دنيا را دچار آشوب كند و جريان انتقال سهم سنگينى از نفت منطقه دارد. از اين توان برخوردار است، كه يكى از مهم ترين آب راه هاى مى زند. در حساس ترين مناطق استراتژيك و جغرافيايى جهان قرار كارگرى 

پيوسته ى سياست خارجى شان هم پيوندى استراتژيك جمهورى اسالمى در همه ى سال هاى ُعمر توجيه مى كرد. دولت مردان آمريكايى به خاطر مى آوردند، كه جلب  جزء  و  كارشان  دستور  رژيم  مذاكرات، اين  شروع  آستانه ى  در  كه  مى آوردند  نظر  به  است.  دولت اسالمى سرمايه دارى ايران مى ارزد.  كه ريسك نارضايى عاجل متحدان به چشم انداز هم سوسازى آجل داشت. همه ى اين ها به دولت مردان بورژوازى آمريكا هشدار مى داد، آمريكاستيزى براى شروع مذاكرات هسته اى را در پيش روى خود آزادسازى گروگان ها، رسوايى ايران - كنترا، پيش گامى پرچم داران كندى، داد و ستدهاى سرنوشت ساز او با كارتر، با ريگان بر سر معامله با آمريكا هستند و دولت اوباما پرونده ى رجوع خمينى به حاكميت خود نشان داده بودند كه به گاه احساس احتياج، آماده ى از روزهاى پيش از تسخير قدرت سياسى گرفته تا تمامى دوره هاى چه آمريكا دنبال مى كرد، هم سويى كامل نشان مى دادند. سران رژيم ماجرا، بخش وسيعى از طبقه ى بورژوازى و رژيم ايران نيز با آن تفاهم نامه، باز هم مى تواند مورد استفاده قرار گيرد. در سوى ديگر هم  مى ديد كه سالح تحريم در هر شرايطى، از جمله پس از انعقاد رانده بود كه چاره اى سواى دادن امتياز نداشت. دولت اوباما اين را محاصره ى اقتصادى، رژيم اسالمى را به چنان موقعيت مستاصلى چشم انداز حصول اين هدف از هميشه محتمل تر شده است. سالح بوده 
فقط طول و عرض و سيه روزى ها ابعاد انفجارى پيدا كرده است. سرمايه دارى ديگر ندارد و ثانيا: جبر سرمايه به تشديد وحشت و دهشت ها و ويرانى ها اين سيه روزى ها هيچ چيز ديگرى براى بشريت در ظرفيت خود بدون بازگشت گرديده است كه اوال: سواى آفرينش لحظه لحظه ى است، كه سرمايه در بُن مايه ى هستى خود وارد يك فاز تاريخى بشر ناسالم يا شمار گرسنگان افزايش يافته است. سخن اساسى آن «يك درصدى و ٩٩ درصدى» شده اند؛ طبيعت تخريب، محيط زندگى نيست كه شكاف هاى طبقاتى تعميق شده است؛ سكنه ى كره  ى زمين گنديدگى و ويرانى آفرينى اين نظام قرار نمى گيرد. مساله صرفا اين مى گذارند، اما تمركز كالم آن ها بر روى واقعيت ذاتى فاز حاضر كثير «ماركسيست هاى» دانش گاهى بر اين وضعيت انفجارى انگشت ميزان منحط تر و فاجعه آفرين تر شده است. خيلى ها از جمله شمار و آمريكا، كه در سراسر جهان ميليون ها بار غول آساتر و به همان و فقر و دهشت مى آفريد. اين نظام اكنون نه فقط در اروپاى غربى سطحى از تكامل و تعميق تضادهاى درونى مى ديد، كه فقط خرابى خود قرار دارد. ماركس، سرمايه دارى قرن نوزدهم اروپا را مصداق بحران هاى اقتصادى در حادترين و متالطم ترين موقعيت تاريخى سرمايه ى جهانى به لحاظ تهاجم عوامل بروز، تشديد و توسعه ى و وضعيت حاضر خاورميانه به طور اخص را كنار هم قرار دهيم.چند شاخص مهم شرايط روز دنياى سرمايه دارى به صورت اعم چند صباح آن ها هم وجود ندارد. براى روشن شدن موضوع بايد مى آيند. نه فقط پايان يافتنى نيستند، كه احتمال تعديل يا فروكشى انحطاط، تضادهاى سركش و غيرقابل مهار نظام سرمايه دارى بيرون  پاسخ ٤: بحران هاى حاد خاورميانه از ژرف ناى بحران زدگى،  آن  به جاى  نمى آفريند،  اشتغال  وجود خود جراحى نموده است؛ ديگر نه فقط مدرسه و بيمارستان مانند بيمه ى بيكارى، بيمه ى درمان يا هر گونه رفاه اجتماعى را از بيكارسازى ها را توسعه مى بخشد. سرمايه تاريخا تحمل امكاناتى در هيچ كجا 
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پيمودن هاى طوالنى در فرسوده ترين بازگشت ناپذير باال سقوط نكرده است. جنبش كارگرى هم زير فشار به جنبه ى ديگر اوضاع روز نگاه كنيم. فقط سرمايه دارى به ورطه ى اين ها، زاد و ولدهاى انفجارى، ساعت به ساعت اين نظام شده اند.گرسنگى، بى آبى، بى بهداشتى، تخريب محيط زيست، جنگ و نظاير حفظ نرخ سودهاى مطلوب درو مى كند و تعطيل مى نمايد. فقر، نمى سازد، كه با شتاب تمام مدرسه ها و مراكز درمان را با هدف  برهوت  و  از دل زمين گيرى و فروماندگى افراطى كمونيسم لغو كار مزدى طبقه ى سناريوهاى بشرستيزى سرمايه دارى است و از سوى ديگر شاهد باال، دنيايى است كه از يك سوى ميدان يكه تازى فاجعه بارترين و بدترين موقعيت قرار گرفته است. برايند قهرى تقاطع دو روند ُگم راهه رفتن ها  مزدى واقعى اين طبقه است.  يا جنبش ضد بردگى  مركب خود، راه نيافتاده، شكار وحوش بورژوازى مى گردند. دولت ها و سازند، اما در برهوت عجز از سازمان دهى شورايى جنبش طبقاتى و تحقير ُخرد كننده ى سرمايه دارى مى خواهند خشم خود را ظاهر عاصى است. كارگران دنيا هستند، كه زير شالق گرسنگى، آوارگى حتا انواع فاشيستى اسالمى يا ناسيوناليستى آن ها هم توده ى كارگر ده ها گروه مشابه ديگر كه مى بينيم. پياده نظام همه ى اين طغيان ها، ده اسالمى از سنخ القاعده، طالبان، داعش، بوكوحرام، جبهه النصره و بدفرجام فاقد بار ضد سرمايه دارى يا عروج فاشيسم بشريت بر باد تا امروز شاهد وقوع آن ها بوده ايم. طغيان هاى توده اى توخالى و اين شرايط، محتمل ترين ُرخ دادها همان است كه از سال ها پيش كارگر  را  آن ها  نارضايى  موج  سرمايه،  فاشيستى  به جان هم منطقه و قطب هاى رقيب سرمايه دارى جهانى امكان مى دهد تا اين طبقاتى سرمايه ستيز را بر آن ها مى بندد و از سوى ديگر به دولت هاى انفجار قرار مى دهد و هم زمان راه هر نوع آرايش قوا و صف آرايى خانمانى و سيه روزى، جمعيت عظيم كارگران منطقه را در آستانه ى مى كند. از يك سوى با گسترش روزافزون فقر و گرسنگى و بى مى دوزند. سرمايه دارى شرايط حاضر را مستمرا توليد و بازتوليد مى سازند؛ و گروه هاى فراوانى چشم به حمايت آمريكا و غرب سازمان مى دهد؛ شمار كثيرى را عربستان و قطر و تركيه ارتش خود مى اندازند. بخشى را جمهورى اسالمى به عنوان ابزار قدرت خود را به جاى آن كه بر جان سرمايه افتد، بر هست و نيست خود آنان قدرت و ابزار تسويه حساب خود با هم مى كنند. آتش طغيان آن ها اپوزيسيون هاى  را  آنان  كارگران كنند،  قدرت اين وضعيت را به گونه اى بنيادى به چالش بكشد. به هر ميزان كه فقط جنبش كارگرى كشورهاى منطقه و جهان است، كه مى تواند دارد. راهى كه در عين حال تنها طريق انسانى پايان ماجرا است. خاورميانه و هر گوشه ى دنيا از شرايطى كه مى بينيم، فقط يك راه در همين راستا، پاسخ بخش دوم سئوال هم مشخص است. خروج آرامش و تعديل وضع موجود خيال بافى است. كارگر فاقد قدرت ميدان دارى است، وضع چنين خواهد بود. تصور سازند. تا سرمايه دارى هست و تا جنبش ضد سرمايه دارى طبقه ى اندازند و پياده نظام تسويه حساب و باج خواهى خود از هم ديگر انفجارها را بالى زندگى خود  اعمال  آماده ى  و  كند  ابراز وجود  اين صورت را ريش خند مى كنند. حتا شود، به همان ميزان اوضاع منطقه روند بهبود خواهد پيمود. امروز اين جنبش شكل گيرد،  به  خوب است چند نكته را دقت كنند. بسيارى از كارگران هم آن را خيال بافى مى بينند. اما همه ى اين ها خيلى ها طرح موضوع 

اوال:
ثانيا:

ثالثا:

پيدا آنست، كه همه ى اين جنگ و جدال ها راه واقعى خود را نمى روند، و مبارزه و جنب و جوش هاى وسيع كارگرى مواجه نيست. فاجعه جهان سرمايه دارى مثل همه ى بخش هاى ديگر آن با كمبود شورش طول هر ماه ده ها اعتصاب و اعتراض راه مى اندازند. اين بخش از مصر و تركيه، به عالوه ى كارگران همه ى ممالك ديگر منطقه، در و بعضا صد ساله حضور دارند. طبقه ى كارگر اين سه كشور، ايران، در خاورميانه، سه جنبش كارگرى داراى پيشينه ى تاريخى طوالنى  را  و ضد سرمايه دارى خود  طبقاتى، شورايى  اندرونى استخوان بندى  از محيط بر سرنوشت «برجام» بگويم. آن چه زير اين نام انجام يافته  پاسخ ٥: اول چند جمله اى درباره ى مه آلودگى هاى متراكم   مى پرورد و از دامان خود متولد مى سازد.    و رسم مبارزه ى طبقاتى است، كه اين گونه فعاالن و تاثيرگذاران را سرمايه ستيز جنبش طبقه ى خود را پيش گيرند. اين كار رويا نيست آن حزب يا سنديكا و اتحاديه، راه كمك به سازمان يابى شورايى اثرگذار آن ها هستند كه بايد به جاى آويزان سازى خود به اين و نمى كنند. توده ى كارگر همه جا در ميدان است. فعالين  كدام  هيچ  توسط  عملى  اجراى  براى  تضمينى  هيچ  از  حداقل است،  اسالمى  جمهورى  نه  نيست.  برخوردار  مشاجره  بحران انسجام الزم براى ادغام در نظم نسخه پيچى آمريكا را دارا است و طرفين  با تداوم  استراتژيك  آماده ى مماشات  وقوع نه بورژوازى آمريكا  برايند  برجام  است.  ايران  رژيم  زيادت خواهى  و  چنين آفرينى ها  نمى باشد.  و  نبوده  كشور  دو  رژيم هاى  روى كرد  در  خود را تا هر كجا كه برايش مقدور و سودآور است، ادامه دهد. و سرمايه دارى در نظر مى آورد. اولى مصمم است، كه پروسه ى فشار مذكور را فقط يافتن منفذى براى چالش فروپاشى شيراز ى اقتصاد به سياست هاى منطقه اى خود مى بيند. رژيم ايران هم تفاهم نامه ى ساختن جمهورى اسالمى به عقب نشينى از انتظارات اش و تن دادن آمريكا برجام را صرفا دستاورد يك دوره ى معين تالش براى مجبور سر بيرون آورده است. از زهدان تنگتاها، بن بست ها و نيازهاى اضطرارى دو سوى مناقشه چيزى اتفاق نيافتاده است. برجام نه از درون اين گونه تغييرات، كه تغيير 
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و است. آن چه در طول همين يك سال جريان داشته است، بهترين دولت آمريكا نگرفته است، كه حتا كارايى آن ها را تقليل هم نداده پاره اى تصورها، برجام نه فقط اين اهرم ها و حربه ها را از دست براى اين كار، همه ى اهرم هاى الزم را در اختيار دارد. بر خالف  تراست ها  صاحبان  سرمايه داران،  خيل  مدعاست.  اين  و هيات هاى كارشناسى آن ها راهى كنفرانس ها، سمينارها و فوروم هاى شاهد  دولت ها  شده اند؛  ايران  در  سرمايه گذارى  چشم انداز  زبان هاست، گفت وگوى انعقاد قراردادها داغ گرديده است، اما تكليف هيچ چيز هيات ها به ايران سفر كرده اند؛ ميزبان همتايان ايرانى خود بوده اند؛ بررسى  بر سر  همه  از  بيش تر  آن چه  است.  نشده  نگاه زمينه مى توان به تفصيل بحث كرد و ابعاد موانع را توضيح داد، اما اخبار موانع سر راه اين قراردادها و عملى شدن آن هاست. در اين مشخص  تا جايى اين كار ضرورت بحث حاضر نيست. به سوى ديگر جدال  به رغم تشتت درونى خود،  نيز  جناح ها كنيم. جمهورى اسالمى  قواى  توازن  برايند  به  روى كرد كه  عملى  و  رسمى  فرايند  بده و برنامه ريزى شده و با ثبات مناقشات، آورده است، نه تعطيل يا حتا تعديل سابق تداوم دارد. آن چه برجام پديد دنبال مى كند. مشاجرات با بُن مايه ى خود، كم يا بيش همان راه گذشته را در پهنه ى نقش بازى هاى منطقه اى جارى رژيم مربوط مى شود، حداقل يا  مذاكره و  به  آن  و آن چه برجام به بار آورده، اين است و بده و بستان مى نمايند.  پشت ميز مذاكره هم حاضر مى گردند در دست دارند و توان چانه زنى خود عليه هم نمى كنند. با كارت هايى كه كار مى گيرد، اما فقط تحريم و توطئه ديگرى و پيش بردن اهداف خود به توان خود را براى عقب راندن بيش تر بستان است. هر يك از طرفين تمامى بلكه آميختن  مناقشات  كاهش  از  سطح  اين  شيرين و روياهاى طاليى بورژوازى يا نيروها و محافل متوهم به اشغال نمى كند. اساس پاسخ اين است، كه فرض كنيم تمامى احالم دارد، اصال مورد تاكيد من نمى باشد و جاى مهمى را در اين جواب نكته ى باال با همه موضوعيتى كه در رابطه با پاسخ سئوال حاضر خواهد شد. نخواهد رفت و بعضا در انبار روياهاى اين طبقه طعمه ى موريانه ها روزافزون و نوع اين ها، مسلما از سر و كول بورژوازى ايران باال صنايع و افزايش خيره كننده ى بارآورى كار اجتماعى، قدرت رقابت و تجارت، تاسيس گسترده ى كارخانه ها و بنگاه ها، مدرنيزاسيون داخلى، بازسازى سريع اقتصاد فروپاشيده ى سرمايه دارى، رونق توليد عمل نمى پوشاند. سرازيرى سيل آساى سرمايه ها به حوزه ى انباشت نمايندگان دولتى آن ها يا جناحى از جمهورى اسالمى را جامه ى اقتصادى خواب و خيال هاى طاليى بخشى از بورژوازى ايران و يا الغاى تحريم و تعديل محاصره ى قبول داد و ستد و امضاى تفاهم نامه و 

به متوهمين خودش يك به فرض هاى محال را ممكن تلقى كنيم و قبول نماييم، كه ُكل روياها كالم سطح بارآورى كار اجتماعى هم تا عرش پيش تازد. همه ى اين و دانش بشرى، درجه ى مهارت و تخصص نيروى كار و در يك فرايند مدرنيزاسيون صنايع، به كارگيرى دستاوردهاى عالى تكنيك سرمايه هاى خارجى راهى ايران گردند. فرض ها را توسعه دهيم، مثال فلك كشيده، همه و همه سرمايه شوند. ده ها برابر اين مقدار هم اين رودخانه ها و درياها و درياچه ها، به عالوه ى كوه هاى سر به كه همه ى رودهاى خشك شده ى ايران پُر آب و همه ى آب هاى دولت مردان اين طبقه به تمام و كمال محقق گردند. فرض كنيم،  رشد و بزرگ ساالن كارگر كارتون خواب بهبودى اتفاق نمى افتد؛ شمار كودكان دارو و درمان و آموزش كارگران هيچ به كاهش نخواهد رفت؛ در وضعيت پيرامون شهرها، كه رژيم يازده ميليون آن ها را اعتراف كرده است، رو كارگران چيزى كم نخواهد شد؛ جمعيت كثير كارگران زاغه نشين تقليلى در شمار عظيم بيكاران ُرخ نخواهد داد؛ از كوه فقر و فالكت يك واقعيت يابند. حتا در صورت تحقق تمامى اين خياالت هيچ و وعده هاى بورژوازى به خودش و  نمى گردد.  كم  نشود،  زياد  ادامه اگر  فساد  و  فحشا  اعتياد،  كار سرطانى  كودكان  شمار  يافت؛.  اين خواهد  يابد؛  مى  افزايش  كه  كاهش  نيست، نه  گويى  غيب  نيست،  شعار  براى ادعاى توخالى نيست. دوران اشتغال ها  سابق  شيوه ى  به  سرمايه  ساله ى مزدى جديد به كار گيرد، اين كارگر سرمايه اگر هم در جايى چند كارگر هميشه به پايان رسيده است. انباشت زايى  ده  تا  شش  كودك  يك  به يا  مجبور  هندى  ويتنامى،  ارزش ها خواهد داشت، كه در كومه ى تاريك خواهد بود و يا وضع زنان بنگالى را داشتن حق رفتن توالت و وقت نهار تحمل روزانه كار دوازده ساعته، بدون فيليپينى،  اضافه  سيل  خود  نمور  جهانى و  سرمايه  سود  چرخه ى  به  و را  كار  قلمروهاى  غالب  در  انباشت ها  كالن ترين  مى كنند.  در آورد. بيش از يك ميليارد كارگر بيكار در شش گوشه ى جهان در هيچ افزايش دست مزدى براى هيچ تعداد كارگر به دنبال نخواهد همين راستا، پيش ريز سيل آساى سرمايه هاى خارجى و داخلى بر شمار كارگران شاغل مى افزود، تاريخا سپرى گرديده است. در و بيكار سازى ها است. دورانى كه هر مقدار انباشت تازه ى سرمايه توليد و در بيش تر مناطق جهان نه اشتغال آور، كه بانى بيكارى ها پمپاژ  حتا  خود  كار  نيروى  فروش  براى  جايى  يافتن  در سرمايه دارى ايران، بالغ بر ٣٠ درصد نيروى كار درس خوانده ى بدترين شرايط و با كم ترين دست مزدها هستند. در همين جهنم جست وجوى  ندارند.  كار  يافتن  براى  اندازى  چشم  و  بيكارند  نياز، حاضر به تحمل دست مزدهاى چنين وضعى هيچ سرمايه دارى زير فشار نياز به نيروى كار نيست دانش گاهى  به خاطر رفع اين  تا بخواهد 
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در هيچ كجا، هيچ كمكى كاويد تا به روشنى دريابيم، كه نجومى ترين اقالم سرمايه گذارى ها بيش تر گردد. بايد سرمايه را در فاز كنونى توسعه اش با نگاه ماركس  دنياى سرمايه دارى،  بنمايد. در به كاهش فقر و بيكارى و بى خانمانى و بى بهداشتى و اعتياد و در شرايط موجود  اين حرف ها فوران خواهند كرد!!، همه شاغل مى شوند!!، طومار اعتياد  و فحشا تنگناها رفع شود، هيچ كارگر بيكارى پيدا نخواهد شد!!، دست مزدها سرمايه دارى!! و موقعيت ضعيف بورژوازى صنعتى مى زايد!! اگر اين كاپيتاليسم!!، رشد صنعتى ناكافى!!، نامتوازنى بخش صنعت و تجارت حرف شان اين است كه ُكل دردهاى كارگران از كمبود توسعه ى محيط مائوييست تا فريدون خاوند مخزن نفرت به كمونيسم، همه ى و درمان همه ى رنج هاى آنان مى گويند. اين جماعت از مرتضى از معجزات انباشت بيش تر در گشايش مشكالت زندگى كارگران مغزى شدگان چپ نماى شيفته ى سرمايه دارى هستند كه بى وقفه اين ميان، فقط عوام فريبان و شيادان رسمى سرمايه يا شست وشوى فحشا و ساير سيه روزى هاى توده ى كارگر نمى تواند  گفتن  از  شرم  احساس  مى پيچد!!،  درهم  هم  فقر  و اقتصاد سياسى ماركس هم نمى باشد. كافى است فقط واقعيت هاى نيازمند هيچ دانش چندانى نيست. محتاج خواندن دقيق متون نقد و  نبينيم  بشرستيزانه وارونه  را عامدانه و  پيرامون خويش  يك اين كشور از نياز به يك ميليون نيروى كار در آينده مى گويد، اين بزرگ ترين قطب صنعتى قاره، كم تر از ده درصد نيست. اگر دولت نكنيم. نرخ بيكارى آشكار هيچ كشور اروپاى غربى از جمله آلمان، سركش  اين  به  بورژوازى  نمى باشد.  انبوه  بيكارى  نافى وجود  سيل سرمايه ها به ايران، دردهاى كارگران را دوا خواهد كرد!!!گورستان هاى كهنه ى تاريخ در گوش كارگران بخوانند كه سرازيرى اوضاع اين كشورها باشند و مدام مثل موجودات نبش قبر شده از و تجارت مى زايد!! بسيار شرم آور است، كه افراد شاهد روند روز سرمايه دارى!!، رشد ناكافى صنعت!! و نامتوازنى بخش هاى صنعت رفاهى در عظيم ترين قطب هاى صنعتى جهان از كمبود توسعه ى آنست، كه اين همه بيكارى، تنزل دست مزد واقعى و برچيدن امكانات صاحب كرسى در دانش گاه هاى فرانسه و آمريكا و جاهاى ديگر همين ميزان سالخى شده است. سئوال پيش روى اقتصاددانان ايرانى يافته است؛ و همه ى امكانات رفاهى و اجتماعى ديگر دست خوش يافته است؛ تعداد تخت هاى بيمارستانى حداقل ٣٠ درصد كاهش شمار دانش آموزان كالس ها از بيست نفر به سى و پنج نفر افزايش بوده است. در اين دوره، ٣٠ درصد مدارس سوئد تعطيل شده و معلوالن در صنعتى ترين قطب هاى سرمايه ى جهانى، آماج قتل عام اخير، امكانات آموزش و دار و درمان و نگه دارى از سال مندان و بيكارى و كاهش دست مزدهاى واقعى نيست. در طول سه دهه ى كجا كه امكان دارد، دچار تنزل سازد. بحث فقط بر سر گسترش به حداكثر برساند و سطح مزدها و معيشت طبقه ى كارگر را تا هر ميليون نياز دارد تا از اين طريق فشار را بر نيروى كار شاغل جامعه سخن 
درمان اضافه ارزش هاى طاليى نمى باشد. اگر در اين يا آن گوشه ى دنياى درون طبقه ى بورژوازى، قادر به تامين بقاى خود و تضمين نرخ و شكنجه عليه طبقه ى كارگر، حتا عليه برخى محافل اپوزيسيون سرمايه ى جهانى، بدون خفقان، حمام خون وحشت آفرينى، زندان  پاسخ ٦: سرمايه به مفهوم عام و در منظور مشخص ما در اين جا،  امكانات  سالخى  و  گرسنگى  به  معترض  كارگر  موجود، 

بقاى طبقه اش، روزى، روزگارى بورژوازى را دچار چنان وحشتى ساخته خود شالق نمى خورد، دو دليل بيش تر ندارد. اول اين كه جنبش  اين سرمايه در كليت تاريخى و جهانى خود، قادر به هيچ ميزان فاصله بورژوازى را به نمايش مى گذارد. است و از سوى ديگر اوج عوام فريبى و دروغ پردازى نمايندگان در جهان، از يك سوى فروماندگى از شناخت اين شيوه ى توليد تعميم دادن وضعيت اين بخش دنياى سرمايه دارى به ُكل اين نظام كارگر، تاكتيك عقب نشينى اضطرارى را به اجرا بگذارد. هر گونه به وى مى داده است كه بدون توسل اجبارى به قتل عام توده هاى ارزش هاى توليد شده توسط طبقه ى كارگر جهانى اين امكان را سرمايه دارى ديده است. دوم، سهم بورژوازى جامعه از ُكل اضافه است كه عقب نشينى در مقابل جنبش كارگرى را الزمه ى  اگر  نمى باشد.  خون  حمام  و  بربريت  ديكتاتورى،  از  معيشتى راه كارها در جاهايى براى دوره اى جاى خود را به دموكراسى و گيرى  امكانات  يا  رفاه  حداقل  و  «مدنيت»  و  قانون»  در «حكومت  آن ها  وحشيانه تر  و  گسترده تر  رواج  بايد  داده اند،  سركوب نسخه ى واحدى براى نظم توليدى و سياسى و حقوقى سرمايه دارى مختلف طبقه ى سرمايه دار، در جهان و در هر كشور سرمايه دارى، وارد پروسه ى عام تقسيم كار درونى سرمايه مى سازد. بخش هاى ديد. اين امر به نوبه ى خود نوعى تقسيم كار غيررسمى نانوشته را حوزه هاى ديگر اين نظام را به عنوان پشتوانه ى ضرورى اين واقعه كارگران  بر  باندهايى  و  گروه ها  و  احزاب  كه  حالى  در  مى ورزند، ندارند.  اصرار  كارگرى  جنبش  سبعانه تر  و  قهرآميزتر  چه  آزادى هاى سياسى و هر  نظم و حداقل  دموكراسى و  از  اين ها معرفى كرده در سرمايه دارى ايران هم تاريخا بخشى از بورژوازى خود را مدعى ديگر به هم آميخته است. با صداى وحشت و دهشت زاى شالق خوردن كارگران در نقطه اى اين ها مكمل هم ديگرند. آواى حريرگون دموكراسى در يك نقطه در وجود سرمايه به معناى عام، از جمله معناى جهانى آن، همه ى حقوق سنديكاليستى مى گويند. آن چه اساسى است، اين است كه محافلى هم  به دموكراسى و جامعه ى مدنى و نوع  آنست، كه ستاره ى رسالت اش فقط در تمايل  اين بخش  تقسيم كار ذاتى و ظهور طاليگان شورش هاى وسيع توده اى طلوع مى كند. اشتباه روزهاى حاد بحران، بروز خطر حتمى فروپاشى اقتصاد سرمايه دارى، است. ويژگى  كار نيست. سخن از يك  طغيان متفاوتى براى چالش بحران دارند، بلكه فقط از اين لحاظ كه كارايى است. نمايندگان اين جناح مى آيند، نه از اين جهت كه هيچ راه كار نشود، بحث توطئه در  از  جلوگيرى  بافى،  وارونه  كارگران،  فريب  در  اجماع ُكل طبقه بر سر نقش بازى اعتداليون را در پى آورد. ماه عسل وضعيت، شاسى تقسيم كار نانوشته ى درون بورژوازى فعال شد و سال پيش ُكل بورژوازى را به ورطه ى استيصال راند. در دل اين اقتصادى و فروپاشى چرخه ى بازتوليد سرمايه ى اجتماعى، در سه توفان ديرپاى بحران سرمايه و فشار سركش تحريم ها و محاصره ى طبقاتى كاسته است و پروسه ى انحالل در آن ها را پيموده است. به سوى حال شتافته است، از تفاوت هاى خود با رقبا و شركاى را فراموش نكنيم، اين دار و دسته ى بورژوازى هر چه از گذشته است. آخرين بارش همين برهه ى زمانى موجود است. يك نكته سال اخير ايران شاهد ميدان آمدن گاه و بى گاه اين جماعت بوده توده هاى عاصى و خريدن فرصت براى ُكل نظام دارند. تاريخ صد بيش ترى 
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كه اين اجماع، دوران مذاكرات هسته اى بود. موضوعى كه به اندازه ى  نبريم،  ياد  از  نمى باشد.  توضيح  نيازمند  و  است  روشن  جسارت داده است كه مترصد ادامه ى نقش بازى هاى خود باشند. اين جناح خود مى باشد. همين امر، دار و دسته ى روحانى را هم اسالمى به همه ى اين داليل نيازمند طوالنى كردن دوره ى ماموريت مغزى توده هاى ناراضى هم چنان باال و بيش از حد است. جمهورى هم آميزى كشتار و سركوب فيزيكى با توهم آفرينى و شست وشوى كارگر گسترش چشم گير داشته است. در همين راستا، نياز رژيم به روند وخامت پيموده است و دامنه ى اعتراضات و مبارزات توده هاى كارگران در طول اين سه سال با شدت و سرعت بسيار بيش تر، سرمايه دارى فاقد هر گونه چشم انداز بازسازى است. شرايط زندگى نيست. نياز به مذاكرات هم چنان باقى است. اقتصاد فروپاشيده ى ويرانى زايى خود پا برجاست. فرجام كار تحريم ها هنوز هيچ معلوم آوار بر سر رژيم و سرمايه ى اجتماعى ايران با همه ى سنگينى و به فرجام رسانده و بايد بساط خود را جمع كند، اما كوه معضالت خود را كه انجام مذاكرات هسته اى و كاهش تحريم ها بوده است، است كه از منظر جناح مسلط تر قدرت سياسى، تيم روحانى وظيفه ى دوره ى خدمت اعتداليون را نمى توان ناديده گرفت. كامال روشن آتى شاهد روند تشديد مناقشات خواهيم بود. اما يك ويژگى اين همه ى شواهد روز و ُكل تجارب تاريخى مى گويند، كه در ماه هاى مذاكرات، مشاجرات درون ساختار حاكميت شروع به حدت كرد. قرار نانوشته ى سرمايه همين است و به همين دليل هم از فرداى ختم و بساط زحمت جمع كنند. هميشه چنين بوده است و اين بار هم وضعيت بانى عروج آن ها تغيير مى كند، بايد زمين خدمت ببوسند ماموريت اين جماعت هميشه ُمهر شرايط بر جبين دارد. وقتى كه كافى 
به محض اين كه كم ترين صادق نيست. در پُر آوازه ترين دموكراسى ها هم مصداق كامل دارد. جايگزينى هم ديگر هستند. اين حكم فقط در مورد جمهورى اسالمى تمايزات اين جناح ها و دار و دسته ها به سادگى قابل تبديل به هم و دنيا- صحبت مى كنيم، يك نكته را بايد در نظر داشت. عميق ترين بخش هاى مختلف بورژوازى - چه در ايران و چه در هر كجاى ديگر  پاسخ ٧: وقتى از تفاوت استراتژى، سياست و راه كارهاى رايج  اروپاى غربى و شمالى،  و بخش هاى با تاكيد بر اين نكته، به جمهورى اسالمى و تمايزات ميان جناح هاى اروپاى غربى را بايد با مدرن ترين تلسكوپ ها رديابى كرد. امروز تمايزات ميان احزاب سوسيال دموكرات و محافظه كار در مستمرا روند اُفت پيموده است و در آينده بيش تر خواهد پيمود. تعميق و تشديد و سركشى روزافزون تضادهاى ذاتى سرمايه دارى، و سرمايه مدار اين احزاب در طول ده هاى اخير، هم راه با پروسه ى نمى باشد. اين نيز گفتنى است، كه همين تمايزات صورى و سيال آستان ماندگارى سرمايه دارى هيچ كم تر از احزاب راست اين طبقه ولع احزاب چپ بورژوازى براى قربانى ساختن توده هاى كارگر در خطر از سر سرمايه جست وجو نمايند. در چنين مواقعى، حرص و چه وحشيانه تر امكانات معيشتى و رفاهى كارگران، راهى براى رفع در خانه ى اين احزاب را دق الباب مى كنند تا از طريق سالخى هر سوسيال دموكرات - نه كم تر از راست ترين جريانات بورژوازى- خطرى متوجه چرخه ى بازتوليد سرمايه ى اجتماعى گردد، احزاب در هر كجاى  احزاب  كه  گفتيم،  قبال  بازگرديم.  آن  درون  نظم مختلف  براى  متفاوتى  پيچى هاى  نسخه  سرمايه دار  طبقه ى  مختلف 

مماشاتى در قدرت سياسى پيش رفت، اما حتا در شرايط احراز اين موقعيت در وجود جريانات تشكيل دهنده ى جبهه ى ملى، تا سطح حضور بودند. اين گرايش در فاصله ى ميان شهريور ١٣٢٠ تا كودتاى ١٣٣٢، مستوفى الممالك و برخى محافل ليبرال مخالف رضاخان از آن جمله بورژوازى چنان عقيده اى داشتند. كسانى مانند دهخدا، صور اسرافيل،  اسالمى پيدا نمى كند. بعد از حادثه ى مشروطه، عده اى از نمايندگان بحث به گذشته هاى دور مربوط است و ارتباط چندانى با جمهورى حزب سازى و تشكيل سنديكا يا اتحاديه را به رسميت بشناسد. اين بزند. به  طور مثال، چيزى زير نام «حق اعتصاب»، «آزادى اجتماعات»، شيوه ى همتايان اروپاى غربى خود دست به برخى عقب نشينى ها ايران اين امكان را دارد كه در مقابل موج خشم توده هاى كارگر، به ايران تاريخا اسير اين توهم بوده است، كه گويا در جهنم سرمايه دارى اقتصادى و سياسى و اجتماعى اين نظام دارند. بخشى از بورژوازى  هيچ  به  قادر  سرمايه،  دولتى  ماشين  درون  به  خزيدن  از زمينه هاى مذكور نشد. اشتباه و  در هيچ كدام  يورش هاى مى انداختند و سنديكا تشكيل مى دادند. اين را هم فراموش نكنيم شرايطى، كارگران اعتصاب مى كردند؛ تظاهرات وسيع خيابانى راه ساختار قدرت سياسى، قادر به سركوب اين مبارزات نبود. در چنين وارد ميدان كارزار بود. دولت مصدق زير فشار تشتت انفجارآميز سرگردانى در برهوت اطاعت از حزب «توده» در نقطه نقطه ى كشور، اين روى دادها پنداريم. جنبش كارگرى و دهقانى آن روز، به رغم اين ها در دوره ى مصدق را نشانه ى كم ترين تفاهم دولت وقت با روزنامه ها، فعاليت گسترده ى احزاب، رواج سنديكاسازى و مانند بزرگى است اگر ميتينگ ها و تظاهرات خيابانى، انتشار تعداد كثير با جنبش كارگرى  شمار  مصدق،  وزيرى  نخست  دوره ى  همين  در  نقاب آن چه بخش بورژوازى است. زمانى كه به الييسم مى آويخت، از مدنيت نبود، كه فزونى هم داشت. همه ى اين ها مربوط به گذشته ى اين توده ى كارگر توسط رژيم نه فقط از دوره هاى قبل و بعد كم تر وحشيانه ى قواى سركوب به اعتصابات كارگرى و ابعاد قتل عام كه  گرايش بورژوازى «حقوق انسانى» مى نامد، پنهان مى كرد. مى گفت، سكوالريسم را مى ستود و خود را پشت  اين  ميراث دار  گروه هاى  اسالمى،  جمهورى  دوره ى  تاريخ - بعضا مانند نهضت آزادى- به دالل قدرت واليت مطلقه ى فقيه در  از درنده ترين رژيم هاى دينى  محافل تبديل شدند و شريك يكى  تاثيرترين  بى  جرگه ى  به  بعضا  گرديدند؛  اصالح طلبان سرمايه دارى  به  را  روياهاى خويش  تحقق  پيوستند و  بساط سياسى سرمايه دارى تا حد زيادى كاريكاتورسازى است. ُكل افراد تمايز استراتژى و سياست جناح هاى مختلف درون ساختار قدرت حكومتى واگذار نمودند. در شرايط روز جامعه ى ايران، سخن از اپوزيسيون  انداختند و  يورش هاى دينى بورژوازى بودند؛ در فرايند معمارى و تاسيس جمهورى اسالمى اصالح طلبى پهن كردند، همگى از بى شرم ترين چهره هاى فاشيسم و محافلى كه جار و جنجال دوم خرداد را راه  بدترين  سازمان دهندگان  از  داشتند؛  را  ُرل  نهادهاى ماه هاى پيش از قيام بهمن بودند؛ در برپايى كميته ها، سپاه پاسداران، فاشيستى عليه كارگران و كمونيست ها در جريان تظاهرات خيابانى بيش ترين  كليه ى  و  اسالمى  جمهورى  اطالعات  سازمان  صدر زندان بانان بودند؛ هولوكاست سال ٦٧ با مشاركت كامل آن ها كشتارهاى وحشيانه ى دهه ى شصت، عظيم ترين سهم را داشتند، در اعمال قهر فاشيستى سرمايه، كليدى ترين ُرل را بازى مى كردند؛ در بسيج، 
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و انداختند، كه شعله هاى خشم و قهر توده هاى عاصى و ناراضى هر و اصالح طلبى سر دادند. آن ها زمانى علم و كتل اصالحات راه براى تضمين حاكميت فاشيسم دينى سرمايه، فرياد جامعه ى مدنى كارگر را به روز سياه نشاندند، پس از قتل عام چند هزار، چند هزار دوام رژيم را انجام دادند، پس از آن كه ده ها ميليون نفوس توده هاى پس از اين كه همه ى درندگى ها و توحش هاى مورد نياز استقرار و فاشيستى، مايه ى بقا و قوام رژيم درنده ى اسالمى بورژوازى شدند و حكومتى چنين كارنامه ى ننگينى داشتند. با همين كارنامه ى كثيف بعد از خرداد شصت را همين جماعت مديريت كردند. اصالح طلبان اين ها تاسيس نمودند؛ ُرعب و وحشت پليسى ماه ها و سال هاى ُرخ داد؛ انجمن هاى اسالمى كارخانه ها و دانش گاه ها و مدارس را  تمدن ها  مدنى و گفت وگوى  مى شد. جامعه ى  مشتعل تر  انجام اصالحات پردازى آن ها قرار بود پشتوانه ى ايفاى همان نقشى باشد، روز  دهه ى شصت  توحش هاى  و  خون ها  حمام  با  پيش تر  اكنون حتا همان دوم خردادى ها نيز جاى خود را به كليدى ترين داده بودند. جناح اصالح طلب درون جمهورى اسالمى اين بود و كه 

تاريخ         ها را چنين توصيف كرد: و استراتزى و سياست متمايز آن ها گوييم، شايد بتوان اين تفاوت روحانى داده است. راست اش اگر بنا باشد سخن از تفاوت جناح ها مهره هاى شبكه ى اختاپوسى رژيم، به عناصرى از نوع رفسنجانى و  و  ُكلى  طور  به  انسانى  تكامل جوامع  تاريخ  پاسخ ٨:    بانگ خود  بند  بند  در  اخص  به صورت  جهانى  كارگرى  هيچ جنبش  در  شونده اى  حكومت  و  شونده  استثمار  هيچ  كه  عليه مى زند،  كافى  قدرت  اعمال  و  مبارزه  بدون  تاريخ،  و  جهان  آمار انباشت نامكفى حوزه هاى صنعت سرمايه ندارد. توده هاى كارگر و سودان و سيرالئون، هيچ ربطى به كمبود انكشاف سرمايه دارى و نه حتا سيه روزى هاى معيشتى به مراتب وخيم تر كارگران سومالى حاضر نيز نه سطح معيشت بيش از حد نازل طبقه ى كارگر ايران و يقينى ترين و مبرهن ترين حقايق تاريخ زندگى بشر است. در لحظه هيچ بهبودى در زندگى خويش دست نيافته است. اين در زمره ى طبقات استثمارگر و حاكم، هيچ چيز به دست نياورده است و به كجاى  مركز  دروغين  و  پوشالى  محاسبات  همين  اساس  بر  ايران 

خود سازمان دهند، تلقى اين چنينى از سازمان يابى جنبش چند فعال كارگرى نيستند كه بايد راه افتند و كارگران را اين كميته ها، احزاب يا سنديكاهاى ساخته و پرداخته ى  اين  و سرمايه مدار است.  ارتجاعى  بسيار  متشكل كارگرى  مى توانند  و  بايد  كه  هستند،  كارگر  و توده هاى  داشتن  مجرد  نمى خواهند...  امام زاده  آن ها  رهايى واقعى از شر موجوديت دولت، تحميل اراده، مطالبات و انتظارات خويش بر نظام آن ها با هدف اعمال قدرت در مقابل سرمايه داران و منظر كارگران، متشكل شدن جنبش و مبارزه ى جارى نداشتن تشكل هم مساله ى آنان نيست. تشكل از گردند.  باالخره  اين نظام است... بردگى مزدى و 
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آمارها  اين  واقعى  بازكاوى  در صورت  البته  و  اسالمى  دولت هر يك تومان دست مزد كه دريافت داشته اند، ده تا يازده و گاهى به زبان آدمى زاد، در غالب سال هاى حاكميت اين رژيم، در قبال جمهورى  و  سرمايه دار  طبقه ى  تحويل  ارزش  اضافه  تومان  كه آن كارگر فراهم مى سازد!! مگر نه اين است، كه خود دولت مردان اين طبقه هيچ دليلى براى افزايش حتا يك ريال دست مزد اين يا سود كم سرمايه داران است!!! و نه سير صعودى انفجارآميز سودهاى ندارد. نه فقر و فالكت و بى خانمانى امروز كارگران ايران ناشى از هيچ كدام اين ها، هيچ ربطى به مشكالت اقتصادى روز سرمايه دارى و اگر ُكل كارگران گرفتار هزاران بليه ى اجتماعى ديگر مى باشند، ابتدايى ترين سطح معيشت و بهداشت و درمان و آموزش هستند؛ را نمى گيرند؛ اگر ده ها ميليون كارگر و افراد خانواده ى آن ها فاقد كارگر شاغل شش ماه، شش ماه بهاى شبه رايگان نيروى كار خود خاكسترنشين و بى خانمان و ساكن زاغه ها هستند؛ اگر ميليون-ها جا باالتر از هزار درصد است. اگر پانزده ميليون نفوس اين طبقه، درنده ى سرمايه دارى داده اند. متوسط نرخ استثمار كارگران در اين دوازده  اعالم كرده اند  تريبون هاى مختلف  از  كرات  به  اسالمى  توده هاى و مشاوران و نوع اين ها نيز به اندازه ى كافى شهرت جهانى دارند. دولتى آن ها، حقوق هاى ماهانه ى ٣٠٠ و ٤٠٠ ميليون تومانى مديران سرقت هاى مالى چندين هزار ميلياردى صاحبان سرمايه و شركاى سرمايه داران بزرگ آمريكا كم تر نيست. ارقام دزدى هاى بانكى و حجم سرمايه ى شمار كثيرى از سرمايه داران كشور از ميزان دارايى رژيم  زيستى  امكانات  و  معيشت  و  مزد  كالم، سطح  يك  ابعاد، كيفيت و درجه ى شكوفايى پيكار سرمايه دارى نداشته و نخواهد داشت. تنها و تنها عامل تعيين كننده با وضع سودآورى سرمايه ها و حجم سودها و ميزان رشد صنعت كارگر، نه امروز و نه هيچ زمان و نه در هيچ نقطه ى جهان، ارتباطى در  مبارزه ى خود را آگاه تر، سازمان يافته تر و ضد سرمايه دارى تر باشد، هر چه طبقه ى طبقاتى توده هاى كارگر است. هر چه جنبش كارگرى نيرومندتر، و اثرگذار در اين زمينه،  افق دارتر قدرت  آگاهانه تر و  و  انباشت در مجبور به عقب نشينى خواهند كرد. بهبود زندگى كارگران از هيچ را انجام دهند، به همان ميزان هم بيش تر بورژوازى و دولت اش را سرمايه و دولت سرمايه دارى اعمال نمايند، هر چه بيش تر اين كارها عليه سرمايه بسيج كند، هر چه كارگران اين قدرت را موثرتر عليه كارگر وسيع تر  همه ى آن چه تا اين جا گفتم، فقط توضيح اين حقيقت بود كه تعيين مذكور بر فريب توده هاى كارگر است. پيرامون پيدايش چنين شرايطى صرفا نشان اصرار ايدئولوژيك عناصر جار و جنجال دولت مردان، اقتصاددانان و نمايندگان فكرى سرمايه نه فقط در ايران، كه در هيچ كجاى اين جهان روى نخواهد افتاد و اين گونه وضعيت را به طور كامل از دست داده است. چنين چيزى است. نظام سرمايه دارى آخرين بازمانده ى ظرفيت خود براى احياى بوديم. اين وضع، ديرى است كه براى هميشه به بايگانى تاريخ رفته در ايران نيمه ى اول دهه ى پنجاه خورشيدى، شاهد چنين وضعى احساس اطمينان بيش ترى وارد كارزار مى شدند. خطر بيكارى را كاهش مى داد، اقشار فرومانده تر طبقه ى كارگر با اگر اين رونق مثال اشتغال وسيع نيروى كار را به بار مى آورد؛ اگر گونه اى غيرمستقيم مى توانست روى موقعيت كارگران اثر بگذارد؛ گذشته هاى دور تاريخ سرمايه دارى، در اين يا آن نقطه ى دنيا، به طريق ديگرى ممكن نيست. رونق اقتصادى و اعتالى 

كار بين المللى پول يا بانك جهانى، يكى پس از ديگرى بر سر كارگران به اين سوى، مانند طرح تعديل نيروى كار و ساير شروط صندوق فاجعه هاى سهمگين انسانى بسيار آشناى دهه هاى آخر قرن بيستم و توسعه ى فقر و تنزل سطح معيشت توده ى كارگر خواهد بود. را شاغل نخواهد كرد، كه سرآغاز فاز تازه اى از گسترش بيكارى سر سفره ى خالى كارگران نخواهد آورد، نه فقط هيچ كارگر بيكارى وارد يك دوره ى رونق گردد. اين رونق نه فقط هيچ لقمه نانى بر و چرخه ى ارزش افزايى سرمايه ى اجتماعى ايران، راستى راستى فرض كنيم كه همه چيز بر وفق مراد جمهورى اسالمى پيش رود شدن بخش يا بخش هايى از روياهاى ارتجاع هار بورژوازى است.  افزود، عوارض واقعى برجام براى توده هاى كارگر با فرض محقق ولو به اختصار نكاتى گفته شد. آن چه بايد به همه ى اين حرف ها تاثير «برجام» بر آينده ى اقتصاد فروپاشيده ى سرمايه دارى هم قبال كارگر براى اعمال قدرت عليه سرمايه است. درباره ى چشم انداز سطح شناخت و آگاهى طبقاتى اين جنبش و ميزان آمادگى توده ى انباشت سرمايه، كه صرفا درجه ى سازمان يافتگى جنبش كارگرى، كننده ى واقعى سطح دست مزدها و معيشت كارگران نه رونق و ركود  بارآورى  ارتقاى  سرمايه،  درونى  پااليش  شد.  خواهد  و سطح مزدهاى واقعى دچار افت جدى مى گردد و...   بهاى خورد و خوراك و پوشاك كارگران بيش از پيش باال مى رود حداقل نيروى كار، موج بيكارسازى ها را به دنبال خواهد داشت. اجتماعى و حرص سركش سرمايه داران براى حداكثر توليد توسط آوار 
را اطالعيه و بيانيه و انتشار نشريه كنند؛ در اين بيانيه ها  و اطالعيه ها دهند، كانونى تاسيس كنند، سنديكايى راه اندازند، شروع به دادن اين بوده است، كه عده اى به دور هم جمع شوند، كميته اى تشكيل اكثريت قريب به اتفاق فعالين كارگرى ايران در دوره ى مورد اشاره  پاسخ ٩: شالوده ى گفت وگوها، راه حل پردازى ها و كوشش هاى  خود  گردند؛  خويش  به  كارگران  پيوستن  خواهان  نشريات  بسيار ارتجاعى و سرمايه مدار است. را سازمان دهند، تلقى اين چنينى از سازمان يابى جنبش كارگرى و پرداخته ى چند فعال كارگرى نيستند كه بايد راه افتند و كارگران هم نمى توان پديد آورد. اين كميته ها، احزاب يا سنديكاهاى ساخته چانه زنى عوام فريبانه از نوع سنديكاهاى موجود در ممالك غربى مى دهند، تا جايى كه به جامعه ى ايران برمى گردد، حتا يك دكان با كارهاى باال و آن چه احزاب و گروه ها و اكثر فعالين روز انجام كوبيدن پُتك بر سر طبقه، جنبش و پويه ى سازمان يابى آن ها است. توده هاى كارگر است. اين كارها نه كمك به كارگران، كه بالعكس سرمايه، كه فقط پهن كردن برهوت پشت سر برهوت در پيش پاى فعاليت هايى  كه نه راه و رسم متشكل ساختن جنبش كارگرى عليه توسط غالب فعالين كارگرى انجام گرفته است، اين كارها بوده است. يا اداره، تحصن و مانند اين ها فرا خوانند. آن چه در اين سال ها كارگر را به شكواييه نويسى، اجتماع در مقابل اين و آن وزارت خانه قائم مقام طبقه تلقى كنند؛ به نيابت از كارگران حرف زنند؛ توده ى و 
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در جنبش هستند، بايد تنگاتنگ ترين روابط و تاثير را بر هم و بر پيش برد پيداست كه خود اين فعالين در همان حال كه افراد اثرگذار اندرونى  كه  آنست  دو  اين  ماهوى  تفاوت  باشند.  داشته  كارها  تشكيل و  پيكار مشترك طبقاتى خود را به يك قدرت متحد و متشكل ضد و قدرت گردد. توده ى اين جنبش است كه بايد هم راهى، هم رزمى خود عليه سرمايه است. جنبش جارى اوست، كه بايد سازمان يابد اساسى است نه داشتن تشكيالت، كه متشكل ساختن مبارزه ى روز سپس بلشويسم و احزاب لنينى است. آن چه براى طبقه ى كارگر برهوت آفرينى هاى سران انترناسيونال دوم، سوسيال دموكراسى و از سيره و سنت ماركسى مبارزه ى طبقاتى و غوطه ورى محض در از باال و آويختن آن ها به حزب و اتحاديه، گسست جامع االطراف عضوگيرى از توده ى كارگر مى گردند. سنت متشكل سازى كارگران مى كنند و سپس براى توسعه ى همين تشكل فرقه اى دست به كار اما در وضعيت دوم، جماعت فعاالن نه كارگران، كه خود را متشكل پروسه ى سازمان يابى جنبش كارگرى و غيرقابل تفكيك از آن است. شكل نخست، هم دلى و هم پيوندى ارگانيك فعالين جزء اليتجزاى مشترك  و  سازى  كانون  و  آفرينى  كميته  كند.  تبديل  بخش هايى هر ميزان مشاركت واقعى در پروسه ى سازمان يابى جنبش توده هاى كه گفته شد. اين كه ساختن يك تشكل براى كارگران را جايگزين مى دهند يا چه نياتى در سر دارند، آن چه انجام مى دهند همان است مى آويزند. اما مستقل از اين كه چه مى گويند، چه شعارهايى سر طبقه ى كارگر و بشريت مى گويند و به هزار وارونه پردازى ديگر دعاوى ديگرى قايم مى كنند. از ضديت با سرمايه، كمونيسم و رهايى ناجى خود دانند. پيداست كه شمار كثير اين فعالين خود را پشت گردد. امام زاده اى كه توده ى كارگر براى شفا به آن دخيل بندند و فرمان ده و تعيين كننده ى پيچ و خم و سرنوشت زندگى كارگران آن ها بر روى ايجاد چيزى زير نام تشكل كارگرى است. تشكلى كه و نه اعتقادى به متشكل شدن اين مبارزات دارند. تمامى تمركز كار دستك ها، قبل از هر چيز نه در بطن مبارزات جارى كارگران هستند دليل مساله روشن است. فعالين كارگرى معمار اين كميته ها و دفتر و پرولتاريا عليه سرمايه پيدا نمى كند، كه بستن سد بر سر راه آن است. يافتن جنبش كارگرى باشند، نه فقط ربطى به سازمان يابى مبارزات در فضاى تصور و محاسبات آكنده از توهم خودشيفته ى سازمان سنديكا توسط يك عده كارگر، حتا با فرض اين كه اين كارگران سرمايه دارى  در  اگر  اين جهت گيرى  مى كنند.  عليه سرمايه  نداشته است و قادر به گذاشتن خاص موفق به معمارى چنان نهادهايى شده اند؛ در جامعه ى ايران رفرميسم راست اتحاديه اى و سوسيال دموكراسى در دل آن شرايط از جهان، در شرايط تاريخى معين موفقيت هايى داشته است؛ اگر كارگر  ايران، اين هيچ سنگى بر روى سنگ نگرديده است. هم كالبدشكافى ماركسى از آغاز تا امروز هيچ دستاوردى  حقيقت را فرياد مى زنند كه هيچ رژيم سياسى يا دولت سرمايه در سرمايه دارى و هم تاريخ صد ساله ى جنبش كارگرى 

داربست پرداخته ى دولت ها به حساب نمى آيند. اين كه مجرد دولتى بودن با همه ى منحط بودن و سرمايه مدار بودن، تشكل هاى ساخته و ضد بردگى مزدى طبقه ى كارگرند. با اين حال، همين اتحاديه ها سرمايه منحل و مدفون هستند و بر همين اساس، گورستان جنبش سرمايه دارى نمى باشد. ُكل اتحاديه هاى كارگرى دنيا در ساختار نظم ُمراد از غيردولتى، تشكل غيرمنحل در نظم سياسى، حقوقى و مدنى كارگران نيست. اين جا حاضر به قبول هيچ نوع متشكل شدن غيردولتى و غيرپليسى  در  آن  كامل  بودن  منحل  عين  در  تشكل،  يك  نبودن  موضوع و  ندارد،  يا  دارد  فرقى  كارگر  توده ى  حال  به  سرمايه  پاسخ سئوال بعدى خواهم پرداخت. ضد سرمايه دارى متشكل گردد. اين تنها راه است. به اين مساله در خود يك راه بيش تر در پيش روى ندارد؛ اين كه حتما شورايى و طبقه ى كارگر ايران براى فرار از اين بن بست، براى سازمان يابى يا چپ در زمينه ى سازمان يابى جنبش كارگرى را بايد در اين ديد. چند سال اخير كميته ها و احزاب و گروه هاى موسوم به كارگرى است. اصلى ترين دليل سترون ماندن و به ثمر نرسيدن فعاليت هاى كه توسل به ديكتاتورى هار و بدترين شكل سركوب پليسى ديده سركوب جنبش كارگرى را نه قبول هزينه ى رفرميسم اتحاديه اى، هيچ برهه ى زمانى حاضر به پرداخت اين هزينه نبوده است و راه خود از سيطره ى بربريت اين نظام ترجيح دهد. بورژوازى ايران در سرمايه دارى را بر تحمل مشكالت مبارزه ى طبقاتى و جنبش رهايى اين جمعيت نجات عاجل از گرسنگى، برهنگى و بى خانمانى مولود امكانات زيستى براى قشر قابل توجهى از كارگران، به گونه اى كه دست نخواهد آورد. هزينه ها عبارتند از يك حداقل محقر معيشتى و اين هزينه، جنبش اتحاديه اى هيچ موفقيتى در انجام رسالت خود به غير اين صورت، يعنى با امتناع بورژوازى و دولت سرمايه از قبول هزينه هايى هم به دوش طبقه ى سرمايه دار و دولت اش مى گذارد. در سركوب و زمين گير مى سازد، براى اين كار و در قبال ايفاى اين نقش جنبش ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر را به صورت فاجعه آميزى دليل ساده اش هم آنست، كه رفرميسم اتحاديه اى در همان حال كه  حتا سنديكاها و دكه هاى سنديكاليستى بدون خاصيت- نيز نيست. آماده ى تحمل هيچ فرم تشكل غيردولتى و غيرپليسى كارگرى - در جهنم سرمايه دارى ايران هيچ رژيم سياسى يا دولت بورژوازى، جداگانه اى است. آن چه فى الحال مورد بحث ماست، اين است كه نظم 
در  پاسخ ١٠: زمين و زمان زندگى طبقه ى كارگر ايران مطالبات،  و  بالفعل  هم  آن ها  همه ى  است.  مطالبات  باز هم  و  اول، نگرديده است. تمامى آن چه كارگر سوئدى و آلمانى و فرانسوى، و رفاهى اين طبقه هيچ گاه، در هيچ سطحى و به هيچ ميزان، محقق اولويت هستند. به اين دليل ساده، كه خواست هاى اوليه ى معيشتى مطالبات  انترناسيونال  كموناردها،  شمشير  برق  زير  روزگارى  بورژوازى روزى،  بر  اكتبر  انقالب  و  خود  سرمايه دارى  در مورد اشكال مبارزه نيز صريح ترين پاسخ آنست، كه توده ى كارگر رفاهى يا بيش ترين آزادى هاى سياسى و حقوق اجتماعى نباشد. سطح معيشت و دارو و درمان و آموزش و همه ى امكانات ديگر ندارد كه طبقه ى كارگر ايران همين حى و حاضر خواستار باالترين عاجل و روز توده هاى كارگر ايران هم هست. هيچ دليلى وجود تحميل كرده اند و هنوز هم باقى مانده ى آن ها را دارند، مطالبات جنبش هاى ضد 
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معيت طبقاتى و جنگ براى رهايى خود و بشريت باشند. آن چه تاريخا دخالت گر، رشد يابنده، اثرگذار و تعيين كننده ى سرنوشت كارزار و دولت اش هستند، خود اين انسان ها، نبايد نيروى فعال، خالق، مدام و مستمر در حال جدال با سرمايه دارى و طبقه ى سرمايه دار خودشان، خود توده هاى وسيع طبقه ى كارگر، خود كارگرانى كه است، همه و همه يك پيام داشته است؛ اين پيام فاجعه آفرين، كه مبارزه ى طبقاتى و «كمونيسمى» كه پيش روى آنان ورق خورده هر به اصطالح «آگاه گرى»!! كه قرار گرفته اند و در يك كالم، الگوى هم جدا كنند. هر چه شنيده اند، هر آموزشى كه ديده اند، در معرض محيط زيست را از مجور پيكار راديكال ضد سرمايه دارى، جدا و باز سياسى، نبرد عليه تبعيضات جنسى و قومى و كار كودك و آلودگى سياسى، جدال براى بهبود معيشت را از كارزار حصول آزادى هاى اين وارونه بافى ها آلوده اند، كه بايد مبارزه ى اقتصادى را از جنگ پياده نظام ارتش حزب شوند. فكر و شعور و شناخت آن ها را با خود پشت سر سنديكا صف بندند و براى رهايى هميشگى حويش، به احزاب آويزند. به آن ها القا شده است، كه بايد براى بهبود معاش و همه ى دوره ها به آن ها گفته شده است، كه بايد سنديكا سازند و تاريخى دست به كار احراز اين شرايط و توانايى نشده اند. در همه جا طبقاتى عليه بورژوازى و نظام بردگى مزدى نيستند. در هيچ دوره ى دولت سرمايه است. توده هاى كارگر در شرايط اعمال قدرت مستقل متشكل نيرومند در مقابل طبقه ى سرمايه دار، نظام سرمايه دارى و ُكل كاستى ها و مشكالت جنبش كارگرى ايران، فقدان صف آرايى و قانون و قرار سرمايه مبارزه كند. معضل اساسى و سلسله جنبان بايد ضد سرمايه دارى و بدون انحالل قدرت طبقاتى خود در نظم  در  امر  همين  و  است  بوده  چنين  است،  رفته  آنان  سر  حزبى، سنديكايى خويش آن را تبليغ مى كنند. روى كودكانه خوانده اند. االن هم همين را مى گويند و در ادبيات دستور كار مبارزه ى طبقاتى كارگران خط زده اند. غيرممكن و چپ بازى نموده اند. همگى اين روى كرد و پيگيرى ايفاى اين نقش را از متحد شدن و سازمان يابى و اعمال قدرت عليه سرمايه، نقش مشترك آن، در سنگالخى نمودن راه روى نهادن توده هاى كارگر به اين نوع نسخه پيچى اردوگاهى اش تا الگوى سرنگونى طلبانه و ميليتانت لنينى اشكال رفرميسم از راست سنديكاليستى سوسيال دموكراتيك گرفته تا توده هاى هر چه وسيع تر و عظيم تر طبقه ى كارگر است. همه ى نقشه مند براى برپايى تشكل شورايى، سراسرى ضد سرمايه دارى چالش اين مشكل فقط و فقط، تالش جامع االطراف، سنجيده و و فاجعه بارترين مشكل روز جنبش كارگرى ايران است و راه ضد سرمايه دارى خود گرديده است. اين بنيادى ترين و فراگيرترين جوش و تالش و جهت گيرى آن ها براى سازمان دادن قدرت مستقل ديكتاتورى، كشتار و وحشت آفرينى سرمايه، سد راه هر جنب و بر 

 
*  *  *
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مزه چشكى است، نه لقمه اى.از آِن تو در نهايت ورز مى دهى،و خميرى كه براى ده ها نان كافى استتوان بى نظير دست هايت راقدرت چشم هايت را هدر مى دهى تو آزادى كه ديگران را ثروت مندتر كنى.تو آزادى كه برده ى ديگران باشى- 
همه ى ُعمر مى مانند.دروغ هايى كه براى تو آسياب هايى كه دروغ مى سايند.آسياب هايى برافراشتنداز لحظه ى ميالدت تو آزادى، كه وجدان آزاد داشته باشى.مدام فكر مى كنىانگشت بر شقيقه،در آزادى بزرگ ات، 

چنان چون عزيزترين چيز.وطنت را دوست دارى،تو آزادى، كه بيكار باشى.ويران و سرگردان،در آزادى بزرگ ات،دست ها دراز و آويزان،چنان كه گويى از قفا بريده شدهسرت در گريبان،
تو آزادى، كه يك پايگاه هوايى شوى.در آزادى بزرگ اتو تو هم چنانسندش را به قباله ى آمريكا مى زنند.اما يك روز، مثال

شايد معتقد باشى،

بعد يك دفعه به دست هات دستبند مى زنند.كه به عنوان يك انسان.نه مثل ابزار، نه مثل شماره، يا يك پيوند،آدم بايد زندگى كند،
يا در اين دنياتو آزادى كه دستگير، زندانى يا حتا اعدام بشى. چوبى  پرده ى  يا  نيست،  آهنى يى  پرده ى  الزم ندارى آزادى را انتخاب كنى.حايل ابريشمى،هيچ 

يك قصه ى سرد است زير آسمان ُپر ستاره.اما اين نوع آزادى،تو آزادى.  

قصه ى تلخ آزادى
ناظم حكمت
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زور و فشار عليه زن و فرزند و حتا قتل آنان به عنوان صاحب و ولى دم؛ حجاب اجبارى؛ دخالت در حريم زندگى شخصى جمهورى و قضاوت؛ حرام شمردن خوانندگى زن و ممانعت از آن؛ مجاز دانستن مردان در به كار بردن خشونت، محدوديت، در انتخاب شغل، رشته ى تحصيلى و رشته هاى ورزشى؛ ممنوعيت مناصب مهم و تعيين كننده براى زنان از جمله رياست 

حاكميت، اصالح طلبان، به رهبرى دولت، ميسر نبود- توافق اجماع حاكميت - جناح محافظه كار و گرچه از ميان برداشتن معضل هسته اى بدون  ُكل  سود  به  توافق  نتيجه ى  نشد. ولى  تمام  اصالح طلبان  و  داد. توافق هسته اى وجهه ى دولت را - هم در مى شود گفت يكى برنده شد و ديگرى باخت. محافظه كاران  افزايش  كشور-  از  خارج  هم  و  سياست داخل  نتيجه ى  را  هسته اى  توافق  ١+٥» دولت  «كشورهاى  با  معامله  در  مشكل مدبرانه اش  راه گشايى  راستاى  در  و  به عنوان يك دستاورد مهم دانسته  آن  از  خامنه اى، دولت، ابراز شعف و خوشحالى كرد. طرف اقتصادى  رهبرى  به  محافظه كاران،  مداحان نكردند، بلكه محافظه كاران در قالب واكنش در انتساب توافق هسته ى به خود را چالش دادند، نه تنها ادعاى دولت و اصالح طلبان را اما نسبت به توافق هسته اى روى ترش نشان مقابل،  از  جمعى  با  ديدار  در  متنخامنه اى  در  رهبرى-  مى پرسند: 

توافق  كه  شد  آشكار  توافق هسته اى به سود آن ها نبوده است. اما، اظهار ؛  از  محافظه كاران  رهبر  اظهار جاى داد. در حالى كه حسن روحانى، رئيس هسته اى به انتقاد صريح او از توافق هسته اى ناخرسندى  نوروزى خود چنين  پيام  داشت: جمهور، در 

 

سخن رانى  از  بعد  خامنه اى  روز،  برجام همان  هسته اى  توافق  از  روحانى،  سخن رانى اش... با تاكيد بر اين كه:به شدت انتقاد كرد. خامنه اى در بخشى از حسن 

من)...  (يعنى خطوط  از  كنيم-  رها  را  قرمزمان 

تحول در شد براى پيروزى در انتخابات مجالس شورا جناح اصالح طلب بُرد و اين پيروزى سكويى خوب، گفته شد در مورد معضل هسته اى،  اين  اما،  محافظه كاران و خبرگان- «برجام دو»!  جناح  دو  تقابل  جناح و اصالح طلبان، يا به سخن ديگر سنگين تر صف آرايى  نفع  به  سياسى  وزنه ى  نسبى  كام شان جناح اصالح طلب در پيروزى مجالس شورا ضربتى نوش كن»، جناح محافظه كار شادى گذشت يك زمان، در تمثيل «زدى ضربتى، بين دو جناح طبقه ى سرمايه دار نبود. بدون دوم، به معناى فراهم شدن يك تعادل جديد شدن  به  را  دو»،  «برجام  يا  خبرگان،  مردمى و  هم  و  اصالح طلبان  هم  كرد.  بيش ترين و خبرگان از آن آن هاست. قاعدتا هم عارف كه هر دو مقام رياست جديد مجلس شورا انتخابات را برده بودند، اكنون شك نداشتند كه على رغم دسيسه هاى جناح محافظه كار، تلخ   با كسب  اميد»  «فراكسيون  راى در انتخابات مجلس شورا به رياست اين رئيس 

مطلق، پشت درهاى اين مجلس. اما، جناح محافظ كار به رهبرى راى در انتخابات مجلس خبرگان به رياست رفسنجانى با به دست آوردن فزون ترين شمار مجلس انتخاب مى شد و هم على اكبرهاشمى   فقيه  رياست تسليم كنند. به جاى آقاى عارف، نماينده ى دو سنگر رياست مجلس شورا و خبرگان را بسته به جناح اصالح طلبان فشار آورد تا هر خامنه اى، واليت  به  الريجانى  على  آقاى  تهران،  دائمى اول  رياست  به  بعد  روز  چند  و  كه هاشمى رفسنجانى مجلس شورا انتخاب شد. و از همه مسخره موقت  با وجود اين  پيرمرد باالترين تعداد راى را آورده بود، ولى  نفر آخر آميزتر،  خبرگان،  مجلس  انتخابات  مقام هاى انتخاب شد. شك نيست، كه هر دو موقعيت خرفت احمد جنتى به رياست مجلس خبرگان فهرست  خبرگان  و  شورا  مجلس  مرتب مهمى هستند. همان طورى كه تاكنون عمل رياست  مى تواند  شورا  مجلس  رئيس  نكته شده،  اين  با رعايت  دولت شود.  دماغ  اكبر كه نقش مجلس خبرگان تنها به تعيين كردن موى  مى شود،  محدود  فقيه  واليت  پيشين، يا ترميم شكست محافظه كاران، تغيير در اين دو مجلس يك بار ديگر به سوى تعادل كفه ى رقابت بين اصالح طلبان و محافظه كاران با تسخير رياست مجلسين شورا و خبرگان، فكر فرداست. به بقايش ادامه دهد، گرايش محافظه كار به مى ميرد، ولى اگر حكومت ايدئولوژى مذهب محافظه كاران ضربه مى زند. خامنه اى روزى فقيه فردى بر چيرگى غالب قدرت سياسى گزينش با اعمال محدوديت بر قدرت واليت فقيه فردى به شوراى واليت فقيه است. اين هاشمى رفسنجانى طرف دار گذار از واليت جانشين 

سرمايه دارى ايران بعد از برجام

يمى
د عظ
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به آفريدند، اميدوار باشند كه با پيروزى «فرجام حسن روحانى، رئيس جمهور، «فرجام دو» را كه با رفتن به پاى صندوق هاى راى و به قول سر فرود آوردند، بلكه فراتر از اين، مردمى پشت درهاى بسته زير ضرب محافظه كاران كرد. ولى اين تنها اصالح طلبان نبودند كه در  مجلس  دو  رياست  مهم  سمت هاى  اقتصادى دست اصالح طلبان افتاده و بر اين زمينه در دو»  و  سياسى  اجتماعى،  نفع آن ها جارى خواهد عرصه هاى  به  تحوالتى  اصال باال، لغو مجوز برگزارى كنسرت هاى موسيقى شد. ولى، در پيامد باز پس گرفتن دو سنگر شاهد  پاپ  موسيقى  مورد  در  (البته  شركت سنتى  جوانان  زدن  شالق  نزنيد)،  پارتى زيرزمينى در قزوين، و حرفشو  زدن بعد از «برجام دو» به جامعه شد. شايد لغو اعتصابى معدن طالى آق دره، پيام هاى رژيم همين طور شالق زدن هفده نفر از معدن چيان كرده در يك  شالق  و  سنتى  موسيقى  كرده كنسرت هاى  خاطر  آزرده  را  اصالح طلبان  اين جوانان،  خير!  كارگران  زدن  شالق  ولى،  جناح باشد؛  دو  هر  است.  ديگرى  سنخ  از  اخطارى كشيدن ارزش اضافى، شيره ى جان، طبقه ى محافظه كار و اصالح طلب نمايندگان بيرون دومى  كارگران،  زدن  شالق  فكر كارگرند.  مبادا  است.  كارگر  طبقه ى  به  جوانان، جمهورش به حركت غير انسانى شالق زدن متوجه شد چرا دولت اصالح طلب و رئيس با سركوب داده خواهد شد. مشكل نيست، كه جواب هر خواست و حركت شما هم چنان را شير كرده باشد، نه! از اين خبرها نيست. كنيد اجازه دادن راه پيمايى اول ماه مى، شما زمخت  زدن  شالق  آن  تبع  به  و  نيست. هرگز نشان گر تمكين و بهم آمدن يك تعادل اعتراض نكرد. اين واكنش جناح اصالح طلب كارگران،  بين دو جناح سرمايه دارى  هم فرداى متاركه ى جنگ ايران و عراق مى رسد. درون طبقه ى سرمايه دار ايران قدمت اش به بحران سرمايه دارى ايران، سرمنشاء افتراق در فرايند سرمايه دارى ايران، و به ويژه جواب به ادامه دار  جناح،  دو  اين  بين  عمل  و  نظر  ايران بازتاب داخلى و هم خارجى دارد.تباين  سرمايه دارى  نزديكى  در محافظه كاران  مى بينند.  خود  زيان  به  را  آمريكا  به كارگيرى نيروى قهر، با  جمعى عرصه ى فرهنگى،  ارتباطات  وسايل  بر  سانسور  عجز اعمال  غيره،  و  مجازى  فضاى  تلويزيون،  مذهب در ميدان رقابت با فرهنگ غرب را فرهنگى محافظه كاران و ناتوانى ايدئولوژى - 

فرهنگى  ضعف  اين  آمريكا  مى دهد.  است. نشان  داده  قرار  هدف  را  سياست محافظه كاران  مدت هاست  آمريكا  مذهب امپرياليسم  ايدئولوژى  رژيم  قهرى  حكومت سياسى- فرهنگى كرده است. نه اصالح طلبان ايران را جايگزين ابزار اقتصادى و مبارزه ى براندازى  دگرديسى  طرف دار  آمريكا،  نه  است، ايدئولوژى مذهب به يك حكومت سكوالر و  مهم  آمريكا  براى  چه  آن  هر نفوذش در ايران مى باشد. فراتر از اين، رژيم برقرارى روابط سياسى و از اين راه اعاده ى هستند.  ايران  سرمايه دارى  مذهب  خواهى تغييرات واقعى در قانون اساسى واليت فقيه موضوعيت ندارد. اصالح طلبان نيز طرف دار عليه  طبقه ى كارگر اعمال كند، براى آمريكا ميزانى از خشونت عليه مردم ايران و به ويژه ايدئولوژى  تماميت  به  اصالح طلبان  از نيستند.  گذشته  معترض اند.  كار  محافظه  عظيم يك سهم گنده ى بودجه ى كشور را در اختيار اصالح طلبان سهم مى خواهند. محافظه كاران غالب سرمايه را محافظه كاران قبضه كرده اند؛ انحصار عمده ى اركان قدرت سياسى، بخش جناح  لشگر  اكتاپوسى  و  گسترده  تداوم (نقل به معنى- از من)با حصه ى انگل هاى باال وجه ناچيزى است.كه سهم فرهنگى بودجه ى كشور در مقايسه داده اند. از همين رو، وزير ارشاد گله مى كند مداحان، اين بنياد و آن بنياد و غيره تخصيص حوزه ها، مساجد، اوباشان حزب الهى و بسيج، نهادهاى  اصالح طلبان  مرزى،  برون  منظر  به سود سرمايه دارى از  عرصه ى ايران نمى بينند. ادامه ى قطع رابطه با آمريكا، كشمكش با آمريكا را  در  كشور  ايــن  نفوذ  به  بنا  و 

صندوق  در  ويژه  به  جهانى،  از جلب سرمايه دارى  را  ايران  هم چنان  پول،  مى گذارد. بين المللى  تنگنا  در  خارجى  از نيز عبور از خط قرمز - يعنى اعاده ى روابط جاده ى توافق هسته اى را صاف كرد، اكنون مى كنند هم چنان كه گذشت از خطوط قرمز اصالح طلبان و دولت طرف دارشان، استدالل تعديل كند، اكنون آن ممه را لو خورده. لذا، مى توانست وزنه ى تحريم ها را به گونه اى اگر در گذشته ى نزديك، درآمد هنگفت نفت سرمايه گذارى  استفاده  و  آمريكا  امپرياليسم  با  كليد سياسى  غرب-  تكنولوژى  و  آورده اقتصادى مورد پسند اصالح طلبان، زنگ خطر حل مشكالت اقتصادى است. اما، اين راه برد سرمايه گذارى  در  صدا  به  محافظه كار  جناج  در  اصالح طلبان را آماج حمله قرار داده اند.  دولت اصالح طلب در بهبود روابط با  آمريكا را پاس داران راستين و تمايل اصالح طلبان و شعارهاى پا خورده ى انقالب و اسالم خود ضرر آن هاست. از اين رو، با توسل جستن به روابط با  آمريكا به سود اصالح طلبان و به است. محافظه كاران نيك مى دانند، كه بهبود را  بين  قوس  و  كش  اين  جيغ در  و  آمريكا  با  روابط  برقرارى  آستين طرف دار  از  آمريكا  محافظه كار،  جناح  داد  و و  اصالح طلب  جناح  كمك  به  اين انگلستان،  در  است.  آمده  در  جمهورش،  و پنهانى خمينى با «كندى» و «كارتر»، روساى  بزنگاه، «بى بى سى» با علنى كردن تماس هاى رئيس  محافظه كاران  آمريكا،  پيشين  حاشا مطابق خصلت مرضيه ى آخوندى، خامنه اى رهبرشان خامنه اى را خشمگين كرده است. جمهور  را  آمريكا  محرمانه ى  اسناد  انتشار 
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سياست كرد. اسناد به زبان بى زبانى مى گويد، شما  چرا  هستيد،  خمينى  وفادار  ممكن پيرو  بى سى»  «بى  نمى كنيد؟  دنبال  را  تماس هاى او  از  افشاگرى  ادامه ى  در  سى» به آمريكا را در پيامد تسخير عراق فاش كند. محرمانه ى خمينى، پيام محرمانه ى خامنه اى است  بى  «بى  گذشته  سال  كه  است  هم تماس هاى محرمانه ى آخوند محمد بهشتى جالب  را  آمريكا  مقامات  با  بازرگان  مهدى  اين تماس ها بدون و  البته  حكومت فاش كرد، كه صد  ولى  است؛  نبوده  خمينى  به به هر رو، بر خالف قيل و قال محافظه كاران، را نشنيده انگارند.ايران و واليت فقيه اش ترجيح دادند موضوع موافقت  خــارج  سرمايه ى  جلب  ناپذير. جهت گيرى  تعطيل  و  عاجل  است  امرى  در ايران  در سخنانى  پول  در معاون صندوق جهانى  اين كشور  كه  ايران گفته،  مركزى  اقتصادى بانك  بازسازى  براى  دارد. «موقعيتى حساس»  قرار  جهانى  اقتصاد  به  بازگشت  مكتب ديويد ليپتون، معاون اول مدير عامل صندوق و  يافته ى  پرورش   - پول  سازمان اتصال مجدد سرمايه دارى ايران به نظام مالى مه ٢٠١٦ به تهران سفر كرده بود...، با هدف اقتصادى شيكاگو- كه روز يك شنبه پانزدهم بين المللى  اين  گفت  و  كرد  تاكيد  با آماده است در اين زمينه به تهران كمك كند! بين المللى،  ايران  گفت،  پول  جهانى  صندوق  روبروست: معاون  ديگرى  عمده ى  افت چالش هاى  جهانى؛  اقتصاد  شدن  ُكند  جمله  ضعيف قيمت نفت؛  نگرانى سرمايه گذاران در مورد از  سيستم  ظهور؛  حال  در  نقش تطبيق دهد. پيام آقاى ليپتون به سرمايه دارى ايران بايد خود را با قيمت هاى پايين تر نفت (١) آقاى ليپتون به خصوص تاكيد كرد، كه بانكى؛ نياز به اصالحات در زمينه ى بودجه.اقتصادهاى  به  پائين  در  من  است.  روشن  طبقه ى صندوق جهانى پول مى پردازم.                                                                                    ايران  منظر  از  چيست؟  اصالحات  بيمه ى كاهش ساعات كار، افزايش دست مزد، حق اشتغال، تامين شغلى، برچيدن اشتغال موقت، كارگر، بردگان مزدى، هر درجه اى از گشايش معنى  برقرارى  اعتصاب،  حق  و  غيره، تشكل  و  درمانى،  خدمات  بهبود  واضح بيكارى،  مى شوند.  ناميده  مثبت  بردگان نيست. سرمايه در طلب تصاحب بيش ترين است، كه ارائه ى اين اقدامات به نفع سرمايه اصالحات  كارگر،  اضافى طبقه ى  ارزش  از نرخ   مقياسى  هر  شدن  معمول  است.  مزدى، 

اصالحات نفع سودآورى يا توليد ارزش اضافى بيش تر به ضرر طبقه ى كارگر، بردگان مزدى، و به سرمايه دار، اصالحات  آن اقداماتى است كه بردگان مزدى، بستگى دارد. از ديد طبقه ى اصالحات باال به توان و نيروى طبقه ى كارگر،  است-  سرمايه دار  طبقه ى  يه دارى براى  سرما حاكميت  طول  در  رابطه ى منفى.  در  شده  انجام  اصالحات  سرمايه دار كنونى،  طبقه ى  سود  به  سرمايه  و  كه اصالح طلبان كار  اين  است. تصور  تاكنونى چرخيده  شدن  تحميل  روند  چرخ  جهان تداوم تاكنونى سياست اقتصادى سرمايه دارى طرف دارى اينان از سرمايه گذارى خارج، به مزدى، را به پس برگردانند، ساده نگرى است. اصالحات منفى عليه طبقه ى كارگر، بردگان بخواهند  كار  تقسيم  در  دارد.  بستگى  را خارج، سرمايه دارى ايران نه تنها بايد مخزن كار ارزان تعلق دارد. براى جذب سرمايه ى سرمايه دارى، سرمايه دارى ايران به حوزه ى ايران  ارزان  كار  ــه دارى  ادام بلكه  ارزان،  ايران كار  سرمايه دارى  حكومت  سازد.  بنا به موقعيت و سرمايه هاى خارجى چراغ سبز مى دهد.معدن طالى آق دره به صندوق جهانى پول با شالق زدن هفده نفر از كارگران اعتصابى فراهم  پول، از منظر سرمايه دارى خارج،  لمللى  ا بين  صندوق  در  بر را بر كشورهاى وام گيرنده، در حال توسعه، امپرياليسم آمريكا سياست هاى اقتصادى اش ممتازش  پول  بين المللى  صندوق  مى كند.  بنيان گذار ديكته  فريدمن،  ميلتن  دكترين  ليسم پايه ى  ا نئوليبر  ، گو شيكا دى  قتصا ا مديريت مكتب  آزاد،  بازار  مكانيسم  يا  يا اقتصادى،  فريدمن،  ميلتن  دكترين  رئوس  مى شود. 

خريد مكتب اقتصادى شيكاگو، عبارتند از: فرايند  ديگر  سخن  به  ســازى،  به ثمن بخس، خصوصى  آوردن موسسات توليدى- خدماتى  پائين  و  كار  نيروى  از سطح  قيمت دست مزدها، قلم كشيدن روى قوانين دست كاستن  افزايش  سرمايه،  حركت  گير  پا  گاز، و  آب،  برق،  كارگران،  دست مزد كاالهاى ضرورى  آوردن  پائين  امثالهم،  و  تبر نفت  دولت،  بودجه ى  كاهش  مزدى،  سر زدن به خدمات اجتماعى گوناگون، بهداشت بردگان  از  و...،  اجتماعى  بيمه هاى  درمان،  تضمين و  كارگرى،  تشكالت  برداشتن  خارج راه  حق  حتا  خارج،  كردن شرايط كردن سود سرمايه گذارى به خارج و غيره. سرمايه گذارى هاى  با ديكته  پول  عظيم، شدن يك اقليت ناچيز بومى از يك سو، و سودهاى كالن نصيب وام دهندگان و ميلياردر التين، آفريقا، آسياى جنوبى شرقى و روسيه، وام دهى در چندين دهه ى گذشته در آمريكاى صندوق جهانى  بيكارى  ناامنى،  فقر،  ديگر  سوى  بهداشت، از  وحشت ناك  وضعيت  صندوق طبقه ى كارگر گرديده است. در سال ٢٠٠٣، تن فروشى، گسترش حلبى آبادها در قطب پيدايى بى شمار كار كودكان، رواج هول ناك شيوع بيمارى ها و مرگ و مير، بى خانمانى، گرسنگى،  اقتصادى  سياست هاى  شكست  رياست با  نامزد  لوال،  دو  سيلو  پول،  بود جهانى  اين  محوريش  شعار  برزيل،  در برزيل سه وعده غذا بخورند. تحميل شرايط كه اگر انتخاب شد، تالش خواهد كرد مردم جمهورى   ،١٩٩١-١٩٩٣ بين  پول،  جهانى  هالك شوند.(٢) روسيه سبب شد ده ميليون نفر از گرسنگى بانك 
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كه ميلتن فريدمن را آشكارا برشمرده است. وى مركزى ايران، احكامى از سياست نئوليببراليسم ديويد ليپتن در سخن رانى خويش در بانك  مى دهد،  هشدار  ايران  سرمايه دارى  ديكتاتورى جذب سرمايه ى خارج نيازمند چه ملزوماتى به  حاكميت  بركت  به  البته،  سرمايه دارى به مورد اجرا گذاشته شده اند.درخواست هاى صندوق جهانى پول فى الحال ايدئولوژى مذهب، اگر نه تمام، ولى بخشى از است.  به  پول  جهانى  صندوق  توضيح چرا  ماركس  است؟  كرده  توجه  عرصه اى مى دهد، كه سرمايه از حوزه ى فرايند توليد ايران  به  نازل تر  نرخ  با  اضافى  خارج ولع سرمايه گذارى در ايران را دارد:برداشتن تحريم ها، به داليل زير، سرمايه ى توليد ارزش اضافى را دارد، روان مى شود. با روبرو شده است به قسمتى كه ظرفيت فرايند يا از بخشى كه با معضل توليد ارزش اضافى ديگر با فرايند توليد ارزش اضافى افزون تر، ارزش 

از كشور شرايط برشمرده ى باال، موقعيت مناسبى براى  اعتبارات اعتبارات كوتاه مدت وارد فرايند سرمايه دارى مالى در دو بخش: اعتبارات نسبتا درازمدت و با باز شدن درهاى سرمايه گذارى، اعتبارات فراهم كرده است. سرمايه گذارى سرمايه هاى خارج  شرايط  از  جدا  شد.  خواهد  زيان بارتر است؛ چرا كه در مورد اخير، «پول نسبتا درازمدت، نقش اعتبارات كوتاه مدت ايران 

مى شود. داغ»، (Hot money)، يا اعتبارات كوتاه مدت  داده  گيرنده  وام  به  باال  بهره ى  سرمايه گذارى با  فرايند  در  كه،  اين  را ايران خواهد افتاد. بازپرداخت اين بهره به دوش طبقه ى كارگر باال رفتن بدهى سرمايه دارى ايران و به تبع آن خارج و عواقب ناشى از آن، يك مولفه اش حاصل  آمريكا  با  نزديكى  محافظه كار  قدرت جناح  ساختار  در  موقعيت اش  زيان  رهبر به  مى بيند. خامنه اى،  ايران  مقاومتى سرمايه دارى  اقتصاد  اقتصادى در را قرنطينه ى نفوذ آمريكا پيشنهاد مى كند. اما جناح محافظه كار، سياست  اعمال تحريم هاى  پى  مقاومتى مگر در  اقتصاد  به  رژيم  بوده چند سال گذشته،  چه  حاصل اش  بود؟  نياورده  تاريخ است. بيكارى كاهش يافت؟! پديده ى عقب روى  به  كارگران  دست مزد  ماه ها  گسترده را به دوش گرفته و روانه ى مدرسه شدند؟! خانواده برگشته و كوله پشتى كتاب و دفتر سپرده شد؟! بچه هاى خيابانى به كانون گرم افتادن  اعتياد  يافت؟!  كاهش  فروشى  جمهورى تن  كشور  وزير  گرديد؟!...  سياست گذشته يازده ميليارد دالر كاالى قاچاق وارد ميليارد دالر نياز دارد. مطابق آمار رژيم، سال بازسازى صنايع نفت و گاز به چندين صد از آن ها در زندان مى مانند. برابر با برآوردها، هزار نفر زندانى مى شوند كه ٢٠٠ هزار نفر اسالمى اعالم كرده است، كه هر سال ٦٠٠ ريشه كن  كالم،  يك  در  است.  شده  انسانى يى كشور  غير  شرايط  مقاومتى،  سرمايه اقتصاد  ُخرده  اقشار  و  كارگر  طبقه ى  نه به  رو،  هر  به  است.  كرده  تحميل  ايران  زده ى اقتصادى رهنمون نخواهد كرد. سرمايه دارى بحران زده ى ايران را به دروازه هاى شكوفايى نه بديل سياست اقتصاد مقاومتى، سرمايه دارى سياست اقتصادى جذب سرمايه ى خارج و در  بحران  سرمايه دارى  از  جزيى  جهانى جهان را تشكيل مى دهد. سرمايه دارى ايران ايران  سرمايه دارى  روندهاى  از  از روى كرد اقتصاد مقاومتى شق محافظه كاران عده ى قليلى و فقر و فاقه اكثريت جامعه. هم معيشت عموم جامعه، بلكه ثروت مندتر شدن در حال توسعه، نه معيارى است براى بهبود نيست. رشد اقتصادى، به ويژه در كشورهاى مصون  خارج  سرمايه ى  جلب  گزينش  يا  توليد و  دو  هر  هدف  اصالح طلبان،  اجتماعى براى تصاحب ارزش اضافى طبقه ى كارگر، سوى  نيازهاى  تامين  نه  و  است  واسطه ى سود،  به  رو،  هر  به  ولى  جامعه.  آحاد 

مجبور  مقاومتى  اقتصاد  مالى(٣)،  يا تنگناهاى  اقتصادى،  بحران  شرايط  هم چنان  «كمربندها است  مى-شود  گفته  غرب  در  چه  جواب آن  مقابل،  در  دهد.  ادامه  را  ببنديم»  اشتغال، رقابت در پروژه هاى ناتمام و غيره منجر خواهد شد. دست رسى به تكنولوژى جديد و راه اندازى اشتغال، بازسازى موسسات صنعتى فرسوده، تمام عوارض نامطلوب اش، محتمال به ازدياد اصالح طلبان در جذب سرمايه ى خارج، با را  افزايش  * * *پراكنده مى گردد. طبقه ى كارگر و عبور از مبارزات دفاعى و زمينه ساز بستر مناسبى براى اعاده ى اعتماد درون طبقه ى كارگر را كاهش داده و محتمال باالخره، احتمال 
به يادداشت ها: نياز  از  ليپتون  ديويد  آقاى  منظور  دولت- اصالحات در زمينه ى بودجه، به زبان ساده ١-  بودجه ى  هزينه هاى  از  آزاد كاستن  بازار  مكانيسم  الغر  دولت  ايران در موسسات دولتى كاسته مى شود.فرهنگى و اجتماعى و نيروى كار استخدامى و درمان، خدمات رفاهى، آموزشى، موسسات است. با اين روي كرد، از خدمات بهداشت طرف داران  سرمايه دارى  بانك هاى  عمده ى  از ٢-  بسيارى  كه  دارند، چون  اعتبارى  وام هاى پرداخت شده قابل وصول نيستند.مشكل 

از   Shock Doctrine شوك،  دكترين   -٣
 Naomi Klein* * *
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عظيم  مقياس  در  كه  زنان  خانگى  كار  توليدى آيا  كارى  مى شود،  انجام  نظر ميلياردى  از  محاسبات چرا توسط شيخ و شاب  تقديس مى شود؟ مى كند؟ چرا كار ويژه ى زنان نام مى گيرد؟ و اجتماعى است؟ اين كار چه اهدافى را برآورده اقتصادى، كار است؟ آيا در زمره ى كار الزم است؟ كارى مولد است؟ آيا اصوال  كجاى  در  خانگى  كار  مناسبات جايگاه  چه  دارد؟  قرار  جامعه  فعاليتى اقتصادى در بر نمى گيرد. معموال، و به ويژه نظر حفظ خود سيستم و چه از نظر عملى و فعاليت هاى الزم انسانى اجتماعى را چه از مى دهند، تعريفى است كه امروزه بسيارى از اغلب تعريفى كه از نظر اقتصادى از كار ارائه زاويه ى ديدى به مساله توجه كردند؟ شد و مورد انتقاد قرار گرفت؟ انتقادها از چه خانگى به عنوان يك مساله ى اجتماعى مطرح تحكيم مى شود؟ از چه زمانى مساله ى كار اجتماعى اى زير لواى آن تجديد، تقويت و اقتصادى  عنوان  به  را  كار  كالسيك،  نظر  و روزانه تعريف مى كنند كه در خدمت توليد از  توليدى  كار  را  آن  و  است  توليد گروه از كارها قرار مى گيرد. بايد گفت، كه نمى گيرند. كار خانگى زنان در زمره ى اين و يا اصال به عنوان كار  و كار الزم در نظر كار ديگرى غير از آن را يا غير مولد مى بينند قرارداد، سفيد امضا و غيره مى تواند باشد. هر تمام وقت، نيمه وقت، موقت، با قرارداد، بى كار مولد به حساب مى آورند كه در اشكال يك محصول  بخش  به  مختص  اجتماعى  الزم  به كار الزم اجتماعى است. جامعه، و به ويژه نيست. كار بازتوليدى يكى از مكان هاى مهم كار  خود  بقاى  براى  سرمايه دارى،  اتوماسيونى حفظ و بازتوليد نيروى انسانى فعلى و آتى جامعه ى  هيچ  كه  مبرم،  نيازى  دارد.  نمى تواند نمى تواند جاى آن را پُر كند؛ زيرا هيچ ماشين نياز  تنهايى  به  پيش رفته اى هم  بدون سوپر  نمى تواند  كند.  ايجاد  اضافى  و الزم اجتماعى است؛ كودكان نياز به مراقبت به كار خانگى نياز است و كار خانگى، كار اضافى را براى اين كار آماده مى كند. بنابراين، نكند، دو نسل ايجاد كننده ى مستقيم ارزش نگنجد و اگر خود مستقيم ارزش اضافى ايجاد است، كه اگر هم در رابطه ى پول - كاال- پول خود و نيروى كار آتى را تامين كند. كارى گذاشتن بارى بر دوش سرمايه، نسل بعدى ارزش  دارند  كردن  خشك  و  تر  به  نياز  ُعمرى را براى سرمايه جان كنده اند، چه در اين كار الزم اجتماعى است؛ سال مندان كه دارند. 

به  نياز  از خانه، چه كار خانگى،  كار خانگى، كار خانگى اما با تمام كارهاى ديگر تفاوت پس كار خانگى، كار الزم اجتماعى است. آنئها - مثل كودكان- وظيفه ى جامعه است؛ مراقبت و محبت و توجه دارند و مراقبت از كار بيرون  استثناى  به  كارها  گسترده اند. دارد. همه ى  نسبتا  اجتماعى  روابط  رفيق مستلزم  و  دوست  كارى،  مناسبات  در  شركت كارگر  مختلف  گروه هاى  در  مى كند.  مى شود. پيدا  آشنا  جديد  مسايل  با  برنده تجربيات را منتقل و مبادله مى كند. با جمع مى كند.  مى خورد،  شكست  مى كند،  وارد مبارزه  ديگران  با  مى آموزد.  آن  از  و  مدرسه كار خانگى اغلب خصوصى و منزوى است. به طور نسبى گسترش مى يابد. اما مناسبات تعامل، گفت وگو و عمل مى شود. افق ديدش مى شود  به  بچه ها  مى رود.  كار  سر  به  پايانى مرد  كه  خانه  كار  با  مى ماند  او  به كارى تمام روز است. ندارد و مراقبت از كودكان و سال-مندان، كه مى روند،  جنسيتى  تبعيض  با  هم راه  خانگى  تاريخى كار  شايد  زنانه  فاميلى  وظيفه ى  تاريخى عنوان  دوران  در  انسانى  قدمت جوامع  آن و شكل گيرى خانواده ى پدرتبار هم راه بود، تشكيل طبقات، كه با ايجاد مالكيت خصوصى داشته باشد. شايد بتوان گفت هم راه با آغاز به  در  تحميل شد.  زنان  بر  و  تقسيم شكل گرفت  تبار،  مادر  جامعه ى  طوالنى  جامعه به تدريج با رشد تكنيك و ايجاد تغييرات در كار جنسى خصلتى تبعيض آميز نداشت. اما دوران  در  چيز  همه  كار،  ساده ى  تقسيم فرو افتادند و به سرعت مانند اشيا، ابزار كار، زير و زبر شد. زنان از جايگاه تاريخى خود ابزارهاى  در  آمدند.  در  به تملك  برده،  و  برايش كاال  كه  نقشى  را  او  جايگاه  جديد،  به سنت تبديل وفق دادند؟ و چگونه خود را با شرايط نكبت بار جديد سادگى تسليم شدند و نقش مقرر را پذيرفتند؟ آن ها چه كردند. آيا عليه آن جنگيدند؟ آيا به اثناى تغيير اين شرايط، كه به ضرر زنان بود، خود او و نيازهايش مطرح نبود. نمى دانيم در فراهم مى ساخت. در هيچ كجاى اين وظايف، ارضاى جنسى و روحى مردش يا مالك اش شرايط الزم را براى استراحت، تجديد قوا، مى داد. غذا مى پخت، رفت و روب مى كرد، دنيا مى آورد. مى بايد كارهاى خانه را انجام براى حفظ دارايى مالك خود، ارث برى به تعيين كرده بودند، مشخص مى كرد. مى بايد كار  تغيير  در گذر زمان اما، اين 

خانگى؛  كار 
بيگارى

الزم  يا  كـــار 
اجتماعى!

فريده ثابتى
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مورد شد. سنتى ديرپا، كه توسط نظام ها و مناسبات  تاكنون  و  متفاوت  اقتصادى  در اجتماعى  هم،  امروز  و  است.  گرفته  قرار  به ويژه بعد از انقالب صنعتى، تغييرات جدى اى فئوداليسم و قدرت گيرى سرمايه دارى، و به كه چرا خانواده و نقش زن در آن با سقوط يك مساله درگير آن است. سئوال اين است، قرن بيست و يكم، جامعه ى انسانى به عنوان استفاده  شود،  ُكلى اش  الگوى  تغيير  به  منجر  در ُمخل بود به دور انداخت. آن چه را كه نبود به خاطر منافع خود. در اين راه، آن چه را كه را تغيير داد، اما نه به خاطر تغيير جهان، بلكه خود نديد؟ بورژوازى و سرمايه دارى، جهان كه  كه  را  آن چه  كرد.  ايجاد  داشت،  نياز  ايجاد تغيير و تحول داشت، در راستاى منافع خود نفس خود برايش مفيد فايده بود، اما نياز به و  آن  در  را  تغيير الزم  و  كار گرفت  اقتصادى اين سياست است. ملى سابق و اتحاديه ى اروپاى فعلى محصول فراملى طبقاتى قاره اى پاسخ داد. دولت هاى و ايجاد دولت و حكومت و قوانين و منافع زمانى ديگر منافع اش را در برداشتن مرزها مرزها و منافع ملى طبقاتى، پاسخ داد و در ايجاد ملت واحد و حكومت واحد با قوانين، كرد. به طور مثال، نياز به تمركز سياسى را با به  نظر  از  كه  بود  واحدى  مى شد. او، اهداف خود را در خانواده دنبال و اعمال مرد، خانواده را در اختيار مى گرفت. از طريق اجتماعى بهترين تضمين كننده ى منافع او بود. خانواده،  تامين  او  آتى  كار  نيروى  نيروى و نيروى كار بالفعل اش تجديد مى شد. اين از طريق خانواده، به كودكان تحميل مى شد. ايدئولوژى او، يعنى ايدئولوژى طبقه ى حاكم مى كرد.  داشتن  نگه  سرپا  يعنى  وظيفه،  و سه  آتى،  كار  نيروى  سازى  آماده  فعلى،  تكيه كار  با  را، خانواده  ايدئولوژى حاكم  به همين سبب، خانواده از جمله نهادهايى شد در نتيجه براى سرمايه اهميتى واال داشت. به بر شانه هاى زن خانه به خوبى انجام مى داد؛ انتقال  قبلى  از نظام هاى  را  از ارث برد. او تقسيم كار سنتى، سلسله مراتب كه سرمايه دارى آن  (نوعى  را  مردساالرى  پدر-  و  عنوان خود آن را آذين كرد.به كار گرفت، لباس نو پوشاند، و مطابق ميل مناسبات اجتماعى مبتنى بر آن) به نفع خود جنسيتى  به  خانواده  وظيفه،  سه  اين  از  بود. مصرف كننده ى توليدات سرمايه نقش مهمى بعد  زن  با  مديريت  بخش،  اين  در  اين كار مديريتى، اما بر خالف ساير كارهاى داشت. 

دست مزدى مديريتى، براى زن وجهه ى اجتماعى ايجاد  نه  زن  كار،  اين  براى  خود دريافت كرد و نه تا مدت ها، اهميت كارش نكرد.  حتا  شد.  انستيتوها  تحقيقات  بردند. كردند. تقسيم كار بر مبناى جنسيت را بدون وظايف خانگى زنانه، به دختران خود منتقل اجتماعى، ارجى قايل نشدند و آن را به عنوان زنان نيز به كار خود، به عنوان يك كار الزم موضوع  پيش  خانه  در  اجتماعى  فشار  كودكانه ى هيچ  بازى هاى  شوق  از  و نشوند، پسران را به خريد نان، يعنى كار خارج بين پسران و دختران در كار خانه تبعيض قايل آشنا كردند و تعليم دادند. حتا وقتى خواستند آن ها را با كار خانگى به عنوان وظيفه ى زنانه دختركان، به نفع منافع سرمايه عمل كردند. ناآگاهانه،  بودن-  آور  نان  از  استعاره اى   - خانه  و در بازتوليد نقش سنتى زن، ناآگاهانه شريك و تميز كردن سبزى و غيره واداشتند. خود دختران را به نظافت و جارو و شست وشو از  مردساالرى  پدر-  طريق،  اين  به  گرفت: بر اساس تحقيقى كه در سال ٢٠١٠ در آلمان زنان هم همين كار را انجام دادند. زندگى، به دختران تحميل شد. حتا آگاه ترين تبعيض و نابرابرى جنسيتى، در گام هاى اول شدند.  انجام 

ديگر از سال ٢٠٠٦ نشان مى دهد: يك گزارش 

تغييرى، ما نيستند، كه در خانه دست به سياه و سفيد است. مردان جوان امروزى ديگر مثل پدران بر خالف خواست حكومت گران تغيير كرده در ايران، مكرر گفته مى شود، خيلى چيزها كار، سيستم خدمات اجتماعى منفجر مى شد.بدون اين  چگونه  مى پرسى  وقتى  هم مى گويند خيلى در كار خانه كمك مى كنند. نمى زدند.  باز  اما  است،  مثبت  تغييرى  اين  مسلما 

باشد و دل اش بيماران و سال مندان، كار زن خانه است. اگر مى شود كه كار خانگى، مراقبت از كودكان و كمك به زن نام دارد. يعنى باز هم پذيرفته  يا حضور غير انجام نمى شود، يا بى ميلى انجام كرد. اين كمك ها اغلب مشروط است و در ميز غذا، يا به خواباندن كودك، كمك خواهد خواهد داد، يا در چيدن و جمع كردن سفره يا هفته اى يك بار كار جارو كردن خانه را انجام در اين كارها به زن كمك خواهد كرد؛ مثال بخواهد و زنش را خيلى دوست داشته باشد، مرد، مهربان، متجدد و آگاه  دو اما واقعيت اين است، كه مردان به دليل نوع به شوخى، او را به تمسخر خواهند گرفت. مى شود؛ زيرا خانواده يا دوستان، به جد  هر  بايد  مرد  و  زن  كه  امروزى،  وسايل گذشته تحصيل كرده تر و آگاه تر به مسايل در خارج از خانه كار كنند و زنان نسبت به زندگى  مثبت  تاثير  هم چنين  و  هستند  و بيش تر شد. با آن باز هم خانواده ى سنتى دچار تغييرات سواد در خود مردان، به اين درك رسيده اند و ارتباطى عمومى مثل اينترنت و باال رفتن سطح زنان  كشاند  كار  بازار  به  را  زنان  فرستاده كارگرى متولد شد. جنگ ها روند اين كار را اين طريق، در دل خانواده ى سنتى، خانواده ى موقعيت تنها نان آور بودن را از مرد گرفت؛ به سرمايه دارى  جبهه  به  مردان  بخشيدند.  محل هاى سرعت  در  را  آن ها  خالى  و جاى  جنگ هاى شدند  كردند.  پُر  زنان  اجبار،  به  از دست بعد از جنگ نيز كمبود جمعيت مرد، به خاطر اروپا نمونه ى بارز اين تغيير و اجبار بودند. كار،  به كشتار جنگ و هم امتناع زنان در  منافع سرمايه  از همه مهم تر  محل هاى خاطر نيروى كار ارزان تر و به زعم صاحبان دادن كار و  در  زنان  حضور  «مطيع»،  توده هاى در تامين مخارج خانواده نداشتند. در اصل، اين نيست كه قبل از اين دوران، زنان نقشى كار را پُر رنگ تر كرد. اين توضيح البته مبين سرمايه  بين  در  تاكنون  دور  گذشته ى  خانه از  تمام  و  تام  آور  نان  مردى  هيچ  زندگى نبود و بدون كار خانگى زنان، سوا از كارهاى مردم،  چرخ  او،  به  يافته  اختصاص  لباس هاى آن زمان توسط زنان در خانه توليد مى شد، از چيزهايى كه امروزه از بازار خريده مى شود، مخارج خانه را به دوش مى كشيدند. بسيارى كه مشخص شود، و اعالم گردد، بخشى از هيچ خانواده اى نمى چرخيد. زنان بدون اين سنتى  ترشى ها،  مرباها،  انواع  زمستانه از ژاكت و پلوِور تا جوراب و كاله كه شامل 
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اقتصادى سبزى، پختن نان، تهيه ُرب ها كه گاها براى نو، مهمانى ها، جشن ها و اعياد، خشك كردن و دست كش، شيرينى هاى خانگى براى سال  صرفا  كارهاى  و  بود  هم  در براى فروش مثل بافتن گليم و قالى و جاجيم، فروش  تابى.  نخ  و  ريسى  پشم  دستى،  به امر هم به نفع مرد و هم به نفع دولت بود. فروش آن توسط زنان انجام مى گرفت. اين كار كاشت و داشت و برداشت محصول و مناطق روستايى و كار كشاورزى حتا بيش تر صنايع  بدون  در جامعه سرفراز مى شد، كه  سبزى، كرد، كه امروزه هم بخشى از زنان همين كارها گردش اقتصادى اين امر مى برد. بايد يادآورى امرى حيثيتى بود؛ اما سود اصلى را دولت از را با كار و فعاليت خود مى گرداند، كه تنها حساب آورده شدن كار زن خانه، خانواده اى مرد  كردن  و خشك  كردن  تميز  قبيل  انجام مى دهند شيرينى هاى خانگى را - باز هم در خانه- تميز كردن حبوبات، تهيه ُرب و مربا و انواع از  در خانگى توليد مى كنند و به آن ها مى فروشند. و يا خود مستقيم براى مصرف مشترى هاى براى شركت ها و موسسات  صنعتى،  پيش رفته ى  كشورهاى  در  هم حتا  زنجيره اى،  بزرگ  يا اختصاصى كارهاى دستى زنان را مى فروشند. هم چنين مغازه هايى وجود دارد، كه به طور شامل انواع مرباها تا محصوالت گوشتى است. بخشى به توليدات خانگى اختصاص دارد كه سوپرماركت هاى  خانوادگى،  زندگى  در  نيز  ما  از  يك  ياد هر  به  را  امر  اين  پيرامونى خود،  روابط  به مى آوريم. از كودكى به ياد دارم، كه مادربزرگ در  و  مى كرد  توليد  برشته  رشته ى  خانه  براى مصرف خانگى در  يا زنانى كه  رشته ى گاهى با دست هاى كوچك مان رشته ها را تا بوى رشته ى برشته شده، دورش مى پلكيديم. خود مى خواستند، مى فروخت و ما كودكان از قنادى ها،  يك  كار  پايان  از  بعد  و  او مى كرديم  ديگر،  زمانى  يا  مى گرفتيم.  جايزه  به مخارج كيسه هاى برنج را براى تجار برنج سردوزى داغ  با درآمد خود  به خانواده كمك مى نمود. او نان آور محسوب و آماده مى كرد و  باز  بود.  كننده  كمك  تنها  بلكه  چهار نمى شد،  بودم،  دانش جو  كه  زمانى  دارم،  هيچ ياد  از يك خانه،  ترتيب سن  به  نمى گرفتيم دانش جو  خانواده  از  مالى اى  كمك  اداره كدام  را  زندگى مان  دانش جويى  كار  با  مواجه مى شدم كه به پدرم آفرين مى گفتند، با تعريف و تمجيد از پدرم توسط دوستانش مى كرديم، اما هميشه در شهرمان و در خيابان و 

مردساالرانه به تنهايى متقبل مى شود و من مى خنديدم و كه سخت كار مى كند و اين همه مخارج را  روياهاى  در  آن ها  اختصاص نمى دادند- پرواز كنند. خود - كه حتا هيچ جايى را به مادرم و من مى گذاشتم 
زن خانواده ى كارگرى و كار خانگى كشاندن  عامل  مهم ترين  طبقه  اين  كفاف در  مرد  درآمد  كه  بود  اين  كار،  بازار  كه به  دست مزدى  نمى داد.  را  زندگى  همسر مخارج  او،  زندگى  مى بايست  تعريف  روابط طبق  دليل  به  كند،  تامين  را  كودكانش  جمله استثمارى حاكم، پاسخ گوى مخارج زندگى و  از  دنيا،  نقاط  از  بسيارى  در  نقش نبود.  مهم ترين  عامل  اين  هم  هنوز  با ايران،  كارگر،  بر زن  بازى مى كند. فشار كار  توان را  به چند جانبه بودن كار، نه تنها  تحليل مى برد، توجه  به  به سرعت  را  كار بلكه فشار روحى عظيمى را هم به او تحميل جسمى اش  ساعت  هشت  حداقل  از  بعد  متوسط مى كند.  و  ناماليمات اش،  و  روزانه  ده مزدى  كه  برگشت  و  رفت  زمان  ساعت  و بيرون رفتن را به آن اضافه كرد، سپس نوبت بايد حدود دو ساعت كار قبل از صبحانه و ساعت از وقت زن كارگر را اشغال مى كند، دو  روز  غذاى  تهيه ى  و  مايحتاج  خريد  در به درس و مشق كودكان، نظافت و گفت و فردا، نظافت و مرتب كردن خانه، رسيدگى به  اگر  كه  مى رسد  آن ها  با  بازى  و  در شنود  پنج ساعت  اين ها  براى همه ى  را دراز كند و با همسرش درباره ى كارهاى طوالنى كار، تازه او مى تواند بنشيند، پاهايش بدون لحظه اى استراحت! بعد از اين ساعات نظر بگيريم، مى شود هفده ساعت كار مداوم مجموع 

و  اجرا  بايد  كه  مشكالتى  و  طرح ها  آمده، مسايل خانوادگى، حل شوند، مسايلى كه حين كار با كارفرما و آتى،  پيش  جشن ها هم كاران اش  و  فاميلى  ديدارهاى  ريزى  اندكى برنامه  شايد  و  است  راه  در  كه  مراسمى  تنها حدود مجموع دو ساعت را به آن اختصاص دهيم، همين مسايل مطروحه ُرخ مى دهد. اگر در از هم و دعواهاى كوچك و بزرگ كه حول دوطرفه صحبتى كند، و يا سر باز كردن گله ها هم درباره ى احساسات و عواطف شخصى و  بنابراين،  نوزده ساعت.  به روز ندارد؛ زمانى براى مطالعه و تدقيق در مسايل طريق، زن زمانى براى انديشه درباره ى خود آن را هم خستگى و خواب مى گيرد. به اين پنج تا شش ساعت وقت براى خود دارد، كه مى شود  براى  زمانى  ندارد؛  جهان  و  از جامعه  فراتر  اگر  اصوال   - اطالعات خود  انجام مى دهد، اطالعاتى داشته كردن  زمانى در امور جامعه و ارتقاى خود ندارد؛ و همه باشد- ندارد؛ زمانى براى  مشاركت و دخالت كارهايى كه  اين  تازه  است.  ديگران  براى  بدين ترتيب مى بينيم، كه كار است، كه عضوى سال مند در خانه حضور چيزش  جامعه نداشته باشد.  ديدگاه  تغيير  بدون  خانه،  از  خانگى بيش ترى را به آن ها تحميل كرد. در خانواده هاى سنتى را حفظ كرد و حتا بار مالى داد و از طرف ديگر وظايف سنتى زن نسبت به كار خانگى، از طرفى به زن استقالل بيرون  كار  از  متفاوتى  برداشت هاى  درآمد مستقل يك امر است و چگونگى نگاه در حقيقت امر، استقالل مالى ندارند. داشتن و حتا ُكل مخارج خانواده را تامين مى كنند، دارد. بسيارى از زنانى كه درآمد مستقل دارند در جامعه ى ايران و بين زنان و مردان وجود اكنون 
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براى جانب مردان روشن است كه مردساالرى و طرف مردان، تغيير آن چنانى نكرده است. در نسبت به كار زن، هم از طرف زنان و هم از درآمد مستقل دارند، اما تفكر حاكم در جامعه سال است كه بخشى از زنان كار مى كنند و به آن امر ديگرى است. در ايران، نزديك صد  حقوق ويژه  مردانه و حق و  اما يك از ما زنانى را ديده ايم با تحصيالت باال، طرف قانون، جامعه و خانواده برمى گردد. هر اصوال نبودن و يا عدم رعايت حقوق زنان از برابر سلطه، عدم آگاهى به حقوق خود و يا اما در جانب زنان، اين وضعيت به تسليم در ازدواج، اين حق به زن از طرف مرد داده شود. آن استفاده كند، مگر اين كه موقع عقد قرارداد براى زن كه مرد هروقت الزم ديد مى تواند از دست بدهند، مثل اجازه ى كار بيرون از خانه آن ها، امتيازاتى است كه نمى خواهند آن را از سلطه ى  باال،  اجتماعى  پرستيژ  با  درآمد  پُر  حقوق ترند. وقتى همين زنان وارد خانه مى شوند از مادر شغل  و  حق  بى  هم  بانكى شان بزرگ هاى شان  كارت  يا  بانكى  حساب  در حتاى  اصوال  يا  مى شود  كنترل  همسر  هم اختيار اوست و زن براى پول توجيبى خود توسط  زنانى  كند.  پول  تقاضاى  همسر  از  اداره ى مخارج يا پس انداز مى كنند، يا ملك و زمين به نام براى احتياجات شخصى خود خرج مى كنند، كه درآمد خودشان مال خودشان است، آن را هستند كه استقالل مالى را در اين مى بينند، بايد  و  تامين  اما  و خود مى خرند،  مى دانند  خانه  مرد  وظايف  را جزو  مى گويند: خود - حتا بدون اجبار يا رضايت همسر- از زنان هم هستند، كه بعد از ازدواج به ميل معتقدند مرد نان آور خانه است. نوع سومى خانه  و  مى كنند  ترك  را  خود  درباره ى در هر دو جهت هم برمى گردد.به نُرم جامعه و درك غلط از حق و حقوق ايران مساله تنها به مردان برنمى گردد، بلكه اين موارد، من مثال هاى واقعى دارم، يعنى در به عهده بگيرد و دندش نرم شود. براى همه ى هركس زن مى گيرد، بايد مخارج اش را هم مشاغل  كه  پردازى هايى  سنجش  تصميم گيرى هاى به ويژه در ايران و كشورهاى مشابه، رياست كه نقش زنان در آن است. اما سنتا و قانونا، نقش خانواده انجام مى گيرد، نه نقش خانواده، همه ى  خانواده،  اسم  روزش صرف كار مى شود و خسته به خانه البته مرد خانه هم بين ده تا چهارده ساعت از پدر خانواده است. در خانواده هاى كارگرى، اصلى خانواده و مالكيت در خانواده با مرد يا خانواده، 

آماده اى  و  امن  مكان  خانه،  در  اما  بين خانه و خيابان برايش وجود دارد. زمانى هم كه بيكار است مى آيد.  كار و در جست وجوى كار  حداقل  كه  نياموخته  است،  شده براى خود، كسر شان! اين پديده در كشورهاى آن را وظيفه ى زنانه مى داند و انجام آن را و هم در خانه كار مى كند، بردارد؛ زيرا سنتا خانگى را از روى دوش زن كه هم در بيرون سرگردان  حل  حدودى  تا  صنعتى  خانه پيش رفته ى  در  كه  بسيارى  مردان  هستند  و  مى دهند، است  انجام  را  خانگى  كار  و  نيست مى مانند  نُرم  پديده  اين  هنوز  هم  جا  اين  سال مندان فاميل، توسط زنان انجام مى گيرد.و كماكان كار خانگى، مراقبت از كودكان و اما 

بود.) هم چنينكه تنها با امضاى ميترا بود، منبعى ذكرنشده (در مقاله 

مى دهد، كه: در تاريخ هجدهم مه ٢٠١٥ منتشر شد، نشان گزارش شماره ى ١٧٩ ادارات دولتى هم، كه  

انجام كار خانگى را به طور روزانه و يا هفتگى، به بخشى از اين كار خالص كرده اند. اين زنان، زنان خانواده هاى با درآمد خوب، خود را از كار خانگى، امروزه مشكل زنان كارگر است. انجام مى دهد. يا به بيان ديگر، ٢٠ ساعت هم اضافه كارى ساعت كار هفتگى رايج در آلمان كار مى كند. خانگى هفتگى، ٢٠ ساعت بيش از متوسط ٣٨ زن خانه دار تك سرپرست با ٥٨ ساعت كار  با توجه به اين گزارش، يك  كارشان  كه  سپرده اند  كارگرى  براى اداره ى زنان  از سازمان نداده اند؛ درآمد پايينى دارند؛ حقوق به ويژه در ايران و كشورهاى مشابه، خود را زندگى خود درآمد كسب مى كنند. اين زنان، كارهاى خانگى است و با آن  و  بيمارى  و  بيكارى  بيمه ى  چون  حال شان كار،  شامل  بازنشستگى  يا  پيرى كارافتادگى  سن  در  سبب،  همين  به  ديگران نمى شود؛  كمك  محتاج  كار،  توانايى  تهران، وعدم  مثل  بزرگ  شهرهاى  در  براى افرادى غير خود اين كارگران - چه زن و چه مى شوند.  تنها  به ثبت شركت كرده،  اقدام  در مى كنند، براى خود برمى دارند. معموال اين آن چه را كه به عنوان دست مزد آن ها دريافت مى فرستند و به اين طريق بخشى بزرگى از كارگران را به طور سياه و غير قانونى به كار پول بيمه و بازنشستگى مى دهند، ولى اكثريت چند نفر شناسنامه ى كارى درست مى كنند، مرد-  هم  پيش رفته  كشورهاى  در  حتا  اگر شرقى، آمريكاى جنوبى، آفريقا و يا زنانى از اين كارگران را مهاجرين، به ويژه از اروپاى سياه رقم مى خورد. در اروپا و آمريكا اكثر بخش رسمى ثبت نمى شود و به عنوان كار كارها  مى دهند.  انجام  دنيا،  فقير  مناطق  امكان پذير ديگر  اين طريق  به  اداره و لباس دوزى، توليد اتوموبيل، توليد وسايل همان گونه كه كارگر در كارخانه ى نساجى آيد و از همان حق و حقوق برخوردار باشد. است، بايد كارى مثل ساير مشاغل به حساب انجام كار خانگى،  و  بيمارستان  و  مدرسه  يا  و  خواهند خانگى،  هم  كارگرانى  مى كند؛  كار  دفتر،  و و  رفت  نظافت،  شامل  خانگى  كار  كه  و بود  داد  خواهند  انجام  را  غيره  و  خانه  اما مثل بقيه ى كارگران حقوق كار شامل آن ها روب  اين كار الزم اجتماعى،  نبايد از كيسه ى كارگران، بلكه توسط دولت هم خواهد شد. 
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پرداخت  بايد  سرمايه داران  و  از سرمايه دارى  بخشى  از  زنان  صورت،  اين  در  آزاد شود.  وقت  و  شد  خواهند  رها  خانگى  خواهند داشت. بيش ترى بعد از كار روزانه ى كارگرى خود كار 
منزل كار خانگى را نبايد فقط از ديد كار بدون مزد كار خانگى و دست مزد نظرگاهى  آن  بطن  در  زيرا  سياسى دارد، كه آن را مشروعيت مى بخشد و امكان نگريست؛  مساله ى  يك  اين  و  مى سازد  كار خانگى منتهى رابطه با كار خانگى زنان وجود دارد. مساله مى شود. در حقيقت اين دو ديد، امروزه در پذير  به  به دادن مزد  فقط  درآمد خانواده اگر  به  مقدارى  فقط  آن  با  پايان شود،  زن  ــزواى  ان به  اما  مى شود،  اجتماعى اضافه  رابطه هاى  وارد  را  زن  شانس نمى كند. مشاركت سياسى- فرهنگى برايش نمى دهد.  پيش رفت،  شانس  نمى سازد.  ديگر و فرصت هاى شغلى فراهم  تقسيم آزمودن مشاغل  دليل  به  بازهم  كه  گرچه  را،  او ديگر  از  هم چنان  است،  محدود  جنسيتى  موقعيت كار  بهبود  براى  مبارزه  امكان  در كار كم تر و مبارزه براى رهايى از كار مزدى شغلى، براى دست مزد بيش تر، براى ساعات مى گيرد.  پيله وارش  زندگى  به  مى گيرد،  او  از  رسميت را  خانه  فضاى  و  آشپزخانه  يا گورستان  و  زنان  براى  را  خانگى  كار  و  يك كه در بيرون از خانه، در نظر و در عمل، فرد مشغول هستند، جاودانه مى سازد؛ در حالى بخشى از زنان طبقه ى كارگر كه به اين كار مى دهد،  در  جمعى  به  دارد،  تعلق  طبقه  يك  شرايطى، مكان كار تعلق دارد، كه مثل خودش كارگرند به  چنين  در  مى شوند.  استثمار  و 

از  كه  مى كند  درك  خواهى نخواهى  به هستى روى سود مى آيد. ياد مى گيرد كه با رفقاى حاصل كارش، سرمايه انباشته مى شود. سود كارگر  درونى كارگرش صحبت كند و در عمل  مناسبات  شود.  آگاه  خود  در در كار بيرون از خانه، شايد اخراج اش كنند، نكنند. بگذارند و او را خلع سالح و زبان در كام راست و چپ  كه در كمين اند، راحت اش البته اگر دزدان آگاهى، يعنى رفرميست هاى حتا با آن باز هم هشت اش گروى نه است. كه بايد هم انجام گيرد، اما چاره ى كار نيست. كه اين مبارزات كوچك و اين بهبودهاى اندك زندگى فعلى اش مبارزه كند و در عمل بفهمد، سرمايه دارى را درك كند. براى بهبود شرايط اجتماعى  را  ديگرى  پروسه هاى  هم  وقت  آن  كرد؛ كه  خواهد  مبارزه  گرفت.  خواهد  داده مى شود!در خور طبيعت و در قد و قواره ى زن جلوه امكاناتى وجود ندارد. كار خانگى، طبيعى و خواهد يافت. اما در كار خانگى اصال چنين آموزش ضمن كار، به مهارت بيش ترى دست خواهد كرد، يا در كار خود با ديدن دوره هاى با ديدن دوره هاى جديد، شغل جديدى پيشه هم بستگى و حمايت دعوت خواهد كرد؛ يا اعتراض خواهد كرد؛ رفقاى كارگرش را به پيش 

(على خامنه اى، سى ام فروردين ٩٣) 

برايش (هاشمى رفسنجانى، تابستان ٧٥)  كودكى  از  و  مى شود  تحميل  او  را را از او مى دزدند و طبق سنت اسالمى، جشن نه سالگى، كودكى اش را و امنيت زندگى اش و در جمهورى اسالمى ايران، با رسيدن اش به دختر براى كار مقدر آينده اش آماده مى شود يا ديگ و قابلمه و آشپزخانه. به اين طريق، عروسك و گهواره و كالسكه ى بچه مى خرند، بازى هاى دخترانه شاهد هستيم؛ كه يا برايش تعيين مى شود. اين را در لباس ها و اسباب به  بودنش  زن  تا  مى گيرند  برايش  طريق، و عمومى - زن را براى پذيرش كار بى مزد فرهنگى پوسيده ى قرون و آموزش خانگى سرمايه - با كمك آداب و رسوم و نُرم هاى حق و حقوقى خواهد داشت. به اين طريق، كند. چه مقدار دست مزد خواهد گرفت و چه كار ندارد تا معلوم شود چند ساعت بايد كار بدهند. بنابراين، زن احتياجى هم به قرارداد اعالم كنند و تجاوز و پدوفيلى را مشروعيت تكليف  اين  به  مى دهد.  پرورش  مواجب  او خدمت مى كنيم او مى خواهد و دستور مى دهد، برايش به ميل اتاق خواب ما، وارد مى شود و ما آن چه را كه سرمايه در خانه ى ما، در آشپزخانه ى ما، در و  به  انجام مى دهيم.  را آماده سازيم بعد آماده شود. بچه توليد مى كنيم تا كارگر كار روزانه را جبران كند و براى استثمار روز تا نيروى كار فعلى اش توان از دست داده ى خود  هيچ اجتماعى را قبضه مى كنيم. كار مهد كودك و چنين است، كه كار سازمان هاى خدمات آتى بخش هاى مختلف كار  مى دهيم.  انجام  را،  كودكستان  كار  و كدام از اين كارها، اما كار اقتصادى نام ندارد؛ را،  فعلى  حمايت  ندارد؛  اجتماعى  انداخته مى شود و ادامه ى زندگى مشترك براى زن دشوار شود، تامين آتى ندارد. بعد از سال ها بيگارى، اگر مابه ازاى  بيرون  به  با چمدانى  است. اصال است، پس همه چيز حاصل كار اوست، و به همسر در بيرون از خانه كار كرده و مزد گرفته هم زن نمى فهمد، كه چرا چنين شده است. سال هاى زندگى مشترك پيش كش! در اين جا حتا بچه اش به او تعلق ندارد، حاصل مادى هم  خانه  آور  نان  كه  دارد  تعلق  فكر هم نمى كند، كه خود او هم در تمام اين او 



٥٩ www.negah1.comنگاه _ دفتر سى ام

مادر و جامعه مدت با جديت كار كرده است. او كار خود  از پدر و  تربيتى كه  مادرى را، طبق  و  همسرى  وظيفه ى  است،  براى عشق سرمايه بوده است، واقعا به خاطر عشق به همسر و اين كار طاقت فرسا را كه تمام عمر درگيرش خود مى داند. زن اصال متوجه نمى شود كه گرفته  بلكه  به بى پايان سرمايه مى شود؛ به همان گونه كه به اين طريق، زن با كار خانگى قربانى حرص ديگران انجام مى داده است. به تصاحب كار غير و فربه شدن به حساب فرزند انجام نداده،  را  او  كه  كارگرش،  ناشناخته ى  قوانين مى كند، بدون اين كه مقاومتى در مقابل اش و براى مقاصد خود به طور مجانى تصاحب در خانه اما ُكل حاصل كار زنان را مى دزدد نيروى كارشان دست مزد مى پردازد، سرمايه آن ها را مى دزدد و به آن ها تنها براى تجديد مى شوند؛ سرمايه بخش عمده ى حاصل كار كارگرى قبول ندارند، در مسلخ سرمايه قربانى رفقاى  از  حرفى  كه  اين  بدون  شود؛  امكانى مى كند تا كسب و كار رونق گيرد. اگر زنان درست مى كند و زنان پُر فرزند را مادر نمونه عشق زن را نيز به تمسخر مى گيرد. روز مادر كار و حقوق كار در ميان باشد. سرمايه حتا انجام  عليه سرمايه، خود  مبارزات خود  فراهم كرده اند، با  نام روز زن  به  بار و قابلمه و وسايل منزل را به عنوان هديه از بنجل خود را به فروش برساند، سيل ديگ آن را از درون تهى مى كند تا باز هم كاالهاى براى روزى  تا  خانه ها مى كند  روانه ى  مردان  كه خواست پرداخت دست مزد براى كار خانگى، ديگر بر نقش تعيين شده شان ُمهر تاييد بزند.طرف  شود  تمام  زنان  نفع  به  مى تواند  كودك ها، گردد؛ كارى گردد براى هر دو جنس. امكانات زنانه از آن گرفته شود و كار واجب اجتماعى اجتماعى، مثل هر كار ديگرى، باشد. خصلت خانگى و قبول آن به عنوان بخشى از كار مولد هم راه با مبارزه براى برقرارى دست مزد كار زمانى  مهد  چون  اجتماعى  يگان  سال مندان، را از  مراقبت  مراكز  و بزرگ ساالن، مراكز دست رسى به اطالعات عمومى، مراكز تفريحات سالم براى كودكان و آشپزخانه هاى عمومى، رخت شوى خانه هاى كودكستان ها،  مردانه  قلمروهاى  يابد.  گسترش  غيره  و زنانه ى كار - مثل اختصاص بخش خدمات و  شود  محو  مردان-  به  صنعت  و  زنان  تا به  دست مزد  از  امتيازها  و  امكانات  بعد مرگ يكى از دو طرف و غيره به تساوى ارتقاى شغلى تا پول بازنشستگى تا مقررى همه ى 

اين خواست پرداخت دست مزد براى كار خانگى، غالب در جامعه است. از بين نمى برد. اين تبعيض بخشى از فرهنگ مزد براى كار خانگى، تبعيض نسبت به زنان را به مردان و زنان تعلق گيرد. برقرارى تنهاى  براى سرمايه  بايد  است. طور برداشت شود، كه «آن دورانى كه از ما مثل هر كار ديگرى،  رسيده  پايان  به  مى كشيدى»  مى زنيم. ما تقسيم كار جنسيتى را نمى پذيريم. ما به بيگارى  پا  پشت  زنانه  تعيين شده ى  اين كار خانگى تا يك سوم توليد اجتماعى جوامع است. تخمين زده مى شود، كه ارزش پولى با مردان انجام گيرد- حمله به منافع سرمايه براى انجام آن - خواه توسط زنان و يا هم راه عنوان كار الزم اجتماعى و پرداخت دست مزد اين طريق، مبارزه براى قبول كار خانگى به براى كار بردگى زنان را درهم مى ريزيم. به مى كشيم و تغيير مى دهيم. ما نقشه ى سرمايه ما برداشت جامعه از نقش زن را به چالش نقش  بنابراين،  مى دهد.  تشكيل  را  دست مزد مبارزه اى در درون طبقه ى كارگر عليه سرمايه امروزى  اندازه ى  به  درست  زيرا  طبق است؛  كه   - آن  حواشى  و  زنان  خانگى  شود، طريق سرمايه مجبور خواهد شد كه برايش است- منافع سرمايه كاهش مى يابد و به اين پرداخت شده به ديگر كارگران توسط سرمايه محاسبات مقدارش بسيار فراتر از دست مزد كار  محقق  امر  اين  وقتى  كند.  هزينه  داشت، پول  خواهد  وجود  هم  ديگرى  به گزينه ى  مجبور  ما  بود:  خواهد  اين  معنى اش  براى كه  تضمينى  و  نيستيم  خانگى  كار  براى مى خواهيم؛ كاهش ساعات كار مى خواهيم؛ ارتقاى شغلى مى خواهيم؛ افزايش دست مزد ديگرى، آموزش ضمن كار مى خواهيم؛ امكان ادامه ى اين كار نمى دهيم؛ ما مثل هر كارگر انجام  را  ديگرى  كار  مى خواهيم  جامعه ى اصال  تو،  وظيفه ى  كنيم؛  انتخاب  امكان خود  كه  است  سرمايه  و  افرادى بايد براى سال مندان به اندازه ى كافى مراكز اجراى آن را مثل هر كار ديگر فراهم كنى؛ سرمايه دارى  يا  بسازى  دايمى  و  روزانه  آماده سازى. ما طرح مى دهيم و به آن عمل پذيرش نقش هاى از پيش تعيين شده ى آتى مراكز به كودكان ديكته كنى و آن ها را براى اصال چرا بگذاريم تو قواعد خود را در اين زنان و مردان مشغول به كار خواهند شد! نه، و نگه دارى بسازى. به اين طريق، بسيارى از بايد براى نوزادان و كودكان امكانات مراقبتى براى مراقبت از آن طى روز به خانه بفرستى؛ مراقبتى 

بمانيم؛ مى كنيم، اما مخارج اش را تو بايد بپردازى؛  اسير  خانه  قفس  در  نمى خواهيم  گورستان ما  در  ما  استعدادهاى  طلوع نمى خواهيم  از  نمى خواهيم  شود؛  دفن  در حال سگ دو آشپزخانه  ديروقت شب  تا  ما كى شروع خورشيد  كار  بدانيم  مى خواهيم  يك اجبار وظيفه ى همسرى؛ مى خواهيم كودكان مى خواهيم با عشق به رختخواب برويم، نه از چه چيزى و چه كسانى در مقابل ما قرار دارند! شرايط كارمان، مبارزه كنيم؛ پس بايد بدانيم مى-خواهيم براى بهبود زندگى مان، و بهبود مى شود و ساعت پايان اش چه زمانى است؛ باشيم!  محصول  نه  باشند،  عشق  محصول  شرايط، رابطه ى اجبارى. ما  اين  تغيير  براى  ما  كوشش  روى كه توسط سرمايه تجديد و تقويت مى شود، عليه ديدگاه حاكم در رابطه با مساله ى زنان، يك مبارزه ى طبقاتى اجتماعى است. مبارزه همه ى  جديدى  پوسته ى  و  مى شود  مبارزه مدرنيزه  مى شود،  كشيده  آن  كهنه ى  بار هسته ى  كه  است  استثمارگرانه  مناسبات  به كه از شانه هاى خسته ى ما به باال مى جهد. كارگرى مى اندازد. مبارزه عليه سرمايه است، مخارج خود را بر دوش ما زنان و خانواده هاى عليه  حمله  اين  در  مبارزه،  اين  در  كار بنابراين،  از  بيش  مخارجى  برايش  كه  را اشكال مختلف در برابر آن مقاومت مى كند. جان كاه براى سرمايه است، كه كماكان و به ُكل طبقه ى كارگر هم راه شود. اين حمله اى پرداخت شده ى تاكنونى فراهم مى سازد، بايد سرمايه  ناچيزى  مقادير  آلمان،  در  مثال،  طور  يا به  به زنان مى پردازند  مادرى  آن ها به عنوان حق  بازنشستگى  حقوق  به  ناچيزى  كار مقادير ناچيز در حقيقت ابزارى براى سرپوش به خاطر داشتن فرزند اضافه مى كنند. اما اين مقدار  تثبيت  براى  زنان  مبارزات  بر  و خفه گذاشتن  اجتماعى  كار  يك  عنوان  به  به سرمايه خانگى  به هر حال  اما  بود، كه  سنگين كردن آن  مفهوم  به  مبارزه  اين  شد.  كارگر تحميل  طبقه ى  قدرت  ترازوى  كفه ى  اين شدن  فهميدن  است.  طبقه ى سرمايه دار  و بُعد سياسى آن را نمى شناسند. مساله در است، كه موقعيت مقدر خود را پذيرفته اند مساله متاسفانه در رابطه با توده ى عظيم زنانى مى كند و چه مى تواند بكند.خواهيم كرد، كه نيروى ما بر عليه سرمايه چه هستى طبقاتى مان باال مى برد. آن گاه انديشه طبقه اى هامان مى كند. اين امر، آگاهى ما را از واقعيت است، كه سرمايه چه كارى با ما و هم عليه 
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كه  است،  كارگرانى  عظيم  توده ى  با  گرفته هنوز در رابطه با زنان اين گونه فكر مى كنند. رابطه  هيچ  به  توده ى  اين  مى شود  بكشاند؟! چگونه مى شود در هر خانه اى را، اين آگاهى او تحميل شده بشناسد و عليه آن مبارزه كند؟! شده ى منزوى در خانه، بردگى اى را كه بر چگونه  رهايى  مسير  به  را  زنان  و  ُكنج بكوبد  در  تنها  كه  آن ها  چه  را؛  زنان  به است، كه آغاز شده است. در رابطه با وضعيت پرونده ى خود دارند. اين مبارزه دير زمانى خدمت دوگانه در بيرون و درون خانه را در خانه در خدمت سرمايه اند، و چه آن ها كه همه ى  آن ها  ورود  چگونگى  و  زنان  برنامه ى سازمان هاى چپ هم راه پيدا كرد كه اكنون به درون مطالبات كارگرى و از دهه ى ١٩٥٠، به مساله ى روز زنان تبديل عليه بيگارى خانگى را فمينيسم، به ويژه بعد تقسيم كار جنسيتى به شكل جارى و مبارزه رشد اوليه ى سرمايه دارى در دست است. اما بازار كار، مطالعات و مطالب زيادى بعد از اجتماعى  به حتا  آغاز  در  فمينيسم، كه  است؛ گرچه  پرداخت از فمينيسم اسالمى تا فمينيسم راديكال را در و هر تكه اى بيان گر ديدگاهى شد كه امروزه همان گونه باقى بماند، ضرورتا تكه پاره شد همه ى زنان با هم بود و طبيعى بود كه نتواند شكل يك توده ى بى تعيُين زنان به صورت كرده  مرحله ى  در  تنها  بخشى  دارد.  زنان براى توده ى زنان محدود ماند، به دليل اين در نيمه ى راه متوقف شد و به تغييرات جزيى نسبتا مثبت به سئوال باالست. اما اگر موفقيت سال گذشته در اروپا و آمريكا ُرخ داد، پاسخى سرمايه امكان پذير است؟ آن چه كه در پنجاه آيا گذاشتن بار مخارج كار خانگى بر دوش مقاله ى ديگرى مى تواند باشد. كرده اند، كه پرداختن به آن ها خود موضوع مركل و كلينتون و اشرافيتى از زنان دل خوش پيوند زده اند و بخشى هم به مارگرت تاجر و آن را به مساله ى جنسيت، طبقه، نژاد و غيره دست مزد به زنان در جا زده اند و برخى ديگر بر  وسيله ى  به  تنها  مبارزه  اين  كه  مشاركت مطرح و به پيش برده شد. حضور زنان ليبرال است  در  را  مبارزه  حاصل  كه  زنانى  اليت در مسايل اجتماعى و سياسى و و  آن ها خالصه زنان  پيش رفت شغلى  و  و حمايت طبقه ى كارگر از مطالبات زنان، به سپس شقه شقه شدن آن شد، و عدم حضور كارى و سازش تبديل كرد و سبب شكاف و جنبش، كه راديكاليسم جنبش را به محافظه مى كنند و شكل همه با همى و غير طبقاتى اقتصادى 

سر ترتيب زنان را در اين مبارزه تنها گذاشت، ساالنه يا هر دو سال يك بار مى ديد و به اين مبارزه را تنها در افزايش درصدى به دست مزد دليل محدود بودن در فعاليت اتحاديه اى كه  بر  موانع  كننده ى  ايجاد  علل  بار راه اين مبارزه بودند. اما با وجود همه ى اين مهم ترين  دولت  مبارزات،  اين  اثر  در  كودكان بخشى از كار خانگى زنان در مورد كودكان مشكالت،  ترتيب،  اين  به  گرفت.  عهده  به  مدرسه ى را  پايان  تا  نــوزادى  از  تكاليف مى توانند  گيرند.  قرار  مراقبت  مورد  پايان ابتدايى  از  بعد  نظر مربيان،  مبارزات كه دولت سرمايه دارى سعى مى كند از زير فرهنگى بپردازند يا بازى كنند. اما صد البته مدرسه و استراحت، انجام دهند. به كارهاى درسى شان را زير  در زمان اوج  او  به  كه  آن چه  يا تصويب نمود. يا در ايران، در حالى كه هزارها ٤٠٠ ميليارد يورويى را براى نجات بانك ها اندكى درنگ نكرد و پارلمان به سرعت كمك بحران اقتصادى جديد در سال ٢٠٠٨، دولت كه مثال براى كمك مالى به بانك ها در آغاز خالى در مهد كودك ثبت نام كند، در حالى زمان حاملگى خود را براى پيدا كردن جاى سن سه سالگى مى پذيرند و خانواده بايد از به دليل كمبود مهد كودك، اغلب كودكان را از خانواده ها منتقل كند. به عنوان مثال، در آلمان كارها اختصاص دهد يا بار مالى آن را به دوش و همواره و همواره منابع كم ترى را به اين كارگرى تحميل شده است، شانه خالى كند بار  ناپديد مى شود،  به سادگى  تومان  آن بدون پاسخ گويى به توده ها خرج مى شود، ميلياردها دالر براى گسترش جنگ در منطقه ميليارد  آزمايشات  و  موشك  خريد  صرف  نيست، مى شود بخشى از اين مشكالت را با مبارزه و مدارس مناسب و كافى صرف نظر مى شود.نفر مى زند و از ايجاد مهد كودك و كودكستان مى گردد، تعداد كودكان كار سر به ميليون ها يا  زنان  مشكل  فقط  مشكل  كرد.  سرمايه دارى حل  جامعه ى  در  زندگى  اين است. مشكل توده هاى كارگر، طرف ديگرش مشكل  بايد  پس  است؛  سرمايه  تصاعدى  بردارند و سود  از دوش خود  توده ها  را  باز هم بر دوش سرمايه داران و دولت سرمايه دارى مخارج  انجام شود،  كار  اين  كارگر، به معنى اين است كه بخش كوچكى از كوه بگذارند. وقتى  توده هاى  استثمار  با  كه  به خودشان برگردانده مى شود. در محل هاى كار بيرون و درون خانه ايجاد سرمايه اى  براى خودشان خرج مى شود. ذره اى از آن، شده است، 

بپرورد؛ حقوق و مزاياى مادر طى اين مدت ساخت دارد، سرمايه را وادار به پذيرش پرداخت كامل مدتى كه كودك احتياج به مراقبت هاى ويژه شيرخوارگاه هاى روزانه ايجاد شود يا براى هر حاصل رنج و كار سرمايه دار نيست. پس بايد  را  كودك  و  بماند  خانه  در  مادر  خود مكان هاى مراقبت از كودكان بيمار ايجاد شود كتاب، لوازم التحرير و لباس مدرسه ى مجانى، غيره در كنار مدرسه ايجاد شود؛ بايد توزيع كارگاه هاى كمك آموزشى، هنرى، ورزشى و كاركردى، با آسايش گاه بعد درس، نهارخانه، بايد مهد كودك و كودكستان، مدارس چند تا  كار  سر  به  راحت  خيال  با  والدين  عليه اعم از زن و مرد، سرمايه دارى را بشناسند، بروند. اين امر مستلزم اين است، كه كارگران تا  آن  براى  و  باشند  آگاه  به مسئوليتى را كه به نفع خود و براى تقويت جامعه و دولت سرمايه دارى و سرمايه داران سرمايه مبارزه كنند؛ بايد بر آن پاى فشرد، كه به حقوق خود  زنان گذاشته اند،  بر دوش  و سلطه ى خود  اكنون  كه  آن كس  گيرند.  عهده  به  در بايد مخارج آماده سازى آن را هم تقبل كند. آينده به كارگر نياز دارد تا استثمارشان كند، اجبار  كارگر ساعت هاى طوالنى  كه  بيمارستان نمى شود  مدرسه،  اداره،  كارگاه،  از كار الزم سرمايه را براى حال و آينده ى آن و مغازه جان بكند، تنها براى اين كه نيروى كارخانه،  لذتى  خود  كه  اين  بدون  كند،  نه كنج آشپزخانه توام نباشد، تنها اندكى ارتقاى در ُكل جامعه و رهايى زنان از وابستگى به اگر با مبارزه با تفكر و مناسبات مردساالرانه محو طبقات و استثمار طبقاتى هم راه نگردد، سرمايه دارى هم راه نشود، اگر با مبارزه براى طبقاتى است؛ اما اگر با مبارزه عليه موجوديت دريافت دست مزد براى كار خانگى، مبارزه اى داشته باشد. مبارزه براى حقوق زنان، از جمله توسعه ى فكرى، اجتماعى و فرهنگى خود را زندگى ببرد؛ بدون اين كه وقت آزاد تكامل و تضمين  بود  خواهد  زنان  اين  وضعيت  در  زده شود.  و از آن به مبارزه ى ضد سرمايه دارى نقب رهايى واقعى، كه اما بايد برايش مبارزه شود مادى 
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سياسى  د  قتصا ا ز  ا عميق  ثيرپذيرى  توليد تا شيوه ى  تبيين  در  ــورژوازى  بسيار به آموزش هاى ماركس در ميان محافل و سرمايه دارى و آويختن نابه حق اين تبيين بـ قدمتى  بين المللى،  چپ  و خود سنگ بناى انواع روايت هاى بورژوايى آموزه هاى اقتصاد سياسى سرمايه، به نوبه ى تشريح مناسبات كاپيتاليستى با راه بردها و طوالنى و وسعتى كامال جهان شمول دارد.جريانات  سوسياليستى  جنبش  سوسياليسم،  جنبش از  درون  در  را  طبقاتى  طبقه ى مبارزه ى  اجتماعى  حيات  در  و  هر كارگر بر زمين كاشته است.كارگرى  كه  ديدگاه ها  و  روايت ها  اين  بوده و اعمال نفوذ گرايشات و جنبش  هاى غير كدام ظرفى براى ابراز حيات، تاخت و تاز فشار  كارگرى  جنبش  درون  در  جمعيتى دنيا به شدت سلب كرده است. كافى است راديكال ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر در است، امكان نفس كشيدن را از خيزش هاى كارگرى  جهان،  اين  از  گوشه اى  در  مبارزه ى كه  سازمان يابى  آهنگ  كارگران  تا از  دهند،  سر  مزدى  بردگى  عليه  ميراث دار ُكل طيف چپ سوسيال بورژوا باشيم. نفرت شاهد محاصره ى برق آساى آن ها از سوى طبقاتى  چپ  كارشكنى  و  نسبت و خصومت  ناسيوناليستى  و  خلقى  لغو جنبش هاى  براى  بسيار كار مزدى در طبقه ى كارگر به حدى است، به هر تحرك ضد كار مزدى و  مانع  يك  نقش  موارد  غالب  در  آگاهانه كه  تقابل  گونه  هر  سر  بر  را  اساس جدى  عليه  كارگران  سازمان يافته ى  مى كشد، به گونه اى كه هر گام جلو رفتن كارگر در سطح بين المللى از اين فشار رنج مى نمايد. جنبش ضد سرمايه دارى توده هاى استثمار و موجوديت نظام سرمايه دارى ايفا و 

دقيق تر  توضيح  به  آن  قوام  درجه  هر  جنبش و  اين  عديده ى  مسايل  شفاف تر  در راستاى پاسخ به همين نيازهاست.نيازمند است. مقاله ى حاضر نيز كوششى و 
فروش كار مزدى و توليد سرمايه دارى و  خريد  رابطه ى  يا  مزدورى  به نظام سرمايه دارى است. هر نوع تشريح و نيروى كار، شالوده و پايه ى مادى موجوديت كار  توجه  غياب  در  سرمايه دارى  كور نقش خصلت نما و كارپايه ى اين رابطه ى آناتومى  تحليل  يك  قطع  طور  به  ماركسى اجتماعى  غير  تسلط كاپيتاليستى، غير كارگرى و  و  تاز  و  تاخت  تاريخ  بود.  سوسيال خواهد  و  بورژوايى  متنوع  جهانى، راه بردهاى  كارگرى  جنبش  در  مولفه ى بورژوايى  اين  بر  كشيدن  قلم  با  جا  كاپيتاليستى و جايگزين سازى آن با يكى از عوامل و ماهوى شيوه ى توليد و نظام سرمايه دارى همه  اقتصاديات  تبعى  توليد فاضل نماى قديم و جديد «چپ» مى پندارند، كار مزدى بر خالف آن چه كه فضل فروشان عجين و هم ساز بوده است.مولفه هاى  شيوه ى  تبعى  مولفه ى  يك  رابطه ى اجتماعى و تاريخى اين نظام است. رابطه ى دروازه ى ورود تاريخ به هستى اقتصادى و سرمايه دارى، بلكه سنگ بناى موجوديت و نه  يك  كار  نيروى  فروش  و  پود سرمايه دارى و از سوى ديگر خصلت نماى از يك سوى موجد و مظهر و منشا نظام يك رابطه ى اجتماعى است. رابطه اى كه پرداخت اجرت توسط ديگرى نيست، بلكه منفرد و گسيخته ى انجام كار توسط يكى و خريد  و  تار  تمامى  و  مناسبات  روابط،  اضافه جامعه ى كاپيتاليستى مى باشد.ُكل  توليد  مزدى، رابطه ى  كار  رابطه ى 

يك  در  كه  است  رابطه اى  است؛  و بلكه در هيات يك كاال به نام نيروى كار، سوى آن كارگر نه در مكان انسانى خود، ارزش  منزلت  و  حقوق  و  و حق  آزادى  با  است، تراكم كار اضافى او و هم زنجيران اوست، كاالى ديگرى كه محصول كار و تبلور و و مشخصات به صورت يك كاال در مقابل از تمامى اين اختيارات، حقوق و امتيازات موقعيت و نقش آدمى، بلكه با سقوط كامل نه  رابطه  اين  درون  در  مى گيرد.  تبديل قرار  سرمايه  به  كارگر  اضافى  كار  يا مى شود و سرمايه به مثابه مظهر و معرف كه  مسلط اين شيوه ى توليد، بر ُكل هستى انسانى و و تبلور تماميت اين رابطه ى اجتماعى  او  طبقه ى  ُكل  و  كارگر  شيوه ى مى گردد.اجتماعى  حيات  حلقه ى  نخستين  و ماركس  زايش  لحظه ى  يا  سرمايه دارى  فرايند توليد  درون  از  توليد  شيوه ى  اين  زير ظهور  را  كااليى  اقتصاد  توسعه ى  و  اين چنين بسط  بدوى سرمايه،  انباشت  فاز  توضيح مى دهد:نام 

       هم استراتژى هم تاكتيك!جنبش لغو كار مزدى؛ 

ناصر پايدار
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ترجمه ى  اول،  جلد  انباشت اسكندرى، صفحه ى ٦٤٨)(«كاپيتال»،  پديده ى  از  ماركس  جا،  اين  آستانه ى در  واقع همان  در  يا  تكامل بدوى سرمايه  فرايند  و  كااليى  اقتصاد  و مادى تاريخ به شيوه ى توليد سرمايه دارى دخول  كار  نيروى  شدن  كاال  مى گويد.  ماركس از انسان آغاز مى كند. و اجتماعى است.شاخص اساسى ظهور اين مناسبات توليدى يا رابطه ى توليد اضافه ارزش در نگاه او ظهور رابطه ى خريد و فروش نيروى كار سخن 
فصل مميز انسان از حيوان تاكيد مى ورزد. او بر كار به عنوان 

مابين شكل مشخص اجتماعى مورد كندوكاو قرار ماركس ابتدا پروسه ى كار را مستقل از هر («ايدئولوژى آلمانى») به عنوان پروسه اى  مى نمايد. كار، مشتمل بر فعاليت طبق هدف، محمول انسان و طبيعت مى بيند، عوامل پروسه ى مى دهد. كار را  تشريح  را  كار  وسيله ى  و  اين تحقق آن به دقت كاوش مى كند و به دنبال پروسه ى كار را از لحاظ محصول يا هدف كار  همه ى  علمى  و  ژرف  سرانجام كالبدشكافى  كار،  روند  متعين  مختلف  را اين گونه جمع بندى مى كند.شكل طبيعى و حالت ساده ى اين پروسه وجوه 

تحليل ها اسكندرى، صفحه ى ٢٤٤ )(«كاپيتال»، جلد اول، ترجمه ى  اين  همه ى  انجام  با  مجرد ماركس  حالت  از  كه  است  آناتومى ها  ارزش افزايى و  رونــد  به  كــار،  عنوان پروسه ى  به  را  كاال  او  مى نمايد.  گذر  ثروت كار  ُكل  ابتدايى  شكل  و  حيات  سرمايه دارى سلول  توليد  آن ها  در  كه  قرار جوامعى  تحليل  ذره بين  زير  ُحكم فرماست، 

را يا ارزش مبادله يا همان كار اجتماعا الزم ارزش مبادله و سپس كالبدشكافى ارزش مى دهد. به دنبال توضيح ارزش مصرف و  خويش  نظر  كه  است،  كاال  در  زير فرموله مى نمايد.پيرامون روند كار در توليد كااليى به شرح نهفته 

(همان منبع،  روند صفحه ى ٢٤٦) از  ماركس  كالبدشكافى  بعدى  يا جامع االطراف ترين گام  بررسى علمى  توليد و ژرف ترين نوع كندوكاو، پيرامون پويه ى كار،  شيوه ى  به  كااليى  توليد  آن است.ارزش آفرينى كار» به «روند ارزش افزايى» سرمايه دارى، يا به بيان ديگر تحول «روند تحول 

مزدى (همان جا، صفحه ى ٢٥٧) كار  و ظهور  كار  نيروى  به كاال شدن  ارزش،  اضافه  توليد  رابطه ى  مثابه  يك به  مثابه  به  و  توليد  شيوه ى  يك  به مثابه  را  كار  روند  كه  اجتماعى  پروسه ى رابطه ى  و  توليد  پروسه ى  ميان  طور وحدت  به  مى بخشد،  توسعه  دقيق همان «پرتو اثيرى» خودويژه اى است ارزش افزايى 
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كار تاريخى سرمايه دارى را بر روى آن متمركز كه ماركس شالوده ى تحليل خود از هستى  نيروى  كه  اين جاست،  در  مى كند. صورت رابطه ى برابر ميان كاالى سرمايه روابط وحشت ناك نابرابر ميان انسان ها به را فروخته است. در اين جا است، كه ُكل چنين وانمود مى گردد كه گويا او كار خود كارگر به صورت كاال فروخته مى شود، اما مى سازد.  خودنمايى  كار  نيروى  كاالى  يا و  كارگر  اضافى  كار  كه  جاست،  اين  به در  او  توسط  شده  توليد  اضافى  نيروى ارزش  ُكل  به  و  سرمايه  بازهم  و  مى گردد.(١)قاهر بختك وار مسلط بر هستى بشر تبديل سرمايه 
شئون و فروش نيروى كار را از سر مى گذرانند. انطباق خود با مبانى بازتوليد رابطه ى خريد مى شود، همه و همه پروسه ى استحاله و ُكل آن چه كه به نام جامعه ى مدنى خوانده فرهنگ، ارزش هاى اجتماعى و اخالقى و مناسبات اجتماعى مالكيت، دولت، قانون، توليد مسلط جامعه، ُكليه ى فراساختارها و با توسعه ى رابطه ى كار مزدى به شيوه ى جامعه ى سرمايه دارى و جنبش كارگرى همه ى  در  سرمايه دارى  منويات اقتصادى، حقوقى، مدنى، سياسى، فرهنگى جامعه ى  مبين  جامعه اى  خود  اجتماعى  عوارض و  و  آثار  و  سرمايه  افزايى  سرمايه ارزش  ميان  گريزناپذير  طبقاتى  ناحق است. در اين جا، تمامى آن چه كه براى و توده هاى عظيم فروشنده ى نيروى كار مبارزه ى  كارگران  براى  است،  حق  سرمايه دار سرمايه  طبقه ى  براى  چه  هر  نيروى است.  فروشندگان  براى  است،  است. هر آزادى  آزادى  و ضد  اسارت  عين  قدرت كار  سرمايه دار  و  سرمايه  براى  كه  و چه  استيصال  كارگر  طبقه ى  براى  است. هر است،  قدرت  اعمال  امكان  از  طرد طبقه ى كارگر ذلت و فروماندگى تحميل چه به طبقه ى سرمايه دار عزت مى دهد، به انفصال  سرمايه،  دخالت گرى  هر  ميان خويش است. در يك كالم، آن چه در اين كارگر از امكان دخالت گرى در سرنوشت مى نمايد.  اين جامعه، رابطه ى  دقيق انسان ها را تعريف مى كند، به همان اندازه جا و در درون  طور  به  است،  طبقه  يك  نفع  به  است كه  ممكن  است.  ديگرى  طبقه ى  بشرى، عليه  دانش هاى  نفس  كه  شود  دستاوردهاى تكنيكى و رفاهى اين علوم يا گفته 

مواردى بخش قابل توجهى از اصالحات سياسى،  از  اجتماعى  و  مدنى  متخاصم هستند كه به رغم تمايزات عظيم، دايره ى حقوقى،  طبقات  مورد  در  آن ها  مقتضيات شمول  راستاى  در  كه  اين  رغم  به  اما و  مى يابند،  تحقق  سرمايه  مفيد خودگسترى  بيش  و  كم  نيز  كارگر  طبقه ى  ليستى پديده ها، كه تصوير باژگونه ى آن هاست. مى باشند. اين نوع نگاه، نه رويت راديكال براى  پيتا كا نكشاف  ا پرتو  در  با جهانى تاريخ به بسيارى چيزها دست يافته است، بشريت  نيز  تحوالت  اين  از  هر گام  هم آميزى نحوه ى تنطيم متن «مانيفست كمونيست»، عظيم بشريت بوده است. يك ويژگى مهم از سياه ترين پرده هاى سبعيت عليه بخش تمدن زايى تاريخى سرمايه اساسا مشحون توحش و بشرستيزى هم راهى شده است. اما  بيان  در  ماركس  شگرف  شيوه ى ارگانيك گرايشات تمدن زاى سرمايه دارى دقت  اين  ستيز  بشريت  بُن مايه ى  آن داراى پيشينه هاى ديگر مواجه شده است، نقد پُست مدرنيست هاى سابقا پروروس يا در هندوستان نيز، كه در سال هاى اخير با توليد است. تبيين ماركس از نقش بريتانيا با  ارگانيك  هم آميختگى  همين  تار و سرمايه را در نظر دارد.تمدن پويى با توحش سرشتى و اندرونى درست  و گفتيم كه جامعه ى سرمايه دارى در  خود  اجتماعى  و  اقتصادى  حيات  به مراودات پود  آن چه كه مربوط  خود ريشه اى طبقاتى ميان سرمايه و توده هاى انسان هاست، يك تعارض و آشتى ناپذيرى در همه ى  با  را  كار  نيروى  فروشنده ى  اين است، كه وسيع  اصلى  در حمل مى كند. بحث  جا،  يك  در  تخاصم  و  ستيز  اين  پايه مى گردد. در آن جا است، كه خلع يد كامل آن جا نشئات مى گيرد و توسط آن بازتوليد ژرفاى رابطه ى كار مزدى، ريشه دارد، از ُكل  انسانى  حقوق  و  حق  ُكل  از  اين كارگر  ابراز حيات انسانى كارگر رابطه است، كه هستى مدنى و اجتماعى و گذارى و تسجيل مى شود. در درون  نيروى فرارسته از مقتضيات بازتوليد سرمايه قرار مورد شمول يك تعريف مشخص حقوقى ُكل محدوده ى  فروش  آزادى  او  آزادى  محصول كارش مشروط مى گردد. حق هر نوع اظهار نظر در پروسه ى كار يا سرنوشت بودن وى با سلب هر نوع آزادى براى هر كار به صورت يك كاال اعالم مى شود. آزاد مى گيرد. 

آن و به يك برده ى محكوم مزدى مجبور به حرمت انسانى اوست را از دست مى نهد حق دخالت و هر آن چه كه نشان اعتبار و جاست، كه او هر نوع آزادى و اختيار و حقوق مطلق سرمايه قرار مى گيرد. در اين پروسه ى اين مصرف يك جا در زمره ى كارى كه فروخته است و چگونگى پيش برد نكند، از وى گرفته مى شود. مصرف نيروى نوع دخالت در چه توليد كند و چه توليد  يا  اين  به  نيروى كارش  مى كند. فروش كاالى  تنزل  سرمايه  ُكال  يا  فرارسته سرمايه دار  جامعه ى  سرمايه دارى،  بازتوليد تار و پود ملزومات بقا و بازتوليد كار مزدى اين رابطه يا جامعه اى مستحيل و منحل در از اين رابطه و اصول و احكام و منويات جامعه ى  اين جا مدنيت  مزدى است. مدنيت در  برده ى  عنوان  به  كارگر،  اين آويز نمودن خويش به كالف دار رابطه ى كه هر نوع تعلق خاطر كارگر به آن، حلق رابطه ى توليد اضافه ارزش است؛ مدنيتى شرط پاى بندى به حرمت قانون ارزش و مخلوع از قدرت، مدنيت زيست كارگر با جاويدان  در  آزادى  است.  ارزش  اضافه  نظم جا در بهترين حالت تعيين شرط و شروط توليد  مقررات  پايه ى  بر  انسان ها  يافته راى، حق تسليم و اطاعت به قوانين بازتوليد توليدى و ارزش افزايى سرمايه است. حق آزادى  تسرى  مفهوم  برابرى  است.  كودك نگاهى اساسا راديكال، انقالبى و تغييرگرا به هر گوشه اى از واقعيت هاى جارى آن، خود به اين نظام و در طرح هر اعتراض مى بيند و درست بر همين اساس در نقد تحجر و بشرستيزى رابطه ى كار مزدى را جامعه به انسان، تمامى تعفن و توحش و و مالك فرهنگى و ُكال در هر نوع نگاه اين هر قرارداد و قانون اجتماعى، يا هر ارزش بطن هر رابطه ى حقوقى، هر نهاد سياسى، آناتومى ماركسى و كارگرى سرمايه دارى در واقعى كار است.برابرى دروغين بهاى نيروى كار با ارزش سرمايه  هر  زرد  رنگ  منظر،  اين  در  سرمايه، دارد.  استثمارگرى  عمق  از  شرارت نشانه اى  تب خاله ى  زن  حقارت  نوع  سرمايه، هر شكم گرسنه جنايت هر  هر سرشتى  سرمايه،  ارزش افزايى  پويه ى  تحقير بى حقوقى و محروميت تبلور حق ستيزى و ددمنشى نظام سرمايه دارى، هر شكلى از قطره خون هر آدم بى گناه گواه خون ريرى طبيعى  نوع  هر  مزدى،  كار  رابطه ى  ذاتى 
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هر  تباهى  و  سرمايه  ارزش گذارى  شيوه ى تبخير  اندرونى  فساد  از  جلوه اى  متضمن توليد سرمايه دارى است.انسان  منظر،  اين  در  طبقاتى،  به وحدت هر اعتراض كارگر به هر نوع بى مبارزه ى  او  اعتراض  با  ستم كشى حقوقى و هر ستم كشى  و  حقوقى  بى  اين  مادى  كار بنياد  موضوع  وحدت،  اين  تحقق  وحدت، مستمر فعالين و آگاهان اين جنبش است. است.  اين  غياب  در  كارگرى  در خويش در سيطره ى نظم توليدى سرمايه مزدى و در حال بازتوليد اساس ماندگارى جنبشى محصور در دايره ى تعهد به بردگى جنبش  كارگر  است.  مزدورى  كار  رابطه ى  كه قادر به انجام اين كار نمى باشد، وظيفه ى خود را نيز ُكنكاش كند و در شرايطى كه طور هم زمان ريشه هاى واقعى معضل روز اعتراض به سطح نازل دست مزدش بايد به و  اوست  دستى  بغل  آگاه  كارگر  عمق مقدم  از  او  روى  پيش  در  را  ريشه  وى اين  به  و  كشد  بيرون  سرمايه  تيره  مبارزه خاك  كارگر،  طبقه ى  مبارزه ى  طبيعتا بنماياند.  مبارزه  اين  است.  سرمايه دارى  و با  بلوغ  و  بالندگى  و  شروع  از  مساله ى افت و خيز و شكست و پيروزى و همه ى پروسه اى  داراست.  را  نوع عينى جدال طبقاتى با سرمايه باشد.تعينات زنده ى سرمايه ستيزى و جلوه هاى فراز و فرودها بايد در هستى اجتماعى خود، اين حاالت و دگرسانى ها و تغيير چهره ها و بسيار جدى و اساسى اين است، كه ُكليه ى حاالت خاص خود  دو  به  است  ممكن  كارگر  الجهت طبقه ى  مختلف  متعارض،  متمايز،  ماهيت جنبش  و  هدف  و  محتوا  در  متفاوت  به سرمايه دارى و اما اين دو جنبش تجسم دو روى كرد در روى آورد و تاكنون هم روى آورده است. و  مزدى بنياد متضاد و متعارض  بردگى  نظام  در  طبقه  اين  عميقا موقعيت  تبيين  دو  به  جنبش  دو  اين  و است.  سرمايه دارى  توليد  شيوه ى  از  طبقه ى ُكل موجوديت اين نظام اتكا دارد. دو افق متضاد  براى  متعارض  و  متفاوت  فرودها اين دو تحليل اساسا متضاد و دو روى كرد روى خود مى بيند. اين دو جنبش بر پايه ى كارگر در رابطه با جامعه ى كاپيتاليستى پيش سراسر  فراز و  ُكليه ى  در  اساسى جدا و نسبت به هم بيگانه اند. پيداست كه و جلوه هاى حيات و تعينات خود از هم ماهيتا مختلف،  تمايزات  همه ى  با  دو جنبش  هر 

از  به طور مشترك  هر حال  به  دارند،  تشكيل كه  كار  نيروى  فروشنده ى  معيشتى و جدال و كشمكش دارند. در هر دو جنبش، مى شوند. در هر دو جا، كارگران با سرمايه توده هاى  انتظارات و مسايل  و  و حق و حقوق اجتماعى و امكانات رفاهى مطالبات  مشاجره  موضوع  كارگر،  ميان جدال اند. با همه ى اين ها، اين دو جنبش توده هاى  رابطه  و  نيستند  هم  جنس  از  و سپس اساسا  يكى  تكامل  و  مطلقا رشد  كارگر ساز و برگ موجوديت و بقا و ستيز خود دو، نيرو و توش و توان توده هاى كارگر را تبديل به ديگرى نيست. اين دو جنبش، هر آن ها  اعتراض  فرياد  يكى  اما  يكى استغاثه و ناله ى وى براى كسب مجوز زنده عليه اساس هستى سرمايه و ديگرى تبلور مى سازد،  است.  سياه سرمايه  در دوزخ  او جلوه ى هستى آگاه و معترض طبقاتى او، ماندن  انجماد و مسخ شدن  نشان  ديگرى  منسجم، لزوما هميشه و در همه حال يك مبارزه ى مبارزه ى ضد سرمايه دارى طبقه ى كارگر در باتالق توهم آفرينى هاى سرمايه است.اما  روشن،  افق  داراى  با جهت گيرى شفاف و هدف يابى سازمان يافته  زيادى در همان حال به لحاظ انسجام، آگاهى و كارگرى مى تواند ضد سرمايه دارى باشد و محو كار مزدى نيست. به بيان ديگر، جنبش دقيق كمونيستى و ضد كار مزدى و براى متحد  كمبودهاى  يافتگى،  يا سازمان  امكان و خصلت نماست، اين است كه در هر گام را هم با خود حمل كند. آن چه اساسى و افق  توان،  ميزان  به  بالندگى خود،  نقاط از  و  كاستى ها  اين  با  شرايط،  مزدى، رفع آن ها به پيش مى تازد. عكس اين قضيه ضف دست و پنجه نرم مى كند و در راستاى اقتضاى  كار  بار ضد  فاقد  حتا در مورد اتحاديه گرايى و ُكل سوسياليسم در مورد جنبش  جا،  اين  در  دارد.  مصداق  سرمايه دارى بودن آن است.اين مبارزات فقط يك گام در انفصال از ضد روز كارگران نمى بخشد، كه هر گام تكامل نه فقط هيچ بُعد سرمايه ستيزى به مبارزه ى عالى ترين شكل بسط و تكامل و انكشاف بورژوايى 
به  نگاه  نوع  بورژوايى،  سبات سرمايه دارى و جنبش كارگرىسوسياليسم  منا تحليل  كه   ، گفتيم تر  گرايش تبعى يا اين و آن مولفه ى مربوط سرمايه دارى از طريق مراجعه به اين يا آن پيش 

طيف فروش نيروى كار، نقطه ى اشتراك و ائتالف روى رابطه ى كار مزدى يا رابطه ى خريد و فرار از متمركز نمودن پايه هاى تحليل بر به پروسه ى سامان پذيرى سرمايه و الجرم  ُكل  و  رفرميستى  جريانات  اين در گذشته ى دور تاريخى، پرودون عاجز گسترده ى سوسياليسم بورژوايى است.ُكليه ى  بر  مزدى  كار  رابطه ى  واقعى  فهم  در از  ارزش  اضافه  منشا  گويا  كه  بود  با باور  كاالها  شده ى  تمام  بهاى  ميان  از تفاوت  او  است!  نهفته  آن ها  فروش  از قيمت  كار،  نيروى  فروش  و  خريد  و داشت. سوسياليسم پرودون نيز درست بر سرمايه دارى، تصورى باژگونه و غير واقعى حقوقى، مدنى، سياسى و اجتماعى جامعه ى شالوده ى حيات و نيروى پمپاژ مراودات به نحو اولى، از نقش اين رابطه به عنوان اسرار واقعى رابطه ى توليد اضافه ارزش و رابطه ى  خلقى  تساوى طلبى  سواى  پايه،  نمى توانست شكلى از سازمان دهى و برنامه ريزى توليد همين  ديگر  چيز  هيچ  و كاپيتاليستى  سرمايه دارى  به  پــرودون  نگاه  هم آميز باشد.  لحاظ  هر  از  نگاهى  بود. ماركس در اين باره مى گويد:سوسياليسم، 

سوسياليسم سوم، ترجمه ى اسكندرى، صفحه ى ٣٩)(«كاپيتال»، جلد  و  سرمايه دارى  روايت  او، نفوذ  زمان  كارگرى  جنبش  در  ــرودون  آثار شوم و مخرب آن را در بدون شك فاجعه اى براى طبقه ى كارگر پ بارز اروپا بود و  نقش  و  پاريس  كمون  حوادث  سير 
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شكست  اين  در  ــرودون  پ ندا انداخت، كه نظريه ى ارزش اضافى ماركس را سرمايه ى خود مقدم بر هر چيز، تالش مبتذل براى رد برنشتاين نيز در طرح «سوسياليسم تكاملى» مى توان به دقت رويت كرد.طـــرف داران  او هم  اضافى كار خود ساخت.  كار  به  منحصر  سود  ميزان سرچشمه ى  مانند  عواملى  بلكه  نيست،  در و مهارت نيروى كار و تكنولوژى و ماشين تقاضا، درجه ى سودمندى كاال، پيچيدگى كارگر  خود  سهم  به  كدام  هر  مدرن،  با كاهش و افزايش پديده ى موسوم به ارزش آالت  برنشتاين  مى كنند.  نقش  ايفاى  مشاهده ى چشم پوشيدن بر واقعيت رابطه ى كار مزدى اضافه  از  عميق  فروماندگى  واقعى و  مركز  عنوان  به  رابطه  و اين  مراودات  انفعاالت،  و  فعل  جامعه ى ُكل  درون  جارى  روى كرد سياسى اخالقى هيچ راه ديگرى نداشت. در باتالق قبول يك سوسياليسم اتوپيك كاپيتاليستى، سواى سقوط كامل در مناسبات  ميان  نيز  جا  افتادن اين  و  طبقاتى  مبارزه ى  نفى  به طلبانه بورژوايى در يك سو و تحليل در دام آرمان گرايى موهوم تساوى به  رجوع  غياب  در  روايت ارگانيك و تنگاتنگ وجود داشت.رابطه كار مزدى، يك ارتباط بسيار سرمايه دارى  و  سرمايه دارى  نگاه اقتصاد سياسى آناتومى  با  موثر سوسياليسم  عروج  از  پس  ــورژوازى،  آموزش هاى ب گسترده ى  نسبتا  آرايــش هــاى ماركسى مبارزه ى طبقاتى، باالجبار و  و  برگ ها  و  است، متفاوتى در قياس با دوره ى پيشين ســاز  واضحات  توضيح  گرفت.  خود  منطق پرودون كه سوسيال دموكراسى و سران بين الملل به  با همان  نمى توانستند  پرولتاريا، و برنشتاين و مانند آن ها، درك خويش از دوم  طبقاتى  مبارزه ى  ماركسى سوسياليسم و جنبش سوسياليستى را تبيين سرمايه دارى،  كالبدشكافى  نمايند.  فرموله  ماركس يا  نقد  سرمايه دارى،  توليد  كمونيسم قابل توجه جنبش كارگرى روز اروپا از اين بر اقتصاد سياسى بورژوازى و تاثيرپذيرى شيوه ى  ميان  مجادالت  فضاى  و آرايش قوا فرا رانده بود. رفرميسم آشتى  در همه ى جهات به سطح جديدى از تقابل طبقه ى كارگر و نگاه بورژوايى كمونيسم را آموزه ها، 

را در درون جنبش كارگرى نمى توانست نقد طلِب مهياى تسليم در مقابل بردگى مزدى  سرمايه دارى  سياسى  اقتصاد  به نديده انگارد و الجرم در مسير تالش براى ماركسى  دنيا  كارگر  توده هاى  ساختن  سنگ جز اين كه بر گفت وگوى مربوط به اين سازش با رابطه ى كار مزدى راهى نداشت متفاعد  عنوان  به  آن،  موضوعيت  و  از شرايط خاص تاريخى، معضل كار دست زد. با تردستى تمام و با اغتنام جهان، پُل بزند. سوسيال دموكراسى به اين محروميت و جنايات و بشرستيزى موجود بناى ُكليه ى اشكال استثمار و ستم كشى و رابطه  سرمايه دارى را نه در شالوده ى واقعى آن، فرصت 

كرد. آن و در بى توجهى اين نظام به برنامه ريزى بودن اين مالكيت، آنارشى توليد در درون شكل مالكيت سرمايه ها، دولتى و خصوصى نه در وجود كار مزدى، كه در چند و چون  اعالم  اجتماعى  توليد  و  كار  انفرادى سرمايه ها راه چاره اى نداشت جز اين كه در هيات يك سوسياليسم سوسيال دموكراسى نيز طبيعتا متمركز  سرمايه دارى، آلترناتيو، براى مالكيت  جامعه ى  توليد  آنارشى  و يا  مالكيت  از  ديگرى  شكل  صورت  پارلمانتاريسم قابل تحقق بود.دولتى بخش هايى از سرمايه ى اجتماعى و بنمايد. نوعى از سوسياليسم، كه با مالكيت برنامه ريزى كار و توليد كاپيتاليستى چهره به 

ح. (كائوتسكى،  ترجمه ى  طبقاتى»،  جارى رياحى، صفحه ى ٨٧)«مبارزه ى  رقابت  و  لكيت  ما كدام شكل  مختلف، هر  سرمايه هاى  سرمايه دارى مولفه اى از مولفه ها و شاخص هاى ميان  توليد  شيوه ى  باالترين تغيير و تبديلى در آن، يا خصوصى هستند. آزادى و انحصار رقابت و هر تبعى  در  سرمايه  بودن  دولتى  ريزى و  برنامه  در  تغيير  نوع  منعكس حالت،  را  توليد  و  كار  شرايطى كاپيتاليستى  هيچ  تحت  اما  به مى كنند؛  خدشه اى  هيچ  وجه  هيچ  به  و و  مزدى  بردگى  موجوديت  سوسيال رابطه ى خريد و فروش نيروى كار اساس  نگاه  نوع  نمى سازند.  جامعه ى وارد  و  توليد  شيوه ى  به  به سرمايه دارى با چشم پوشى كامل از نقش دموكراسى  را  كارگرى  جنبش  مزدى،  كار  جنبش گورستانى ره برد كه قيامت مجدد از اعماق رابطه  عظيم  رستاخيز  نيازمند  فكر كارگرى جهانى است.گورهايش  ميراث  روس  دموكراسى  سوسيال سوسيال  پردازى  افق  و  تلقى  و  نگاه  يابى، دموكراسى درون جنبش كارگرى اروپا را و  قوام  عروج،  بستر  بر  آغاز  همان  اين از  كارگرى  جنبش  روى كرد  و  و حزب سوسيال دموكرات روسيه به ايجاد كشور سرريز ساخت. برنامه ى سال ١٩٠٢ توسعه  خصوصى  مالكيت  رفع  با  جامعه اى 
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تاريخى گفت وگو را گشود. سازمان يابى و تحزب همين تبيين، با جنبش كارگرى روس باب سال تا قيام اكتبر، از همين منظر و بر پايه ى چشم مى دوخت. بلشويسم در فاصله ى اين آراسته به توليد برنامه ريزى شده ى متمركز  اهداف  و  انقالب  رسم  و  راه  لنين از اين جنبش را با همين ديد دنبال كرد. در و  تقسيم بندى  دولت زير نظارت و كنترل دولت به سمت جلو فقط برداشتن گامى از انحصار سرمايه دارى سوسياليستى بر آن اطالق شد. سوسياليسم روز بر سرمايه ها مستقر گرديد، نام اقتصاد اقتصاد روز روسيه، آن جا كه مالكيت دولت پى پيروزى اكتبر در  مستقيم  مالكيت  تحت  واقع  در  برآورد گرديد.يا 

(لنين،  واقعا در اين جا نيز حتا در روزهاى انقالب اكتبر، شريان حيات پراتيك جنبش كارگرى نشد. راه پيكار توده هاى گارگر و خون جارى كارگر بر اقتصاد سياسى سرمايه دارى، چراغ در اين جا نيز نقد اقتصاد سياسى طبقه ى «درباره ى ماليات جنسى») جامعه-ى  يك  نه  روسيه  بنيان جامعه ى  بر  مبتنى  جامعه اى  نه  بلكه جامعه اى كه با اين تحليل، طبقه ى مسلط پا» به حساب آمد.(لنين، «ماليات جنسى») كار مزدورى، كه جامعه ى «دهقانانان ُخرده سرمايه دارى،  سرمايه دار،  طبقه ى  نه  آن،  راستا اقتصادى  همين  در  و  پا  ُخرده  مولد  نيز نه سازمان دهى مشتى  كار برنامه ى كار پرولتاريا  و  توليد  پروسه ى  مزدى  كار  در در اين جا نيز نه برنامه ريزى كار و توليد اجتماعى، كه «نپ» قلمداد شد. سوسياليسم لغو  متشكل  كارگر  توده هاى وسيع  كه توسط  مزدى،  كار  محو  شاخص  با  دولت شوراها  با  پيش رفته  صنعت  جمع  حزبى ماوراى سر كارگران اعالم شد.حاصل 

(لنين،  اين «درباره ى ماليات جنسى») در  سوسياليسم  روايت  كه  اين  شفاف ترى براى  گونه ى  به  لنين  خاص  از بحث  ديگرى  بخش هاى  بايد  شود،  در تعمق  را  ديگر  جاهاى  در  وى  مى نمايد: كه در همين جا، چند سطر پايين تر اضافه مضمون طبقاتى ديگر» قلمداد مى كند؛ زيرا جمله ى «دولت طراز اجتماعى ديگر و با بسپاريم. او دولت روز روسيه را مصداق رابطه اى ارگانيك با همين مطلب به خاطر گفته هاى 

قتصاد  ا برنامه ريزى  لنين،  كه  با مشخصات زيرين است.را تحقق سوسياليسم قلمداد مى كند، دولتى جامعه اى مانند جامعه ى آلمان توسط آن دولتى 

منتخب  تحليل آثار فارسى، صفحه ى ٧٤٥)(لنين،  در  كه  روسيه  اقتصاد  از  اين خاص دولت بعد از انقالب اكتبر، مطلقا و است، كه اشاره ى ما در اين جا به وضعيت نكته ى بسيار اساسى و نيازمند توضيح اين اما مالكيت آن ها در دست دولت بوده است. جا كماكان نيروى كار خود را مى فروختند، مشتمل بر مراكزى است كه كارگران در آن لنين، اقتصاد سوسياليستى نام گرفته است، بخشى  ارتباط  به مساله ى  مبتذل ترين، مطلقا، هيچ ربطى  ندارد!  دموكراسى  با  نقد راست ترين و غير كمونيستى ترين تحليل دولت  ورطه ى  به  غلطيدن  رابطه،  اين  اين است كه در اين سال هاست. دموكراتيك از بلشويسم و دولت بلشويك ها در  در بحث حاضر،  از هر دولتى با بيش ترين و داغ ترين دعاوى در ميان نيست. گفت وگو اين جاست، كه سخنى از سوسياليسم و اقتصاد سوسياليستى مادام كه نيروى كار خريد و فروش مى شود، بنياد كالم  درجه  هر  به  و  كمونيستى  و  كارگران، پروسه ى روابط دموكراتيك و فضاى باز درونى نيز كارگرى  باالى سر  از  كه  قبال مربوط به كار و زندگى اجتماعى خويش چگونگى توزيع محصول كار و ُكل مسايل چه توليد نشود، به چه ميزان توليد شود، برنامه ريزى كار و توليد، چه توليد شود و كه كارگران خود از درون سازمان شورايى كار و توليد را برنامه ريزى مى كند و مادام مادام  در  كه  مادام  نكنند،  ريرى  برنامه  آنان را  كنند،  ارتزاق  كار خود  نيروى  و تسليم  مى مانند  باقى  كار  نيروى  بر فروشنده ى  مسلط  اجتماعى  و  اقتصادى  بدون زندگى آنان، مناسبات سرمايه دارى است.مناسبات  يه دارى  سرما شيوه ى  ناتومى  روايت آ و  مزدى  كار  رابطه ى  از  آناتومى عزيمت  نوع  اين  با  متناظر  استقرار سوسياليستى  و  اكتبر  انقالب  شكست  از  بسيار پس  دولتى،  سرمايه دارى  خود اردوگـــاه  حيات  به  گدشته  از  ادامه داد. طيف احزاب برادر و جريانات سخت جان تر 
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سوسيال  و  ناسيوناليست ها  ــروروس،  ها پ روكمونيست  ا ئوييست،  ما باالخره خلقيون  و  اروپايى  ماركسيست هاى  تاثير بورژوازى به نظام سرمايه دارى و با روايت ديگران، همه و همه با نگاه اقتصاد سياسى طيف نيروهاى موسوم به تروتسكيست و و  گذاشتن  براى  ُكل نمودند.نسخه پيچى هاى خود بر اين جنبش تالش بر جنبش كارگرى كشورها و براى تحميل بورژوايى سوسياليسم  كه  جامعه اى  بودن  سرمايه دارى  بر اساس كار مزدورى و نفى  آن  و توليد  خلقيون وحدت تحليل و مركز اشتراك ديد همه ى ريزى مى شد، يعنى جامعه ى روسيه، كانون بازتوليد رابطه ى توليد اضافه ارزش برنامه كار  سوسيال  حتا  بود.  جريانات  امپرياليست» اين  «سوسيال  كه  سرمايه دارى بودن و چرا سرمايه دارى بودن آن بر زبان مى كردند، هيچ كالمى پيرامون سرمايه دارى بودن اين جامعه را مثل نقل و نبات بلغور مائوييستى،  تشخيص  مالك  برادر نمى راندند.  احــزاب  از  اين ها،  همه ى  ضد براى  تا  مائـوييست  نابرادران  تا  شكل گرفته  تروتسكيست،  دولتى «استالينيست هاى»  و  خصوصى  لكيت،  ما ريزى حقوقى  برنامه  نوع  سرمايه ها،  تملك  برنامه ريزى رابطه ى سرمايه و كار مزدى و چگونگى بودن  اين  نبودن  و  بودن  بر فيمابين در ژرف ترين حالت بر ساحل بود سرمايه دارى دولتى فرا نمى رفت. اختالف بود. سوسياليسم هيچ كدام نيز سر مويى از متمركز  مبتنى  جامعه ى  در  دموكراسى  نبود  رابطه ى كار مزدى لنگر مى انداخت.و 
اقتصاد تهاجم جنبش ها يا تحريف انديشه ها؟! منظر  با  وابسته»، به قدم براى جنبش كارگرى فاجعه آفريد. سياسى بورژوازى، در طول قرن بيستم قدم كالبدشكافى سرمايه دارى،  «سرمايه دارى  هم چون  نه آشناى طيف موسوم به تروتسكيست، دال روايت ناسيوناليستى امپرياليسم، و نظريه ى تزهايى  و  سرمايه دارى  «نه  جامعه ى  وجود  بسيار بر  ضربات  جا  همه  در  وارد سوسياليسم»،  جنبش  اين  بر  تاريخى  در سهمگين  اساسى  بسيار  نكته ى  يك  اين است كه هر نوع ارجاع اين ساخت.  آموزش هاى اين جا،  بدفهمى  به صرف  نظريات نظريه ها،  در  تجديدنظرطلبى  يا  ماركس، خود يك تبيين غير طبقاتى و مغاير ماركس 

مپرياليسم، با جوهر ماترياليسم انقالبى ماركس خواهد  ا ناسيوناليستى  روايت  مترادف بود.  هر  يا  وابسته»  «سرمايه دارى  نه تز  و  سرمايه دارى  «نه  نظريه ى  آن،  مانند ديگر  و  تروتسكيسم،  طيف  او بوده است و مى باشد. آناتومى ماركس از جنبش اجتماعى معين به نظام سرمايه دارى اين ها، هر كدام شيوه ى نگاه و نوع نقد يك سوسياليسم»  تبيين  يا  سرمايه دارى،  توليد  طبقه ى شيوه ى  يا از جنبش كارگرى و سوسياليسم  ايده ها  باورها،  از  مجموعه اى  نظرى كارگر،  تجريدات  و  ايدئولوژيك  وارونه مقوالت  پايه،  همين  بر  و  است.  طرف داران پردازى و مسخ و تحريف آن ها نيز مجرد نبوده  تجديدنظرطلبى  يا  يك توضيح امپرياليسم به عنوان يك پديده ى اين و آن نحله ى عقيدتى نمى تواند باشد. بدفهمى  نه  سرمايه دارى»،  آزاد  رشد  ماركس، «مخالف  آموزش هاى  از  غلط  ايدئولوژيك برداشت  و  فكرى  مستقيم  تبخير  طبيعى شيارهاى ذهن و مغز بخشى از بورژوازى شرايط امپرياليستى انباشت سرمايه دارى در كه  كامال  اين  بود.  جوامع  اين  اين درون  فكرى  نمايندگان  كه  است،  بديهى  براى و  جهانى  در سطح  بورژوازى  از  يا قشر  انتظارات  تحليل ها،  ديدگاه ها،  بين المللى طبقه ى كارگر ماركس و جست وجوى تمامى راه كارهاى تئورى پردازى هاى الزم از جمله آويختن به ملزومات پيش برد جنبش خود به همه ى تشريح  نظريه بافى هاى تز «سرمايه دارى وابسته»، به نوبه ى خود، نيز توسل جسته اند. نفوذ در جنبش  و  تحليل ها  ارجاع رويه ى ديگر  و  بود  بورژوازى  از  بخش  ماركس، حرف هاى آنان به صرف بدفهمى ماركسيسم همين  رهنمودهاى  در  تجديدنظر  متافيزيكى يا  نگاهى  تبلور  خود،  نوبه ى  همين به  عين  است.  انقالبى  ماترياليسم  تروتسكيست ها، به  طيف  مورد  در  دارد. كمونيست هاى اروپايى، سوسياليست هاى مساله  مصداق  مشابه  جريانات  و  و بازار  معتقدات  مجرد  جريانات،  اين  كه معضل  وقتى  نيست.  و  نبوده  نظرى  كار باورهاى  رابطه ى  روى  بر  عنوان عمال موجوديت خود را به عنوان راه حلى شيوه ى توليد سرمايه دارى خط مى كشند، مزدى و نقش شالوده بودن اين رابطه براى تروتسكيست ها  به  و  سرمايه دارى،  اصالح  جنبشى دست به كار اصالح ساختار نظام براى 

نيروى سرمايه دارى، اعالم مى دارند. وقتى كه آنان  فروشنده  توده ى  ميليون  اردوگاه سابق شوروى، در چين، به صدها  بردگى مزدى و فروش كوبا ويتنام و جاهاى ديگر، مى گويند كه كار، در  به  انسان ها  سرمايه دارى اجبار  به  ربطى  هيچ  كار  نظام به طبقه ى سرمايه دار جهانى و به گرايش تعلق طبقاتى، اجتماعى و سياسى خود را بودن جامعه ندارد، با صداى هر چه بلندتر نيروى  اجتماعى  ساختار  اصالح  فرمول بندى هاى بردگى مزدى اعالم مى دارند. آن چه در اين خواستار  نه  كار است،  و «سرمايه دارى وابسته» احزاب يا گروه هاى «امپرياليسم ضد انباشت صنعتى سرمايه» و در پهنه ى حيات بورژوازى جهانى است. تز كه خاستگاه طبقاتى و اجتماعى اين جنبش نظرى متناظر با تحريف آموزه هاى ماركس، جا اساس  التين  آمريكاى  آسيا،  چپ  سياسى جاهاى ديگر، در ُكنه خود فقط ُكنددهنى ناسيونال  اقتصاد  نقد  فهم  از  جريانات  بازار و سوسياليسم بازار با هزاران شگرد در اين به همين سياق، هنگامى كه نظريه پردازان از اين آموزش ها به نمايش مى گذارد. پا نمودن نوع كارگرفريب يا كارگرپسندى حال هوشيارى اين جريانات را در دست و ماركس را منعكس نمى كند، بلكه در همان اين  مساله ى  از  ماركس  تشريح  آن  اين يا  شايد  تا  مى نمايند،  غواصى  روز كنند، معضل آنان نه كينه ورزى ايدئولوژيك مسايل را به گونه اى كه مى خواهند تحريف سرمايه  نيازهاى  به  پاسخ  كه  ماركس،  تاريخا جنبش اصالح ساختار سرمايه دارى است. با  طبقه اى  بــورژوازى  كه  است، پيداست  واقعيات  فهم  از  عاجز  و  اقتصاد قيد و بندهاى طبقاتى گذاشت.و قدرت تفكر او به مثابه يك آدم فارغ از كار را نمى توان به حساب نفس استعداد بورژوازى بودن او مربوط است. جرم اين اما اين ُكندذهنى تاريخى قبل از هر چيز به ُكندذهن  افق نگاه به نظام سرمايه دارى با چشم  به  شدن  خيره  و  بورژوازى  در سياسى  توليد  و  كار  برنامه ريزى  از  مزدى، ديگرى  كار  رابطه ى  وجــود  همه ى ُگستره ى  آويختن  و  سوسياليسم  نام  ربط با  بى  آرمان خواهى  نوعى  به  روى كردى اين ها  بالطبع  طبقاتى،  مبارزه ى  را به  كارگرى  جنبش  به  رفرميستى  كه بورژوا  گفتيم  باالتر  است.  داشته  دنبال  طيف به  ُكل  اشتراك  كانون  مولفه ها،  همين 
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در  هست.  و  بوده  بورژوايى  بى رنگ سوسياليسم  رنگ ها  همه ى  كه  جاست،  ستيزهاى اين  و  جنگ  و  منازعات  همه ى  تبديل و  وحدت  به  طيف  اين  اجزاى  لنينيست هاى ميان  ماركسيست  است.  ضد گرديده  مائوييست هاى  خروشچفيسم،  ضد ضد  هاى  تروتسكيست  اروپايى ضد تروتسكيسم،  ماركسيست هاى  طبقاتى، دست ديگر، همه و همه در اين جا، در رابطه با اردوگاه، و اردوگاهيان ضد همه ى آن هاى استالينيسم،  و  بنيادى  شاخص  دو  آناتومى اين  در  همگى  داده اند.  هم  به  كنار اما در عمل اجتماعى، نقش شالوده بودن سرمايه دارى، اگر نه در مجردات تئوريك، الفت  به  را  مــزدى  كار  دق هشته اند و نسخه پيچى آن ها براى رابطه ى  سواى  نهايتا  نيز  گونه اى طيف جريانات ياد شده با مشتركات ديگرى به كسى نشان نداده است.الباب آستان سرمايه دارى دولتى، راه سوسياليسم  به  و  بالطبع  باال،  چگونگى اساسى  مورد  در  ناپذير  ستيزه برخورد به جنبش كارگرى، به رغم اجتناب  جنجال هاى  و  جار  انداخته اند جويانه ى فيمابين، باالخره بر ساحل همه ى  لنگر  واحد  اين روى كردى  مهم  مولفه هاى  مى اندازند.  روى كرد مشترك عبارت است از:و 
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ُكل  تاكتيكى  مواضع  و  نظرات  بند  اقتصاد اين تئورى پردازى ها و راه حل تراشى ها از طبقاتى آن ها در وحدت قرار دارد. همه ى اين جريانات با استراتژى واحد مبارزه ى بند  نگاه  طبيعى  تبخيرات  و  اين جريانات كاپياليستى و در همان حال محصول طبيعى سياسى سرمايه دارى به شيوه ى توليد و نظام تراوشات  دنياى روايت سوسياليسم مشترك  است.  دولتى  سرمايه دارى  همان  تحرير كتب و مطبوعاتى، كه نمايندگان گروه هاى يا  به  متشتت  طيف  ين  ا هر مى دهند، نهايتا همان داستان دم و خروس كه به جنبش كارگرى پيشنهاد داده و پيشنهاد طبقه ى كارگر معرفى كنند، در كنار آن چه كشيده اند تا خود را مدافع واقعى كمونيسم مختلف  ذهن  در  را  عباس  حضرت  قسم  تاكتيك شقه سنديكايى كارگران، متشكل شدن صنفى و تاكتيك اينان، تاكتيك دميدن در مبارزه ى كارگر آگاه و كمونيست تداعى مى نمايد. و  كارگر،  توده هاى  طلبى، شقه شدن جنبش كارگرى و انحالل هر شقه اتحاديه اى  دموكراسى  جنبش  از  حوزه اى  در 

اين از متحد شدن و متشكل گرديدن توده هاى حزب باالى سر خويش، تاكتيك جلوگيرى تاكتيك انقياد و تبعيت جنبش كارگرى از  تمامى  است.  مزدى  كار  عليه  از كارگر  سرمايه دارى  تبيين  اصل  با  روايت تاكتيك ها  و  بورژوازى  سياسى  اقتصاد  ارگانيك نگاه  وحدت  سوسياليسم،  و نهايتا و در بهترين حالت سواى جايگزينى تئورى ها و راه كارها و راه حل هاى اينان، دارند. جنبش كارگرى در پرتو رهنمودها، بورژوايى  كار  برنام ريزى  مسلط  الحال  فى  آتوريته و نقش مسلط يك توليد كاپيتاليستى با شكل متمركز اين برنامه شكل  كارگر، ريزى در زير  توده هاى  سر  باالى  حزبى  نابودى سرمايه دارى و است و آب و جال دادن آن با الفاظ محو كمونيسم اين جريانات، كمونيسم بورژوايى هيچ شانس ديگرى نمى تواند داشته باشد. دولت  اين پيشنهاد مى كنند، مباينت ريشه اى دارد.سرمايه دارى و آن چه به جنبش كارگرى ساير عناوين مشابه با اساس نگاه اينان به طبقات و دولت و  همه ى  راه كــارهــاى  و  با استراتژى تاكتيك ها  كه  اندازه  به همان  كاپيتاليستى جريانات،  برنامه ريزى  سازى  برنامه ريزى جايگزين  توسط  توليد  و  كار  در موجود  مزدى  كار  رابطه ى  دولتى  اندازه متمركز  همان  به  است،  آشتى ناپذير با ادعاهاى اينان براى استقرار سوسياليسم وحدت و هم سنخ  كارگر  طبقه ى  كمونيسم  سازمان يابى و  تاكتيك  است.  نامتجانس  كارگر، و  توده هاى  صنفى  و  جارى سنديكايى  مطالبات  و  مبارزات  كامل  آنان، انفصال  طبقه ى تشكل سراسرى ضد سرمايه دارى، ارجاع نفى متشكل شدن توده هاى كارگر در يك كارگران با مبارزه ى ضد كار مزدى  سوسياليستى  و  سياسى  كارگران، مبارزه ى  سر  باالى  حزب  يك  به  نمودن به جاى پيگيرى اين مبارزات در بطن جنبش سياسى خود در دموكراسى طلبى فراطبقاتى دعوت توده هاى كارگر به انحالل مبارزات كارگر  ديكته  راه كارها، تكه پاره كردن جنبش كارگرى به صنوف طلبى ضد كار مزدى و براى لغو كار مزدى، رژيم ستيزى دموكراتيك به جاى سرنگونى سراسرى ضد سرمايه دارى،  انقالب كارگرى تاكتيك ها و راه بردهاى اين جريانات، نه و حرفه هاى مختلف و همه ى  به  راستاى ُگسستن هر چه بيش تر و بيش تر ضد سرمايه دارى ندارد، كه همه و همه در فقط هيچ روى كردى 

ره  و  انقالب  اين  ريل  از  كارگر  به جايگزينى شكل طبقه ى  با بردن جنبش كارگرى  اقتصاد  كاپيتاليستى  برنامه ريزى  سرمايه دارى دولتى است.كنونى 
وحــدت  ــه دارى،  ســرمــاي ضــد  مورد استراتژى و تاكتيكجنبش  در  و  باال  در  چه  آن  همه ى  در عكس  گفتيم،  بورژوايى  سوسياليسم  واقعى كار مزدى طبقه ى كارگر مصداق دارد. اين مورد جنبش ضد سرمايه دارى و براى لغو طيف  كمونيسم  كه  است،  جنبشى  به تنها  و  مى كند  نمايندگى  را  كارگر  جايگزين عينيت موجود و تبلور ديگرى از وحدت در اين جا، وحدت ارگانيك پروسه ى تغيير پراتيك بسط مى دهد. استراتژى و تاكتيك طبقه ى  براى  انقالبى  عمل  و  نظر  تبخيرات را از رابطه ى كار مزدى آغاز مى كند. تار اين جنبش، آناتومى جامعه ى كاپيتاليستى زندگى خويش مى باشد.انفصال انسان از سرنوشت كار و توليد و از كار مزدى و دولت و طبقات و هر نوع سازى نظام سرمايه دارى با جامعه ى عارى ميان  را  سرمايه دارى  مناسبات  پود  و و  و حقوقى  اجتماعى  و  مدنى  و  اضافه سياسى  توليد  رابطه ى  فرهنگى  و  و ارزش مى بيند. ُكليه ى اشكال فقر و فالكت اخالقى  اسارت  و  ستم كشى  و  محروميت  اين را، تبعات بازتوليد رابطه ى خريد و فروش آوارگى و بى خانمانى و بى حقوقى موجود و  فعالين  ديد  از  مى داند.  كار  تبيين تبعى يا يك شكل متناسب و متناظر شيوه ى خصوصى سرمايه دارى فقط يك عارضه ى كه از ديرباز وجود داشته است و مالكيت جنبش، مالكيت خصوصى پديده اى است نيروى  نوع  هر  است.  سرمايه دارى  هم چون توليد  عواملى  وجود  با  اين ها، سرمايه دارى،  امثال  و  توليد  آنارشى  و  رابطه ى لغو كار مزدى توضيح مى دهد و هيچ نظام جنبش ضد سرمايه دارى، سوسياليسم را با پرولتاريا است.بورژوازى و خروج از منظر اقتصاد سياسى غلطيدن به ورطه ى اقتصاد سياسى طبقه ى رقابت  به  متكى  يا  مزدى،  كار  بر  مالكيت خريد و فروش نيروى كار را داراى هيچ مبتنى  نمى بيند.  سوسياليسم  با  اين سنخيتى  كه  آن  از  مستقل  را  به حساب سوسياليسم نمى گذارد. روبناى دولت چه اسم و رسمى بر خود مى نهد، دولتى سرمايه ها 
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را نه دولت  با سوسياليسم  كه سياسى متناظر  نشان،  و  نام  هر  با  كارگران  ريزى باالى سر  برنامه  سراسرى  شورايى  مزدى و دست به كار حى و حاضر برنامه ريزى آگاه، سازمان يافته و شورايى طبقه ى كارگر ظرف ابراز وجود و دخالت گرى بالواسطه، تحت هر نامى، مادام كه در واقعيت خود نافذ و آگاه كارگران مى داند. هيچ دولتى را طبقه ى كارگر و دخالت مستقيم و موثر و كار و توليد اجتماعى متشكل از توده هاى سازمان  كار  محو  راستاى  در  توليد  و  توده هاى نافذ آحاد توده هاى كارگر است.و توليد سوسياليستى با دخالت مستقيم و جامعه، كه سازمان شورايى برنامه ريزى كار انقالب سوسياليستى نه يك دولت باالى سر سوسياليستى كارگران نمى پندارد. محصول نباشد، دولت كارگرى و جمهورى شورايى كار  كفايت  در  سوسياليسم  عليه استقرار  كه  اســت،  كارگر  طبقه ى  سرمايه دارى وسيع  محو  براى  و  درون سرمايه دارى  از  باشند.  داده  سازمان  را  نام سوسياليسم بيرون نمى آيد. بر همين سياق، جنبش سنديكايى و صنفى و قانون ساالر، خود  به  آويخته  نخبگان  ُكتل حزبى  و  جنبش در باالى سر طبقه ى كارگر و باالخره اعمال از معادالت جارى روز جنبش كارگرى و كمونيسم و آموزش هاى ماركس در خارج علم  بر  جماعت  اين  حزبى  محو آتوريته ى  سوسياليسم  به  مطلقا  هم  سوسياليسم كارگرى  نمى گردد.  منتهى  مزدى  و بر خالف تصور بلشويسم، نوزاد دوقلوى كار  تار  نيست.  پيش رفته  صنعت  و  ضد حزب  جنبش  را  سوسياليسم  حيات  اعضا، جوارح، جنبش ضد سرمايه دارى طبقه كارگر است، و به هم مى تند. جنبش سوسياليستى همان سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى مى سازد پود  ُكليه ى  در  و  درون  از  بورژوازى ماترياليسم انقالبى ماركس، اقتصاد سياسى سر آگاه و بيدار طبقاتى تبديل شده است.نسوج و عروق حياتى خود به جنبشى با كه  اقتصاد سياسى  نقد  و  عينى، براى جنبش كارگرى، نه احكامى تجريدى پرولتاريا  نقدى  كه  ايدئولوژيك،  مقوالتى  كارگر و  طبقه ى  پراكسيس  و  جامعه ى ريشه اى  ُكل  به  و  مزدى  كار  اساس  و به  انقالبى  ماترياليسم  است.  كارگران نقد ماركسى اقتصاد سياسى بورژوازى تنها سرمايه دارى  طبقاتى  و  عينى  جارى  ستيز  عليه كار مزدى و براى محو سرمايه دارى در 

لمس  قابل  و  مى شود  آفتابى  كه  خالف است،  بر  كمونيستى،  آگاهى  شده ى مى گردد.  متولد  دير  قرن  دو  هگليان  انقالبى پرولتاريا است و نقش ماركس در اين گذر ماركس متولد نشده است. منشا اين آگاهى، و از اشراقات متفكرانه ى يك انسان به نام تاريخ، از چهارديوار كتاب خانه هاى لندن تصور  متفكر  يك  عنوان  به  تنها  و  طبقه ى كارگر قابل تبيين و درك است.تنها 

آلمانى»،  «ايدئولوژى  سياسى كارگرى است. كمونيسم، ماترياليسم انقالبى آگاهى طبقاتى پرولتاريا، هستى آگاه جنبش ترجمه ى مهتدى، صفحه ى ٤٧)(ماركس،  اقتصاد  ماركسى  نقد  بر ماركس،  پرولتاريا  طبقاتى  نقد  ُكال  جارى بورژوازى و  پراتيك  از  خارج  در  هستى جنبش طبقه ى كارگر، به مشتى معتقدات سرمايه دارى  نه  وضعى  چنين  در  كه  اين طبقه، بلكه مسلكى در كنار ساير مسلك ها آگاه پرولتاريا و نه سالح مادى پيكار اين مى ماند  است.  فكرى  و  سياسى  نحله هاى  است، و  علم  يك  «ماركسيسم»  كه  آموزه هاى نمى تواند سرشت و موضوعيت طبقاتى اين در همان حال كه كامال درست است، اما حرف  برد.  سئوال  زير  را  علم را تنها در پراتيك جنبش ضد سرمايه دارى ماركس علم است، اما وجود واقعى اين علم آموزش ها  فيريك  كرد.  لمس  مى توان  كاربردهاى كارگران  مختلف  طبقات  براى  و  توسط است  هم  انيشتاين  فرمول  دارد.  به مختلف  بشر  زندگى  انهدام  با هدف  چه كار گرفته شده است و هم مى تواند توسط بورژوازى  هر  آبادانى  در  كمونيست  شود. پرولتارياى  واقع  استفاده  مورد  جهان  طبقاتى بيش تر  نقد  ُكل  و  ماركس  و پرولتاريا بر سرمايه دارى چيزى نيست كه آموزش هاى  عليه جنبش كارگرى  بورژوازى  شده است، ديگر نه آموزش هاى ماركس مورد بهره بردارى بورژوازى واقع شود، كه داشته باشد! توضيح واضحات است كه اگر براى ماندگارسازى سرمايه دارى نير كاربرد توسط 

بر سرمايه دارى، كه كامال  نقد پرولتاريا  كمونيسم و  عليه  بورژوازى  سالح  فاصلى نيز نيست.در اين حالت، ديگر آموزش هاى ماركس طبقه ى كارگر و جنبش كارگرى است. و بالعكس  خط  هيچ  مزدى  كار  لغو  با ميان مبارزات طبقه ى كارگر براى تحميل جنبش  بر بورژوازى  اين طبقه  براى مطالبات جارى  كارگر  توده هاى  طبقاتى  بايد محو سرمايه دارى رسم نمى كند. هر مطالبه مبارزه ى  و  مى تواند  دست مزد  افزايش  توده هاى حلقه اى از جنگ سراسرى كارگران عليه براى  كه  زمانى  باشد.  و يك كيفرخواست طبقاتى بر سر بورژوازى كارگر بيالن توليد و كار خود را در قالب سرمايه دارى  مى كوبند  فرو  سرمايه دارى  دولت  صدق عين همين مساله در مورد ساير مبارزات سرمايه دارى سنگر مى گزينند. خود مى كنند، عمال در جبهه ى جنگ ضد با زير پا نهادن اين نظم موضوع مبارزه ى نطم توليدى و مدنى و سياسى سرمايه، بلكه در داربست جنبش اتحاديه اى و تمكين به مى گردند، وقتى كه كارگران اين كار را نه خواستار كاهش كار اضافى به نفع كار الزم متناسب با آرايش روز قواى طبقاتى خود و  نيز  كارگران  جــارى  و  ــره  رفاه مى كند. هر مبارزه ى كارگران براى بهبود روزم يا  كار  شرايط  و  معيشت  كه وضعيت  زمانى  افزون تر،  اجتماعى  امكانات  قانونيت و  داربست  نه  را  خود  گاه  رفرميسم تكيه  چهارچوب  نه  و  اعمال سرمايه دارى  و  پيكار  نيروى  بلكه  قرار مى دهد، قدرت طبقاتى كارگران و توانايى موجود اتحاديه اى،  اين قدرت  اعمال  جنبش در همان سطح موجودش يك حركت ضد آن ها در  از  كنكرتى  سطح  و  است. سرمايه دارى  مزدى  بردگى  عليه  كارگر  مبارزات آن چه خصلت سرمايه ستيزى يا بالعكس طبقه ى  و  خواسته ها  بودن  نفس رفرميستى  مى كند،  تعيين  را  كارگر  نيست. توده هاى  مطالبات  اين  بودن  پايين  و  درهم باال  كه  هنگامى  خواسته ها  كارگران شكستن مقاومت بورژوازى از طريق اعمال پايين ترين  سرمايه دارى  ضد  طبقاتى  به رفرميستى صدق مى كند. باالترين مطالبات عكس آن نيز در مورد رفرميسم و مبارزات جنبش سرمايه ستير توده ى كارگر است. را وثيقه ى تحقق خود مى كند، جلوه اى از قدرت  باور  اصل  كه  مادام  كارگران،  رفاهى 
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سرمايه دارى  قانونيت  و  اصول  و  چهارچوب احكام  در  معضالت  فصل  و  حل  از تمكين به محق بودن موجوديت اين نظام و  اجتماعى بيخ و بُن رفرميستى و سنديكاليستى است.را شالوده ى تحقق خود قرار مى دهد،  مزدى، مطالبات  كار  لغو  موضوع جنبش  سياسى  آزادى هاى  و  حقوق  را و حق اعتصاب و حق تشكل و مانند اين ها، مبارزه ى روز كارگران را در حق راى آزاد و  اعتصاب  نمى نمايد.  تحديد  و  قانونى سرمايه دارى به كار گرفت. مى بيند، كه بايد آن را سازمان داد و عليه نوعى مكانيسم اعمال قدرت طبقه ى كارگر تعريف  حقوق  نوعى  به  اعتصاب  سرمايه دارى، ارجاع  نظام  قانونيت  از  ضد منبعث  مبارزه ى  از  اساسى  در فاصله گيرى  تشكل  حق  ــت.  اس نفى ســرمــايــه دارى  سرمايه دارى،  قانونيت  كارگران چهارچوب  سرمايه دارى  ضد  شدن  نوع متشكل  بدون هيچ  بايد  كارگر  منظر عليه سرمايه متشكل شود. رجوعى به بورژوازى و دولت بورژوازى است. توده ى  در  آزاد  انتخابات  و  آزاد  راى  جنبش دموكراسى و قانونيت سرمايه است. بديل پارلمانتاريسم بورژوازى و ُكرنش در مقابل جنبش لغو كار مزدى، غلطيدن به ورطه ى حق  براى  راى  حق  و  آزاد  حداكثر انتخابات  و  پارلمانتاريسم  نفى  ضد كارگرى،  سازمان يابى  براى  تالش  و  سرمايه دارى كارگران است.كار مزدى و اعمال قدرت شوراهاى ضد تحرك 

ساختار عليه تبعيضات جنسى زنان نه عرصه اى از در افق نگاه جنبش لغو كار مزدى، جنبش  اصالح  طلبانه  دموكراسى  است. سرمايه دارى بلكه جزء الينفكى از مبارزه ى جنبش  كارگران  ُكل  سرمايه دارى  حقوقى باالترين فشار ممكن و مقدور براى كاهش صرف «مزد برابر در مقابل كار برابر»، كه مطالبات توده هاى كارگر در اين قلمرو، نه ضد  بى  گسترده تر  و  بيش تر  چه  ميان كاپيتاليستى در مورد زنان است. مطالبه اى هر  توازن قواى  دامنه ى آن را صرفا  محيط پرولتاريا و بورژوازى تعيين مى كند. جنبش كه  بهبود  براى  مبارزه  مزدى،  كار  عليه لغو  فقر،  عليه  كودك،  كار  لغو  از تبعضيات قومى و هر بى حقوقى و اجحاف زيست،  اليفنكى  بخش  را  ديگر  محروميت  حقوقى و در هر كدام از اين قلمروها به جاى توسل مبارزه ى ضد سرمايه دارى كارگران مى بيند و  ساختار  اصالح  و  رفرميسم  اين ها، كه در توسط آن انرژى، اين سيستم حمل و نقل زيست را نه در مجرد جايگزينى اين انرژى متوسل مى گردد. راه مقابله با آلودگى محيط بردگى مزدى، به راه حل هاى ضد كار مزدى به  مانند  و  ديگرى،  آن  كار و توسط  برنامه ريزى  پايه اى درون  مزدى آن را به پايه هاى جنبش ضد سرمايه دارى مانند اين ها، جست وجو مى كند. و الجرم و چه توليد نشود و چه مقدار توليد شود، و توليد اضافه ارزش، در اصل چه توليد شود توليد و تعرض راديكال عليه اساس رابطه ى تغييرات  كار  ضد  شورايى  سازمان يابى  و 

را بى قيد و شرط ُكل كودكان و معيشت و نمى كند، بلكه تاكتيك اصل تامين و تضمين به ُكلى گويى پيرامون لغو كار كودك بسنده كارگران پيوند مى زند. در زمينه ى كودكان  كار  بدون  آن ها  بهداشت  و  سرمايه دارى امكانات توسط بورژوازى نمى گردد، بلكه فقر، دست به دامن اصالح شيوه ى توزيع موضوع پيكار خود مى سازد. در مبارزه با آموزش  ضد  پايه اى  مطالبات  جدال راه كار  و  اعتراض  سكوى  را  بشريت  و جنبش لغو كار مزدى، مبارزه براى مسكن، خود مى نمايد.ُكل  آمــوزش  دارو،  و  درمــان  و  اشكال بهداشت  ساير  و  ذهاب  و  اياب  توليد رفاه اجتماعى را در چهارچوب رفرميسم پرورش،  رابطه ى  حقوقى  ساختار  اصالح  بر كار مزدى ارزيابى مى كند. درمان رايگان، درونى جنبش ضد سرمايه دارى و براى لغو از اين قلمروها را از ملحقات ارگانيك و اضافه ارزش پى نمى گيرد، بلكه هر كدام و  و  رايگان  آموزش  رايگان،  پيكار كار مزدى و مبارزه براى تحميل آن ها بر مجارى تعرض توده هاى كارگر به رابطه ى كارگر هر جامعه مى داند. اين مطالبات را رايگان اجتماعى را مطالبات روز طبقه ى همين سياق اياب و ذهاب و ساير امكانات بهداشت  گره نگاه جنبش لغو كار مزدى به ستون فقرات هر راه كار مبارزه ى روز طبقه ى كارگر در مى سازد، كه چرا بند بند مسايل تاكتيكى يا دقت در فحواى نكات باال به سادگى روشن پرولتاريا عليه سرمايه دارى اعالم مى كند.بورژوازى را ميدان هاى هميشه باز  طبقه  اين  سرمايه دارى  استراتژى، خورده و با آن ارگانيك است. در اين جا، مبارزه ى ضد  از  پيوسته اى  جزء  تاكتيك  و هر  راه كارها  با  وحدت  در  استراتژى  در درون يك ُكل  اين ها  و تاكتيك ها و همه ى  سرمايه دارى  ضد  هم آهنگ  انقالبى با عزيمت از بنياد رابطه ى خريد و فروش جايگاه دارند. تبيين ماركسى سرمايه دارى براى لغو كار مزدى، موضوعيت و معنى و منظومه ى  ماترياليسم  به  اتكا  كار،  يك نيروى  عنوان  به  تشريح سرمايه  در  ارزش، و حقوق و همه چيز جامعه ى كاپيتاليستى، روابط و قراردادها و قوانين و مدنيت و حق رابطه ى اجتماعى، آناتومى ُكل مناسبات و ماركس  اضافه  توليد  رابطه ى  پرتو  ستيز. عزيمت از ماترياليسم انقالبى در فهم جنبش در  سرمايه  جنبشى  عنوان  به  كارگرى 
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سرچشمه هاى  و  ريشه ها  ماركسى  رابطه ى درك  ژرف كاوى  كمونيستى،  قلمروهاى درونى آگاهى و عمل طبقاتى براى جنبش آگاهى  وحدت  بر  تكيه  عليه كارگرى،  كارگر  طبقه ى  مبارزه ى  يافته ى كمونيسم بورژوايى، جامعه ى سرمايه دارى جنبش لغو كار مزدى طبقه ى كارگر است.شروط الزم و حتمى بالندگى كمونيسم و ديگرى كه اشاره شد، هر كدام شرطى از با ُكل جنبش ضد سرمايه دارى و مباحث فرقه گرايى، تاكيد بر پيوستگى مطالبات روز طبقه ى كارگر، نقد راديكال سنديكاليسم و بردگى مزدى، نفى تحزب فرقه اى باالى سر مختلف  گسترش  اجتماعى  مناسبات  يك را  مثابه  به  ارزش  اضافه  توليد  به رابطه ى  درست  نمى بيند،  اجتماعى  كارگران رابطه ى  روز  مطالبات  براى  دليل  مقام سرمايه اين طيف گسترده ى متشتت در حالى كه سرمايه دارى را مجاز نمى داند. همه ى چيزهاى ديگر نيز هيچ راه حل ضد براى نوع سازمان يابى اين مبارزه و براى و براى جنبش جارى تحقق اين مطالبات، همين  قائم  و  كارگران  قيم  را  و جا در طرح راه كارهاى روز جنبش كارگرى ستيزى جنبش كارگرى تلقى مى كند، همه خود  معيشت  بهبود  به  مربوط  مطالبات  حاصل سخت اسير رفرميسم و سنديكاليسم است. آزادى هاى سياسى گرفته تا شعار سرنگونى، از  نه  وى  كمونيسم  و  كار سوسياليسم  محو  براى  و  مزدى  كار  ضد  مبارزه ى جنبش  محصول  نه  و  كارگران  يافته ى مزدى  سازمان  سرمايه دارى  ضد  نظام در نهايت همان سرمايه دارى دولتى است.كارگران است. سوسياليسم و كمونيسم اينان و خزيدن به حريم قدرت سياسى باالى سر براى سوار شدن بر موج مبارزات كارگران تالش يك فرقه ى ماوراى جنبش كارگرى توده هاى كارگر، كه كامال بالعكس محصول طبقاتى  دنيا  سراسر  در  را و رقابت ميان بخش هاى مختلف سرمايه سرمايه دارى را با مالكيت انفرادى سرمايه ها تروتسكيست ها  دولتى  سرمايه دارى  مى دهند.  كه سرمايه دارى نمى دانند و تمامى تاكتيك ها، توضيح  راه حل هايى  و  راه كارها  روز سياست ها،  مبارزات  به  و  كارگرى  جنبش  همه به  و  همه  مى كنند،  پيشنهاد  با كارگران  سرمايه دارى است. شكلى ديگرى از برنامه ريزى و حاكميت در راستاى جايگزينى وضعيت موجود 

سنديكاليست ها  بودن  سرمايه دارى  با كارگر و جنبش ضد سرمايه دارى بايد بدانند، همه ى مدعيان تعلق به كمونيسم طبقه ى سرمايه ستيزى اين دسته ها ختم نمى شود. باشد. مشكل اما به همين جا و به تظاهر نمى رسد، كه هيچ نيازى به توضيح داشته هم معرف حضور همگان هست و به نظر ضد  باالى سر كارگران،  با حزب سازى  سنديكاسازى كه  به  كارگر  توده هاى  سرنگونى طلبى ُگسيل  با  صنفى،  مبارزات  نمودن و  منحل  براى  تالش  با  اصالح فراطبقاتى،  مطالبات  در  كارگران  روز  نظاير جنبش  و  سرمايه دارى،  حقوقى  كارگران اين ها، نمى توان سخن از تدارك انقالب ساختار  مزدى  كار  ضد  و  تنها جنبشى است، بر جبين اين كشتى، نور رستگارى نيست. گفت. سوسياليستى  كار مزدى  لغو  *  *  *تاكتيك است.كه براى طبقه ى كارگر هم استراتژى و هم جنبش 
ساده كار كودكان و زنان در خانه نمى باشد! اين به اين دليل، كه لغو كار مزدى متضمن محو مزدى، شالوده ى نظام سرمايه دارى نيست! به طور پژوهش گرانه مدعى شده بود كه كار مزدى به دنبال طرح پاره اى نكات متناقض، ١- اخيرا يكى از منتقدين جنبش لغو كار پانويس: عين حال  در  و  عميق  تحريف  وحدت تحول روند توليد كااليى به شيوه ى توليد است. ماركس از اين پديده به مثابه نقطه ى لوحانه از تبيين ماركسى مفهوم كار مزدى يك  تكامل  حلقه ى  يا  اجتماعى رابطه ى اجتماعى است و همين رابطه است ميان مى كشد. در نگاه او، كار مزدى يك و مناسبات جامعه ى كاپيتاليستى سخن به فرهنگى، حقوقى، اجتماعى و ُكل مراودات مثابه بنياد ساختار اقتصادى، سياسى، مدنى، كار مزدى و رابطه ى توليد اضافه ارزش به افزايى گفت وگو مى كند. ماركس از رابطه ى به وحدت پروسه ى توليد و پروسه ارزش پروسه ى توليد و پروسه ى ارزش آفرينى سرمايه دارى  و  مدنى  اقتصادى،  بسط  در  پديد كه  را  سرمايه دارى  جامعه ى  ُكل  رفتن تبعات اقتصادى، حقوقى، مدنى و فرهنگى بى حقوقى و ستم كشى بشريت موجود از مى آورد. كار خانگى كودكان و زنان يا ُكل خود  بين  از  است.  سرمايه دارى  وجود 

نظام  موجوديت  محو  متضمن  مزدى  فرارسته هاى كار  ُكل  طبيعتا  و  *  *  *آريا نمى باشد.بر افتخار پيشينه ى كار مزدى در نزد قوم كشف سنگ نبشته اى در تخت جمشيد دال و جنجال ناسيوناليسم افراطى ايرانى به گاه اين درك از كار مزدى بى شباهت به جار اين يا آن آدم ديگر همان دوران داشته است. اين يا آن آدم منفرد دوره ى روم باستان از يافته است كه به طور مثال اجرت بگيرى اين دوست محقق، درست همان معنايى را غير اجتماعى مى يابد. كار مزدى در تلقى رابطه ى اجتماعى، كه يك عمل منفرد ايزوله بر خالف نگاه ماركس- اين مقوله را نه يك دوست پژوهنده ى ما به كار مزدى - درست فرهنگى و مدنى و اجتماعى آن است. نگاه سرمايه دارى 
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نامه به همسرم
ناظم حكمت

ديگر نمى توانم زندگى كنم!»اگر تو را از دست بدهماگر تو را دار بزنند«سرم درد مى كند و قلبم آشفته است!در آخرين نامه ات گفته اى:يكى يك دانه ام!
پراكنده مى شود در باد!و خاطره ى من چون دود سياهىزندگى خواهى كرد همسرم!

بيش از يك سال نمى پايد.تلخى مرگدر قرن بيستم،همسر سرخ گيسوى من!
با خود به گور خواهم برد!و تنها، تلخى ناتمام يك عشق راو تو و دوستانم را خواهم ديدگوش به ترانه ى ناشنيده اى خواهم سپردچرا كه من در تاريك روشن آخرين سحرگاه عمرمدر چشمان آبى اش ببيند!تا هراس رابه عبث بر ناظم خيره خواهد شدطناب را بر گردنم بيفكندبا دست پشم آلودش كه به عنكبوت سياهى مى ماندهنگامى كه آن پست فطرت بيچارهيقين داشته باش محبوب من!اما،رضا نمى دهد.نه، دلم به چنين مرگىمرده اى آويخته از طناب دار!مرگ!
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توليد عمومى ترين و طبيعى ترين پديده هاى طبيعت، مطلقا همه چيز را به كاال تبديل كرده و مى كند. سرمايه در روند توسعه و تسلط اش همه چيز و  روابط  شكل گيرى  با  خاك،  و  آب  قابل سرمايه دارى و تبديل نيروى كار به كاال، وضع نظير  كاالهاى  و  دادند  دست  از  را  خود  اين امر در مورد تمامى سابق  هستند، كلينيك ها، مركز خريد و فروش ارگان هاى بدن پديده ها صادق است: دولت ها، بيمارستان ها و خريد و فروش شدند.  كسانى  چه  فروشندگان  شده اند.  شاغل، انسان  يا  بيكار  كارگران  نيست.  گفتن  به  كودكان شان روزانه هاى كار طوالنى دو شيفتى قادر به تامين اما با مزدهاى بسيار ناچيز و كسانى كه به رغم نياز  و  خود  زندگى  اوليه ى  ممالك نمى باشند. حدود دو دهه است، كه دولت هاى مايحتاج  برخى  و  ايسلند  سوئد،  به سرمايه دارى  جنينى  بنيادى  ياخته هاى  فروشنده ى  كشتار شركت هاى بزرگ بيوژنتيك و دارويى شده اند. ديگر،  انسان،  بدن  اعضاى  تك  تك  شدن  عاج، كاال  شاخ،  براى  آفريقا  حيوانات  قهرى پوست آن ها و جمع آورى تخم مرغان وحشى وحشيانه ى  پديده هاى  همه  اين ها  فروش،  سرمايه جهت  است.  سرمايه دارى  بقاى  و  از محيط زندگى، لحظه به لحظه بيمارى هاى جديد از يك سوى با آلوده سازى بى امان همه وجوه موجوديت  و  اندام هاى عليل خلق مى كند  و  ژنتيك و انستيتوهاى بيوشيمى پيش رفته ى دنيا در حال خود مى سازد. حتما روزهايى را كه  دانش گاه ها ندارى و گرسنگى مجبور به فروش اعضاى بدن سوى ديگر توده هاى كارگر را زير فشار فقر و مى آفريند  ُكدهاى  تمامى  كردن  باز  و  كامل  از كشف  داريد؛  خاطر  به  بودند،   DNA يعنى  اين جنگى عظيم و رقابتى گسترده با هدف مالكيت نمى گذرد. شركت هاى غول آساى سرمايه دارى لحاظ مولكولى مشخص شدند نيز زمان زيادى وقتى كه حدود سى هزار پروتيين بدن انسان به انسان  كه حاصل  اين  كردند.  آغاز  اكتشافات  ميدان اين  از  را  رقبا  تراست  كدام  شد،  چه  ما كاالهاى بيولوژيك دارند يا موارد مشابه با همه بين المللى هم اكنون عظيم ترين سهم را در توليد بيرون كرد،.كدامين كمپانى هاى صنعتى و نظامى جنگ  اين جا موضوع سخن  دارند، در  بنوشند، يا اگر غذايى دارند با كدام تركيبات و طى كدام جهان چه بخورند، نخورند، از گرسنگى بميرند تصميم مى گيرد توده ى عظيم كارگر در سراسر جارى و هميشگى سرمايه دارى است. اين نظام  انحالل همه چيز، در پويه ى توليد سود امر ذاتى، نمى باشد. نكته ى مورد تاكيد اين است، كه روند اهميتى كه  چه  برسد.  دست شان  به  دگرديسى ها 

اين  باشند،  نداشته  يا  داشته  آشاميدن  براى  را آب حامل يك دنيا باكترى هاى بيمارى زا باشد آبى  لباس  كدام  گردد،  تهيه  بهداشتى  و  سالم  به كاالهاى مورد سودجويى سرمايه است. مدت يك قرن است كه است، اكنون ديگر همه چيزش زير فشاز پروسه ى هزينه اى يا تحمل دلهره اى آن را استنشاق كرده انسان در مدت عمر كوتاه خود بدون پرداخت و حيوانى طى ميليون ها سال تنفس نموده اند و همه ى انسان ها و موجودات زنده اعم از گياهى نيز از مدت ها پيش آغاز شده است. هوايى كه چگونه و از چه توليد شود. روند كاال شدن هوا مالط و ُخرد و ريز بنايى و معمارى اين آشيان كاشانه بمانند و در صورت نخست حتا مصالح، برند، سقفى روى سرشان باشد يا فاقد كومه و بپوشند يا در سرما و گرما لخت و عور به سر يا  را  توليد، پيش رفت سرمايه در حوزه هاى ظريف تر توليد خريد و فروش مبدل ساخته است و اين روند با سرمايه اجزا و عناصر هوا  الكترونيكى  ابزارهاى  توليد  نظير  و كااليى  نفت  توليدات  دارو،  توليد  نجومى،  پتروشيمى، ابزارهاى  و  شيميايى  توليدات  آن،  دو گسترش سريع ترى مى يابد. عناصر هوا (آتمسفر مشتقات  (اين  نيتروژن  يا  ازت  اكسيژن،  نظير  مى دهند)، زمين)  تشكيل  هوارا  درصد   ٩٩ اين را هزينه مى كند. آن چه بر سر آب و خاك مى آورد، مبالغ هنگفتى هزينه اى به فضا مى فرستد و به اين ترتيب مانند خودرا به صورت آالينده هاى هوايى بدون هيچ تمامى ضايعات، باقى مانده هاى توليدى و سموم هوا را به كاال تبديل مى كند، بلكه در روند خود، سرمايه در روند توليد كااليى خود نه تنها اجزاى پيش ريزهاى سرمايه مورد استفاده قرار مى گيرند. مى آيند و در حوزه هاى بى شمار و رو به گسترش و زنون (Xenon) از تقطير هواى مايع به دست (Argon)، نئون (Neon)، كريپتون (Krypton)، عنصر و ماده اى تركيب نمى شوند) مانند آرگون گازهاى بى اثر يا كمياب (اين گازها تقريبا با هيچ مجموعا  از  يك  هر  بسط  وارد  مقدمه،  اين  از  و است و اطالعات الزم وجود دارد، به وضعيت حوزه هاى سرمايه مى شويم و تا آن جا كه مقدور بعد  آب  ابتدا  مى پردازيم.  ايران  زيستى  بشريت محيط  براى  رابطه  اين  در  كه سرمايه  منابع آب جهان مورد تحليل قرار مى دهيم. مى خواهيم بدانيم در بلكه در دوره ى محدود جمهورى اسالمى سرمايه ايجاد كرده را نه در همه ى تاريخ سرمايه دارى، معضلى  بر سر  اين مدت سرمايه  جهان، چه آورد است. گزارش سازمان ملل سرمايه در طول  آينده ى  پانزده سال  در  يعنى تا سال ٢٠٣٠ روشن كننده ى وضع كنونى مورد وضع آب 

اسى
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تقاضا آن است. در اين گزارش، كمبود آب در پانزده سال آينده ٤٠ درصد  بين  تفاوت  بر پايه ى  اين كمبود  ميزان  به صورت مى كند و در روندهاى گوناگون توليد كاالها به عنوان ماده ى كمكى توسط سرمايه - كه آن را هم سان همه ى منايع طبيعى به كاال تبديل ُكل ناپديد نمى گردد، آن چه اتفاق مى افتد اين است كه چرخه اش روى زمين، هوا و زيرزمين دچار هيچ كمبودى نمى شود؛ زيرا در آب استفاده مى كنند. اين نكته مهم است كه آب در چرخش خود از آمريكا و خاورميانه به طور غير قابل كنترلى از مخازن زيرزمينى درصد محاسبه مى گردد. بر طبق محاسبات، چين، هند، بخش هايى براى آب در يك سوى و سرعت پُر شدن مخازن (جبران) به صورت برآورد شده است و  اخالل  اين  و  اخالل مى گردد  ظاهر مصرف مى نمايد- دچار  را  خود  گوناگون  حوزه هاى  در  آب  تقسيم  در  تعادل  و مى سازد. پيش از اين هم به مناسبت توضيح داديم كه در كشاورزى عدم  توليد  پروسه ى  در  محصول  مصرفى  ارزش  حفظ  گياهى سرمايه دارى  آفات  و  است  مساله ى حصول بيش ترين اضافه ارزش ها يا سودهاى دل خواه است. حال پروسه ى ارزش افزايى سرمايه در حوزه ى كشاورزى و شرط حتمى يك كالم، توسل به كاربرد بى مهار سموم ياد شده، جزء اليتجزاى كه ميزان ضايعات و خسارت ها را به حداقل ممكن مى رساند. در مى گيرد. او با اين كار نه فقط هزينه هاى توليد مجدد را دور مى زند، محصول مورد هجوم آفت ها، راه استفاده از سموم دفع آفات را پيش فارم دار (مزرعه دار) سرمايه دار براى فرار از تحمل هزينه هاى بازتوليد مهم ترين و تاثيرگذارترين بخش اين مخاطرات را تشكيل مى دهند. سامان پذيرى، دست خوش مخاطرات زيادى  مى آيد،  انسان چه  و  طبيعت  بر سر  روند  اين  در  كه  عنوان اين  به  كه  مى دانيم،  نيز  خاك  با  رابطه  در  نيست.  با به صورت تُهى سازى خاك از ذخاير حياتى در پيش روى ما قرار مى برد، اما اين پيش رفت در افزايش حاصل خيزى زمين، به تدريج سرمايه دارى، روش هايى به كار گرفته مى شود كه بارآورى كار را باال ابزار توليد و منبعى از مواد كمكى با توسعه ى كشاورزى مكانيزه ى سرمايه داران  عظيم  سرمايه هاى  جنگل زدايى،  زمينه ى  در  هم چنين  «نگاه» اول و دوم «سرمايه دارى و فاجعه ى آلودگى محيط زيست» توضيح آلودگى هوا و گرم شدن زمين است. همه ى اين ها را قبال در جلد تمامى استخراج و استفاده از آن ها فساد محيط زيست انسان و حيوان، كيلومترى زمين و يا شن هاى سواحل كانادا مى كشاند، كه نتيجه ى سازى بهاى مواد خام و كمكى نظير نفت و گاز، آن را به اعماق سه و خفگى كرده است. اين را نيز مى دانيم كه عطش سرمايه به ارزان كاشت گياهان روغنى و غيره، دستگاه تنفسى زمين را دچار اخالل چوبى، انواع كاغذ، چسب و هم چنين قطع جنگل هاى بارانى جهت تركيب ارگانيك باال در اين حوزه ى پيش ريز سرمايه، توليد كاالهاى مى گيرد.  و  سوسياليسم»  «سيماى  در سايت هاى  كتاب ها  (اين  به نيست كه در حوزه هاى ديگر مرتكب مى شود.آن چه را كه بر سر آب هاى جهان مى آورد، هيچ جدا از فجايعى با برخورد سرمايه به منابع آب نيز دقيقا صدق مى كند. سرمايه دارى وجود دارند.) و همه ى آن چه كه در مورد اين منابع گفتيم، در رابطه داديم  مى شود،  و شرب  كه مصرف خانگى  آبى  مقدار  كه  تاثيرات منفى آب و هوايى و محيط طور عمومى سهم ناچيزى در مقايسه با مصرف آب در كشاورزى با وجودى  بر آب هاى روزمينى و زيرزمينى باعث كاهش استاندارد و و صنعت را تشكيل مى دهد،  كيفيت آب شهرى مى شود. در اين ميان تغييرات جوى و هوايى باعث زيستى 

به كيفيت آب هاى كارخانجات و فاضالب هاى شهرى و جارى شدن آن ها در آب هاى كودهاى شيمييايى، آفات و سموم گياهى در كشاورزى، فاضالب هاى تاثير منفى مى گذارد (WHO, DFID ٢٠٠٩). استفاده رو به افزايش افزايش حوادثى نظير سيل و طوفان شده، كه خود بر كيفيت آب ها  توده ها  اعتماد  باعث عدم  و تصفيه ى آن نيست.(١)افزايش آلودگى آب شرب و عدم اعتماد كارگران به سيستم آب رسانى در كشورهاى جهان بين يك و نيم تا چهار برابر گرديده، چيزى جز دليل عمده ى اين كه مصرف آب بطرى در بين سال ٢٠٠٠ تا ٢٠١٢رسانى شهرى ندارند و اين با تخريب كيفيت آب رو به افزايش است. اين واقعيت نمى باشد، كه توده هاى كارگر اعتمادى به سيستم آب بطرى آب نوعى فخر طبقاتى را نيز دنبال مى كنند؛ اما اين امر نافى (شش درصد طبق گزارش)، شايد بخشى از مصرف كنندگان با خريد شهرنشينان كه از اين نوع آب نوشيدنى استفاده مى كنند زياد نيست بندى شده درون بطرى ها نشان مى دهد. با وجودى كه آن قسمت از شهرى شده است. اين مساله خود را در افزايش مصرف آب هاى بسته سطحى و زيرزمينى، 

 :٢٠٥٠ تا   ٢٠٠٠ سال  از  آب  براى  بين المللى  احتياج   ٦,١ هند، (سبز پُر رنگ)، صنعت (آبى)، توليد برق (زرد). OECD شامل ٣٤آب يارى كشاورزى (سبز كم رنگ)، مصرف خانگى (سبز)، دام دارى فيگور  روسيه،  برزيل،  شامل   BRIICS جهان،  صنعتى  بزرگ  (كه رشد شهرها، نياز به آب را در سال ٢٠٥٠ تا حد ٥٥ درصد افزايش رشد سرمايه دارى كه هم زمان است با توليد انبوه كاال، و هم چنين اندونزى، چين و افريقاى جنوبى، ROW بقيه ى جهان.(١)كشور  شخصى  مصرف  نه  اصلى،  نيازهاى   (٦,١ داد.(فيگور  الكتريسيته، خواهد  توليد  صنعتى،  مطلقا  بلكه  است)،  درصد   ١٠ لطمه ى حداكثر  كه  بخش  آن  ميان  اين  در  و  است.  دام دارى  و  با وجود زيرزمينى وارد مى آورد كه نشانه هاى بهم ريختن توازن طبيعت را نياز سرمايه دارى به آب، فشار طاقت فرسايى بر آب هاى سطحى و توده هاى طبقه ى كارگر و آب آشاميدنى و نظا فت آن هاست. افزايش اصلى را مى خورد (و هم اكنون به شدت مورد هجوم است)، همانا كشاورزى  استفاده از تكنيك هاى جديد استخراج آب از اعماق پايين تر زمين، همين حاال به صورت كامال آشكار مشهود ساخته است. 
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ميليارد (٢٧ درصد آب هايى استفاده مى كردند، كه فاضالب هاى تصفيه نشده ى آن ها سال ١٩٩٠ حدود ١,٩ ميليارد (٣٧ درصد توده هاى كارگر جهان) از ميليون به ١٤٥ ميليون افزايش يافتند.(WHO, UNISEF ٢٠١٤) در كه از دست رسى به آب سالم براى نوشيدن محروم بوده اند از ١١١ سالم را پاسخ گو باشد. بين سال هاى ١٩٩٠ و ٢٠١٠، توده ى كارگرانى شده در حوزه هاى معين، هنوز هم سرمايه نتوانسته است نياز به آب شيرين كردن آب هاى شور و يا استفاده مجدد از آب هاى استفاده  به ٢,٠٨  اين رقم در ٢٠١٥  بود.  آلوده كرده  به همين دليل است كه توده هاى كارگر جهان) افزايش يافته است. درست است كه از نظر را  را ترجيح مى دهند!)، نسبت درصد كم ترى را نشان مى دهد (و  رقم هاى درصد  و سال افزوده شده است.(٢) اين به روشنى نشان مى دهد، كه عوامل كارگران كه از آب هاى آلوده استفاده مى كنند در اين بيست و پنج اما از نظر تعداد چيزى در حدود ١٨٠ ميليون كارگر به آن تعداد از مسئولين دولت هاى سرمايه  زرق  پُر  كنفرانس هاى  سالن  در  وقتى  سرمايه دارى  از انظار است. آنان چشم اندازهاى دل پذير نوين به هم مى بافند تا پوشالى وعده بافى هاى دروغين و ُگم راه كننده قبلى آن ها دچار شكست شده برق خود از هدف هاى جديد مى گويند، فقط به اين خاطر است كه دولت هاى  را  پيشين  كارگر گاه كمبود آب را قبل از ورود سرمايه دارى احساس نكرده بود. رشد قاره اى كه در طول تاريخ طوالنى خود ( به درازى عمر بشر) هيچ دست رسى به آب سالم را از ٤٣ درصد به ٣٤ درصد رسانده است. منطقه اى در جهان است، به طورى كه رشد سريع شهرها در اين قاره وارد آورده است. شرايط در كشورهاى آفريقايى بسيار بدتر از هر جايى بوده است، بيش ترين صدمات را بر منابع آب توده هاى كارگر رشد شهرها و توليد انبوه كاال در مناطقى كه اين رشد بيش تر از هر مستور دارند و از دست رس افكار كارگران خارج سازند. بودن، واهى بودن و عوام فريب بودن طرح هاى  توده هاى  افزايش  و  آبادها)  نشينان (حلبى  زندگى طوفان ها، سيالب ها و امثال آن قرار دارند. با كوچك ترين حوادثى بنگالدش، آمريكاى جنوبى و آفريقا، شديدا در معرض تغييرات هوايى، در جست وجوى كار به وجود آمده اند، مانند شهرهاى ساحلى هند، شهرهاى ناشى از توسعه ى حلبى آبادها، كه از تجمع كارگران كوچيده بطرى براى رفع عطش استفاده مى كنند. اين شهر ساحلى مانند همه ى كارگران دست رسى به آب لوله كشى دارند و ٨٠ درصد آن ها از آب (دومين شهر كنيا با جمعيتى بيش از يك ميليون) فقط ١٥ درصد از مانند طوفان ها و سيل ها تحمل مى كنند. به طور مثال، در مومباسا به سيستم آب رسانى و سيستم فاضالب و باالخره از حوادث طبيعى كارگران  بيش ترين لطمات را از آب هاى فاسد، از عدم دست رسى سال ٢٠٢٠ به رقم ٨٨٩ ميليون نفر مى رسد.(UN-Habitat ٢٠١٠) اين تا عطش ناشى از كار روزانه را بكاهند، طبق گزارش سازمان ملل در فقير كه حتا از عهده ى پرداخت بهاى بطرى آب روزانه بر نمى آيند شهرها و حاشيه  وارد  كارخانه اى  و  فاضالب  آب هاى  تمامى  قبيل،  اين  اين شهرها از  امراض گوناگون مى گردند.  امورشان در هم مى ريزد و محيط زيست ساكنان فاضالب، فقط با تجمع كارگران به وجود آمده اند حتا با نسيمى تند كه بدون هيچ حساب و كتاب، بدون هيچ گونه سيستم آب رسانى و ساكنان آن شده و موجب  و آن ها تبديل به باتالقى از مدفوعات و فاضالب كارخانه ها مى شود. تمامى شيرازه ى  شهرى  فاضالب  سرايت  از  ناشى  محيطى  زيست  كارخانه اى به آب هاى سطحى و عميق اين مناطق نه تنها مستقيما آلودگى هاى 

درياچه ها، سرمايه ٩٠ درصد آب فاضالب ها در كشورهاى آمريكاى التين، آفريقا موجب بيمارى ساكنان آن ها مى شود، كه طبق گزارش سازمان ملل  رودها،  وارد  تصفيه  سيستم  كوچك ترين  بدون  آسيا  خرداد ١٣٩٥) مى گويد: رحمانى فضلى، وزير كشور جمهورى اسالمى سرمايه (در هفدهم بيغوله ها زندگى مى كنند به هم راه دارد، هم صحبت كنيم. عبدالرضا در مورد ساير كشورها گفته شد، براى توده هاى كارگرى كه در اين بجاست از رشد حلبى آبادهاى ايران كه عوارضى درست نظير آن چه و نابسامانى هاى محيط زيستى بسيار گوناگون مى گردند. و شرب و شست وشو شده و از اين طريق هم موجب امراض پوستى درياها و تاالب ها هم مى شوند، كه در نهايت وارد سيستم آب يارى و 
حال حاضر وجود وجود ٢٧٠٠ محله ى حاشيه  نشينى در كشور خبر داد. از آن جايى  رحمانى فضلى هم چنين از  در  ايران  در  بزرگ  نسبتا  و  بزرگ  ٧٩ شهر  گفت: با «فاجعه بار» توصيف كردن وضعيت آب آشاميدنى مردم خوزستان پدين، نماينده ى استان خوزستان در شوراى عالى استان ها در ايران، مى كند. به گفته ى نماينده ى سرمايه از شهر اهواز توجه كنيد. سيف اهللا آلودگى آب هاى جارى نيز وضعيت توده هاى ساكن شهرها را بدتر نسبت بزرگى خود در حصار حلبى آبادها قرار دارند. در اين ميان، آباد دارد. حال برخى شهرهاى بزرگ نظير تهران، مشهد و اهواز به دارد، اين رقم بدين معنى است كه به طور متوسط هر شهر ٣٤ حلبى كه 

مرگ برانداز سرمايه. قبال مقامات سرمايه در اين منطقه از آلودگى آب هاى عامل فجايع محيط زيست و زندگى توده هايند و نه روابط زندگى توده هاى كارگر را بازگو كنند، وانمود مى كنند كه گويا ارواح خبيثه مسئولين سرمايه حتا هنگامى كه مجبور مى شوند واقعيات روز زندگى ايران را در بر مى گيرد. توجه داشت، كه آب رودخانه هاى اهواز ٣٠ درصد تمامى آب جارى رودخانه ديده مى شود و بوى نامطبوع تندى به مشام مى رسد. بايد رسيده كه در برخى نقاط، حباب هايى به شكل آب اسيدى بر روى است. به گزارش اين خبرگزارى، حجم آلودگى در كارون به حدى بزرگ كارون ميزبان فاضالب هاى خام انسانى و بيمارستانى نيز شده بود، كه عالوه بر ورود زهاب هاى كشاورزى و صنعتى، رودخانه ى ايران متداول است). خبرگزارى «تسنيم» پيش تر در گزارشى نوشته فاضالب آب يارى مى شود (ناگفته پيداست كه اين پديده در سراسر برخى محصوالت كشاورزى نظير هندوانه در استان خوزستان با آب (خرداد ١٣٩٥) وى سپس اضافه مى كند، كه  باعث  كه  فارس،  خليج  شمالى  ساحل  در  واقع  مى شوند كه تركيب آن با مواد آلى يكى از سمى ترين تركيبات (متيل به خور موسى تخليه مى شود، جزو مواد بسيار خطرناك محسوب خواهد داشت. تركيبات جيوه نيز كه به هم راه پس آب اين پتروشيمى تخليه ى آن به دريا، مرگ و مير وسيع ماهيان و آب زيان را به دنبال از مواد پتروشيمى) از مواد آلى خطرناك و تركيبى سمى است كه در بندر ماهشهر ايجاد شده است. يكى از اين مواد استايرن (يكى از مواد شيميايى خطرناك از مجتمع پتروشيمى بندر امام خمينى، واقع ماهى شده است خبر داده بودند. اين آلودگى به دليل تخليه انواعى خورموسى، 
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انواع مى تواند وارد چرخه ى غذايى انسان ها شده و بيمارى هاى بسيارى جيوه) را ايجاد مى كند. تركيبات جيوه بعد از ورود به بدن آب زيان  توليد  با  و هم راه  كنار خود  در  اين ها همه  بياورد.  ضايعات به وجود  بر  عالوه  كه  مى كند  ايجاد  زيستى  محيط  تخريبات  نابودى مى كشاند. كاال،  به  نيز  را  منابع طبيعى  از  بخش عظيمى  پاكستان، راستا چه سودهاى انبوهى مى اندوزد. در همين رابطه، دليل اين كه چه صرفه جويى هاى عظيمى در هزينه هاى خود مى كند و در همين باال خوب نشان مى دهد كه سرمايه با انجام ندادن آن چه ادعا مى كند، براى ما كارگران حائز اهميت است و آن اين كه محاسبات و مبالغ سر سوزنى به واقعيت نزديك نمى شود، ولى با اين همه از يك نظر كريدورهاى بانك جهانى سرمايه و سازمان ملل باقى مى ماند و حتا سكونت در آن جا را نداشته). همه ى اين ها تماما در حد حرف در شهرها، شهرهاى ساحلى در مكان هايى كه هيچ بشرى تاكنون جرئت فصلى و دائمى فقير و بى خانه به وجود آمده (حلبى آبادها، حاشيه ى شود، كه بدون هيچ نظارت و برنامه ريزى فقط از تجمع كارگران است. اين بخش از سرمايه گذارى ها مى بايست كامال در مناطقى انجام ساحلى در مقابل طوفان هاى دريايى و از اين قبيل سرمايه گذارى ها سازى و جاده سازى مناسب اين مناطق، ايجاد شرايط حفظ شهرهاى حاشيه ى شهرها، ايجاد سدهاى محافظت كننده در مقابل سيل ها، راه مهم ترين بخش اين سرمايه (٨٠ درصد) در سيستم آب رسانى در اخير نظير افزايش گازهاى ُگل خانه اى، گرم شدن زمين و غيره است. نظر گرفته شده كه ناشى از شرايط تغيير كرده ى جوى چند دهه ى (World Bank,٢٠١٠) در اين محاسبه، آن تغييرات و ضايعاتى در ٧٠ تا ١٠٠ ميليارد دالر بين سال هاى ٢٠١٠ تا ٢٠٥٠ احتياج است.طوفان ها و سيالب ها، تخمين زده مى شود كه ساليانه سرمايه اى بين ضايعات ناشى از تغييرات آب و هوايى و حوادث مربوط به آن نظير طبق محاسبات بانك جهانى سرمايه براى پيش گيرى از صدمات و انسانى،  بنگالدش،  هند،  نظير  هزينه اى  كم  مناطق  به  اين منبع حيات و كم بها رو مى آورد هم بيش از پيش روشن مى شود.ويتنام، كابوج و غيره با سيستم شهرى، آب رسانى و الكتريسيته نازل چرا سرمايه  بيش تر و منشاء انسان و جانوران تا حدى احتياج به بررسى بيش تر دارد، موضوع آب و تخريبات محيط زيستى سرمايه در  آن  در  ريز سرمايه  پيش  مختلف  هزينه ى جهانى هم چنين براى جمع آورى، نگه دارى و انتقال آب احتياج به انرژى را تامين مى كنند، كه به طور عمومى مقدار زيادى آب احتياج دارند. (توربين آبى) به ترتيب ٨٠ درصد و ١٥ درصد از الكتريسيته ى جهان احتياج به آب است. توليد برق از طريق گرما (توربين بخار) و سد با آب دارد. بدين معنى كه تقريبا براى توليد تمامى شكل هاى انرژى انرژى نقش مهم و اساسى در توليد سرمايه دارى و رابطه ى نزديكى بررسى قرار مى گيرند. نيز به خصوص توليد آب شرب موضوعاتى هستند، كه در ادامه مورد بررسى گردد. حوزه ى توليد انرژى، توليدات كشاورزى و دامى و لذا الزم است حوزه هاى  درصد   ٣٠ تا  پنج  بين  مى شود  زده  تخمين  است. 
 World).الكتريسيته است Bank, ٢٠١٢) اما در برخى از كشورها نظير هند، بنگالدش و ايران، نگه دارى آب و تميز كردن آن هزينه ى 
 Van den Berg).٢٠١١) اين در حالى است كه طبق تخمين سازمان اين هزينه ها مى تواند تا ٤٠ درصد نيز باال برود, and Danileko و اگر بخواهيم بهداشت جهانى، ٧٤٨ ميليون كارگر جهان از داشتن آب خوردن و (٢٠١٤,WHO and UNISEF) شست وشو محرومند

تمامى كسانى كه از آب هاى قابل دست رسى ناراضى و نگرانند را به 
 Global).٢٠١٢) حساب آوريم، اين رقم به سه ميليارد كارگر جهان مى رسد,monitoring of water safety, UNC در حدود ٤٠٠ ميليون كارگر دنيا از زغال براى تهيه  ى كلبه هاى  محقر خويش بسان انسان هاى عهد حجر زندگى مى كنند.به عبارت ديگر، هم زمان كه به توليد كاالهاى گوناگون مشغولند، در و پز روزانه ى خود از هيزم و چوب و نه الكتريسيته استفاده مى كنند. حاصل استثمارشان سر به ميلياردها دالر در سال مى زند، براى پخت توده هاى توليد كننده ى سرمايه و كاالهاى گوناگون، كه ارزش اضافى بيش از ١,٣ ميليارد كارگر فاقد الكتريسيته مى باشند. ٢,٦ ميليارد از اين دو و نيم ميليارد كارگر فاقد وسايل كافى نظافت و توالت هستند و (٢٠١٢,IEA) ،اشتباه نكنيد، اين افزايش ها و عطش سيرى ناپذير و تقاضا براى الكتريسيته در همين مدت به ميزان ٧٠ درصد افزايش تا سال ٢٠٣٥ به ميزان يك سوم مقدار كنونى افزايش خواهد يافت زودرس از عوارض مستقيم آن است. از طرف ديگر، تقاضا براى انرژى ميلياردها انسان كارگر شده است و  بروز امراض گوناگون و مرگ شرايطى مى آفريند كه باعث كاهش عظيم استاندارد و كيفيت زندگى و عدم دست رسى به الكتريسيته، توالت، حمام و آب آشاميدنى سالم، از بديهيات است. نابسامانى هاى احشايى ناشى از مصرف نامطلوب احشايى با آب هاى غير بهداشتى مورد مصرف اين توده هاى كارگر رابطه ى نزديك بين امراضى نظير اسهال، استفراغ و ديگر بيمارى هاى آلرژى و مسموميت از دى اكسيد و مونو اكسيد كربن و جيوه مى شوند. غذا استفاده مى نمايند، كه به نوبه ى خود باعث بروز امراض ريوى (٢٠١٣,IEA).افزايش خواهد يافت. نفت ١٣ ناپذيرش به سود و انباشت بيش تر سرمايه كوچك ترين خللى وارد كه اين چرخ بايد سريع تر بچرخد تا در كار سرمايه و عطش سيرى سرمايه براى رفع نيازهاى كارگران نيست، بلكه فقط براى اين است مى يابد براى همه نوع انرژى  از آن جايى كه ٩٠ درصد مى شوند و حتا اگر تا ٢٠٣٥ رشدى سريع يابند، به حد نصاب ١٠ انرژى در حال حاظر فقط سه درصد تمامى انرژى توليدى را شامل سوبسيدهاى دولتى تغذيه خواهد شد.(WWAP,٢٠١٤) اين دو نوع آينده نيز اين نوع انرژى هنوز كامال تكامل يافته نيست و به وسيله ى نمى توان مبناى محاسبات انرژى ثابت و پايدارى به حساب آورد. در انرژى خورشيدى و بادى به عنوان مكمل خواهد بود؛ زيرا آن ها را درصد آن را هم چنان تا سال ٢٠٣٥ تهيه خواهند كرد.(IEA,٢٠١٣) خورشيدى هم چنان ناچيز خواهد بود، اما توربين هاى آبى سدها ٣٠ منافذش رسوخ خواهد كرد. الكتريسيته ى توليد شده از باد و انرژى جهان به پاى سرمايه خواهد سوخت و فساد محيط زيستى به تمامى سنگ، گاز، نفت و انرژى اتمى تامين خواهد كرد. به عبارت ديگر، خواهد يافت. الكتريسيته هم چنان بيش ترين نياز خود را از طريق ذغال انرژى اتمى ٦٦ درصد و انرژى بادى و خورشيدى ٧٧ درصد افزايش درصد، ذغال سنگ ١٧ درصد (قبل از سال ٢٠٢٠)، گاز ٤٨ درصد، نشود. تقاضا  نيز نمى رسند.  انرژى توليدى  از  درصد افزايش خواهد داشت.(IEA,٢٠١٢). نياز سرمايه ى صنعتى به شد. مصرف آب در صنايع، كشاورزى و دام دارى نيز به ميزان ٨٥ به آب آشاميدنى و شست وشو از شرايط كنونى آن هم بدتر خواهد جهت توليد انرژى الكتريسيته به كار رود و به اين ترتيب دست رسى ٢٠٣٥ به معناى اين است كه ٢٠ درصد از آب شيرين مى بايست در دليل ٧٠ درصد افزايش توليد الكتريسيته ى عنوان شده در باال تا سال نيروى حرارتى از طريق و در رابطه با آب حاصل مى شود، به همين درصد 
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از مخازن آب را در و صنايع با حوزه ى توليد انرژى بر سر آب افزايش خواهد يافت. در اين ميان، رقابت ساير حوزه هاى سرمايه مانند كشاورزى، دام دارى اين هم بسيار بدتر خواهد گرديد. توده هاى كارگر به آب تازه و سالم براى نوشيدن و شست وشو از توليد كننده ى انرژى افزايش خواهد داد، به طورى كه دست رسى انرژى، فشار به مخازن آب و آب شرب تازه را از جانب سرمايه داران  دنيا برداشت ٧٠ درصد  نيز كشاورزى در سراسر  به خود اختصاص داده اختيار خود دارد.(فيگور ٦,١) توليد كاالها و ترانسپورت آن ها  را  انرژى جهانى  ُكل مصرف  توليد ٣٧ درصد از انرژى را به خود اختصاص مى دهد، در حالى كه كم تر است.(WWAP,٢٠١٤) ُكل صنايع در سراسر جهان چيزى در حدود ٣٠ درصد از  شيوه ى   (٢٠٠٨,UNIDO).دارد نياز  آب  به  مستقيم  طور  (OECD Enviromental to,٢٠٥٠) را شفا بخشد و از سقوط بيش تر نرخ سود بكاهد. سازمان كشورهاى در خدمت  توليد ارزش اضافى قرار گيرد تا بلكه استسقاى سرمايه طورى كه تمامى شيره ى كره ى زمين از خاك، آب و هوا مى بايست سرمايه دارى دست به كار مصرف ُكل ذخاير زمين و جو است، به به   ٢٠١٢ سال  در  بخش ٢٠٥٠ افزايش خواهد يافت و اين افزايش بيش از ساير حوزه هاى پيش بينى كرد كه تقاضاى جهانى سرمايه براى آب ٤٠٠ درصد تا سال سرمايه دارى  بيش ترين  است.  كشاورزى  متوجه  سرمايه،  ريز  پيش  آب هاى سرنوشتى بس مهيب در پيش دارند. در اين رابطه، سرعت مهاجرت مربوط به آب، به خصوص در ارتباط با تغييرات آب و هوايى و جوى، توده هاى ميلياردى كارگران آسيا و اقيانوس آرام از نظر تحمل حوادث خواهد داد.(فيگور ٦,١)اين افزايش در كشورهاى در حال پيش رفت سريع سرمايه دارى ُرخ ديگر  كيفيت  به  جديدى  ابعاد  شهرها  به  بيكاران  و  بنيادين توده هاى كارگر نيست- وارد خواهد ساخت.حدى به منابع آب اين منطقه - كه هم اكنون هم پاسخ گوى ملزومات منطقه از جهان و نياز نجومى ُكل توليدات كااليى به انرژى فشار بى شهر و حاشيه نشينى، رشد بيش از حد معمول انباشت سرمايه در اين كارگر ساكن شهرها، تهديد تغييرات آب و هوايى، و افزايش بيش تر روزمينى و زيرزمينى خواهد داد. اين سه پديده، يعنى انبوه توده هاى روستاييان 

كشورها بين سال هاى ١٩٤٠ تا ٢٠١٠.(١)فيگور ١٢,١ استفاده از آب هاى زيرزمينى در كشاورزى در برخى از 

به  دست رسى  فاقد  منطقه  اين  فقير  كارگر  ميليارد   ١,٧ به  نزديك 
 WHO and).٢٠١٤) آسيا و منطقه ى ساكنين اقيانوس آرام ساليان سال آب مورد نياز براى شست وشو و نظافت خود هستند,UNISEF در آسيا، كه بزرگ ترين حامل حوادث بسيار سهمگين تر با قربانيان بيش تر خواهد بود. بادها سراسر جهان در اين سال بوده است. تغييرات آب و هوايى در آينده را از دست دادند و اين ٩٠ درصد از تمامى قربانيان اين حوادث در ٢٠١٣، بيش از هفده هزار نفر در ارتباط با طوفان و سيل جان خود در معرض بدترين حوادث آب و هوايى جهان بوده است. در سال (Monsoon rainfall) با تاثير منفى از تغييرات هوايى و جوى زحمتى بزرگ اين پديده ى طبيعى جوى كه زمانى باعث «رحمت» در اين نواحى و خشك سالى و كم آبى از سوى ديگر شده است. به عبارت ديگر، دهه ى اخير حامل طوفان ها، سيل ها و باران هاى بى انقطاع از يك سو كشاورزى و جنگل هاى بارانى اين منطقه بوده است، در طول چند نزوالت جوى از نوع خود در جهان است و هزاران سال موجب رشد و باران هاى موسمى در بود، اكنون  زيرا گسترش شهرها  است؛  منطقه گرديده  فقير  توده هاى  ارقام در شرايطى گزارش به سر مى بردند.(UN-Habital,٢٠١٣) در سال ٢٠١٥، اين رقم ٢,٧ درصد از اهالى شهرهاى منطقه در حاشيه ى شهرها (حلبى آبادها) منطقه در مركز شهرها زندگى مى كردند (UNDESA,٢٠١٤) و ٣٠ حدود ٤٧,٥ درصد (دو ميليارد توده ى كارگر) از همه ى جمعيت اين بى آبى، افزايش بيغوله هاى حاشيه ى شهرها نيست. در سال ٢٠١٢، براى سرمايه دارى است، اما حاصل اش براى توده هاى كارگر جز فقر، در تمامى جهان است. نرخ رشدى كه متضمن وفور نيروى كار ارزان رشد جمعيت شهرى اين منطقه با ٢,٤ درصد در سال بيش ترين ميزان مشكل حاد اين منطقه پُر جمعيت جهان خواهد بود.(IPCC,٢٠١٣) سبب مى شود.(World bank,٢٠١٣) در آينده خشك سالى هاى مكرر تاثير منفى دارد. به طور مثال، تغييرات غلظت نمك آب هاى جهان را بدين معنى كه كاهش يخ ها بر ميزان آب ناشى از برف و يخ در آينده تاثيرات منفى بسيار بزرگى بر كيفيت و مقدار آب گذاشته و مى گذارد؛ گونه تامينى براى آنان باقى نگذاشته است. ذوب شدن يخ هاى قطبى، سيستم مطلوب آب شهرى و بدون سيستم فاضالب بنا شده اند، هيچ مسير اين باران ها كه بدون محافظت در مقابل آب هاى جارى، بدون براى  استثمار ميليارد برآورد گرديده است. تمامى اين  حاصل  ارزش  اضافه  و  سرمايه  نجومى  رشد  كه  ميلياردها كارگر سكنه ى زمين مى شود. معجونى از ضايعات شيميايى و آلوده به زباله هاى صنعتى و خانگى و كشاورزى را مى بلعد و آن چه به بيرون تُف مى كند، چيزى جز حياتى ترين نياز زندگى بشر و ماده ى كمكى و اوليه ى صنايع، انرژى نيروى كار همين توده ها هر لحظه بيش از لحظه ى پيش، آب اين مى شود،  كه جملگى نصيب  بر نيست  انرژى، صنايع، كشاورزى و دام دارى، فشار عظيمى  توليد  صورت آب هاى جارى، درياچه ها و سدها وارد مى كند و منطقه به سوى رشد  به  كه  حوادثى  مى رود.  پيش  نشده اى  بينى  پيش  ميليون در سال مى كنند. در فيگور ١٢,١، افزايش استفاده از آب هاى زيرزمينى در انرژى و الكريسيته خود نيمى از آب هاى زيرزمينى جهان را مصرف نپال، بنگالدش و پاكستان، با صنايع عظيم، كشاورزى وسيع و توليد سيالب ها، خشك سالى ها و طوفان ها ظاهر خواهد شد. هند، چين، حوداث  به ١٩  ميليون چاه آب در سال ١٩٦٠  از يك  مورد استفاده ى كشاورزى صنعتى است. به طورى كه فشار صنايع و ٢٠٠٠ افزايش يافته است. در چين، آب هاى زيرزمينى به طور وسيعى هند 
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كشاورزى بر آب هاى زيرزمينى به حدى است، كه سطح اين آب ها 
 Foster,).٢٠٠٤) وزارت آب دولت سرمايه دارى چين در سال ٢٠٠٧ به ٤٧ متر پائين تر از سطح آن ها در سال ١٩٦٠ رسيده است,Garduno اين در حالى است، آلوده هستند و ٦٤ درصد از شهرهاى اين كشور به وسيله ى آب هاى اعالم كرد، كه در ١١٨ شهر چين ٩٧ درصد از آب هاى زيرزمينى (٢٠٠٧,World bank).اين آلوده مشروب مى شوند دپارتمان محيط زيست  (آپريل ٢٠١٤)،  در  بعد  بزرگ كشور نظير رود زرد به آن ميزان از فلزات سنگين و مواد شيميايى تماس با آب آن ها نامناسب است. هم زمان با آن، رودخانه هاى اين سال ٢٠١١ مورد پژوهش قرار گرفته اند، آن قدر آلوده هستند كه حتا كشور اعالم كرد ٤٣ درصد ُكل درياچه ها و آب ريزهاى چين كه در كه هفت سال  شهر   ١٨٦ ساكنان  براى  آن ها  آب  كه  شده اند،  آلوده  ميليون جمعيت قابل شرب ديگر  با ٤٠٠  اين رود طوالنى  كه به وضوح در بانكوك مشاهده مى گردد. كيفيت آب هاى زيرزمينى بيش از حد از آب هاى زيرزمينى، سطح زمين فرو مى نشيند؛ چيزى نيز خواهد يافت (IPCC,٢٠١٤) و از طرف ديگر، به خاطر برداشت و هوايى و گرم تر شدن زمين باال آمده و اين روند در آينده شدت اول اين كه، سطح آب اقيانوس ها و درياهاى جهان با تغييرات آب نفوذ نمك دريا به آب هاى زيرزمينى به دو علت صورت مى گيرد. هر چه بيش تر نمك آب اقيانوس به آب هاى زيرزمينى خود هستند. ميليونى ساحلى، نظير كلكته، داكا، جاكارتا و شانگ هاى، شاهد نفوذ مواد شيميايى را جابه جا كرده و به كار مى برند. شهرهاى با جمعيت بافى و لباس گفت وگو است، كه بدون هيچ پوششى روزانه انبوهى از همين رود تغذيه مى كنند. هم چنين از كارگران كارخانجات پارچه در فروش گاه ها نيستند به همين دليل از آب و ماهى صيد شده ى مى كنند و به خاطر دست مزد پايين قادر به خريد آب و مواد غذايى گزارش از كارگرانى صحبت مى شود، كه در بستر اين رود زندگى را كه در توليد پارچه و لباس به كار مى روند، نشان مى دهد. در اين كدميم، سرب، جيوه، مواد پرفلور (PFAS) و تركيبات ديگر فلوردار گرفته روى ماهى هاى رود زرد، ميزان بااليى از فلزات سنگين نظير عنوان Swimming in Chemicals مى گويد، كه آزمايشات انجام و استفاده نمى باشد. Green Peace در گزارش ٢٠١٠ خود تحت مقيم سواحل 
 Anthropogenic) اسيدى  باران هاى  و  زمين  شدن  شور   دليل  مناطق وسيعى در به  آرسنيك Contaminats) و عوامل طبيعى بدتر مى شود.  برنج كارى مى شود،  آن جا  در  كه  هند و چين  بين  حاصل سوخت ذغال سنگ و صنايع چوب، آب هاى زيرزمينى را سمى (As) زمين بر اثر باران هاى اسيدى آزاد شده و هم چنين آرسنيك آسيا، 
 Mars ٦, EFSA European Food Safety Authority).برنج كشت مى كنند باالى  پديده سبب و علت اصلى آرسنيك  اين  آلودگى هاى ناشى از آرسنيك منجر به مرگ ٩١٠٠ نفر و نقص عضو كارخانه ها و زباله ها سرچشمه مى گيرند. فلور، آهن، فلزات سنگين، مواد آلى از كودها، آفت كش ها، فاضالب ساير موادى كه آب هاى زيرزمينى را فاسد و سمى مى كنند، نظير سالمتى بخش عظيمى از توده هاى مصرف كننده را تهديد مى كند. هستند. و به همين دليل، آرسنيك كه ماده اى سمى و سرطان زا است، جمعيت جهان است و كشورهاى نام برده توليد كننده ى اصلى آن تامين كننده ى اصلى مواد غذايى انرژى زا (كربوهيدرات) بخش اعظم اشاره به اين نكته ضرورى است كه برنج از نزديك به دو دهه پيش، شده ى اين نواحى از چين، هند، پاكستان، نپال و بنگالدش شده است. ٢٠١٥) 

ميليون پرندگان دريايى ٧٠ درصد ته نشين شده، ١٥ درصد شناور است و ١٥ درصد بقيه تُن زباله به آب هاى درياهاى جهان ريخته مى شود، كه از اين مقدار زباله به آب هاى سراسر جهان ريخته مى شود. هر ساله ٦,٤ ميليون آسمان سرمايه دارى در همه جا يك رنگ است. ساالنه ميلياردها تُن كرده است.(٣) اشكاالت اسكلتى در ١٧ كشور جهان بين سال هاى ١٩٥٣ تا ١٢٥٢٠٠٠ هزار در سال در سراسر جهان مى شود و ٢٠ ميليون را دچار  از يك  ايران، زباله ها در هند به رودخانه ى گنگ ريخته مى شود. و شهرى به آب هاى آمريكا وارد مى شود.(٤) حدود ٨٠ درصد از شنا خطرناك مى باشند. هر ساله ١,٢ ميليارد تُن فاضالب كارخانه اى درياچه هاى آمريكا آن چنان آلوده اند كه براى ماهى ها، آب زى ها و از اين خليج با وسعت تمامى شهر نيوجرزى است. حدود ٤٠ درصد مضر وارد خليج مكزيك مى كند، كه نتيجه ى آن مرگ هر ساله بخشى سى.پى، يكى از بزرگ ترين رودهاى امريكا ساالنه ١,٥ ميليون تُن مواد ٢٠ درصد بيش تر از ساير ساكنان جاهاى ديگر است. رود مى.سى.توده ى كارگران فقيرى كه در كنار رودها و درياها زندگى مى كنند، كارخانجات و مراكز توليد سود سرمايه مى ميرند. ميزان مرگ و مير و ١٠٠ هزار جانور دريايى بر اثر مسموميت آب اين درياها توسط به سواحل مى رسند. هر سال بيش  در  سرمايه  اسالمى  دولت  زيست  محيط  حفاظت  بدون سازمان  ساحلى  خانه هاى  فاضالب  صد  در  صد  كه  مى كند  ميكروبى اعتراف  آلودگى  باعث  امر  اين  مى شود.  خزر  درياى  وارد  به گفته ى معاون سازمان حفاظت محيط زيست، از ماهيان اين دريا شده و در زنجيره ى غذايى نيز به شدت تاثير منفى تصفيه  قابل مالحظه اى دارند و از فاضالب تغذيه مى كنند. رشد بى به درياى خزر است، ضمن آن كه جلبرگ ها نيز در آب هاى آلوده دست رفتن اكوسيستم ها از جمله تبعات ورود فاضالب هاى خانگى گذاشته است.  و رشد  ديگر آب زيان  به  اكسيژن الزم  باعث مى شود،  جان داران  رويه ى جلبك ها  و  آب زيان  مير  و  مرگ  نهايت  در  و  نرسد  دريا  غذايى ماهيان  زنجيره ى  در  تغيير  باعث  مساله  اين  مى يابد.  افزايش  اساس همه، گزارش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسالمى سرمايه نشان استان هاى شمالى ايران نه موضوعى تازه است نه ناشناخته. با اين به شدت آلوده شده است. آلودگى آب درياچه خزر در كناره هاى و هم چنين ورود مواد نفتى از سوى كشورهاى حاشيه ى اين دريا با عوامل مختلفى از جمله فاضالب هاى خانگى، كشاورزى و صنعتى در برخى از ايام سال امكان پذير است. درياى خزر در سال هاى اخير اما حداقل براى تعدادى از اين خانوارها در شهرهاى ساحلى ايران كم يا حتا متوسط، تهيه ى ماهى به دليل قيمت باالى آن دشوار است؛ گرچه براى درصد قابل مالحظه اى از خانواده هاى ايرانى، با درآمد طور جدى از مصرف ماهى كفال به دليل آلودگى آن خوددارى كنند. سال ١٣٩٢، مدير ُكل دام پزشكى استان مازنداران از مردم خواست به ساحلى  به دليل آلودگى  براى شنا كردن مناسب نيستند. در اسفند ماه در طبيعت مى شود. از سوى ديگر و در پى ورود فاضالب، آب هاى ديگر  بر  است.  مهم  درياى  اين  اوضاع  بيش تر  آشفتگى  انواع اين گزارش، فاضالب خانگى، صنعتى و كشاورزى، و فعاليت هاى دهنده ى  انتقال نفت و هم چنين ورود  به اكتشاف، استخراج و  كه سطح آب هاى زيرزمينى استان هاى ساحلى خزر باالتر از سطح اصلى را در آلودگى آب هاى خزر بر عهده دارند (بايد توجه داشت آفت كش ها و سمومى كه در مزارع كشاورزى استفاده مى شود، نقش مربوط 
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آلودگى هاى آب اين درياست). عالوه بر اين، از آن جايى كه شيب دريا از شمال  ايران است، بيش ترين  به طرف  قزاقستان، و كشورهاى همسايه  آذربايجان،  نظير  ساحلى  كشورهاى  كشاورزى  و  به درياى خزر در سال «پژوهش كده ى  اكولوژى درياى خزر»، وابسته به موسسه تحقيقات روسيه و كشورهاى شرقى اين دريا، راهى قسمت عميق آن مى گردد. نفتى  نفتى  تاسيسات صنعتى، مضر را مصرف نموده و جذب مى كند. جانوران ديگر از جمله ماهى ها تغذيه مى كند، لذا تمامى اين مواد در زنجيره ى زيستى و تغذيه اى در باالترين مدارج قرار دارد و از هستند را از طريق اين جانوران جذب مى كند و باالخره چون انسان شيميايى و به خصوص فلزات سنگين نظير كدميم، سرب و جيوه در فاضالب ها و مواد نفتى و كارخانه اى را كه همگى حاوى مواد تغذيه مى نمايند. بر همين اساس، اين ماهى تمامى مواد سمى موجود و جانوران ديگر مورد تغذيه اين ماهى از فاضالب ها و مواد سمى و مواد پوسيده ى بستر دريا نيز تغذيه مى كند. دوم اين كه، صدف ها كه:  اوال، ماهى كفال صدف، كرم و حلزون خوار است و از جلبك ها در ماهيان آب خزر نمى كنند، ولى ما با كمى دقت مى توانيم بفهميم كشاورزى است. با وجود اين كه مسئولين سرمايه ذكرى از نوع سموم مى كند، منبع مهمى از جهت آلودگى شيميايى، نفتى و آفت ُكش هاى تامين كننده ى آب درياى خزر است و از شهرهاى صنعتى روسيه عبور گذشته را ١٢٢ هزار تُن اعالم كرد. به طور مثال، رود ولگا كه مهم ترين شيالت در ايران، ميزان واردات مواد  با  بزرگ و كوچك هم راه  در معرض خطر بر همه ى اين ها، روزانه ٢٨٠٠ تُن زباله هم در كنار دريا و اطراف و استفاده از زباله وجود نداشته است، لذا در فصل تعطيالت عالوه اطراف است و از آن جايى كه هيچ گاه هيچ سيستمى براى تحويل جا كه درياى خزر تنها تفريح گاه توده هاى كارگر تهران و شهرهاى شده اش يك راست به مرداب انزلى مى ريزد. عالوه بر اين، از آن كه هيچ گونه برنامه اى براى دفن آن وجود ندارد و توده ى انباشت گيالن، در آذر ١٣٩٣، اين استان روزانه دو هزار تُن زباله توليد مى كند مستقيما و از طريق اين رودها وارد دريا مى شود. به گفته ى استان دارى درياى خزر مى ريزد، كه حاصل روزانه ى آن ٣٠ تُن زباله مى باشد كه استخراج معادن، نفت و تمامى ذباله هاى آن ها از طريق پنج رود به مجموعه ى ٤٠ شهر  كه  نيست  ماهى  فقط كفال  خاويارى تاس ماهى روسى يا چالباشى، تاس ماهى ايرانى يا قره برون، ماهى است، بلكه ساير ماهى هاى درياى خزر نظير فسيل ماهى يا بلوگا، رودها جمع مى شود.  ماهيان  اصلى  گونه هاى  يا سورگا،  اُزن برون  ماهى  شمال نابودى ماهى هاى خزر طبق گفته ى مسئول حفاظت محيط زيست بلكه ٩٠ درصد آن ها در معرض نابودى كامل قرار دارند. يكى از علل درياى خزر هستند كه نه تنها اكنون منبع انواع آلودگى ها مى باشند، شيب،  جنگل هاى  در  بزرگ  شركت هاى  فعاليت  مازندران،  دهند. ساالنه  ميليون ها هم راه با ساير مواد مضر زيست محيطى ماهيانى را كه در اين آب ها باعث مى شوند، كه رسوبات به راحتى وارد آب جوى بارها شده و است. اين شركت ها با از بين بردن درخت ها و لخت كردن خاك استان  قرار  معرض خطر  در  مى كنند،  استان به خبرگزارى «مهر» مى گويد: ماهى به همين دليل  از  بين مى روند. يك كارشناس ديگر محيط زيست تخم گزارى 

 اين كارشناس اضافه مى كند: 

سرطان در استان مازندران مى گويد:  همين كارشناس با اشاره به ميزان باالى 

(گرم تر شدن هوا)، كاهش  عالوه بر اين، درياى خزر با مشكل كاهش سطح آب نيز روبرو  اقليمى  تغييرات  روند  ادامه ى  با  مهم ترين مى كشد. وضعيت خليج فارس از درياى خزر بهتر نيست. اين آب راه خزر، سرنوشت درياچه ى اروميه، تاالب هامون و گاوخونى را انتظار به اين دريا به شمار مى رود. پس از پس روى يك كيلومترى درياى درياى خزر است و يكى از منابع و مخازن عمده  ى آب شيرين متصل را به وجود آورده. خليج چهار هزار هكتارى گرگان بزرگ ترين خليج خشك شدن خليج گرگان تا چند سال آينده و تبديل آن به يك مرداب بيش از ١٠ سانتى متر از سطح آب خزر مى گردد. اين موضوع، احتمال است. همه ى اين ها دست به دست هم داده و باعث كاهش ساالنه ى و كانال هاى بسيار، ورودى آب ولگا به خزر به شدت كاهش يافته نيز در پى برداشت هاى بى  رويه از اين رودخانه و ساخت و ساز سد رودخانه ى ولگا در غرب روسيه تامين مى شود، در سال هاى اخير بارندگى، و از آن جايى كه در حدود ٩٥ درصد آب درياى خزر از است.  مى باشد،  جهان  مناطق  آمدترين  و  رفت  پُر  از  يكى  به حمل و نقل نفت خام و محصوالت نفتى مربوط است و بيش از ١٠ هزار كشتى از خليج فارس و درياى عمان، كه ٧٥ درصد ورود حجم عظيمى از نفت خام به دريا شد. هم چنين عبور ساالنه ى نفت در آب رها شد و هم چنين آتش سوزى چاه هاى نفت كه باعث ايران و عراق ُرخ داد، به طورى كه در حدود ٥,٨ ميليون بشكه ى مى باشند. يكى از مهم ترين آلودگى هاى خليج فارس در زمان جنگ مواد شيميايى و پس آب ها به داخل آب از عوامل مهم اين آلودگى نفتى و مجتمع ها و پااليش گاه ها در اطراف خليج فارس و ورود نفت، درصد از ذخاير نفت جهان در خليج فارس است، احداث سكوهاى وخيم تر از بسيارى از آن ها در حال مرگ است. از آن جايى كه ٦٠ خليج زير مهميز و شالق سرمايه، نظير همه ى آب هاى جهان و شايد بى نظيرى از آب زيان را پرورش داده است، مى گردد. اكنون اين آن ها نيز راهى اين قديمى ترين خليج جهان، كه در خود گونه هاى صنعتى خود را از شيرين كردن آب آن تهيه مى كنند و فاضالب هاى بر سواحل آن، شهرها بنياد شده كه آب مورد استفاده ى آشاميدنى و شاه راه نفتى است كه روزانه صدها تانكر نفتى از آن عبور مى كنند. كه  زيست دارد. طبق مطالعات انجام شده، ساالنه در حدود ١,٥ ميليون انواع آلودگى ها در منطقه مى شود كه اثرات قابل توجهى بر محيط فاضالب، آب توازن كشتى و بسيارى موارد ديگر سبب بروز مداوم در پى آن تخليه ى مواد زايد مختلف مانند آب شست وشوى موتور، آن ها 
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انقراض قرار بين رفته است. در حال حاضر، به علت افزايش شورى و دماى آب، كشورهاى حوزه ى خليج  فارس و درياى عمان، از جمله ايران، از در دو دهه ى اخير بيش از ٧٠  درصد سواحل و پهنه هاى مرجانى متوسط ٥٠ برابر ساير درياهاى جهان آلودگى دارد. بنا بر اين گزارش، دست هم داده، كه بر اساس گزارش سازمان ملل، خليج فارس به طور دارند و اين باعث شورتر شدن آب آن مى گردد. اين عوامل دست به از آب  شيرين كن هاى موجود در سرتاسر جهان در خليج فارس قرار طول ١٧ سال اخير دو درجه گرم تر گرديده است. بيش از ٦٠ درصد نسبت به ٢٠ سال گذشته ١,٥ برابر افزايش يافته و دماى آب آن در تُن نفت به خليج فارس نشت مى كند .ميزان شورى آب خليج فارس  نابودى و  تا ٤٥٠ گونه ماهى در معرض  احداث مى توان به آلودگى هاى نفتى و پيش روى دريايى باقى نخواهد ماند. از داليل عمده ى اين تخريب محيط زيست تمام خواهد شد، به طورى كه در درازمدت چيزى از محيط زيست هستند و نابودى آن ها به قيمت از بين رفتن گونه هاى دريايى زيادى دارند. پهنه هاى مرجانى متنوع ترين اكوسيستم هاى دريايى در جهان حدود ٤٠٠  و  ساحلى  سازهاى  و  حدود ساخت  نشت  ساالنه  كرد.  اشاره  ارمغان دو ميليون بشكه نفت از منابع و كشو رهاى اسكله ها  جمله  از  خليج  فارس  به  و بسيارى از آب زيان جهان به شمار مى آيد. زيست آن هاست. خليج فارس زيست گاه رشد سرمايه در منطقه به كارگران و محيط مختلف  خوراكى  ماهيان  از  نوع   ١٥٠ از  نادر بيش  گونه ى  مانند  تزيينى  انواع  دريايى امپراتور در اين آب ها زندگى مى كنند. پنج هم چنين  الك پشت هاى  نوع  هشت  از  به عجايب منحصر به فرد اين زيست گاه آبى شده است. آب سنگ هاى مرجانى از ديگر و ١٩ گونه كوسه در اين آب ها شناسايى در جهان در خليج فارس زيست مى كنند ١١ گونه از تيره ى بالن ها و وال هاى موجود جهان در اين خليج ديده شدند. هم چنين نوع  به دوران چهارم زمين شناسى مى رسند و بسيار جوان  (راپمى) خليج فارس درباره ى باال آمدن آب سطح درياها مى گويد: شمار مى آيند. سازمان هماهنگ  كننده ى منطقه اى محيط زيست دريايى است، كه 
است.   ايجاد شده  زباله  مراكز  بزرگ،  و شهرهاى  تهران  اطراف  خود نمونه ى آن است كه حدود ٤٠ سال است به صورت يك مركز مهم فساد زيست محيطى است. مركز زباله ى كهريزك، در جنوب تهران، در آن زباله ها تلنبار مى شوند و نتيجه اش به وجود آمدن درياچه هاى راهى سرنوشتى مى گردند، بلكه فقط مكانى در نظر گرفته شده كه البته اين بدين معنى نيست كه زباله ها در آن جا تفكيك و هر كدام در  در  را  تهران  زباله هاى  از  بخشى  زيست  محيط  سازى  دفن سطحى و عمقى ايران وارد مى شود. معاون سازمان شهردارى هاى مى پذيرد. روزانه بيش از ١٥٠٠ متر مكعب شيره ى زباله به آب هاى آلوده  توليد شده،  زباله هاى  از  درصد   ٤٥ تنها  مى گويد:  كشور  گلستان ُكل  و  تُن   ١٩٥٠ گيالن  تُن،   ٢٥٤١ مازندران  استان  مى شوند. 

مقايسه انسان از مواد شيمييايى، فلزات سنگين، آفت ُكش ها، داروها و ساير شهرى و خانگى تفكيك نمى شوند، وسعت ضايعات بر طبيعت و كه ايران تنها كشورى است كه در آن زباله هاى بهداشتى، صنعتى، ايران است، به آب هاى سطحى و عمقى مى ريزد و با توجه به اين به ميزان رطوبت و بارندگى هواى اين مناطق بيش از ساير مناطق ٩٠٠ تُن روزانه توليد زباله مى كنند. شيره ى اين زباله ها، كه با توجه  و  ارزيابى  قابل  بين المللى  معيار  هيچ  با  زباله ها  مضر  نظر مضر مى گردند. نيترات، كه يكى از مواد پايه اى آب هاى زيرزمينى وارد شبكه ى آب رسانى خاطر قديمى و فرسوده بودن شبكه ى آب رسانى تهران، مواد فاسد مستقيما به سفره هاى آب هاى زيرزمينى مى ريزند. از طرف ديگر، به اين بدين معنى است، كه فاضالب اين مناطق به وسيله ى جوى بارها شهردارى تهران مى گويد: ٥٥ درصد تهران شبكه ى فاضالب ندارد و بزرگ، فقط يكى از عوارض جانبى نبود سيستم فاضالب است. مشاور عمقى مى گردند. نيتراته شدن هر از چند گاهى آب تهران و شهرهاى و تجزيه نمى شوند، باعث آلودگى آب لوله كشى و آب هاى سطحى و نيست. فاضالب تهران و ساير شهرهاى ايران كه جمع آورى، هدايت مواد  اين  از  شهرهاى بر فعاليت باكترى هاى مضر در آب است. عالوه بر خطر خود اين ماده، وجود آن دال نيتريت كه سرطان زا است تبديل شده كه است كه در نتيجه ى فعاليت باكترى ها به كودهاى شيميايى است،  بين المللى،  استانداردهاى  بيش شبكه ى جمع آورى و تصفيه ى فاضالب باالى ٥٠ هزار نفر جمعيت مى بايست به طبق  ترتيب،  اين  به  باشند.  زباله مجهز  و تنها ١٨ درصد شهرهاى ايران تحت پوشش هستند. وزارت نيرو در دى ١٣٩٣ مى گويد: از ١٥٠٠ شهر ايران فاقد چنين تاسيساتى و  آورى و هدايت فاضالب هستند  زيرزمينى صنعتى و بهداشتى از طريق چاه هاى جذبى در بقيه ى موارد فاضالب شهرى، خانگى، جمع  آب هــاى  سفره ى  سيستم  اين جاست، كه مى ريزند و در بسيارى موارد مستقيما به آب هاى سطحى رودخانه ها، به  وارد مى گردند. عمق فاجعه  درياچه ها  از كالن شهرهاى ايران مانند اصفهان، كرمان، يزد، قم و... كانال ها و  انجام شد: مى گردد. مطابق يك تحقيق كه در سال ١٣٩٠ در دانش گاه اردبيل آب ها به افزايش غلظت تمامى مواد مضر مورد اشاره در باال نيز منجر خشك شدن مناطق وسيعى در جهان نشان خواهيم داد). كاهش سطح آينده اين پديده ى جهانى را بررسى خواهيم كرد و رابطه ى آن را با دود (Smog) با شدت بيش تر و توالى فشرده تر شده است (در فصل باد است. حادثه اى كه به نوبه ى خود يك عامل به وجود آمدن مه اين به نوبه ى خود باعث پوكى خاك و انتقال راحت آن به وسيله ى آب هاى سطحى و زيرزمينى منجر به افزايش غلظت نمك مى گردد و مى كنند. در اين جا ذكر اين نكته ى اساسى الزم است، كه كاهش بخش مهمى از آب شرب خودرا از همين سفره آب هاى عميق تامين بسيارى 
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اين در دهه هاى اخير تعداد زيادى سد بر روى رودهاى ايران، از جمله مناطق ايران پديده ى تازه اى نيست. مهم ترين عوامل آن چنين اند: خشك شدن درياچه ها و تاالب ها در استان فارس، خوزستان و ديگر كس پوشيده نيست.جاى استفاده از آب شهرى از آب معدنى استفاده مى كنند، بر هيچ خرمشهر از آلودگى آب كارون رنج مى برند، به طورى كه معموال به يك فاضالب روان در سطح خوزستان است و مردم اهواز، آبادان و  اين كه در حال حاضر (خرداد ١٣٩٥)، كارون  است.  شده  احداث  خوزستان،  و  فارس  استان  انرژى اكوسيستمى رودخانه ها بر محيط اطراف از بين مى رود. چرا سپاه اين كه با خشك شدن مسير طبيعى رودها، امكان سرسبزى و تاثير رفته خشك مى گردد (يكى از عوامل خشك شدن قنوات). و سوم از عبور آن در مسير هزاران ساله، خود مخازن آب اين مسيرها رفته شدت تبخير و به هدر رفتن آن مى گردد. دوم اين كه با جلوگيرى جغرافيايى مى شود. بدين معنى كه اوال تجمع آب در يك مكان باعث انرژى انجام مى شود، باعث در هم ريختن تعادل آب در محدوه هاى براى كشت هاى صنعتى وسيع است. ايجاد سد، كه با هدف تامين سپاه پاسداران سرمايه انجام مى گيرد) تامين انرژى الكتريكى و آب از ايجاد سدها (كه عموما به وسيله و از طريق سرمايه گذارى هاى اين به نوبه ى خود منابع آب تاالب ها را محدود مى كند. هدف اصلى زمين (جهت كشاورزى) باعث كاهش سطح آب زيرزمينى شده است و آب هاى سطحى و حفر چاه هاى عميق براى برداشت آب از عمق از بين رفتن سيستم آب رسانى قنات ها و در عوض برداشت آب از سدها، آبى را كه به درياچه ها و تاالب ها مى ريخت، مهار مى كنند. رودخانه هاى  تامين  اين سيستم  زيرا  به است، كه اين منابع بيش از ٥٠ درصد نياز آبى ايران را تامين مى كنند. منابع آب زيرزمينى ايران در معرض كاهش هستند و اين در حالى گنجايش آب زيرزمينى بوده). به گفته ى اين وزارت خانه، ٨٠ درصد شده است (طبق گفته ى او، اين برداشت به طور متوسط ٦٠ درصد برخى از استان ها ١٠٠ درصد از قابليت منابع زيرزمينى آب برداشت بدون ذكر طول مدت برداشت و ميزان حد مجاز ادامه مى دهد، كه: در حد مجاز از آب هاى زيرزمينى برداشت شده است. اين مقام سرمايه سرمايه دارى در بهمن ١٣٩٣ مى گويد: ٥,٧ ميليارد متر مكعب بيش از صاحبان سرمايه در اين حوزه است. وزير نيروى جمهورى اسالمى يكى از ارزان ترين و بى دردسرترين تكنيك هاى توليد انرژى براى و ساير سرمايه داران چنين مى كنند،  نسبت  (آذر ١٣٩٣)  اكنون  زيرزمينى  منابع آب هاى  در حال حاضر ٢٢٧ ميليارد متر مكعب است و اين در حالى است، تعادل استفاده كرد. به گفته ى وزارت نيرو، ميزان آب زيرزمينى ذخيره اين تعادل مى گردد. مى توان از ارقام زير براى درك بيش تر اين عدم آب زيرزمينى داده شد و گفته شد، كه ايجاد سد باعث بهم خوردن داشته است. با توضيحى كه در رابطه بين آب رودخانه ها و سطح ١٣٩٤ مى گويد: ميزان آب سدها ١٧ درصد نسبت به سال پيش كاهش چهار سال پيش نيز بدتر شده است. همين وزير در چهارم فروردين وضع وخيم 

گفته ى اين مسئول وزارت نيرو: در ده سال آينده منابع آب زيرزمينى ايران به اتمام خواهد رسيد. به برداشت از منابع استراتژيك آبى در ايران به همين منوال پيش برود، مى گذارد. به گفته ى معاون وزير نيرو در پانزدهم اسفند ١٣٩٤، اگر امكان جبران آن، تصوير بسيار تاريكى از وضع آب در ايران پيش چشم از اين آب ها (٧٥ درصد از ذخيره ى آب هاى زيرزمينى) بدون هيچ آب مى شود، به طورى كه ١٧٠ ميليارد متر مكعب برداشت تاكنونى ولى برداشت از آب هاى زيرزمينى است كه موجب كاهش ذخيره ى ميليارد متر مكعب است. يعنى حدود ٥ درصد آب هاى زيرزمينى، كه ذخيره ى آب ُكل سدهاى ايران در حال حاضر چيزى حدود ١١
كشور جالب اين جاست، كه طبق گفته ى وزير نيرو در اسفند ١٣٩٢، حجم مورد بهره بردارى و ٦٨٣ سد در دست مطالعه و يا اجرا وجود دارد. را بسته اند. مطابق آمار رسمى وزارت نيروى ايران، اكنون ٦٤٧ سد روزگارى تنها رود قابل كشتى رانى ايران بود، شريان حياتى اين رود احداث و در حال بهره بردارى هستند. ٢٤ سد در مسير كارون، كه اين سه استان بر روى رودهاى اطراف درياچه ى رو به زوال اروميه در دست مطالعه، اجرا و يا بهره بردارى دارند. تاكنون ١٠٦ سد در آب و برق استان هاى اطراف درياچه ى اروميه در مجموع ٢٣٥ سد تراژدى نيست. ارقام زير ابعاد فاجعه را گوياتر مى كند: شركت هاى داستان سدسازى بر روى رودخانه هاى ايران فصل تمام شده ى اين  رودخانه هاى  موجودى  آب  برابر   ١,٥ ايران  سدهاى  نيز به تحمل هر چه اينان شيادانه عربده سر مى دهند، كه توده ى نفرين شده ى كارگر و و ساز و كار غول آسا شدن بيش و بيش تر سرمايه هاشان مى سازند. احيانا غيرسپاهى با يكه تازى بدون هيچ مهار آب ها را سرمايه خود بر گردن توده هاى كارگر است. در حالى كه سرمايه داران سپاهى و آب صرفه جويى كنند»، فقط عوام فريبى زشتى براى انداختن بار  گناه به گاه شروع فصل گرما داير بر اين كه «مردم مى بايست در مصرف دوخته اند!! در اين ميان، هاى و هوى عوامل دولت سرمايه در ايران سرمايه، و در راس آن ها سپاه پاسداران، لباس گشادى براى اين حوزه است و اين طور به نظر مى رسد، كه سرمايه داران اين حوزه پيش ريز مخزن  مختلف پيش ريز سرمايه بر سر آب با يك ديگر رقابت مى كنند و در در ايران كم نمى كند. منظور از عدم تعادل اين است، كه حوزه هاى و يكى دو درصد از اين مقدار كم شود، دردى از تقسيم نامناسب آب اگر توده هاى ميليونى كارگران ايران را مجبور به صرفه جويى كنند است و سرانه ى آب مصرفى  فقط  ٥,٨ درصد اين ميزان است. حال ايران، سرانه ى آب (مطابق گزارش وزارت نيرو) ١٥٥٠ متر مكعب اروپاى شمالى حدود ٢٥٠ ليتر و در سال، ٩٠ متر مكعب است. در جانب مردم  تصريح دارد. مصرف شبانه روزى آب براى هر فرد در حتا داده هاى وزارت نيرو نيز به كم تر از ٦ درصد ُكل مصرف آب از مصرف مى كند، در حالى كه بازده ى آن بيش از ٣٦ درصد نيست. در ايران مصرف مردم نيست، بلكه كشاورزى ايران ٩٠ درصد آب را «رويترز» با توجه به محاسبات منابع اروپايى نوشت، كه مشكل آب در اروپا نيز به مسئولين ايران گوشزد كرده اند. به طورى كه خبرگزارى ايران است و اين چيزى است، كه هم پالكى هاى دولت اسالمى سرمايه در حوزه ى پيش ريز سرمايه در كشاورزى ٩٢ درصد ُكل آب مصرفى واقعيت اين است كه طبق محاسبات همين وزارت نيرو، مصرف آب بيش تر تشنگى تن دهند!! كودكان شان بايد در رابطه با آب شرب خود 
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نيرو در تير ماه ١٣٨٥ تمامى پروژه هاى آب و در كسب سود هرچه افزون تر از سرمايه گذارى در سدسازى كامال تفاوتى عظيم داشت.) نقش اوليگارشى هاى مالى نظير سپاه پاسداران بود و با توليد سرمايه دارانه براى كسب سود و انباشت هر چه بيش تر، البته تا زمانى كه توليد در حوزه ى كشاورزى جهت مصرف مستقيم كاراترين سيستم در مناطق گرم ايران جهت آب رسانى به شهرها بود، زيرزمينى توسط سرمايه داران است. (سيستم تاريخى قنوات در ايران، در استفاده از آب و اتالف افراطى منابع آن نظير رودها و سفره هاى كمبود ذخاير آب كشور، كه عدم تعادل بين بخش هاى مختلف سرمايه كشورهاى كم آب به حساب نمى آيد. دليل اصلى خشك سالى، نه مكعب) را در فيگور ١٣,١ در نظر گيريم، خواهيم ديد كه ايران جزو آب سرانه (مقدار آب موجود براى هر فرد در طول يك سال به متر چه كم تر فروخته مى شود. از طرف ديگر، اگر رقم ١٥٥٠ متر مكعب حداقل الزم در توليد آن سرمايه گذارى كنند؛ لذا آب با كيفيت هر اين كاال (شركت و سازمان هاى آب) حاضر نيستند پشيزى بيش از حوزه هاى توليد انرژى، كشاورزى و دام دارى كم تر است و صاحبان فروخته مى شود، ولى در حوزه ى توليدش بارآورى كار در قياس با استثمار كارگران توليد شده است و به صورت كاال به توده هاى كارگر دارد؛ زيرا با وجودى كه اين آب نيز مانند ساير آب ها كاال است، با اين ميان، حوزه ى آب شهرى (آب شرب و نظافت) سهم كم ترى  تا سى سال كالن نمى آورد، به حال خود رها شدند و به محلى از رسوبات و به پيمان كاران سپاه سپرد). سدهايى كه ديگر براى سرمايه سودهاى در آذربايجان و خوزستان و لرستان و ايالم و كردستان و كرمانشاه را با پيروزى در انتخابات، همه ى طرح هاى برقى و آبى و سدسازى برق غرب كشور را به سپاه پاسداران واگذار نمود. احمدى نژاد نيز بارز است (وزارت  البته سپاه پاسداران پيش احداث شده بود و اكنون از بازدهى باال برخوردار نيستند، اكثرا گل و الى تبديل گرديدند. سدهايى كه حدود بيست  اساتيد حوزه ى سال ١٣٩٠ در دولت دوم محمود احمدى نژاد به طور رسمى افتتاح آن در دو دولت محمد خاتمى ادامه يافت، تا اين كه در نهايت در دوران رياست جمهورى اكبر هاشمى رفسنجانى بازمى گردد. تكميل در مسير رودخانه ى كارون محسوب مى شود. آغاز احداث اين سد به استان خوزستان قرار دارد و يكى از بزرگ ترين سدهاى ساخته شده اين، سد گتوند در ده كيلومترى شمال شرقى شهرى به همين نام در انبوهى از اضافه ارزش ها را به خود اختصاص داده است. نمونه ى است و در جريان آن مثل همه ى مقاطعه كاران سرمايه دار ديگر سهم به عنوان سرمايه دار مقاطعه كار اين جا و آن جا سدى احداث كرده دست يازيده است كه لزوما چنين نيستند. به طور مثال، سپاه چه بسا در قلمروهاى كشاورزى و صنايع هستند، به ايجاد برخى سدها هم سواى احداث سدهايى كه جزء اليتجزاى سرمايه گذارى هاى انبوه تا دهانه هاى سيمانى حاوى گل و الى هستند.  از  ابتداى ساخت سد گتوند بسيارى  از همان  هدف اصلى سرمايه داران سپاهى، كه توليد ارزش اضافى از نيروى كار در رابطه با سپاه، آن است كه اين گونه موارد جزو استثناها هستند و آب كارون را شورتر كرده است. نكته ى مورد تاكيد در اين جا، و آب از سد خارج مى شود، نشان از آن دارد كه سد گتوند ٢٥ درصد وجود داشت. مطالعات دانش گاه تهران در مقطع سد گتوند، آن جا كه تپه ى نمكى به نام گچساران اعالم كردند، كه در امتداد مخزن اين سد روند اجرا و ساخت اين سد شدند. آن ها علت مخالفت خود را وجود آب و زمين شناسى، به  ويژه اساتيد دانش گاه اهواز، خواستار توقف شد. 

تمامى در حوزه هاى كشاورزى يا صنعت باشند. سدهايى بوده و هست كه جزء پيوسته اى از يك سرمايه گذارى عظيم مانند هر سرمايه دار ديگر در هر گوشه جهان است، بيش تر احداث  بر خالف  كه  است،  هم ضرورى  نكته  اين  ذكر  اين جا  كارگر اين منطقه را از اين هم بدتر خواهد كرد. يك مقايسه بر ضريب قرار دارند. تغييرات آب و هوايى در آينده، شرايط زندگى توده هاى خط تشنگى مفرط (كم تر از ٥٠٠ متر مكعب براى هر فرد در سال) اين كشورها زير حد نصاب تشنگى و نيمى از اين جمعيت در زير براى فرد در سال، فيگور ١٣,١) رسيد. تقريبا ٧٥ درصد توده هاى اين منطقه سطح آب هاى زيرزمينى به زير حداقل (١٠٠٠ متر مكعب به ده سال بعد كاهش يافت، به طورى كه در ١٦ كشور از ٢٢ كشور براى هر فرد در سال ٢٠٠٢ به ٧٢٧ متر مكعب براى هر فرد در نزديك سرانه ى آب در منطقه ى خاورميانه و اطراف آن از ٩٢١ متر مكعب را مترادف سوسياليسم مى بيند.ريشه در انديشه هاى سوسيال دموكراسى دارد، كه سرمايه دارى دولتى حل نخواهد كرد. اين توهم آفرينى بورژوايى در ذهن توده هاست و اصوال در ابعاد بين المللى نيز مشكلى از طبقه ى كارگر هيچ كشورى سرمايه در ايران و بحث بر سر آن هيچ مشكلى از كارگران ايران و مى باشد. به اين ترتيب مجرد ليست كردن پروژه هاى سپاه پاسداران اختصاص وام ها به افزايش سود سرمايه ها يا چالش تنزل نرخ سودها مقروض كردن توده ها (كسر بودجه و متعاقب آن قرض از بانك ها) و سياسى و اجتماعى سرمايه بر طبقه ى كارگر است و يكى از كارهايش استثمار هر چه موحش تر ما هستند. دولت ابزار تحميل نظم توليدى و همه سرمايه اند، همه قدرت فائقه ى مسلط بر ما و دست اندر كار كارگران بايد بدانند كه در شرايط موجود، سرمايه ى دولتى و خصوصى بشر را توسط شوراهاى متشكل از همه ى آحاد انسان ها مقدور كند. كارمزدى را درهم پيچد و برنامه ريزى كار و توليد و زندگى اجتماعى يك جنبش نيرومند شورايى سرمايه ستيز است.  جنبشى كه سيستم حاصل كارهاست. امرى كه تحقق اش نيازمند سركشى و ابراز هستى كارگران مى خواهند، امحاى كامل نفس سرمايه بودن اين توليدات يا سرمايه هاى جامعه محصول استثمار توده هاى كارگر است و آن چه اين طبقه با نفس موجوديت سرمايه، جنگ آشتى ناپذير دارد. تمامى مشكل طبقه ى كارگر مطلقا هويت دولتى يا خصوصى سرمايه نيست. و چنين القا مى كنند كه گويا اولى تعلق به «جامعه» دارد و دومى نه، كسانى كه به نوعى بين سرمايه ى دولتى و غير دولتى فرق مى گذارند در 
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تغييرات آب و هوايى در تاريخ منطقه ى مورد بحث نشان مى دهد، كه 
 NCDC) باال هواى آن از سال ١٩٥٠ دائما در حال گرم تر شدن بوده است  .(٢٠١٤,National Climatic Data Center, Donat et al.رفتن دو درجه اى هواى اين منطقه تا سال ٢٠٤٠ كامال مسلم است (٢٠١٣, UNESCWA) قابل استفاده (آب تازه) در منطقه ى اضافه ُگل خانه اى بيش از دهه هاى گذشته بوده است و اين روند بعد از كه در فاصله ى ميان سال هاى ٢٠٠٠ تا ٢٠١٠ ميزان رشد گازهاى در كنفرانس هاى مجمع بين المللى تغييرات آب هوايى تاكيد مى شود، براى هر ايرانى در آبان ١٣٩٣ بوده است.)محاسبه ى وزارت نيرو اعتماد داشته باشيم، اين سهم ١٥٥٠ متر مكعب در سال ٢٠١١ ١ (سهم ايران در اين محاسبات خالى است و اگر به خاورميانه و حواشى آن بر حسب متر مكعب در سال و هر فرد كشور فيگور ١٣,١ سهم مخازن آب  كنفرانس ها  است.  يافته  ادامه  بيش ترى  با شدت  تاريخ  زير ارقام توليد روزانه ى نفت ايران و جهان در حدود ٥٠ سال اخير با آن فجايع محيط زيستى آن نيز هر روز گسترش مى يابد (فيگور فروش اين كاال همانند دوره ى شاه هر روز بيش تر مى گردد و هم راه شدت بيش تر ادامه دارد. نقش جمهورى اسالمى سرمايه در توليد و آن را سيراب از ارزش هاى افزوده (به زبان ديگر سود) مى گرداند، با ١٩٠٠ مقايسه كرد. توليد نفت و گاز تا آن جايى كه صاحبان سرمايه ى مى توان رقم ٩١ ميليون بشكه ى امروز را با ٥٠٠ هزار بشكه ى اوايل انرژى از نفت مى باشد. براى مقايسه ى توليد نفت در طول تاريخ آن نياز را به صورت نفت بيان كنيم) در روز است، كه ٤٠ درصد اين حاضر چيزى در حدود ١٤٠ ميليون بشكه نفت (اگر بخواهيم اين عرض اندام در بازار جهانى نيافته اند. مصرف انرژى جهان در حال مى گردد و اين خود مى رساند كه چه مخازن عظيمى هنوز موقعيت موسسات توليدى مصرف مى شود، تنها در ١٠٠ ميدان نفتى توليد از نفتى كه امروز به عنوان ماده ى اوليه و كمكى در كارخانجات و كنونى تعداد ٧٠ هزار ميدان نفتى در دنيا وجود دارد. البته ٤٥ درصد وگاز را هشدار داده و تاكيد مى كرده است. حال آن كه در شرايط و تخمين ها مبرميت كاهش تدريجى مخازن متعارف و تاكنونى نفت سوى سرمايه ى جهانى در دورانى بياندازيم كه بيش ترين تحقيقات انرژى بوده است. حال نگاهى به حوزه ى انرژى، كاركرد و سمت و گاز و ذغال سنگ در پروسه هاى توليد و ترانسپورت به عنوان مخزن مى نمايند، كه ٨٠ درصد اين افزايش مربوط به توليد و استفاده از نفت، اين 
 Informationرا نشان مى دهد، ارقام از طرف سازمان جهانى انرژى

Administration EIA Energy است. 

مجاورت نفت و كاالهاى مشتق از آن در خوزستان قرار دارد. منطقه ى ويژه ى يكى از مناطق مهم توليد سود و انباشت سرمايه ى ايران در حوزه ى زيستى عظيمى را سبب مى گردند، را مورد بررسى قرار خواهم داد. مى كنند و از طرف ديگر و در رابطه با همين عوامل تخريبات محيط را به خود جلب مى كنند، توليدات آن ها صنايع بسيارى را پوشش يك اين حوزه ها، بلكه موارد مشخص كه از طرفى سرمايه هاى سنگينى آفات كشاورزى و هم چنين توليد پالستيك اند. من در اين جا نه يك كه خود ماده ى اصلى خام صنايع شيمى، داروهاى انسانى حيوانى و پيش ريز سرمايه اند. از جمله ى اين حوزه ها، توليدات پتروشيمى اند توليد انرژى اند، بلكه مواد اوليه بسيارى كاالها در حوزه هاى مختلف افزايش مى يابد. همان طور كه مى دانيم، نفت و گاز نه تنها مواد خام مى گردند، ضايعات آن ها بر محيط زيست و كار به طور تصاعدى عالوه بر اين، هنگامى كه نفت و گاز طبيعى وارد روند توليدات كااليى توليد روزانه ى نفت در جهان (ميليون بشكه در روز)توليد روزانه ى نفت ايران در ٤٦ ساله ى اخير (ميليون بشكه در روز) در  امام خمينى شامل ١٩ واحد است و  بندر  خمينى، نظير سوئد نيز استفاده مى شود (در تاسيسات سوئد، ٠,٢ گرم جيوه تُن جيوه به جو زمين متصاعد مى كند، در كشورهاى سرمايه دارى دارد. الزم به گفتن است، كه اين تكنيك با وجودى كه ساالنه صدها تكنيك استفاده مى كنند و بخش مهمى از تاسيسات به آن وابستگى پُر هزينه تر مى كند. اما صنايع پتروشيمى جنوب ايران هنوز از اين هزينه هاى جانبى براى فيلتر كردن جيوه مى گردد كه اين تكنيك را بود. عالوه بر اين، تكنيكى كه بر مصرف جيوه استوار است، شامل علت اصلى آن نيز ظهور تكنيك هاى با بارآورى كار باال و ارزان تر اما خود سرمايه داران ژاپن اين را تا سال ١٩٨٧ از رده خارج كردند. تكنيك از ژاپن و به وسيله ى سرمايه گذارى آن ها در ايران آغاز شد، مى شود، يك نكنته حائز توجه است و آن اين كه با وجودى كه اين آن ها نمى پردازم. در زمينه ى تكنولوژى پتروشيمى، كه در ايران استفاده انسان، محيط طبيعى و جانوران را برشمردم؛ لذا در اين جا به تكرار در پروسه هاى توليد كااليى سرمايه و عوارض بسيار خطرناك آن براى زيست»، جلد دوم، استفاده از فلز سنگين جيو به عنوان ماده ى كمكى خورموسى قرار دارد. من در «سرمايه دارى و فاجعه ى آلودگى محيط پتروشيمى  بندر  پتروشيمى  تاسيسات  در  و  محصول  تُن  هر  ازاى  بندر خمينى به  پتروشيمى  محصول). صنايع  تُن  هر  ازاى  به  گرم  زيرزمينى مى ريزد، بخشى به جو زمين صعود مى كند كه با باران به بخشى از اين جيوه از طريق پس آب تاسيسات به آب هاى جارى و ساالنه ١,٤ تُن جيوه مصرف مى كند (رقم ثبت شده در سال ١٣٩٣). ١٠ 
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سرعت تنفسى و خون كارگران مى گردد. جيوه در اين روند شيميايى وارد باالخره بخشى نيز در هواى تاسيسات منتشر مى شود و وارد مجارى زمين بازگشته و وارد زندگى جانوران، انسان و طبيعت مى گردد و  بر  كاتاليزاتور  عنوان  به  بلكه  نمى شود،  شيميايى  نيروگاه برق، پااليش گاه، پتروشيمى، ميليون تُن در سال ٢٠١٠) را تشكيل مى دهد. كلر در صنايع دارو، آمريكا ساالنه ١٢ ميليون تُن است، كه ١٢ درصد از توليد جهانى (٩٨ توليد شده ى جهان با اين تكنيك توليد مى گردد. توليد كلر در صنايع به روند توليد بازمى گردد. در حال حاضر، ١٦ درصد كلر (Chlor) تركيب شيميايى تاثير مثبت دارد. به همين دليل، بخش اعظم اين جيوه تركيبات  كلر مى باشد. يكى از گازهاى مورد استفاده در جنگ داخلى سوريه، چه و بدترين نوع آن در تركيب با ساير مواد، ايجاد تومورهاى سرطانى مى رساند. ساده ترين مورد تخريبى آن براى انسان توليد آلرژى است موجودات ريز مى باشد، به سلول ها و ارگان هاى انسان نيز آسيب ماده اى سمى است و به همان دليل ساده كه كشنده ى ميكروب ها و فقط ٢٦ درصد از ظرفيت صنايع توليدى كلر استفاده مى شود). كلر توليد جهان است (طبق گزارش پايگاه علمى جهاد دانش گاهى، اكنون ايران يك ميليون تُن در سال ٢٠١٠ بوده، كه حدود يك درصد از من به اين نكته باز خواهم گشت) استفاده مى شود. توليد كلر در صنايع پيش ريز مى كند، بلكه نقش تخريبى محيط زيستى آن ها نيز باال است. نه تنها سرمايه دارى ايران منابع هنگفتى از سرمايه را در اين حوزه ها توليد پالستيك و پلى مرها (اين دو كاال را به خاطر داشته باشيد، زيرا صنايع كاغذ، قند و شكر، صابون سازى، آلومينيم، مواد پاك كننده، مواد شيميايى، تصفيه ى آب،  گاز  سوريه،  دولت  طرف  از  چه  و  اسالمى  نيروهاى  به صورت خالص در جو از طرف  ندرت  به  كلر  اما گازهاى جايگزين (عموما كلردار) داراى همان به همين دليل طبق قرارداد مونترآل در سال ١٩٨٧ مى بايست به تدريج تخريبات اشعه ى ماوراى بنفش خورشيد بر بدن جانوران مى گردد)، اوزون زمين دارد (اوزون تركيبى از اكسيژن است، كه باعث كاهش ُگل خانه اى باال است. گاز فلور، كه بيش-ترين تخريبات را بر اليه ى در جو زمين)، اما تركيبات آن نيز به همان دليل از نظر تاثير گازهاى زمين وجود دارد (به دليل ميل تركيبى باالى اين عنصر با ساير مواد است. با وجودى كه گاز  خام مهم در انواع صنايع و توليدات از جمله توليد پالستيك به كار و ديگر هيدرو كربن ها هستند. تمامى مواد نام برده به عنوان ماده هاى اوره (Urea)، اتيلن، پلى مرها، اروماتيك، اتان، پروپان، بوتان، پنتان متانول (Methanol) كه بيش ترين توليد را در خاورميانه داراست، پا بر همه ى زندگى ماست. از ديگر توليدات صنايع پتروشيمى ايران، هر چه قدرت مندتر شدن سرمايه و تسلط كامل تر اين هيوالى هزار انباشت سرمايه شناخته مى شود، موجب تصاعدى شدن اين روند، مخرب تر است و آن اين كه، انبوه ارزش هاى افزوده كه تحت عنوان يك زاويه از روابط سرمايه است. زاويه ى ديگر از اين نيز مخوف تر و مواد مضر براى سالمتى خود، محيط زيست و طبيعت هستند. اين فقط هم زمان با حكم روابط توليدى سرمايه دارى مجبور به توليد انبوهى اضافى و در نتيجه سود براى صاحبان سرمايه توليد مى كنند، بلكه صنايع نفتى و پتروشيمى نه تنها در كار روزانه ى خود انبوه ارزش در از بين بردن اليه ى اوزون را پُر مى كنند. به اين ترتيب، كارگران غذايى استفاده مى شود، كه جاى خالى مخرب گازهاى سردخانه اى بسيارى مواد كلردار در روندهاى توليد، نگه دارى، ضد عفونى مواد تاثير مخرب گازهاى ُگل خانه اى هستند. عالوه بر اين، هم اكنون از جايگزين شود. 

پرداخت نشده ى پتروشيمى در بين حوزه هاى پيش ريز سرمايه جايگاه مهمى دارد و آن ها، يعنى نفت و گاز طبيعى، تبعيت مى كند. از آن جايى كه صنايع مى روند. قيمت هاى آن ها در بازارهاى جهانى از قيمت ماده ى خام  با ارزش افزوده (كار  از حوزه هاى توليدى  عنوان نمونه در نظر مى گيريم. بخش اعظم اين كاال به چين و هند باال به ترتيب اهميت آن ها در بازار جهانى است، لذا متانول را به كنيم. ابتدا تذكر اين نكته مهم است، كه محصوالت رديف شده در را به خود اختصاص مى دهد)، مناسب است به سودآورى آن توجه (طبق برآوردها يك سوم بازار بورس ايران، يعنى مركز جذب سرمايه، كارگران) باال است و سرمايه هاى زيادى را به خود جذب مى كند يكى 

در بدين معنى كه آن ها نرخ سود را از تقسيم ارزش اضافى (كار پرداخت اقتصادى سرمايه دارى بر مبناى سود قرار گرفته و نه ارزش اضافى. حوزه ى سرمايه مربوط باشد. اين گزارش نيز نظير تمامى گزارشات متانول ذكر مى كند، كه مى تواند به پايين بودن بارآورى كار در اين تفاوت نرخ سود اين دو كاال را پايين بودن ارزش افزوده در توليد نرخ متوسط سود قدرى از اين بيش تر مى شود). اين گزارش علت فروش صادراتى، نرخ ارز بازار آزاد در نظر گرفته مى شود، آن وقت خريد مواد اوليه از خارج، نرخ ارز دولتى پايه قرار مى گيرد و هنگام است، اما اگر چنان كه سرمايه داران ايران حساب مى كنند، در هنگام براى اوره خواهد بود (در اين جا نرخ ارز ثابت در نظر گرفته شده اين هفت شركت به طور متوسط ٢٨ درصد براى متانول و ٤٦ درصد اوليه براى توليد متانول و اوره را در نظر گرفته و نرخ سود ناخالص گرديده، به شرح زير است. اين تحليل بدترين سناريو قيمت مواد هفت شركت بزرگ پتروشيمى كه بر اساس سود تاكنونى آن ها ارزيابى طبق ارزيابى تحليل گران بازار سرمايه در ايران، نرخ سود آينده ى (٨٩ درصد) صادر مى شود.(فيگور زير) مى كنند،  محاسبه  ثابت  سرمايه ى  و  دست مزد  جمع  بر  بر نشده)  اضافى  ارزش  تقسيم  يعنى حاصل  اضافى  ارزش  نرخ  كه  و به افزايش سرمايه ى ثابت منجر مى گردد، در عين اين كه نرخ سود و به خصوص اين كه هر چه آن ها تحت استيالى بارآورى كار كه مى كنند و سهم ناچيزى كه براى قوت اليموت دريافت مى دارند، نرخ استثمار، آن چه كارگران براى انباشت سرمايه در كار خود توليد دست مزد (كار پرداخت نشده بر كار پرداخت شده) بازگو كننده ى حالى  افزايش مى يابد  اما ارزش اضافى توليد شده  اين مورد مشخص، را كاهش مى دهد،  در  فزونى مى يابد.  نيز  استثمار  نرخ  راكد را نيز در محاسبات خود به حساب مى آورند و اين رندى و در اين حوزه مورد استفاده قرار گرفته، اما سرمايه داران اين سرمايه ى كه در همين دوره چيزى كم تر از يك سوم ظرفيت سرمايه ى موجود قابل ذكر است و مى بايست در همين محاسبه منظور گردد و آن اين يعنى حوزه ى پيش ريز سرمايه ى پتروشيمى ايران يك نكته ى ديگر هم راه آن 
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با گذشته ى بشر مى كند، همه چيز فضوالت صنعتى، كشاورزى و توريستى بين آفريقا و اروپا است. اين اساطير، خدايان و اديان در جوارش سر بر مى آورد، اكنون قبرستان آوازه ترين تمدن ها در سواحل اش طلوع و افول مى كرد و داستان ها، فاقد سيستم تصفيه ى آب هستند. اين دريا كه زمانى قديمى ترين و پُر و كشاورزى صنعتى است. ٥٠ درصد از شهرهاى ساحلى اين دريا مواد مضر و خطرناك كه به اين دريا ريخته مى شود، از كارخانجات كشورهاى اطراف) بدون تصفيه به اين دريا مى ريزد. ٨٠ درصد تمامى ساليانه سه ميليارد متر مكعب فاضالب (٨٠ درصد ُكل فاضالب هاى درياى مهم اروپا را به اقيانوس وصل مى كند. اين در حالى است، كه غرب آن فقط ١٤ كيلومتر پهنا دارد و كانال سوئز فقط چند متر، اين كه درياى مديترانه كه تقريبا بسته است، زيرا تنگه ى جبال الطارق در آب به نام Mediterranea Action Plan در سال ٢٠١٤ مى نويسد، در كرانه هايش يكى از ابتدايى ترين تمدن ها سر بلند كرد. نهاد اروپايى تخريب آب  اروپا را از درياى مديترانه آغاز كرد، جايى كه روزگارى سر محيط زيست كارگران و طبيعت مى كند، است. مى توان موضوع الگوى اروپايى سرمايه نجات دهنده ى آن چه كه سرمايه در ايران بر پرده برداريم؛ زيرا دولت سرمايه ى ايران اين روزها وانمود مى كند، كه گفتيم. بى ارتباط نيست، كه از جنايت سرمايه در آب هاى اروپا نيز در مورد تخريب محيط زيست حيوانات درياى خزر و خليج فارس نتيجه ى مستقيم اين تخريب، نصيب توده هاى كارگر ايران مى شود.ايران در جنايت محيط زيستى جهانى تا مغز استخوان شريك است. زيست در سطح جهانى مى شود، نيست. و بدين گونه سرمايه دارى از همه مهم تر توليد كاالهايى كه گردش آن ها موجب تخريب محيط دست مزد ناچيزشان، محيط زيست تخريب شده، محيط كار ناسالم و سودهاى كالن براى كارگران ايران جز رنج، گرسنگى، عدم پرداخت اضافى (كه در سطح جهان عرضه مى شود) را كسب نمايد. حاصل اين حائز اهميت است، كه در بازار جهانى كسب هر بيش تر از ارزش به همين دليل همواره در برنامه ريزى هاى دولت سرمايه دارى ايران و سودهاى ناشى از آن براى سرمايه دارى ايران بسيار مهم است و داده مى شود، حال آن كه نرخ ارزش اضافى باال است. اين خان يغما شيادى بزرگ آن ها را نشان مى دهد. زيرا ارقام سود پايين تر نشان  نفتى غول پيكر مدام وارد اين آب مى شود. (٢٨ درصد كشتى هاى نفتى شيميايى مضر كارخانه اى، پالستيك، نفت نشت شده از تانكرهاى را هيزم كوره ى انباشت و سودافزايى خود مى سازد. فاضالب، مواد است آن چه سرمايه دارى حتا  كشتى  هزار   ٢٠٠ و  مى كنند  آمد  و  رفت  دريا  اين  در  از نور آفتاب و نمك دريا تجزيه و تبديل به فيبر پالستيكى مى شود، را پالستيك تشكيل مى دهد. هنگامى كه پالستيك به تدريج در اثر مى شود و به گفته ى برخى پژوهش گران ٩٠ درصد زباله ى اين دريا از طريق رودخانه هايى كه به اين دريا جارى هستند نيز وارد آب آن بخش اعظم كف اين دريا شده است. زباله هاى شهرى و كارخانه اى و عمق كم اين دريا (متوسط عمق آن ١٥٠٠ متر است) باعث مرگ افزايش درجه ى حرارت آب در نتيجه ى تاثيرات گازهاى ُگل خانه اى حدود ٦٥٠ هزار تُن نفت نشت شده در سال به اين دريا مى ريزند). جهان  و  جذب  پالنكتون ها  نظير  آب  زنده ى  موجودات  وسيله ى  اساس پژوهش هاى سازمان بلژيك - فرانسه حدود ٢٥٠ ميليارد فيبر طريق زنجيره ى زيستى به ماهى ها و سرانجام به انسان مى رسد. بر به 
 Inremer) در آب هاى مديترانه شناورند (Microplastics) ٢٠١١)، كه اين ها خود از ٥٠٠ تُن پالستيك پالستيكى,& university of Liego

آبى جهان است شناور ناشى شده اند. بدترين سواحل مديترانه، سواحل غربى آن، يعنى  منطقه ى  زباله ترين  پُر  كه  است  فرانسه،  و  هر دريايى است. مواد كلردار ناشى از پالستيك و DDT و PCB  نيز طورى كه مقدار جيوه ى موجود در بدن آن ها بسيار باالتر از ماهى بر اين، ماهى هاى اين دريا، زباله دان مواد شيميايى و مضر هستند؛ به نزديك به ٦٠ درصد از ماهى هاى اين دريا كاهش يافته است. عالوه به دريا مى ريزد. به همين دليل بر اساس محاسبه ى صيد صنعتى ماهى، بارسلونا ساالنه ٦,٤ ميليون تُن زباله، كه ٨٠ درصد آن پالستيك است، (٢٠٠٠ پالستيك در هر كيلومتر مربع Green Peace, ٢٠١٤). فقط اسپانيا 
 Green paper on a European Strategy) توليد جهانى پالستيك از جمله آن ها است .(on plastic Waste in the Enviroment در سال ١٩٥٠ در حدود ١,٥ ميليون تُن در سال بود و اين رقم در

تنها بحران اقتصادى سرمايه دارى ٢٠٠٨-٢٠٠٩ است كه رشد توليد در جهان و اروپا تا سال ٢٠٠٧ به شدت رو به افزايش دارد و اين نگاه به توليد جهانى و اروپايى متوجه مى شويم كه توليد پالستيك ٢٨ كشور) پالستيك را بعد از سال ٢٠١٠ ثابت قلمداد مى كند، با يك فيگور با وجودى كه كميسيون اروپايى در مورد توليد اروپايى (شامل سال ٢٠١٣ به ٢٩٩ ميليون تُن (٢٠٠ برابر) رسيد.  

خصوص بعد از ٢٠١٠ در جهان افزايش خودرا ادامه مى دهد. دليل سرمايه (رشد اقتصادى) است؛ در حالى كه رشد توليد پالستيك به به سال گذشته). طبيعى است، كه رشد توليد پالستيك تابعى از رشد فيگور رشد اقتصادى اروپا طى ده سال (درصد رشد هر سال نسبت آن را كم مى كند. 
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در خاورميانه دارد، مهم درصد توليد اروپا در اين كشور انجام مى گيرد) و يا اين كه ايران هيچ اهميتى ندارد. آلمان بيش ترين توليد اين كاالها را داراست (٣٥ كشورى چقدر پالستيك توليد نموده و كجا به مصرف رسيده است، مقام را در جهان دارد (ارقام سال ٢٠١٣). در اين جا اين مساله كه چه (٢٥ درصد توليد پالستيك جهان در چين صورت مى گيرد) دومين درصد توليد پالستيك در جهان از آن اروپاست و اروپا بعد از چين از رشد كم تر اقتصادى برخوردار است. اين در حالى است، كه ٢٠ مقايسه قرار مى دهد؛ زيرا اين سال مانند سال هاى بحرانى سرمايه دارى دارد، مى باشد. كميسيون اروپا به عمد سال ٢٠١٠ را به عنوان مبداء به تاثير عظيم تر بحران اقتصادى بر اروپا، كه هنوز در سال ٢٠١٦ ادامه كم شدن رشد توليد پالستيك در اروپا بعد از ٢٠١٠ نيز كامال مربوط  اوليه ى پالستيك را  توليد مواد  ايران در تمامى نقاط آن و شهرها را در آفت پالستيك دفن مى كنند. به گفته ى اين است كه ُكل سرمايه ى جهانى، توده هاى كارگر جهان، آب هاى بيش ترين  تشكيل توليد مى شود كه ٩٣ درصد آن تفكيك نمى شود و يك راست دفن دوم ارديبهشت ١٣٩٥، هر روز ٤٩ هزار تُن زباله ى خانگى در ايران مديركل دفتر آب و خاك سازمان حفاظت محيط زيست  پالستيك  را  زباله  اين  اعظم  بخش  مى گويد:  او  محيط زيست در اول ارديبهشت ١٣٩٥ گفت: و آب ها مى گردد. نماينده ى ديگر سرمايه در كنفرانس ملى حفاظت تُن زباله اى كه توليد مى شود، ٢٧٠٠ تُن آن يك راست راهى طبيعت زباله با رعايت اصول بهداشتى و زيست محيطى وجود ندارد. ٣٠٠٠ باال بودن سطح آب هاى زيرزمينى در بسيارى از مناطق امكان دفن همين نماينده ى سرمايه مى گويد: در استان هاى شمالى ايران به دليل كرد؛ زيرا در ايران هيچ سيستمى براى تفكيك اين سه وجود ندارد. مى دهد. به اين بايد زباله ى كارخانه اى و بيمارستا ها را نيز اضافه مى گردد. 
آب هاى سطحى در استان لرستان مى شود.ايران («ايسنا») گفت: ساالنه ٢,٢ ميليارد مترمكعب فاضالب نيز وارد مى شود! وى شنبه پانزدهم اسفند ١٣٩٤ به خبرگزارى دانش جويان ساالنه ٤ ميليارد مترمكعب فاضالب وارد آب هاى زيرزمينى اين استان نيست! حسن ترابى،  عضو هيات علمى دانش گاه لرستان، مى گويد: سرب، كدميم، جيوه و امثال اين فلزات است) آن قابل رفع و رجوع ميكروب زدايى كرد، اما آلودگى سنگين (منظور فلزات سنگين نظير مى شود. وى گفت، كه سبزيجات حاصل از اين آب يارى را مى توان براى صيفى كارى و آب يارى زمين هاى كشاورزى اين منطقه استفاده فاضالب جنوب شهر تهران آلوده ترين آب دنياست. از اين فاضالب شهيد بهشتى، (نشست خبرى هفته سرطان در دهم فروردين ١٣٩٥) نقاط جهان است. به گفته ى رييس مركز تحقيقات سرطان دانش گاه اندازه گيرى شد، كه ميزان آن ها بسيار بيش از آب هاى آلوده ى ساير آب زيان و ماهيان تاالب انزلى نيز وجود سرب و جيوه و كادميوم آالينده هاى فلزات سنگين چون سرب و كادميوم آلوده است. در بدن صيد شده در آب هاى شمال و جنوب ايران با درجات مختلف به غذايى منتشر شد كه حاصل آن نشان مى داد بدن بسيارى از آب زيان دارند. در ارديبهشت ١٣٩٤، تحقيقاتى در فصل نامه ى علوم و صنايع كارخانه در آلوده كردن آب هاى روزمينى و زيرزمينى نقش مهمى پس آب هاى كشاورزى است. محتويات زباله ها، به خصوص زباله هاى كارون و نيز بخش مهمى از آلودگى سفيد رود و تاالب انزلى بر اثر  تحقيقات نشان مى دهد بيش از ٣٠ درصد آلودگى روخانه ى 

كه سرمايه دارى  وانمود مى كنند،  اروپا  اتحاديه ى  كه ١٩ درصد كشورهاى عضو  امريكا  زيرا  و چين هستند،  آمريكا  به  نسبت  تفاوت بلكه هر ساله بر مقدار آن اضافه مى گردد.محسوب نشده اند. از اين گذشته، پالستيك آب دريا نابود نمى شود، به خصوص مكان هاى عميق تر آب هاى جهان در اين اندازه گيرى ١٩٧٠، مى باشد. قابل ذكر است، كه بخش هايى از آب هاى جهان و آب هاى جهان ٣٧ برابر مقدار آن در ابتداى اندازه گيرى آن، يعنى اوايل و انسان مى گردند. به همين دليل، مقدار اين ميكروپالستيك ها در ريز تبديل مى گردند كه در نهايت وارد زنجيره ى غذايى حيوانات پالستيك چنان كه گفته شد، در اثر عوامل مختلف به ذرات بسيار آن بيش از دو سوم پالستيك ها راهى آب هاى جهان مى گردند. اين على رغم تمامى ادعاها و دروغ پراكنى هاى سرمايه دارى و انيستيتوهاى اين حوزه ى توليد فقط با رشد توليدى چين قابل مقايسه است. هنوز و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ نسبت به سال هاى ما قبل خود) و به اين ترتيب، رشد سال ٢٠١٣ نسبت به سال ٢٠١٠ و ١,٥ و ١ درصد رشد سال هاى پالستيك در اروپا بعد از بحران روبه افزايش است (٢,٦ درصد رشد شده را تجديد توليد مى كند و اروپا ٢٦ درصد آن را.حال آن كه توليد توليد پالستيك جهان را داراست، فقط ١ درصد از پالستيك مصرف بهترى  ندارد.  مديترانه  درياى  از  بهتر  سرنوشتى  نيز  بالتيك  درياى آلودگى و مرگ اين دريا هستند. ولى با رجوع به پژوهش هاى پراكنده پيش تاز محيط زيست مى دانند! و وانمود مى كنند، كه ديگران مسبب ساحلى نظير سوئد، آلمان، دانمارك، فنالند و فرانسه هر يك خودرا در اين زمينه به وجود آورند. و دليل آن نيز اين است، كه دولت هاى كشورهاى ساحلى آن هنوز نتوانسته اند سازمان مشتركى براى تحقيق انچام مى شود به اندازه ى درياى مديترانه جامع و طوالنى نيست، زيرا فقط در اين است، كه اطالعات و پژوهش هايى كه بر روى اين دريا درياى  پرندگان  درصد   ٩٥ حدود  مى آيد.  دست  به  مشابهى  است، در تمامى مدت مواد راديواكتيوى را كه بيش تر ناشى از راكتورهاى اين انيستيتوى تحقيقاتى كه كار خودرا از اواسط ١٩٧٠ شروع كرده و مواد راديو آكتيو را در جهان دارد.(HELCOM MORS,٢٠١٤)(٤) زباله به اين دريا ساالنه ريخته مى شود. آب درياى بالتيك بيش ترين بالتيك، پالستيك در معده ى خود دارند و حدود ٥٤ هزار متر مكعب نتايج  نموده  اندازه گيرى  درياست،  اين  سواحل  كشورهاى  انگليس هستند. در ١٩٩٠، مقدار سزيم (عنصر حاصل از فعالت هاى آب را تشكيل مى دهد، در حالى كه ٥٠ درصد آن از راكتورهاى اتمى از حادثه ى چرنوبيل فقط ١٠-١٥ درصد از راديواكتيو موجود در اين مى ريزند. اين پژوهش ها نشان مى دهند، كه مواد راديواكتيو باقى مانده و سوئد ١٠٠ هزار برابر بيش تر از روسيه از اين مواد به درياى بالتيك و روسيه مى داند. فنالند ١٠٠٠ برابر بيش تر از روسيه مواد راديواكتيو بيش ترين اين مواد را ناشى از فعاليت هاى اتمى فنالند، سوئد، انگستان اتمى 
Bq/) اتمى  واحد   ٢٠ دريا  اين  هاى  ماهى  در  موجود  اين راديواكتيو)  آخر  در  كه  در حالى  بود،  ماهى  كيلوگرم گوشت  هر  در   (kg را نشان مى دهد. عامل مهمى كه اين دهه اين مقدار به ٥٠ واحد رسيد. آخرين اندازه گيرى ها در سواحل (Bq/kg) باقى مى مانند و حتا آن با اقيانوس مبادله مى شود و اين باعث مى گردد كه تمامى مواد مبادله ى آن با آب اقيانوس است، به طورى كه فقط يك درصد آب دريا را از ساير درياهاى باز جهان جدا مى كند، جا به جايى آب و سوئد رقم ٢٢٠-٢٣٠ در سرتاسر طول عمر خود  در اين آب  افزايش نيز مى يابند. سناريوى زباله در اين دريا نيز نظير مديترانه و مضر 
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و مرده ى جهان، اضافات كودهاى شيميايى و فعاليت هاى كشاورزى اعظم كف اين دريا مرده است. علت اصلى اين امر، نظير ساير آب هاى فعاليت هاى موجودات زنده آن انجام شده، نشان مى دهد كه بخش تمامى پژوهش هاى پركنده اى كه بر روى مقدار اكسيژن اين دريا و مصرف عمومى آن ها را نيز به يك بار در هفته محدود ساخته است. مصرف برخى از آن ها را براى زنان باردار و كودكان ممنوع نموده و ماهى هاى اين دريا زياد است كه سازمان بهداشت مواد غذايى سوئد عموما ناشى از سوخت هاى فسيلى و ذغال سنگ است، به قدرى در خانگى به اين دريا ريخته مى شود. ميزان جيوه ى آب هاى دريا، كه درياى خزر است، به طورى كه ساالنه ٢٠ هزار تُن زباله ى صنعتى و  سبزه ها  نهايت  در  و  مى شوند  اكسيژن  جذب  باعث  كه  را موجودات كف دريا را خفه مى كنند.است،  اهواز  جهانى،  بهداشت  سازمان   (١٣٩٢ (آذر   ٢٠١٣ دسامبر  پوسيدگى اين افتخارات را مى توان در دهه هاى گذشته دنبال كرد، اما و ضعيت كرمانشاه هم در ميان آلوده ترين ده شهر دنيا قرا داشتند. تاريخ كسب براى دومين بار به عنوان آلوده ترين شهر جهان شناخت. سنندج و در  و  سبعيت  از  گوشه اى  فقط  ايران  شهرهاى  هواى  يافتن مى چرخند و هر ميزان دست رسى كارگران به آن ها يا سالم بودن بشر نيستند. همه ى آن ها حول محور ارزش افزايى و سوددهى سرمايه حياتى ترين مايحتاج انسانند، ديگر پديده هاى طبيعى در دست رس رژيم سرمايه دارى ايران را برمال مى كند. نور، آب و هواى تازه، كه روز  براى  قاهر سرمايه است.  و  اراده ى جبار  تابع  نبودن آن ها  بزرگ هويزه، كوه سود بسازند، تا حياتى ترين مايحتاج زنده بودن بشر را قربانى شيوه ها و ابزار توليد به كار گرفته مى شوند تا از نيروى كار آدمى مجارى هستى بشر به صورت افراطى دست برد زده است. خشن ترين سرمايه دارى و آن چه كه گنداب تمدن انسانى ناميده مى شود به همه ى آن ها مانند ساير كاالها بايد پول پرداخت. كثافت، گنديدگى و تعفن و  تاالب  يا  هورالعظيم،  سازند.  سرمايه ها  انبوه تر  از قول مردم منطقه چنين است: نفت است كه به چشم مى خورد. نتيجه ى اين كار به صورت ساده بوم آب زيان و پوشش گياهى در اين منطقه، تنها دكل هاى حفر چاه مرز آبى ميان ايران و عراق را به خشكى تبديل كرد و به جاى زيست  مقاطعه كار اصلى اين پروژه ى بزرگ گرديد. خشك كردن اين تاالب، بعد استخراج نفت آن آغاز شد و در ١٣٨٩ شركت ملى نفت چين جنگ ايران و عراق اين امر شتابى فراوان گرفت و از سال ١٣٧٦ به جهت دست رسى به منابع نفتى زير آن در دست اجرا بود، اما بعد از است. از زمان رژيم شاه، برنامه هايى براى خشك كردن اين تاالب سومين ميدان نفتى بزرگ جهان است در زير اين تاالب قرار گرفته پس از ميدان نفتى غوار در عربستان و ميدان نفتى بورقان در كويت، تاالب است و دو سوم آن در عراق واقع است. ميدان نفتى آزادگان، كه درصد مساحت ُكل استان خوزستان است و اين البته يك سوم ُكل ايران است. مساحت اين تاالب تا جايى كه در ايران قرار دارد، دو بزرگ ترين تاالب استان خوزستان و يكى از بزرگ ترين تاالب هاى سود 

 

در مصاحبه اى مى گويد: از كارشناسان شركت ملى نفت ايران، كه نخواسته نامش فاش شود، اين بدين معنى است، كه كار توليد نفت تازه آغاز شده است. يكى است. در اين منطقه، ٥٩ حلقه چاه نفت در حال فعاليت هستند و نفت چين تاكنون بر قسمت شمالى اين تاالب خشك شده متمركز طبق گزارش ها، فعاليت شركت نفت ايران و هم چنين شركت ملى 

در استان خوزستان خبر داده و گفت: كارون عنوان كرده است. او هم چنين از تغييرات شديد آب و هوايى فعال حوزه ى محيط زيست، در همايش بررسى پيامدهاى انتقال آب  اين سخنان را ناصر كرمى، اقليم شناس و ١٣٩٥، نيز شده است. بنا بر نظرسنجى شهردارى اهواز، در هفدهم خرداد در خوزستان، بلكه در سال هاى اخير حتا در كردستان و آذر بايجان باعث هر از چند گاهى توقف جريان زندگى توده هاى كارگر، نه تنها ترافيك، فلزات سنگين و آلودگى هاى نفتى ناشى از استخراج نفت اين منطقه و آلودگى هاى عمومى ناشى از دود و ذرات كارخانجات، منطقه به خوبى دليل آن را دريافته اند. بادهاى توام با ذرات خاك هاى مساله ى اصلى پيامدهاى فاجعه بار آن است؛ فاجعه اى كه توده هاى كوچكى از اين تاالب بزرگ ايران و عراق باقى نمانده بود. در اين جا، نفتى با هزينه ى كم عمل كرده است و تا سال ٢٠٠٠ جز بخش بسيار نيز در خشك كردن اين تاالب بزرگ با هدف دست رسى به منابع نشان مى دهد، كه نه فقط دولت سرمايه دارى ايران، بلكه دولت عراق فعاليت شركت ملى نفت ايران در اين منطقه است. تصوير ماهواره اى  البته اين كامال بر خالف تاريخ 

 پيش از اين نيز گزارش اداره ى ملى 
 National Oceanic and Atmospheric) نشان داده بود، كه بسيارى از نقاط زمين اقيانوسى و جوى آمريكا (Administration, NOAA سرمايه را برمال مى سازد. از ابعاد فجايع آن ها چيزى كم نمى كند و فقط شاالرتانيسم حاكمان ايران، عراق، كويت و تركيه، گناه را به گردن يك ديگر مى اندازند، اين ميان، از اين كه مسئولين دولت هاى سرمايه دارى منطقه اعم از به اين ترتيب، دماى بدن از آستانه ى تحمل انسان باالتر مى رود. در دما و رطوبت باال، بدن انسان نمى تواند با تعرق خود را خنك كند. و در منطقه ى خليج فارس شرايطى را پديد خواهند آورد كه به خاطر روند كنونى، گرمايش زمين و تابستان هاى فوق العاده گرم و شرجى سكونت شدن اين مناطق در آينده مى گردد. بنا به اين تحقيق، با ادامه ى روى آن ها گذاشته است. اين روند باعث بيابان زايى كامل و غير قابل جزو مناطقى هستند كه به نظر مى رسد گرمايش زمين تاثير زيادى ايران، به خصوص مناطق غربى و جنوبى ايران (سواحل خليج فارس)، ثبت  شده شان را در مقايسه با زمان مشابه سال هاى قبل داشته اند و و سطوح درياها در اوت ٢٠١٥ (مرداد/شهريور ١٣٩٤) گرم ترين دماى
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از ٢٢ سد و ١٩  آن بيش  بر اساس  تركيه، كه  آناتولى در  و با وجودى كه در ايران آمار درست و دقيقى در باره ميزان آلودگى جهان را در بر مى گيرد، را نيز بايد در نظر داشت.كم نيست. هر چند عوامل عمومى آب و هوايى، كه تغييرات آن همه در منطقه (كه شامل ايران، كويت، عراق و اكنون سوريه مى گردد) سرمايه، يعنى از جنگ رژيم ايران و عراق) مى رسد، در بيابان زايى اكنون به ٣٦ سال پى در پى (به اندازه ى طول عمر جمهورى اسالمى فاجعه ى هوايى بيش تر است. نقش جنگ هاى طوالنى منطقه، كه باعث خشكى تاالب هاى تركيه و مسير اين دو رود بزرگ و گسترش طرح برق  آبى در حوزه ى آب ريز دجله و فرات ايجاد خواهد شد، پروژه ى  اما گزارشات جسته  منتشر نمى شود  آن  تاثيرات  و  نتايج  و  جمله درباره ى داليل آلودگى هواى اهواز نوشت: خبرگزارى «فارس» در گزارشى كه در پاييز سال ١٣٩٠ منتشر كرد، از گريخته ى ارگان هاى رژيم حداقل بخشى از واقعيات را برمال مى كند. هوا 

سپرى سال گذشته تنها هر سال ٢٠٠ روز از هواى پاك برخوردار بوده اند بنا به گزارش سايت ها در دى ماه سال ١٣٩١، ساكنان پايتخت در ده  هشدار  شرايط  در  يا  و  ناسالم  هواى  در  را  روزها  مابقى  كرده اند. در دى  ماه سال پيش (١٣٩٣)، مشاور وزير بهداشت حكومت و 

ايران («ايرنا») گفت: كرمانشاه در چهارم تير ماه ١٣٩٤ به خبرگزارى جمهورى اسالمى تهران جان باخته اند. اداره ى امور آزمايش گاه محيط زيست استان اسالمى اعالم كرد، كه در طى يك سال ٤٤٦٠ نفر بر اثر آلودگى هواى 
و و يك روز هم در وضع بحران قرار داشت. سازمان هوا شناسى استان روز رسيد، كه ٢٢ روز آن در وضع هشدار، يك روز در وضع اضطرار همين شهر، در سال گذشته، مجموع روزهاى ناسالم كرمانشاه به ٢٤اطالق «وضعيت بحرانى» است. طبق گزارش اداره ى محيط زيست در مترمكعب «وضع اضطرار» و از اين ميزان بيش تر است كه مشمول ١٠٠ تا ٢٥٠ ميكروگرم «شرايط هشدار»، از ٢٥٠ تا ٣٥٠ ميكروگرم در هواى هر شهر تا ١٠٠ ميكروگرم در مترمكعب طبيعى است. از استانداردهاى سازمان محيط زيست سرمايه در ايران، مقدار ريزگردها  الزم به توضيح است، كه طبق  گرد  غلظت  ميزان  گذشته،  بهمن  ماه سال  كرد،  اعالم  براى ساكنان نواحى اطراف چشم، سرطان ريه ، بيمارى هاى پوستى، تنفسى و فشار خون از ديگر شدت تهديد مى كند. به گفته ى اين ارگان، مشكالتى چون سوزش اروميه» گفت: با خشك شدن درياچه، ريزگردها سالمت مردم را به خشك شدن درياچه ى اروميه انجام نشده، اما «ستاد احياى درياچه ى كردند، كه با وجودى كه تحقيقات كاملى از ميزان ضايعات ناشى از هم چنين مقامات دولت سرمايه دارى ايران در تير ماه ١٣٩٤ اعالم غبار در برخى شهرهاى استان خوزستان به ٦٦ برابر حد مجاز رسيد. خوزستان  اين واقعه ى زيست محيطى  است. به گفته ى اين نهاد: در نتيجه ى توفان هاى نمك، بيابان زايى و گسترش ماسه ها انجاميده عالوه بر اين موارد، خشكى درياچه ى اروميه به مهاجرت ٧ ميليون نفر بزرگ ترين درياچه ى داخلى ايران است. پيامدهاى 

زندگى  اين نكته نيز مهم و گفتنى است، كه توده هاى مردم سيستان  از خوزستان  دورتر  كيلومتر  كه صدها  اين  با  بلوچستان  استاندارد مى كنند، از آلودگى هوا و افزايش غلظت گرد و غبار منطقه به شدت و  برابر   ٣٥ به  هوا  آلودگى  ميزان  نيز  جا  اين  در  و خشك شدن درياچه ها و تاالب ها كه با شتاب ادامه دارد. وقوع اين علت همان است، كه در مورد خوزستان و آذربايجان گفتيم، يعنى  زمان فصل بادهاى ١٢٠ روزه، حاال به بيش از ١٥٠ روز رسيده  است. سرمايه مى گويند از ١٨ سال پيش آلودگى هوا شديدتر شده و مدت جهانى رسيده و طوفان هاى شن فاجعه مى آفرينند. مسئوالن دولت مى نالند.  بلوچستان  و  فارس، خوزستان، سيستان  استان هاى  در  بين رفتن سيستم آب رسانى رود هيرمند احداث شده است. اين سدها، آبى را كه به درياچه ها و جمله رودخانه هاى استان فارس و خوزستان و در افغانستان بر روى چنين اند: در دهه هاى اخير تعداد زيادى سد بر روى رودهاى ايران از ديگر مناطق ايران نيز پديده ى تازه اى نيست. مهم ترين عوامل آن فاجعه ها  از  را محدود مى كند. هدف اصلى از ايجاد سدها (كه عموما به وسيله سطح آب زيرزمينى شده است و اين به نوبه ى خود منابع آب تاالب ها عميق براى برداشت آب از عمق زمين (جهت كشاورزى) باعث كاهش قنات ها و در عوض برداشت آب از آب هاى سطحى و حفر چاه هاى تاالب ها مى ريخت، مهار مى كنند. 
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كشاورزى صنعتى انرژى يكى از ارزان ترين و بى دردسرترين تكنيك هاى توليد انرژى چرا سپاه و ساير سرمايه داران چنين مى كنند؛ زيرا اين سيستم تامين آن فقط افزايش رنج و بدبختى توده هاى ميليونى كارگر ايران است. شيميايى مختلف، پديده ى پيچيده اى به وجود آورده است كه حاصل دود كارخانجات، آفت ُكش هاى كشاورزى و فلزات سنگين و مواد دنبال مى آورند. بيابان زايى هم راه با آلودگى هاى ناشى از ترافيك، گسترش هر چه بيش تر مى گردند و هجوم عظيم تر ريزگردهارا به محيط اطراف از بين مى رود. در مقابل، بيابان ها و شوره زارها دچار مسير طبيعى رودها امكان سرسبزى و تاثير اكوسيستمى رودخانه ها بر (يكى از عوامل خشك شدن قنوات). و سوم اين كه، با خشك شدن هزاران ساله ى خود مخازن آب اين مسيرها رفته رفته خشك مى شود هدر رفتن آن مى گردد. دوم اين كه، با جلوگيرى از عبور آن در مسير به اين معنى، كه اوال تجمع آب در يك مكان باعث شدت تبخير و در هم ريختن تعادل آب در محدوه هاى وسيع جغرافيايى مى شود.  سد، كه با هدف تامين انرژى و كشت صنعتى انجام مى شود، باعث انرژى الكتريكى و آب براى كشت هاى صنعتى وسيع است. ايجاد و از طريق سرمايه  گذارى هاى سپاه پاسداران انجام مى گيرد) تامين  زيرا  است؛  اين حوزه  در  به هيچ حاضر به هيچ ميزان چشم پوشى از سودهاى نجومى حاصل كاربرد بين بخش هاى مختلف سرمايه در جريان است. وحوش سرمايه دار كه براى دست رسى افزون تر به آن، رقابتى ژرف و جنگى بى امان سرمايه دارى تشنه ى آب، اين ماده ى خام ارزان قيمت است؛ ماده اى براى صاحبان سرمايه  بها نيستند. سرمايه داران و دولت هاى آن ها  پديده هاى كه جهان را به مجموعه اى از هولوكاست هاى محيط زيستى مختلف سطحى و زيرزمينى آب ها نيستند. اين ماهيت سرمايه دارى است، عنوان در فكر برنامه ريزى مبارزه با آلودگى هوا، از بين بردن ذخاير اين كاالى كم  تبديل شدن  تخريب هوا،  آلودگى و  است.  آفت ُكش ها، سرمايه مشاهده مى كنيم. سرمايه با هدف دست يابى به سود انبوه تر غذايى، كشاورزى صنعتى، توليد انرژى و ساير حوزه هاى پيش ريز كه همه جا، در همه ى منافذ هستى سرمايه دارى، حوزه ى توليد مواد بقاى اين روابط توليدى و تبديل شدن همه چيز به كاالست. چيزى طبيعى هوايى به عوامل خانمان برانداز، نتيجه ى قهرى موجوديت و تبديل كرده  توسط  كارگر  توده هاى  كردن  مسموم  كار  به  و كردن اين كاالها به سر مى برد و در پهنه ى اين رقابت تا چشم كار پيش ريز خود در رقابتى سخت بر سر مواد خام و هر چه كم هزينه حساب گازهاى ُگل خانه اى و غيره است. سرمايه در همه ى حوزه هاى براى انسان و طبيعت زنده، تخريب آب ها، آلودگى هوا، افزايش بى افزوده هاى شيميايى به غذا، استخراج عظيم نفت و مواد كانى مضر دست  سازمان ها  نقش  اين جا  در  مى سازد.  قربانى  را  بشريت  مخفى مى كند  و  پوشاندن  در  سرمايه دارى  دولت هاى  مختلف  است؛ ارگان هاى  مهم  بسيار  كارگر  توده هاى  مصيبت هاى  اصلى  علت  به خورد تمامى تالش شان طبيعى جلوه دادن، فورموله كردن در قالب ارقام زيرا آن ها وجود واقعيت اين تخريبات را نمى توانند منكر شوند، ولى كردن  ذرات توده هاى كارگر بدهند. و محاسبات و در نهايت اين كه اين آش كشك خاله را  تاثير  روى  بر  سراسر جهان  در  وسيعى  تحقيقات  اكنون  شده است. در برخى پژوهش ها، گروه هاى بزرگى از مردم با داشتن بيمارى هاى مغزى در حال انجام است و گزارش هاى مفصلى منتشر آالينده ى موجود در هوا بر روى بروز اختالالت، ضايعات و انواع هم 

به زندگى و عوامل محيط زيستى آن ها در اين پژوهش ها در نظر گرفته و يا بدون پيشينه امراض مغزى مورد آزمايش هستند كه ژن ها، نوع  دارد،  وجود  نيز  كننده  محدود  عوامل  اين جا  در  البته  اين مجبورند براى زمان هاى دورتر از اين به محاسبات تخمينى رياضى است ذرات آالينده ى ريز هوا اندازه گيرى مى شود و پژوهش گران طور مثال در آمريكا و اغلب كشورهاى اروپايى در حدود ١٥ سال مى شود.  در  زيستى  محيط  تخريبى  عوامل  حال،  اين  با  جويند.  مى كنند، با سرعت بيش ترى قواى ذهنى خود را از دست مى دهند. به كه در محيط هاى با هواى آلوده به ذرات آالينده و مناطق فقير زندگى پژوهش ها در نظر گرفته شده است و به طور عمومى اشخاص مسن، توسل 
 Mild Cognitive) طور مثال، بدتر شدن تدريجى حافظه ى كوتاه مغز
ديدند. پژوهش گران آلمانى اين نشانه (MCI) را نزد ٣٩٩ زن مسن، كه در Impairment, MCI) يكى از اختالالت ذهنى است. در سال ٢٠٠٨،  بودند،  كرده  زندگى  سال  بيست  از  بيش  معينى  پژوهش گران ترافيك زندگى كرده بودند، ابتالى آنان به نشانه هاى از دست دادن پژوهش نشان مى داد، كه هر قدر اين زنان نزديك تر به جاده هاى پُر محدوده ى  در سال ٢٠١٠،  بود.  بيش تر   (MCI) آالينده ى حافظه ى كوتاه  ريز  ذرات  بين  رابطه  كشف  به  موفق  هاروارد  پژوهشى سرمايه دارى دستاوردهاى خودرا در رابطه با آلودگى هوا به يك سئوال در اين جا پيش مى آيد. اين كه سازمان ها و انستيتوهاى هاى گوناگون براى حد پذيرش (خط قرمز) آلودگى هوا وجود دارد. پيداست كه در ساير نقاط جهان از آمريكا تا چين و ژاپن نيز خط قرمز ديگر دارند، حتا در اروپا نيز هرچند وقت يك بار تغيير مى كند، ناگفته كم تر از ١٠ ميكرون) است. حد نصاب هاى باال در ايران سرنوشتى در اين مورد، غلظت آالينده ى ذرات ١٠ µm (١٠ ميكرومتر يا قطر خود واحد تاثيرگذارى در درجه ى تهديد سالمتى به حساب مى آيند. نظر داشت اين فاكتور كه اندازه ى ذرات (PM, particulate matter) دارد. همين قوانين در مورد ذرات آالينده در هوا نيز صادق هستند، با مورد هر گاز سمى جداگانه نيز عمل مى شود و خط قرمز جداگانه اى قرمز گازها در هر متر مكعب) پايين تر مى آيد. اين طرز محاسبه در سال دارد. هر قدر تعداد دفعات در سال بيش تر باشد، حد نصاب (خط مكعب هوا، µg/m٣) و اين البته بستگى به تعداد دفعات آلودگى ها در گاز هاى مضر نبايد از حد معينى باالتر باشد. (ميكروگرم در هر متر معنى كه هر گاه بحرانى شدن هوا در ساعت در نظر گرفته شود، مقدار بر اساس تعداد دفعات بحرانى شدن هوا در سال تغيير مى كند. بدين حد نصاب و واحد معين در نظر گرفته است. اين حد به نوبه ى خود گازهاى سمى را از ذرات آالينده در هوا جدا مى كند و براى هر يك در اروپا به اصطالح قوانين محيط زيست، براى هواى خارج خانه، داراى محيط زيست متفاوت بودند.ساكن محيط هاى داراى هواى آلوده به بيمارى آلزايمر نسبت به افراد كه نتيجه ى آن خطر ١٣٨ درصد (تقريبا ١,٤ برابر) امكان ابتالى افراد فرد مسن در طول ده سال مورد پژوهش مغزى و روانى قرارگرفتند، و از دست دادن حافظه ى كوتاه سريع تر بود.(٥) در تايوان، ٩٥٦٩٠طورى كه هر قدر هوا آلوده تر به اين ذرات بود، كاهش فعاليت ذهنى ٧٠ سال با ذرات ريز آالينده در هواى محيط زيست آن ها بود، به پژوهش نيز رابطه بين كاهش فعاليت مغز و حافظه ى اين زنان باالى هزار پرستار بازنشسته را سال ها مورد مطالعه قرار دادند. نتيجه ى اين وسيع ترى در سطح سراسرى در آمريكا، وضعيت ذهنى بيش از ١٩ناشى از ترافيك و كاهش حافظه ى كوتاه مغز شدند. در تحقيقات دانش گاه 
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به سالمتى انسان مضر است. آن ها بايد قبول كنند، كه در واقع تضادى بيان كنند. اين مساله ى حياتى، كه هر آلودگى هوا به هر ميزان براى اين سازمان هاى پژوهشى هوا و دولت هاى آن ها فقط يك مساله را فريب كارانه طرح نشده و بنيادى و واقعى است، مى بايست همه ى واقعيت آلودگى هوا، اختيارى، عارضى و بى پايه نيست، اگر اين رابطه نيز به فساد مى كشند؟! اگر رابطه ى اين خط قرمز هاى گوناگون با آلوده به گازها و ذرات مضر براى سالمتى انسان هستند و طبيعت را هوايى كه امروز ما استنشاق مى كنيم از دهه ها پيش بسيار بيش تر و اندازه ها، واقعيت هاى مسلم ديگرى وجود ندارند، كه نشان دهند اندازه گيرى هايى است كه اين ها بيان مى كنند؟! آيا خارج از اين آمارها نيست، كه واقعيت آلودگى هوا چيزى خارج از روابط نسبى يا نوع صور گوناگون و گاهى ظاهرا متضاد منتشر مى كنند. آيا به اين معنى  رفرم نظام، با همان عقل تاريخا فرومانده ى ارتجاعى خود دريافته اند كه حاكم سرمايه دير زمانى است كه خود با درك موقعيت تاريخى اين عقب افتاده ى غيرقابل درمانند. اوال، دولت ها و نهادها و نمايندگان گروه ها يا افراد اما تا چنين هستند و تا چنين مى پندارند، فقط مشتى با رفرم هايى در اين راستا، جانى تازه بر پيكر دم موت آن بدمند. اين دستى بروى ناپاكى هاى سرمايه دارى ايران بكشند. و به اين ترتيب، ايده آل وانمود كرده و با برپايى احزاب سبز و يا برنام هاى مشابه آن ها ميزان آلودگى هوا به اندازه ى ايران نيست، آن ها را الگوى جامعه ى نشان دهند كه از آن جايى كه در برخى از كشورهاى سرمايه دارى خورد ما مى دهد صادق است. در همين رابطه، بسيارى تالش مى كنند باشد، خط قرمز است و اين در مورد همه ى سمومى كه سرمايه به در واقع، فساد هوا اعم از مقدار و هر حد نصابى و به هر ميزان كه سم، كثافت و مواد سرطان زا در هوا آن قدرها هم خطرناك نيست. اصلى اين ارگان هاى سرمايه به توده ى كارگران اين است كه مقدارى مى دانند، كه اين امرى ناممكن در روابط توليد سرمايه دارى است. پيام توده ى كارگر از امراض ناشى از آلودگى هوا نمى باشند. آن ها خود نهادهاى زيربط آن حتا در فكر پااليش هوا و از بين بردن نگرانى هاى فقط براى بازى روى صحنه است. وگرنه هيچ دولت سرمايه دارى و يا دادن آن ها از طرف توده هاى مردم است. لذا، تمامى اين نمايش ها كه هدف از پيش كشيدن آن ها نيز جا انداختن و مورد پذيرش قرار كه حد نصاب هاى نسبى فقط گوشه اى از واقعيت را بر مال مى كنند ذرات، دفعات تكرار آن ها نيز تغيير مى كند. اين به معناى آن است، شيوه ى خاص خود بيان مى كند. و در طول زمان منوط به مقدار اين از سازمان هاى هواشناسى، واقعيت موجود آلودگى هوا را به سبك و صورت تضاد وانمود مى شود فقط عوام فريبى و دروغ است. هر يك ميان اين سازمان ها بر سر فاسد بودن هوا وجود ندارد، آن چه  داده اند.  انجام  را  كار  اين  و  كنند  رفرم را عوض  معناى  انباشت سرمايه، سرعت سقوط نرخ سودها، رقابت بى همه ى حوزه ها از جمله در قلمرو محيط زيست است. سرعت و موحش ترين شبيخون ها عليه هست و نيست باقى مانده ى آن ها در دنيا عقب نشينى در مقابل كارگران نيست، بالعكس فقط سازمان دادن براى بورژوازى، بر خالف گذشته هاى دور، ديگر در هيچ نقطه ى بايد  اين ُكل خزعبالت رفرميست هاى رمانتيسيست بورژوا از منظر دولت ها آن ها نيز با توحش تمام چنين مى كنند. ثانيا، و به همين دليل هم، بحران از دولت ها و احزاب بورژوازى مى خواهند كه چنين كنند و امان سرمايه ها، شتاب بازگشت بحران ها و كوبندگى بى سابقه ى هر ابعاد عظيم  رسالت  است.  استجاب  غيرقابل  و  مردود  سرمايه  حاكمان  و 

در بدن ربط دهند. در حالى كه آالينده هاى هوايى در پژوهش هاى امراضى نظير پاركينسون، MS و آلزايمر را به وجود تركيبات اين عنصر ارگان ها مى گردد و مسموميت عصبى و مغزى از عوارض آن است) بافت هاى حفاظتى مغز و جنين عبور مى كند، باعث صدمات در اين امراض ويروسى، چربى زياد و انتشار آلومينيم در بدن (اين عنصر از تاكنون سعى كرده اند با انگشت گذاردن بر روى عواملى نظير ژنتيك، و هند نباشد، بهتر نخواهد بود. پژوهش ها و پژوهش گران بسيارى هوا و آلودگى هاى آن در كالن شهرهاى ايران نيز بدتر از شهرهاى چين برابر استانداردهاى خود ارزيابى مى كند. ناگفته پيداست، كه اگر وضع سازمان بهداشت جهانى (WHO) ميزان آلودگى هواى آنها را ٣ تا ٦مى برند. در شهرهاى هند و چين وضع از اين بدتر است، طورى كه در سراسر جهان، ٥٠ ميليون انسان از امراض پاركينسون و آلزايمر رنج محيط زيستى قرار گرفته اند!وجود اين روابط نبوده كه كارگران اكنون در چنين شرايط اسف انگيز قهر طبيعت هستند و رابطه اى با شيوه ى توليد سرمايه دارى ندارند و يا تمامى اين پديده هاى ويران گر اجتماعى، امورى طبيعى و تصادفى و هم مى توان زندگى سالمى داشت! گويا بايد كارگران قبول كنند، كه اين محور چرخ مى خورد، كه گويا با حفظ روابط توليد سرمايه دارى نه قادر به طرح هيچ راه حلى هستند. ُكل اورادبافى اينان عجالتا حول مى گويند نه هيچ توضيح علمى براى فجايع محيط زيستى است و اما حتا پژوهش گران ظاهرا غير وابسته به نظام بايد بدانند، كه آن چه تا هر روز به شكل تاره اى از فريب كارى و دروغ پردازى دست يابند. و هم رفرميست هاى عوام فريب اپوزيسون نما فرصت خواهند داشت در صور اين جنگ سراسرى ندميده است، طبيعتا هم حاكمان سرمايه دنبال كرد. تا زمانى كه چنين نشده است و تا وقتى كه جنبش كارگرى اين جنگ را با جهت گيرى آگاهانه ى ماركسى محو كامل كار مزدى يك راه بيش تر در پيش رو وجود ندارد. بايد عليه سرمايه جنگيد و نمايد. تا جايى كه به توده هاى كارگر دنيا (از جمله ايران) برمى گردد، سالخى شده ى كارگر را وصله و پينه چالش كاهش نرخ سود خود هيچ هزينه اى نيست، كه هر روز بايد بخش تازه اى از زندگى ديروز هزينه است و سرمايه در شرايطى است كه نه فقط حاضر به پرداخت است. پاسخ به توهمات توده هاى كارگر نيازمند سنار و سى شاهى ببين، كه حتا دكان اين توهم آفرينان پاسدار خويش را هم تخته كرده سرمايه دارى توده هاى كارگر از سر سرمايه بوده است. اما سرمايه را جماعت تاريخا فريب كارى و خلق توهم براى رفع خطر جنبش ضد 
 Degenerative brain) احراز مى كنند. هر چند هنوز نمى توان فهميد، كه اين ها جديد مكان مهمى را در بروز امراض مغزى (diseases ميزان آغاز كننده ى روند توليد اين امراض هستند و يا شتاب دهندگان آن تضعيف  و  تشديد  در  همواره  كه  عللى  جمله  از  در تاثير ذرات آالينده بر ارگان هاى بدن نقش دارند، گذشته از محتوى مى باشند.  بزرگ  ذرات  به طورى كه  آن هاست.  اندازه ى  ذرات،  به شيميايى  و  ريه شده  تنفسى موجب سرفه و عكس العمل  مى بااليى راه تنفسى به پايين عبور نمى كنند، در عوض ذرات بسيار ريز ظريف عصبى وارد مغز مى گردند. اگر ذرات درشت از قسمت هاى پايين ريه نفوذ مى كنند ذرات از اين هم كوچك تر از طريق مجارى بيرون پرتاب مى شوند، در حالى كه ذرات كوچك تر به حفره هاى ابتداى دستگاه   (ultrafine particles) ظريف تر  بسيار  و   (fine particles) را آغاز كنند كه سرانجام آن به امراض پاركينسون و آلزايمر خاتمه توانند از مجارى باريك عصبى به مغز راه يابند و به اين ترتيب سفرى
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٢١ مكزيكوسيتى زندگى مى كنند، نشانه هاى زوال حافظه (Dementia) گازها را نشان داده است. حتا سگ هايى كه در خيابان هاى پُر دود آالينده ى ناشى از ترافيك قرار گرفته اند، مغز آن ها آثار اين ذرات و مى يابد. در آزمايش بر روى موش هايى كه در معرض گازها و ذرات  با  شهرى  مكزيكوسيتى،  در  كه  پژوهشى  در  مى دهند.  بروز  ديده شد.(٦)  كرد؛ زيرا اين جا براى اولين بار تغييرات ژرف و نشانه هاى عفونت اين پژوهش دريچه ى جديدى بر روى علم تشخيص امراض مغزى باز تكنيك دوربين MR بر روى ساختار مغز آن ها انجام گرفت. نتيجه ى پژوهشى قرار گرفت، كه بر روى سگ هاى اين شهر و به وسيله ى فلزى از مهم ترين اجزاى هواى اين شهر هستند. اين اجزا مورد توجه را دريافت مى كند، اوزون زمينى، ذرات آالينده، باكترى ها و ذرات تقريبا هر ساله جايزه ى پُر افتخار كثيف ترين شهر جهان از نظر هوا ميليون جمعيت، ٣,٥ ميليون اتوموبيل و كارخانجات بسيار، شهرى كه را  آلودگى هوا در سگ ها  با  اتباط  در  آلزايمر  و  گرفتند، است. سگ هايى كه در مكزيكوسيتى (در نيز  بيمارى زوال عقل در سگ ديده شده را بيش تر ظاهر سازد. از اين گذشته، قبال در طول عمر خود عوارض امراض مغزى سگ طوالنى تر از موش عمر مى كند و فرصت اين را مى يابد، كه مغزى  قرار  مطالعه  مورد   (٢٠٠٥ بى سال  بينى آن ها توجهى به اتفاقات اطراف نشانه ى فراموشى از فعاليت كم ترى برخوردار بودند و  و  مغز  كالبدشكافى  بود.  و آن ها  مغز  و سلولى  بافتى  بزرگ  تغييرات  در نابودى مى رفت، از وجود عوامل مهمى در هم چنين مركز بويايى آن ها، كه به سوى از  مى كرد.  حكايت  آن ها  زيست  (Scar) محيط  نشانه هاى جوش گاه  آن ها  دچار انسان بين ٥ تا ١٢ ميليون است و بى جهت نيست كه اين حيوان بويايى است. سلول هايى كه شمارشان در بااليى است، كه شامل ٢٢٠ ميليون نورون ديده شده بود. سگ داراى قدرت بويايى آلزايمر و پاركينسون در كالبدشكافى انسان از ضايعاتى حكايت داشت، كه در امراض بينى  آن  از  قبل  ولى  مى شود،  عقل  زوال  و  آلزايمر  امراض  بيمارى ها حس بويايى و بروز جوش گاه در محوطه دستگاه بويايى، در امراضى عارضه ى كاهش حس بويايى مى گردد. چنين نشانه اى، يعنى كاهش دچار  اين  از آن كه  انسان قبل  نزد  پاركينسون  و  آلزايمر  را مانند  بويايى  كاهش قدرت  است. پزشكان  ديده شده  كنند  قرار پيش رفت  توجه  مورد  پاركينسون  و  آلزايمر  بروز  عاليم  شناسايى  روى در مدت ٥ تا ١٠ سال گزارشات مكرر علمى بوده است، كه هر يك خصوص ذرات آالينده در هوا متمركز كنند و نتيجه ى اين تالش ها كه عده اى از پژوهش گران توجه خودرا بر روى هواى آلوده و به هواى آلوده قرار دارند و چنين عوارضى را نشان مى دهند، باعث گرديد هم مربوطند. پژوهش ها بر روى سگ ها و موش هايى كه در معرض اين دو را كشف كرده اند، بدون اين كه بدانند چرا و چگونه آن ها به مى دهند، بدون آن كه علل اين كاهش را بدانند. آن ها فقط رابطه ى براى  بر  انجام شده  كالبدشكافى هاى  در  مى كنند.  تاييد  را  اجساد كودكان خيابانى شهر مكزيك در مقايسه با هم ساالن آن ها از ديگرى 

از مرگ سلول ها است. بدون شك جمع مى شوند و ارتباط آن ها را متوقف مى كنند، مشاهده شده است. كه در فاصله ى تماس هاى بين سلول هاى (سيناپس Synapse) مغز باالى آميلوييد پروتيين (Amyloid beta آميلوييد بتا)، پروتيين هايى نقاط ديگر، كه كم تر مورد هجوم آالينده ها بوده اند، نشانه هاى مقدار  آلزايمر و پيش  پوشش پُر ترافيك و آلوده ترين مكان ها،  شب و جهان در شرايط مشابهى زندگى مى كنند. يعنى در كالن شهرهاى در مورد كودكان خيابانى بررسى كنيم. اوال اين كودكان در سراسر اثرى ديده نشده است. الزم است ابعاد ضايعات مغزى را به خصوص نزد كودكان شهر مكزيكو، كه در شرايط متعادلى زندگى مى كنند، هيچ بخش هاى مختلف آن، را مختل مى كنند. حال آن كه از اين پروتيين ها وجود مى آورند كه ارتباط سلول هاى مغز، يعنى انتقال اطالعات بين سلولى انباشت مى شوند، چيزى به نام پالك (Senile plaques) به سلول هاى عصبى حركت مى كنند و هنگامى كه در مركز ارتباط بين وجود آمده غير ممكن خواهد بود. پروتيين هاى آميلوييد به راحتى در هنگامى كه سلول هاى عصبى مغز بميرند، ديگر درمان مشكالت به اين آغاز روند  هيچ  مى گذرانند.  را  خويش  مكزيكوسيتى، بهداشتى و دارويى ندارند. بنابر اين، مانند روز  در  خود  طبقه اى هاى  با يا مسايل ژنتيك آن ها ندارد. تنها دليل بروز عوارض مغزى آن ها هيچ ارتباطى با دارو هم  آلزايمر و زوال مغز در آن ها،  كودك خيابانى اين است: است. تعريف سازمان ملل متحد سرمايه از كودك خيابانى بودن شان در شهر مكزيكو وجود سن اندك شان، فقط شرايط زيستى عولرض 

بهزيستى  مى كند: ايران نيز كودكان خيابانى را چنين تعريف سازمان 

گونه امكانات اوليه ى زيستى، در معرض تمامى آسيب ها از جمله است، بلكه به خاطر همين شرايط و محروميت فاجعه بار آن ها از هر كارگر جهانى هستند، كه نه تنها شرايط كنونى زيست آن ها بدترين به هر حال، كودكان خيابانى فقيرترين و بى حمايت ترين بخش طبقه ى مى كند، بسيار كم در آفريقا مى توان يافت. در آخرين سرشمارى سال ٢٠٠٩) براى امراض مغزى كودكان فراهم و ُكل عواملى كه يك كالن شهر مانند مكزيكو (با ٢١ ميليون جمعيت در نظر داريم يعنى محيط زيست آلوده با ترافيك باال و كارخانجات و كودكان فقير در آفريقا وجود ندارد، بلكه عواملى كه ما در اين جا آلودگى هاى آن ها سر و كار دارند. اين البته به آن معنى نيست، كه فقر بدان معنى نيست، كه آن ها در شهرهاى بزرگ با صنايع، ترافيك و آسيا، آمريكاى التين و ديگر مناطق است) زندگى مى كنند. اما اين مناطق آفريقا هنوز تعريف خانه چيز ديگرى غير از كشورهاى ديگر آفريقا جمعيت بااليى از كودكان طبق رسوم بيرون خانه (در بعضى  البته در اين جا، موارد استثنايى نيز و جود دارد در 
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٦٦ در سال، كرمانشاه با ٧١٠ ميكروگرم بر متر مكعب ذرات آالينده در شهرهاى ايران از تهران با ١٦٥ روز هواى ناسالم، دود گرفته و تاريك اين متن گفته شد، نياز به توضيح نيست كه شرايط مشابه كه در كالن مخرب آن بر سالمتى توده مردم نمى كنند، اما با توجه به آن چه در زيستى آن حتا سكه ى سياهى خرج پژوهش تخريبات هوا و اثرات با وجودى كه دولت سرمايه در ايران و موسسات رنگارنگ محيط رقم نسبت به سال ١٩٨٣ سه برابر گرديده است.حاضر بيش از ١,٥ ميليون كودك خيابانى شمارش شده است. اين دارند. در آمريكا، طبق آمار سازمان مربوط به اين كودكان، در حال ايرلند ١٠٠٠، تركيه ٦ هزار و روسيه ١ تا ٤ ميليون كودك خيابانى در اين منطقه جهان دارد.) در اروپا، هلند ٧ هزار، فرانسه ١٠ هزار، ميليون در برزيل به سر مى برند. (برزيل بيش ترين كودك خيابانى را خيابانى ٤٠ ميليون بوده است. از اين رقم، ٢ ميليون در مكزيكو، ٧ تخمين يونيسف و بانك توسعه ى بين المللى (١٩٩٦)، شمار كودكان ميليون كودك خيابانى در ايران وجود دارد. در امريكاى التين، طبق شرايط اجتماعى و اقتصادى مشابه هستند، تخمينى بزنيم، بيش از يك ميليون را مطرح مى كنند! اما اگر در مقايسه با ساير كشورها، كه داراى كودكان خيابانى وجود ندارد. منابع مختلف ارقامى بين ٢٠ هزار تا ٢ هزار، از جمله اين آمارها هستند. در مورد ايران هيچ آمار دقيقى از از ٢١ هزار در سال ٢٠٠٣ به ٨٠ هزار در سال٢٠٠٧، بنگالدش ٦٧٠ هزار، پاكستان ١,٢ تا ١,٧ ميليون، فيليپين ١,٥ ميليون (١٩٩٨)، ويتنام دهلى نو، ١ ميليون در كلكته و ١ ميليون در مومبايى)، اندونزى ١٧٠ در جهان را به طرز نجومى باال ببرد. هند ١١ ميليون (١ ميليون در نيست، نمى شويم. عواملى كه كافى است تا ارقام كودكان خيابانى خصوص بعد از بحران ٢٠٠٨ و عواقب آن كه هنوز پايانى برايش مهم ديگر نظير افزايش مشكالت زندگى توده هاى كارگر جهان، به تعداد اين كودكان نيز افزايش يافته باشد. ما در اين جا وارد عوامل اما همين سازمان تخمين مى زند كه با توجه به رشد جمعيت جهان مربوط به اين كودكان در هيچ سازمان و انيستيتو دولتى ثبت نيست، تعداد دقيق آن ها را ذكر مى كند. يونيسف مى گويد، كه اطالعات سال بعد نيز همين تعداد را ارائه مى دهد و در توضيح آن مشكل بودن كودكان خيابانى سراسر جهان را ١٠٠ ميليون تخمين مى زند و ١٤ است. سازمان يونيسف در سال ١٩٨٨، يعنى ٢٨ سال پيش، تعداد سازمان ملل سرمايه)، سازمان بهداشت جهانى (WHO) منتشر شده كه از طرف سازمان هايى نظير يونيسف (بخش كودكان و نوجوانان از اين محال است. حال به آمارى تقريبى در سراسر جهان مى  پردازيم، زيستى همين ضايعات و ابتالئات را داشته باشند. استنتاجى ديگر غير زد، كه هم طبقه اى هاى آن ها در ساير نقاط جهان نيز در شرايط مشابه عوارض وخيم مغزى ناشى از آلودگى هاى هوا هستند. مى توان تخمين است، نتيجه مى شود كه با وجود سن پايين شان در معرض تهديد از بررسى اى كه بر روى اين كودكان در شهر مكزيكو به عمل آمده انواع بيمارى ها و در بحث مشخص ما عفونت هاى مغزى قرار دارند.  با  در سال، شهرهاى خوزستان  روز   ٤٦ طوالنى  مدت  در  از اصفهان دم كرده زير دود ترافيك، كارخانجات و گرد و سيستان و بلوچستان كه آلودگى آن ها ٣٥ برابر استاندارد بين المللى شهرهاى اطراف درياچه ى رو به زوال اروميه تا هواى شهرهاى استان برابر حد مجاز بين المللى از آالينده ها در هوا، آلودگى هوايى شديد هوا  سرمايه دارى در هنر استتار فقر و فالكت طبقه ى كارگر پيش رفتى غبار، مى توان نتايج بسيار تكان دهنده و اسف بارى را به دست آورد. است، 

كرده  خود  بيمارى زايى  و  محيطى  زيست  صدمات  استتار  از  ايجاد تالش هايى براى محيط زيست مى شود، چه سازمان ها و انستيتوها شد، از ابتدا تا انتهاى نوشته ها حرف از انسان دوستى و اين كه چه در تمامى گزارشات و پژوهش هايى كه در سطور فوق از آن ها بيان است. شايد خنده آور يا در واقع بيش از حد چندش بار باشد، كه بيش  را نيز راحت كرده است و دغدغه ى هيچ ريالى از حجم عظيم اضافه حاجت به بيان است! در نتيجه، خيال خود را حتا از بابت تحقيقات استتار تخريبات محيط زيستى ندارند؛ زيرا چيزى كه عيان است چه جهانى است. در اين گذر، سرمايه دارى ايران و دولت آن حتا نياز به سرمايه دار و دولت هاى همه ى كشورها و وجه مشترك بورژوازى آن چه سرمايه بر سر توده هاى كارگر دنيا مى آورد، كار روتين طبقه ى ميان است! پرده كشيدن بر روى ابعاد فالكت طبقه ى كارگر و همه ى براى توده هاى كارگر ايجاد مى كنند! و مانند اين خزعبالت صحبت به از آلودگى هوا مى كاهند! چگونه شرايط زندگى بسيار مرفه و سالمى مى گردد، چگونه مسئولين دولت هاى سرمايه از ميزان تخريبات ناشى و محافل و مجالسى براى نجات بشر با بودجه هاى نجومى  اين  ايران  كارگران  است.  نداده  به خود  را  كار  اين  به  كهكشانى تر چيز تحت كنترل است. آن چه حياتى است، اين است كه سرمايه ها و رشد قارچى آن ها با عوام فريبى به كارگران پيام مى دهند، كه همه سرمايه داران اروپا و آمريكا با دولت ها و سازمان هاى محيط زيستى رنگ آن است. جمهورى اسالمى سرمايه به گونه ى خود عمل مى كند. بى رحمانه از پيش پا برداشته شود. اين ملودى سرمايه در هر شكل و و نبايد مانع توليد سود شود، هر مانعى سر راه اين كار مى بايست خوب مى دانند، كه در روابط توليد سرمايه دارى هيچ چيز نمى تواند ارزش ها  چه  هر  سودها  و  يابند  افزايش  پُر خروش تر  چه  نظام روسا و مديران با وضع قوانين مورد نياز، سالمت آب و هوا و جامعه سودآفرينى سرمايه، قربانى گردند. در منطق آن ها، سياست مداران، به شكل هاى مختلف از جمله با هجوم بيمارى هاى همه نوعى مولود هست، چه غم اگر ميليون ميليون كارگران دنيا و زن و بچه هاى آنان گردند. اگر چنين شود كه تاريخ سرمايه دارى چنين بوده و هم چنان هر  به همان صورت كه تالش مى كنند  اينان  آن توليد و گسترش آلودگى هاى مرگ بار محيط زيستى جزء اليتجزاى كاالهاى مورد مصرف ما را هم امرى بسيار طبيعى جلوه مى دهند! هوايى كه ما استشمام مى كنيم، وجود سموم و كثافات در غذاها و بردگى را واقعيتى ابدى جلوه دهند وجود آالينده هاى بيمارى زا در را تضمين مى كنند!  منظر صاحبان سرمايه،  از  است.  مصرفى محصول، چه در پروسه ى توليد و سامان پذيرى، دست خوش مصرفى نيز دارا باشند. در كشاورزى سرمايه دارى حفظ همين ارزش مبادله همه چيز است، اما كاالها براى اين كه مبادله شوند، بايد ارزش الزمى كه در آن ها نهفته است، داد و ستد مى گردد. در اين جا، ارزش يعنى توليد سرمايه دارى، محصول كار انسان ها بر اساس كار اجتماعا ُكل اين پديده الزم است. در اقتصاد كااليى و فاز عالى تكامل آن، در زمينه ى استفاده ى دفع آفات نباتى در ايران، توضيح مختصرى از غير اين صورت، بشريت است كه بايد قربانى گردد.دو راهى سترگ ايستاده است، يا سرمايه دارى بايد نابود شود و يا در ُرخ داد تاريخى عظيمى  كه امر كارگران دنيا است. تاريخ بر سر يك دولت اش، اين است. بحث بر سر تغيير ريشه اى اين وضع است. شود، انسان است. منطق سرمايه در هر شكل برنامه ريزى، نظم و نوع چه بايد پا برجا ماند، سرمايه ها و سودها است و آن چه بايد قربانى پروسه ى ارزش افزايى سرمايه 
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توسط كشاورزى و شرط حتمى حصول بيش ترين اضافه ارزش ها يا سودهاى ياد شده جزء اليتجزاى پروسه ى ارزش افزايى سرمايه در حوزه ى حداقل ممكن مى رساند. در يك كالم، توسل به كاربرد بى مهار سموم توليد مجدد را دور مى زند، كه ميزان ضايعات و خسارت ها را به از سموم دفع آفات را پيش مى گيرد، او با اين كار نه فقط هزينه هاى تحمل هزينه هاى باز توليد محصول مورد هجوم آفت ها، راه استفاده اين مخاطرات را تشكيل مى دهند. فارم دار سرمايه دار براى فرار از مخاطرات زيادى است. آفات گياهى مهم ترين و تاثيرگذارترين بخش  كاال  توليد حداكثر  بر  كار سرمايه  شالوده ى  است.  قارچ ها، صنعتى سرمايه دارى، به استفاده ى گسترده از سموم دفع آفات گياهى سرمايه دارى استوار است. تضمين همه ى اين ها در انباشت كشاورزى سرمايه، مرغوبيت حتى المقدور كاال و قدرت رقابت حداكثر در بازار حداقل نيروى كار، كاهش افراطى هزينه ى اجزاى مختلف بخش ثابت دل خواه  هرز،  علف هاى  جوندگان،  حشرات،  است.  خورده  تشكيل مى دهند، كه جهت حفاظت پارچه، چوب، افزايش بازدهى گياه و طول عمر محصول به كار مى روند. دسته ى دسته تقسيم مى شوند. گروه نخست در كشاورزى جهت حفاظت و مورد حمله قرار مى گيرند. اين سموم از نظر حوزه ى مصرف به دو هستند كه توسط سموم توليد شده ى كمپانى هاى كشاورزى و شيميايى باكترى ها، كرم ها، پارازيت ها و حتا عنكبوت ها و پرندگان موجوداتى گره  را موادى  كتاب كشتى هاى بزرگ به كار گرفته مى شوند(Impregnating agents). لباس، كفش، چادر، رسوبات آب در حوض تصفيه خانه ها، قايق و دوم  جلد  دو  در  كه  مطالبى  تمامى  كشاورزى،  حــوزه ى  طبقه ى را به سوء مديريت و عدم مديريت و از اين قبيل عناوين نزد بخش بى اطالعى و يا چنان كه در بين بورژوا ليبرال ها متداول است كه آن مصرف و مضرات آن ها منتشر نمى كند. اين نه از روى ندانم كارى، سرمايه هيچ نوع گزارش رسمى و قابل استناد در زمينه ى انواع، مقدار ميوه و گياه با استانداردهاى بين المللى خوانايى ندارد؛ و سوما، دولت سياه استفاده مى كنند؛ دوما، مقدار استفاده در هر هكتار و يا كيلوگرم از محصوالت توليد شده ى اروپايى به اصطالح سفيد و هم از بازار انواع قديمى تر و مضرتر آن به كار مى رود و سرمايه داران ايران هم مورد ايران مو به مو صادق است. با اين سه تفاوت كه در ايران، اوال «سرمايه دارى و فاجعه ى آلودگى محيط زيست» توضيح داديم، در در  ُكل  سوى  از  آگاهانه  بلكه  كنند،  مربوط  سرمايه  طبيعى و زيستى آن ها، تا حد معينى روشن است. من در اين جا در حوزه، توده ى كارگران مصرف كننده ى كاالهاى كشاورزى و محيط كاربرد آفت ُكش هاى نباتى و تاثيرات مخرب آن ها بر كارگران اين خوب خودرا به طبقه ى حاكمه عرضه كند! ابعاد فجايع محيط زيستى، دنبال صندلى خالى در اركان قدرت مى گردد تا به اين ترتيب، مديريت با اين هدف از سوء مديريت و عدم مديريت حرف مى زند كه به آن بخش از بورژوازى كه با اين علم و كتل وارد ميدان مى شود، تنها داشتن سطح زندگى آن ها، الگوى تمامى بورژوازى دنيا است. لذا، مسلح اسالمى سرمايه در كنترل جامعه، سركوب كارگران و پايين نگه از هيچ بورژوازى و دولت آن ها ندارد. برنامه ريزى رژيم تا دندان بهتر در عرصه هاى بين المللى و رقابت با ديگر سرمايه داران هيچ كم كسب ارزش اضافى هرچه بيش تر در واحد زمان و كسب موقعيت كه روزمره بر آن ها روا مى شود. وگرنه همين طبقه در برنامه ريزى ديد تيز بين طبقه ى كارگر از فجايع و جنايات محيط زيستى است، سرمايه دار و دولت آن ها دنبال مى گردد و علت آن نيز دور نگداشتن حاكمه ى 

با حتا پرتقال و سيب استفاده مى شود، مى دانيد. اين ماده تاثيرات مخرب كارى ها نظير گوجه فرنگى، كرفس، خيار، سيب زمينى و بادمجان و آن زير آب است. به طور مثال، ديازينون Diazinon را كه در صيفى اين به معنى مشاهده ى نوك كوه يخى است، كه دامنه ى عظيم فجايع روزنامه ها و وسايل ارتباط جمعى افشا مى شوند، بسنده مى كنم. اما زمينه ى استفاده از آفات نباتى و گسترش آن به ذكر مواردى كه در  حتا  بچه دار شدن  كاهش ظرفيت  هم چنين  و  عصبى  سرمايه مى زنيم تا تخمينى از فجايع مشابه در ايران به دست آيد. نهاد گسترش آفت ُكش ها سرى به برخى از تحقيقات سازمان هاى اروپايى از جمله برنج استفاده مى شود. جهت آشنايى با دامنه ى استفاده و هند، اسپانيا و ديگر سرمايه داران توليد كننده ى محصوالت كشاورزى براى خودكشى استفاده مى شود. اين سم كشنده در كشورهايى نظير انبار شده مصرف مى شود، شنيده ايد كه از جانب برخى به عنوان سم (Aluminium phosphide)، كه براى جلوگيرى از آفت زدگى برنج و يا حتما درباره ى قرص برنج، كه تركيب خطرناكى از فسفيدهاست مقدار بسيار كم آن مى گردد، به طور وسيع در ايران استفاده مى گردد. هورمونى، 
http:// معروف دولتى سرمايه در حوزه ى محصوالت غذايى در اروپا

 www.efsa.europa.eu/(European Food Safety Authority خود را به دروغ مسئول حفاظت مواد غذايى اين قاره معرفى ( EFSA ،نشسته اند! گويا القا مى كنند كه گويا راستى، راستى صاحبان سرمايه و دولت هاشان از آن سال به بعد، اين ليست سال به سال طويل تر شده است و چنين را در آزمايش بر روى محصوالت گياهى مورد نظر قرار داده است. كشاورزى، بودجه اى دريافت داشته و در ليست خود ٩ زيست ُكش بوغ و كرنا اعالم داشت كه جهت كنترل زيست ُكش ها در محصوالت انسان و جانوران است. اين ارگان، در سال ١٩٩٦، با علم و كتل و مى كند، اما در واقع صادر كننده ى جواز هجوم سرمايه دارى به طبيعت به سوك  انسان ها  متوجه سالمتى  نيز مثل همه ى حوزه هاى ديگر حيات كنترل اين مواد نيست، زيرا اين ارگان ها خود صادر كننده ى جواز پراكندگى همين مواد دستور كار قرار مى گيرد. ماجرا به طور قطع توسط سازمان هاى مختلف در جهت نشان دادن ميزان گسترش و اين مواد صادر مى شود و هم زمان از سوى ديگر انجام آزمايش هايى هيچ چيز بى معنى تر از اين نيست، كه از يك سوى جواز استفاده از و در صورت مشاهده خطر حكم به ممنوعيت توليدش صادر مى كنند! در مزارع سرمايه دارى فورا ماده ى مشكوك را مورد تحقيق قرار داده اين ها به محض مشاهده ى عوارض بيمارى زاى سموم مورد استفاده براى مخاطرات  دادن استفاده هستند. در اين جا  هدف  با  عوام فريبى  صرفا  دارد  جريان  چه  آن  عظيم سرمايه دارى،  تراست هاى  به  نظام،  اين  به  اعتماد  قابل  و  عقاليى  نمونه كشاورزى، به توليد كنندگان زيست ُكش ها و دولت آن هاست. در چهره ى  هزار   ٧٧ از  بيش  شد،  منتشر   ٢٠١٣ سال  در  كه  كارگران، توت فرنگى، گوشت خوك، و گوجه فرنگى متمركز بود. گزارش به سفيد، تره فرنگى، ساالد، شير، هلو، گالبى، غالت (گندم، جوو ذرت)، مى گرديد، معرفى شده است. گزارش بر روى موادى نظير سيب، كلم (sample) در سراسر اروپا كه شامل ٥٠٠ محصول غذايى مختلف تحقيقاتى  فقط  زيست ُكش ها  گسترش  كه  مى دهد،  نشان  در سبزى و صيفى جات، ٣٠١ براى خشك بار (فندق، گردو، بادام و هجوم قرار مى گيرند. به طور ُكلى، آثار به كارگيرى ٣٢٨ زيست ُكش همه ى آن هايى كه اين محصوالت غذايى را مصرف مى كنند، مورد خانواده ى آن ها و محيط طبيعى اطراف مزارع را آلوده نمى كند، بلكه وضوح 
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مخرب (Cocktail effect) را مى توان به روشنى مالحظه نمود. نكته ى بسيار اين پژوهش ها، افزايش تصاعدى تاثير زيست ُكش ها بر يك ديگر از چندين زيست ُكش در هر واحد محصول وجود داشته است. در در تحقيقات تاكنونى مشاهده شده است. در يك سوم نمونه ها، بيش غيره)، ٨٨ در رابطه با انواع غالت (گندم، انواع جو، ذرت و برنج)  هورمونى  تاثيرات  كه  هستند  زيست ُكش هايى  ديگر،  كار در همه ى كشورهاى اروپايى يكى نيستند و از اين ارقام نمى توان مى برد. نكته ى قابل توضيح در ارقام باال اين است، كه مواد زيست ُكش سرطان زا، عقيم ساز و هورمونى در سموم دفع آفات مصرف شده نام اين گزارش، انگور را يكى از بدترين محصوالت به لحاظ وجود مواد دارند. اين ها سال به سال از نظر تعداد و شكل مولكولى تغيير مى كنند. مهم  به  اروپا  ماده ثبت شده در  مبادله يك سان و بخشى ديگر نباشد. از اين گذشته، كاالهاى توليد شده ى خودرا داراست و ممكن است بخشى از اين ليست با بقيه ى كشورها مى رود. به اين دليل ساده، كه اوال هر كشورى ليست ثبت شده ى نتيجه گرفت كه حداكثر فقط ٣٢٨  هم  با  اروپا  تمامى  در  پاكت كشاورزى  يك  خاطر،  همين  به  بسيار متشكل از ميوه، سبزى، آرد، صيفى جات و مى شوند.  حجم  محتوى  مى تواند  پاكت گوشت  همان  زيست ُكش هاى  از  ديگر زيادترى  يك كشور  با  قياس  در  ماده ى اين جدول، دانمارك ١٥٢، سوئد ١٦٢، هلند تركيب مواد داخلى و خارجى است). در كه در همين فصل معرفى شده، گوياى بارز باشد (گزارش سازمان مواد غذايى سوئد محصوالت   ٢٩١ فرانسه  و   ٢٣١ آلمان  توليدات شيميايى را در اين سال مورد استفاده قرار ٢١٧،  مورد  در  وضع  اين  ــد.  يعنى داده ان است.  صادق  نيز  ايران  ديازينون خارجى، اروپايى و چينى، استفاده مى كند. فارم دار ايرانى از آفت ُكش هاى داخلى و كشاورزى  حشره ُكش  نمونه،  طور  بازودين به  نام هاى تجارتى  با   (Diazinon) كه از همان ماده ى فعال شيميايى ،(Basudin, Diacap) شامل ١٢٩ ماده ى ثبت شده است. كوچك ديگر وجود ندارد. از گروه حشره ُكش هاى فسفر آلى است. مصرف آن را داشته باشد، قابل دست رسى است، منتها اندازه هاى نيستند؛ زيرا اين ماده در اندازه هاى مختلف براى هر كه موردى از متوقف شد. البته اين بدين معنى نيست، كه افراد قادر به كسب آن استفاده مى شد، ولى بعد از اين تاريخ فروش آن براى مصارف خانگى ذكر است، كه اين حشره ُكش تا سال ٢٠٠٤ در خانه ها در آمريكا با تركيبات گوناگون و درصدهاى مختلف تشكيل شده است. الزم به و دياكاپ (Insecticides) اين حشره ُكش ها
 Organophosphate  ١٩ نسل قبلى اين زيست ُكش ها شامل دو گروه است) Carbamate insecticides (٥٨ زيست ُكش) و insecticides
 acetylcholinesteras كاربرد منجر به عرق زياد، درد پهلو، عدم تعادل، نفس تنگى و تغييرات و سبب سردرد، گيجى، ترشح زياد بزاق، تهوع، استفراغ و در ادامه ى منتشر مى شوند، به راحتى وارد پوست و ُشش كارگران زراعى شده روى سلسله اعصاب اثر مى گذارند. چون به صورت پودر و اسپرى زيست ُكش) هر دو اين گروه از طريق هورمون

اين سال) در شالى زارهاى توليدات كشاورزى ايران استفاده مى شود و از ضربان قلب مى شود. اين سم به ميزان بسيار زياد (٣ ميليون ليتر در  است.  پرندگان  و  آب زيان  براى  سموم  خطرناك ترين  و جمله  صيفى جات  ميوه جات،  نگه دارى  و  كشت  در  اتفون خشك بارها به كار مى رود، در پوست گياه و ميوه نفوذ مى كند، لذا حشره ُكش  باالى  مصرف  ديگر،  مورد  نمى رود.  بين  از  آن ها  شستن  آوردن با  عمل  به  بخشيدن  سرعت  براى  ايران  در   (Ethylene) ماده از سال ٢٠٠٦ در اروپا براى عمل آوردن ميوه جات به كار مى رود. و موجب تغييرات هورمونى در بدن انسان و جانوران مى گردد. اين و در طبيعت به اكسيد اتيلن تبديل مى شود كه ماده اى سمى، سرطان زا كه به هورمون گياهى نيز معروف است، در اثر اكسيده شدن در بدن ديگر محصوالتى كه دير به عمل مى آيند، استفاده مى شود. اين ماده، گوجه فرنگى و ديگر صيفى جات، موز و حتا سيب زمينى و دختى و
Neonicotinoids مورد ديگر، استفاده وسيع از نئو نيكوتينوييدها از گروه

 Nitenpyran، Imidchloprid، نظير:  موادى  شامل  كه  است، 
 Chloth ianid in،  Acetamipr id، هستند Dinotefuran و Thiametoxam سلسله ى به  حمله  طريق  از  همگى  و 
 Acetylcholine receptors حشرات و مختل كردن آن عمل اعصاب، يعنى Nicotinic به هستند،  جا  بر  پا  بسيار  آن ها  و پرندگان را مى كشند انسان تاثيرات مخرب دارند. زنبور عسل و تغيير باقى مى مانند. روى دستگاه هاضمه ى طورى كه چهار سال در خاك زراعى بدون مى كنند.  بشر  محوسازى  پروسه ى  همه  بودن اين ها  زنده  و  زندگى  ُكل  ساختن  سوداندوزى قربانى  آستان  در  كارگر  به نابودى زندگى ميليارها انسان دست خواهد زد. بازتوليد خويش و از همه مهم تر تنگ تر شدن امكان انباشت سرمايه اين سيستم و روابط توليدى زير فشار تنگناها، تناقضات و معضالت چنين تغييرى به زودى انجام نگيرد، و چه بسا هم اكنون دير باشد، نگه دارى طبيعت برقرار گردد. مسلما اگر واقعى تمامى انسان ها و بر پايه ى حفظ و شود و روابطى مطابق نيازها و خواست هاى است، كه روابط سرمايه دارى به زير كشيده انبوه تر سرمايه است. وقت آن فرا رسيده ميلياردها 
آن  زيستى  محيط  وحشت ناك  عوارض  و  منطقه  و براى توده هاجنگ هاى  توليد  روند  كاالها،  جانب  از  زيست  محيط  تخريب  به  كه تاكنون  آنست،  وقت  پرداخته ايم.  سرمايه دارى  متعارف  ايران سيستم را از تجارب جديد برخوردار كردند، مى گذريم. به جنگ هايى كشته)، كه در دل خود فجايع انسانى و محيط زيستى پروراندند و اين با نزديك به ٤ ميليون كشته) رواندا، فلسطين و ويتنام (با ٣ ميليون كره (٤,٥ تا ٧ ميليون كشته)، كنگو (يكى از طوالنى ترين جنگ ها جنگ هاى امپرياليستى و خان مان برانداز اول و دوم و نيز جنگ هاى بُعد ديگر اين سيستم منحط، فرسوده و مخرب را بررسى كنيم. از جامعه گردانى  با ظهور قدرت حاكمه ى اسالمى  مى پردازيم، كه آغاز آن ها 
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عليه يكم شهريور به داخل خاك ايران يورش آوردند. در اين جنگ، رژيم ١٩٢ فروند هواپيماى جنگنده ى نيروى هوايى ارتش عراق در سى و كرد و ايران و نيز نيروهاى دولت اسالمى ايرانى استفاده شد.عراق از گازهاى خطرناك شيميايى توسط دولت عراق عليه توده هاى شروع مى شود و هنوز ادامه دارد. در جنگ جنايت كارانه ى ايران و  شيميايى  سالح  از  جنگ ها  تاريخ  در  نخستين بار  براى  فروند خليج فارس، خسروآباد، خرمشهر، پادگان حميديه و عقبه هاى جنگ شكست اوليه، در خطوط مقدم شهر فاو، سواحل اروندرود، دهانه ى به كارگيرى اين سالح مرگ بار را به نمايش گذاشت. عراق پس از مناطق آبادان، مريوان و تپه هاى شرقى شلمچه، مرحله ى جديدى از با به  كارگيرى سالح هاى شيميايى عمل  كننده بر سيستم اعصاب، در «نى خزر» از سالح شيميايى استفاده كرد. در  سال ١٣٦١،  دولت عراق منطقه ى عمومى «ميمك» در استان ايالم و در محورهاى «هالله» و با استفاده از بمب هاى فسفرى حمله كرد. در همين  سال، عراق در به منطقه ى «بياندره»، بين مثلث سقز، بانه و مريوان در استان كردستان، غيرنظاميان و عليه محيط  زيست استفاده كرد. در  سال ١٣٥٩، عراق صدام  چهار   ،١٣٦٦ تير  هفتم  در  كرد.  استفاده  شيميايى  سالح  گاز از  تن   ٥٥٠ حاوى  دوقلو،  شيميايى  بمب  شش  عراقى  احمر عراق (در سال ٢٠١٢) اعالم كرد: از سال ها، براى نخستين بار ياسين المعمورى رييس جمعيت هالل جنگ هيچ آمارى از كشته ها و زخمى هاى عراقى منتشر نشد، اما پس بمباران و اضمحالل توده هاى كارگر عراق، شركت كرد. در دوران كردن محيط طبيعى زيستى آن، و چه در رقابت با دشمن خود در كردن تمامى شرق كشور به جوالن گاه واحدهاى نظامى خود و منهدم عليه توده هاى كارگر ايران در شكل كوبيدن بر طبل جنگ و تبديل گروه هاى سياسى مى دانست، به همان نسبت رژيم صدام صبعانه بر كه جنگ را موهبت خدايى در تجهيز نظامى و جنگ عليه توده ها و اين ها فجايع ثبت شده يك طرف جنگ است. رژيم نوپاى اسالمى، «خردل آرسنيك دار»، معروف به گاز «خردل كثيف»، را به كار بردند. هواپيماى 
همه ى جنگى طبقه ى حاكمه ايران در تمامى دوران بعد از جنگ ايران و اين جنگ در دست نيست، اما يك نكته را نبايد از ياد برد و آن حالت مسكونى بود. با وجودى كه هيچ گزارشى از تخريبات محيط زيستى نظامى در جبهه، و ١٦ هزار نفر غيرنظامى در جريان بمباران مناطق  آخرين آمار رسمى ايران، ١٩٠ هزار كشته  در  سرمايه  اسالمى  جمهورى  فعال  دخالت  است.  بعد با هدف كسب امتيازات سياسى و عراق  به  ارزش هاى جنگ هاى منطقه از اين  انبوه  تقسيم  در  بهتر  موقعيت  كسب  به محيط زيست در آن دارد و اين بزرگ ترين عامل تخريب محيط زيست است. هر جامعه ى رژيم در منطقه تاثير مستقيمى بر افزايش شدت استثمار كارگران ايران بدون چشم انداز اقتصادى هيچ معنى نمى دهد. لذا، سياست تهاجمى افزوده و تقسيم سود سرمايه بود؛ زيرا اهداف سياسى و استراتژيك استراتژيك جهت  نظر بگيريد، تهاجم  تخريبات همه بيش تر مى باشد. ُكل سرمايه دارى قرن بيست و يكم را با اواسط جايى صبعانه و طبيعت برانداز است كه شدت استثمار در آن جا از سرمايه دارى را كه در  ميزان  كه  ديد  كنيد، خواهيد  مقايسه  بيستم  قرن  اواخر  و محيط زيستى، محيط كار، حوزه ى توليد كاالهاى غذايى، حوزه ى و  مصرفى  كاالهاى  از  اعم  ُكلى  طور  به  كاال  توليد  انرژى،  ميزان صبعانه تر در جهت كسب اضافه ارزش توليد  به همان  سرمايه اى، 

زيست طبقه ى حاكمه ايران (اعم از جناح مسلط، اصالح طلب و حتا الييك است، كه پيامدهاى تخريب زيستى دارد. به همين گونه، شركت فعال  محيط  تخريب  موجب  منطقه  جنگ هاى  در  سكوالر)  گرفتن كشورهاى سوريه، عراق، يمن و لبنان به طور مستقيم و شقاوت عليه و  هيچ  به  حيوانات،  آن ها،  زيست  محيط  كارگر،  بر كار مزدى رو سفيد مى كند، هيچ شدن انسان، بى اهميت شدن تمامى استثمار وحشيانه ى كار، بربريت دو هزار سال پيش را در مقابل روابط معيارهاى زندگى و كار در ايران شده است. آن چه كه در رابطه با توده هاى  گزاردن  ارزش  انسانى،  روابط  طبيعت،  از  اعم  او  اين عمل در كويت آغاز گرديد (گزارش هاى كنونى بر اين امر تاكيد دارند، كه كويت ادامه يافت و با به آتش كشيده شدن بيش از ٦٠٠ چاه نفت فعال آمريكا و حاميان اروپايى او براى بيرون راندن ارتش صدام از و عراق، جنگ كويت يا خليج بيرون آمد. در جنگ خليج، كه با شركت در شقاوت آن بر انسان و كارگران قرار دارد. بارى، از دل جنگ ايران كه جمهورى اسالمى سرمايه بر طبيعت و محيط زيست روا مى دارد، حيوانات، زندگى و محيط طبيعى آن ها است. بنيان تمامى بى رحمى ارزش هاى  نيز در  آمريكا  بلكه نيروهاى متحد  عمدى بشكه) نيز به خليج فارس ريخته شد، كه در نوع خود در تاريخ تخريب شد) طول كشيد تا مهار شود. ٥٥٠ هزار تُن نفت خام (٦ تا ٨ ميليون شد كه چندين ماه (هشت ماه، ششم نوامبر ١٩٩١ آخرين چاه خاموش شركت فعال داشتند)، در مجموع ١,٣ ميليون تُن نفت خام آتش زده نه فقط ارتش صدام،  كردن  (غرق  است  نظير  بى  عمد  طور  به  زيست  جنگى كشتى هاى نفتى، باز كردن شير تانكر هاى نفتى بنادر و لنگرگاه هاى محيط  جنايات  دادگاه  براى  «تحقيق  كميسيون  كه  چنان  كه: نفت).  كرد،  وارد  را  اتهام  اين  بين المللى» 

درباره ى سياست هاى آمريكا در منطقه ى خاورميانه گفت: سابق دادگسترى آمريكا، در گفت وگو با شبكه ى تلويزيونى «الميادين»  و يا رمزى كالرك، وزير 

آورده، برده يا در معرض خطر جدى قرار داده. اگر به عراق امروز نگاه كنيد، تحريم ها به تنهايى ده ها هزار كودك عراقى زير پنج سال را از بين در محاكمه ى او در مورد جنگ خليج (در ژانويه ى ١٩٩١) مى گويد: كالرك، وزير سابق دادگسترى آمريكا و رييس وكالى صدام،  به بار  نتيجه ى خشونت و ويرانى كه جنگ  (PAH) اكسيدهاى ازت، گوگرد و گاز كربنيك تمامى فضاى منطقه نفت خام حاوى ذرات دود، فلزات سنگين، پلى ارومات هاى مضر هزار تُن بمب بر سر توده هاى عراقى فرو ريخت. دود ناشى از سوختن آمريكا عمليات نظامى مهيبى در عراق به  راه انداخت و فقط ده ها شده اند. اين جنگ تمام زيرساخت هاى اقتصادى عراق را نابود كرد. حدود چهار، پنج ميليون نفر از روال عادى زندگى شان به  ُكلى دور مى بينيد كه در 
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 ،Richard Turco ،٢١٠٠ حدود ٧٠ درصد از تجهيزات ارتش عراق منهدم شد، كه در منطقه ى آمريكايى ٢٥٠ هزار تُن زباله ى نظامى در عربستان بر جاى گذاشت. اعم از كويت و عراق گرديد. تخمين زده مى شود، كه فقط نيروهاى ساختمان ها و شهر ها باعث نابودى ٥٠ درصد از شهرهاى منطقه شهرها گرديد. رفت و آمد حمل سالح هاى سنگين ارتش و تخريب در اين جنگ به كار رفت، موجب مسموميت خاك و آب و هواى خاك كويت جاسازى كرد و ١٢٠ هزار تُن بمب و مواد منفجره كه تشريح شده است. عالوه بر اين ٢,٤ ميليون مين كه ارتش عراق در را آلوده كرد كه در كتاب پژوهش گر امريكايى تانك،   ٣٠٠٠ شامل  تجهيزات  اين  بودند.  پراكنده  Linden and Jernelöv). تجهيزات پرتاب خمپاره و موشك بود. بايد افزود، كه هر تانك محتوى وسيعى   ,١٩٩٩  ICE) است   PCB كيلو  دشت كه در ميادين ريخته شد، ولى فرصت سوختن نيافت، بلكه منجر به و سپس منفجر شده و مواد راديواكتيو خود را پراكنده مى كنند. نفتى بود، كه ابتدا در هدف خود اعم از بتون، زمين و ساختمان نفوذ مى كنند كار بردند، از جمله حاوى اورانيم رقيق (DU, depleted uranium) امراض سرطانى منجر مى شود. بمب هايى كه جت هاى جنگنده به به زمين مى رسد و بر انسان و جانوران صدماتى مى رساند، كه به ترتيب، اشعه ى مضر ماوراى بنفش خورشيد (Ultraviolet) به راحتى است و از طرف ديگر اوزون جو زمين را از بين مى برد و به اين بروم و كلر (Cl, Br) است، كه از طرفى جزو گازهاى ُگل خانه اى جت هنگام شليك موشك استفاده مى شود. اين مواد شامل تركيبات در سوخت جت هاى جنگى جهت جلوگيرى از آتش سوزى در موتور مترادف ١٠ درصد مصرف هالوژن جهان در يك سال است. هالوژن ها نيروهاى متحد ٣٠٠٠ تن گازهاى هالوژن در هوا پراكنده كردند، كه ٣٠٠  در  آن ها  بزرگ ترين  كه  گرديد،  نفتى  درياچه   ٤٥٠ شمالى Burgan به مساحت ٧٢ كيلومتر مربع بود. انتشار گازهاى ناشى از تشكيل  بخش هاى  كويت،  شامل  منطقه اى  در  چاه ها  گرفتن  دارد آزمايش سواحل عربستان و رسوبات كف خليج فارس بعد از خاتمه ى ساحل پيوسته و ١٥٠ كيلومتر سواحل غيرپيوسته گرديد. تجزيه و نفت ريخته شده در خليج فارس و آب راه هاى آن شامل ٦٥٠ كيلومتر شده، كاهش يك تا دو درجه حرارت را در همين مدت نشان دادند. اكتبر ١٩٩١ گرديد. هواى ٧٥٠ كيلومتر دورتر از چاه هاى آتش زده خورشيد كاسته شد، كه به افت ١٠ درجه ى سانتى گراد از فوريه تا اين مناطق گرديد، به طورى كه در مدت معينى ٩٠ درصد از تابش اين گازها و دود، عامل اصلى نرسيدن نور و گرماى خورشيد به زمين سبب تخريبات محيط زيستى زيادى در آب، خاك و شهرها گرديد. هيچ اثرى از اين گازها وجود نداشت. همين نزديكى هواى زمين، از سطح زمين) بود، به طورى كه هواى زمين باالتر از پنج كيلومتر عربستان و خليج فارس در ارتفاع نزديك زمين (يك تا سه كيلومتر آتش  مواد مضر حكايت  باالى  ميزان  از  بعد،  تا دوسال  حتا  هزار جنگ،   ٣٠٠ از  بيش  عالوه،  به   .(World Conservation Union) .حتا پرنده ى دريايى كشته شدند و ٧٥ درصد از اين مرغان صدمه ديدند شدند.  كشته  نيز  دريايى  ريز  حيوانات  درصد   ٩٠ تا   ٥٠ از بين  استفاده  هنگام  پاك سازى  براى  منطقه  رژيم هاى  ٩٠ درصد از سيستم فاضالب، شيرين كردن آب، صدمه ديدند و به آب راه هاى آن وارد كرد (Linden and Jernelöv ١٩٩٩). حدود ضربه هاى بزرگى بر جانوران دريايى و اكو سيستم خيلج فارس و ماشين هاى بلدوزر و شست وشوى با آب داغ هم راه با مواد شيميايى تالش هاى 

محدوديت هاى صدام را وادار به پذيرش خواست هاى خود كنند. از طريق به گروگان زيرا دولت هاى درگير قصد داشتند از طريق فشار به توده ها، رژيم هدف اين محاصره توده هاى ميليونى كارگران و فرزندان آن ها بود؛ كه بعد از پايان رسمى جنگ، محاصره ى اقتصادى عراق آغاز شد و رقيب در جنگ قرار گرفتند. براى توضيح اين مطلب بايد ذكر كرد، در اين جنگ توده هاى ميليونى كارگران به طور وسيع سپر دوجانب جايى كه ٧٥ درصد توده هاى عراق در شهرها زندگى مى كنند، لذا من در ادامه ى جنگ هاى عراق به اين نكته بازخواهم گشت. از آن و عوارض ناشى از مواد راديواكتيو و شيميايى بسيار باال بوده است. منهدم شدند، نزديك شهرها قرار داشتند، ضايعات از جمله بيمارى ها كه تقريبا تمامى كارخانجات عراق و به خصوص صنايع شيميايى كه از مواد شيميايى، بمب هاى اورانيم رقيق وجود ندارد. اما از آن جايى هيچ اطالعات ثبت شده اى از ميزان خسارات و ضايعات انسانى ناشى آواره شدند. ُكل تلفات نيروهاى متحد سازمان ملل به ٣٥٨ نفر رسيد. كه در كشورهاى همسايه آواره شدند. يك ميليون نيز در داخل كشور بين رفتند. در حدود ٥ ميليون آواره ى عراقى حاصل اين جنگ بود، نفر بعد از جنگ بر اثر مين ها، انفجار بمب ها، اپيدمى و گرسنگى از ٣٥٠٠ تا ١٥٠٠٠ توده هاى عراقى بودند، ولى بين ١٠٠ تا ٢٠٠ هزار ريختند. تعداد كشته شدگان در عراق بين ٨٥ تا ١٠٠ هزار سرباز و كه محتوى ماده ى سمى PCB هستند، همگى به رودها و آب ريزها جيوه و كلر آن ها راهى آب رودها گرديدند. ترانسفورماتورهاى برق، ظرفيت ٩٠٠ تُن جيوه در سلول هاى الكتروليز آن ها منهدم شدند و اين دو رود را آلوده كردند. به طور مثال، سه كارخانه ى توليد كلر با تاسيسات، كه در كناره هاى دو رود دجله و فرات قرار داشتند، آب هاى منهدم شد و ٧٥ درصد از تاسيسات برقى آن نيز از بين رفت. اين روز در طول جنگ گرديد. ٢٠٠ كارخانه و تاسيسات شيميايى عراق كويت به ريختن ٥٠ هزار متر مكعب فاضالب به خليج كويت در است (Green Cross International ١٩٩٨). از كار افتادن فاضالب آب شرب را تامين مى كند، حتا تا سال ١٩٩٨ آلوده به سموم بوده طورى كه سيسيتم آب رسانى Umm Al Aish در كويت كه ٤٠ درصد همين دليل سيستم آب رسانى و فاضالب شهرها از كار افتادند، به  دادن،  با گرسنگى  عراق،  ميليونى  توده هاى  با هم راهى گرفتن  از جنگ،  بعد  زندگى جهنمى  با محيط  به زانو در آوردن رژيم صدام آغاز ميليونى مصيبت ديده از جنگ، كه در فاضالب و گند و كثافت ناشى بورژوازى سازمان ملل سرمايه، مسابقه اى ضد بشرى بر عليه توده هاى دارويى هم راه  براى  قرار جنگ بعدى عراق، سوريه، يمن و به خصوص از جانب گروه هاى گروگان گرفته مى شوند، اين تاكتيك در جنگ هاى بالكان، افغانستان، بود. اين جنگى است، كه در آن توده هاى ميليونى به طور وسيع به بين رفتن هزاران كارگر و به خصوص ضعيف ترين بخش آن، كودكان، كردند. مسابقه اى كثيف كه نتيجه ى نهايى آن گرسنگى، بيمارى و از از آن غوطه مى خوردند،  استفاده وسيع  جنگ اسالمى مورد حمايت دولت هاى سرمايه مورد   .(swedish defence research agency, FOI) سرمايه و بازتوليد اين روابط محكوم هستند. كارگران به اين طريق توليد و انباشت سرمايه داشته باشند و فقط به توليد انبوه كاال و انباشت مى دارد. در اين روند، كارگران نبايد هيچ گونه تاثيرى بر پروسه ى كار انجام شده به كارگران، آن ها را در شرايط وابسته به خود نگه با استثمار نيروى كار مزدى زنده است و لذا با پرداخت اندكى از ُكل ادامه ى سياست طبقه ى سرمايه دار با ابزار نظامى است. سرمايه متعارفا گرفت 



٩٨ www.negah1.comنگاه _ دفتر سى ام

عراق براى تهاجم بخش هاى مختلف سرمايه دارى بر عليه يك ديگر تبديل عليه بشريت و خصوصا طبقه ى كارگر منطقه ى خاورميانه به عاملى اعم از طالبان، القاعده، حزب اهللا، حمس و غيره و ادامه ى جنايات شان با نمايان شدن مخوف ترين گروه هاى دست پرورده ى سرمايه دارى، ايران و منطقه وارد قرن بيست و يكم مى شود. قرنى كه آغازگاه آن سرمايه و دولت رقيب، تبديل مى شوند. با اين تراژدى، طبقه ى كارگر كارگر عليه سرمايه، به هيزم بيار سرمايه داران داخلى و دولت آن عليه طبقاتى بين كارگران كشورهاى مختلف، به جاى صف مستقل طبقه ى بين سرمايه داران، به جاى اشتراك طبقاتى عليه سرمايه داران به شقاق و از همه مهم تر تبديل شدن جنگ طبقاتى شان عليه سرمايه به جنگ خود، آواره شدن از خانه و كاشانه، از دست دادن آن حداقل زندگى برنده است. اما اين كارگرانند، كه با از دست دادن هست و نيست مى پردازد. او در تمامى اين جنگ ها كه بر پا مى كند، در كليت آن نيست، كه بابت اشتعال آن و يا بر سر تقسيم عايدات آن در ُكل چيزى مورد تهاجم قرار داده است. در هيچ جنگى اين طبقه ى سرمايه دار در تماميت خود، توده هاى كارگر را هم هيزم اشتعال خود كرده و هم كنگو مى شود، صدها جنگ كوچك را نيز در دل خود داشته است. خاورميانه شامل جنگ بالكان، كشتار رواندا، فلسطين و جنگ طوالنى جنگ هاى جنايت كارانه ى سرمايه دارى پايان قرن بيستم، كه خارج از هيچ گرفته شده و در معامالت جنگى به نابودى كشيده مى شود.اما در جنگ هاى سرمايه دارى حتا وجود فيزيكى توده هاى كارگر به از وجود انسانى خود و تاثيرگذارى بر سرنوشت خود تهى مى گردند.  جنگ  بود،  كم  منطقه  كارگر  توده هاى  براى  اين ها  آن گريدند.  در  كه  كشور،  اين  اقتصادى  محاصره ى  ١٢ سال  قريب  از  به هم راه دولت فقط توده هاى كارگر و فرزندان شان به فقر، بى دارويى و گرسنگى بعد  جهت، آن اين كه در حوزه ى تقسيم قدرت در منطقه نتوانستند با سرمايه ى تنها يك چيز براى آن ها در معامالت بين المللى چالش آور گرديد، و شد و نه كم تر از گذشته براى تجهيز نظامى و امنيتى خود كم آورد. خون خوارش صدام هيچ چيز كم نداشتند، نه از سودهاى انبوه كم كشيده شدند، در حالى كه طبقه ى سرمايه دار آن  اين  به  بيايد.  كنار  آمريكا  سركردگى  به  جهانى  هم چنين (depleted uranium) و فسفر سفيد به طور وسيع استفاده شد. اين سالح ها و بمبئهاى متعارف، از سالح هاى داراى اورانيوم رقيق شده گرديد. در جريان بمباران گسترده ى عراق به غير از به كارگيرى انبوه جنگ عليه صدام با شركت آمريكا و بريتانيا، در آوريل ٢٠٠٣، آغاز قدرت مند  و  غيرنظامى  افراد  روى  مخرب  عوارض  داراى  منتشر شد، تنها در شهر فلوجه ميزان ابتال به انواع سرطان ها چهار برابر آن ها اعتراف كرد. مطابق يك تحقيق دانش گاهى، كه در سال ٢٠١٠ ابتدا به كارگيرى اين سالح ها را انكار كرده بود، بعدها به استفاده از شهر فلوجه را در دست داشتند، استفاده كرد. ارتش آمريكا، كه در و بمب هاى داراى فسفر سفيد براى مقابله با مخالفان مسلح، كه كنترل جريان نبرد فلوجه، در ماه نوامبر سال ٢٠٠٤، ارتش آمريكا از سالح ها ميزان سرطان خون در عراق بيش از هر كشور ديگر در جهان بود. در هم چنان باقى است. در سال ٢٠٠٤ ، يعنى يك سال پس از حمله، عوارض جانبى آلوده شدن با اروانيوم رقيق شده در بعضى مناطق اين سالح ها، منابع آبى، خاك و هوا را در عراق به شدت آلوده كرد. از سوى ارتش آمريكا به حدود پنج برابر افزايش يافت. به كارگيرى فارس حدود ٣٤٠ تُن بود. اما اين رقم در جريان حمله ى سال ٢٠٠٣ محيط زيست اند. ميزان استفاده از اين سالح ها در جريان جنگ خليج سالح ها 

توليد يا از بين رفتند. از ديگر مراكز صنعتى و نظامى آسيب ديده، كه باعث درختان در شعاع صد كيلومترى اين كارخانه شيميايى آسيب ديدند و ملل متحد، كه در اكتبر سال ٢٠٠٣ منتشر شد، بيش از ٤٠ درصد از هزار تن فرآورده هاى شيميايى توليد مى كرد. مطابق گزارش سازمان مدت ها آلوده كرد. اين كارخانه ساالنه حدود يك ميليون و دويست سمى آزاد شد و آسمان عراق و بسيارى از كشورهاى خاورميانه را تا «المشرق»، در سى كيلومترى شهر موصل، حجم عظيمى از گازهاى عراق افزايش داد. با آتش گرفتن مركز توليد فرآورده هاى سولفور آلودگى هاى فراوانى از جمله گاز كربنيك را در هوا و محيط زيست از بنزين، گازوييل و انواع سوخت هاى ديگر توسط ارتش آمريكا، رقمى در حدود ١٤ ميليون بشكه رسيد. مصرف چنين حجم عظيمى يك ميليون و دويست هزار بشكه نفت بود، كه در عرض يك سال به ٢٠٠٨ منتشر شد، مصرف سوخت ارتش آمريكا در عراق ماهانه برابر با زيست عراق را نيز بايد به حساب آورد. مطابق آمارى كه در سال ادوات نظامى مانند هواپيماهاى جنگى، تانك ها و ماشين ها در محيط و مواد شيميايى ديگر بر اثر به كار بردن سالح هاى مختلف يا تردد و فسفر سفيد، انواع مواد ديگر مانند پركلرات موجود در موشك ها در شهر فلوجه و نقاط ديگر افزايش يافت. به جز اورانيوم رقيق شده تولد نوزادان هم راه با نقص عضو و ناهنجارى هاى ديگر به شدت همسايه ى عراق، است. هم چنين بر اثر استفاده از اين سالح ها، آمار عراقى نيز چهار برابر بيش تر از مرگ و مير كودكان در اردن، كشور دوازده برابر رشد را نشان مى دهد. مرگ و مير كودكان در اين شهر شده است. اين ميزان در مورد كودكان زير چهارده سال عراقى حدود  به كارخانه ى  بغداد، مركز تحقيقات آلودگى گسترده محيط زيست شدند، مى توان  كيلومترى جنوب  در سى  «القعقاع»،  از سوى گروه هاى اين انبارها كه يكى از بزرگ ترين مكان هاى نگه دارى مواد شيميايى هسته اى «التويثه» و هم چنين انبارهاى پتروشيمى «الدوره » اشاره كرد. مهمات  در جريان جنگ  بودند،  در عراق  پتروشيمى  به شدت آلوده بر جاى گذاشته بود. زباله ها و پس مانده هاى سمى ارتش آمريكا در حالى عراق را ترك كرد كه پشت سر خود كشورى روزنامه ى «تايمز»، چاپ بريتانيا در سال ٢٠١٠ منتشر كرد، نشان داد زيادى از آلودگى ها و پس مانده ها در عراق باقى ماند. گزارشى كه در محيط آزاد شد. با خروج نيروهاى آمريكايى از عراق نيز حجم شدند. بر اثر اين آتش سوزى ها بيش از پنج هزار تن مواد بسيار سمى مختلف مورد غارت و هجوم قرار گرفتند و سپس تخريب و سوزانده و 
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آلوده شده ى يك كشور جنگ مصرف شده ى ماشين و آهن آالت قراضه در حجم فراوان، تصويرى از بشكه هاى نفت و بنزين گرفته تا اسيد سولفوريك، باطرى هاى  از محيط زيست  از است دهشت ناك  مى بايست  پس مانده ها  اين  پنتاگون،  دستورالعمل  مطابق  به يك معضل بزرگ شط العرب يا اروندرود، كه از پيوستن دجله و فرات شكل مى گيرد شد، بر آلودگى گسترده ى آب ها و رودخانه هاى عراق تاكيد مى كرد. كه توسط روزنامه ى «نيويورك تايمز»، در ماه ژوئن ٢٠١٠، منتشر موجود روى زمين برخالف اين را نشان مى دهند. گزارش ديگرى عراق خارج و در آمريكا به شكل امنى منهدم مى شدند، اما واقعيت زده.  به خليج فارس مى ريزد، براى مردم عراق  به آسيب هاى فراوانى به زمين هاى اطراف و حوزه ى آب ريز آن وارد پيش روى كرده، ميزان شورى آب به حد غيرقابل كنترلى باال رفته و علت شدند، به طورى كه با پس روى رودخانه، آب دريا به درون آن زيست محيطى تبديل شده است. خشك سالى هاى پياپى نيز مزيد بر و  اطراف روى رودخانه هايى كه  است. جنگ دوره ى جديد جنگ هاى خان مان سوز سرمايه دارى با ابعاد محيط آب انجام مى شود.از شهرها و روستاهاى عراق، آب رسانى با استفاه از تانكرهاى سيار از دست رسى به آب سالم و بهداشتى محروم است. هنوز در برخى مطابق آمارهاى دولت عراق، هم چنان يك نفر از هر چهار نفر عراقى دجله و فرات وارد مى شوند نيز تاثير مهمى در اين امر داشته است. شده است. سدسازى كشورهاى  شده  آغاز  تازه  ناشناخته  و  شناخته  امراض  و  ارزش هاى از اين سياست به طور موثر در تمامى طول حيات خود از جانب مى كند. جمهورى اسالمى سرمايه، كه جنگ را موهبت الهى مى داند، به طور فعال شركت دارد و در تخريب محيط زيست نقش بزرگى ايفا رژيم سرمايه دارى ايران با استفاده از تمامى اهرم هاى قدرت خود و زيستى سرمايه دارى خواهد داد. در تمامى اين جنگ هاى خاورميانه، سرمايه دارى منطقه و امپرياليست ها، ابعادى ديگر به مسايل محيط و فاكتورهاى جديدى نظير گروه هاى مختلف ساخته ى دولت هاى سوريه، يمن، ليبى، افغانستان و ادامه ى جنگ در عراق با ابعاد جديد زيستى  در كسب  باج خواهى  اقشار سرمايه دارى جهت  را از كارش جدا مى كند و احساس از شرايط كار، زيست و همه ى ناماليماتى كه روزمره بر سر ما وارد مى آورد، همه ى احساس كوچكى و حقارتى كه در توده هاى كارگر با وجود تمامى سبعيت و تباهى هول ناكى، كه سرمايه بر سر بشريت استفاده كرده است.افزوده و كسب امتياز به طور موثرتر از هر دولت سرمايه در منطقه تمامى  توليد و همه ى مى كند؛ با وجودى كه كارگر  برنامه ريزى  براى  و توان  از شايستگى  او  اين حال نمى تواند ياس در  با  تلقى مى كند؛  او  او را براى دگرگونى اين روابط مجبور مى كند. اين به معناى تالش همه ى وجود او نياز و محروميت است، با اين حال همين شرايط اعتماد به نظم كنونى را موعظه مى كند، فاصله بگيرد. با وجودى كه سرمايه داران و دولت آن ها تقاضاى ترحم، پيروى از قانون و خالصه بايد از رفرميسم و دخيل بستن به راه كارهايى كه در آن عاجزانه از حقيقى عليه سرمايه دارى را قوام بخشد و بر روى پاى خود بايستد، اقتصادى باقى نگه دارد. اما براى اين كه طبقه ى كارگر بتواند نبردى به اعتبار كارگر بودنش، نتوانسته او را در چهارچوب تنگ مبارزات كارگر در هيچ دوره ى طوالنى عمر وى، در هستى اجتماعى او، و و نتوانسته است اما در هيچ كجاى تاريخ چند صد ساله ى طبقه ى زندگى اجتماعى اش را در 

اقتصاد سياسى» صحبت هنگامى كه ماركس از آگاهى طبقاتى پرولتاريا در «خانواده ى مقدس» نيروى طبقاتى خود رسيده است؟! جنبش هاى پراكنده ى خود به مرحله اى از تجمع شورايى و تسلط بر سنديكا پايان يافته و بخش اعظم كارگران آن را جدى نمى گيرند، در كارگر جهانى، در حالى كه دوران حزب سازى و مبارزه در چهارچوب بستن به پارلمانتاريسم و رفرميسم بورژوايى خواهند شد؟! آيا طبقه ى اختاپوس رفرميسم سنديكايى است، يا اين كه اين ها نيز راهى دخيل جنبش مستقل طبقاتى كارگران است، آيا نمونه هايى از گسستن از كنترل دستگاه بوروكراتيك سنديكا و اتحاديه. آما آيا اين ها نشانه هاى مى دهد؛ اعتصابات جسته و گريخته و حتا گاها سراسرى خارج از كاال و خدمات تا بهداشت، درمان و كارگران حوزه ى آموزش، ُرخ در چرخه ى توليد كاال، بلكه در حوزه هاى مختلف سرمايه از گردش اخيرا شاهد عتصابات و توقف چرخ توليد مى شود. اين ها همه نه تنها برزيل، مكزيك و آرژانتين مى بينيم. حتا سرزمين سكوت اروپا نيز را در آسيا در چين، هند، بنگالدش، ايران و در آمريكاى التين، در و ُكال هجوم به روابط توليد سرمايه بزنند. ما اين چشمه هاى اميد سازمان دهى مستقل طبقاتى رسيده اند كه دست به اعتصاب، تظاهرات كارگرى هستند كه، اين جا و آن جا، به اين جرات ،آگاهى و حتا و توقف چرخ توليد و گردش سرمايه استفاده مى كند، اما توده هاى سود سرمايه نيست و به ندرت از اين سالح مهيب يعنى اعتصاب فشار كار تاب تحمل اش به سر رسيده، قادر به توقف چرخ توليد چند درصد قابل توجهى از طبقه ى كارگر جهان، با وجودى كه زير عليه استثمار، روابط كار مزدى و آن چه كه در بر دارد، مى باشند. هر كه كارگران و مبارزات آن ها گوياى اين حقيقت است كه آن ها بر به نيروى خود در تغيير تاريخ تكيه كنند. جواب صريح اين است، بالفاصله اين سئوال را پيش رو مى گذارد كه آيا كارگران مى توانند تالش كرده اند. طرح جنبش مستقل كارگرى از دل مبارزات روزمره، سر راه مبارزات آن ها ايجاد كرده اند، در جهت اين معنى جنبش خود تاريخ خود همواره و على رغم تمامى سدهايى كه سرمايه داران در مستمر جهت ايجاد جنبش مستقل كارگرى است. كارگران در سراسر  «نقد  آثار  از  مقابل مى كند، از واقعى بودن اين آگاهى در تغيير روابط توليد و دگرگونى و ساير دست نوشته هاى قبل  در  چه  آن  كه  مى دهد،  نشان  ما  به  او  مى نمايد.  شروع  طبقات آن  انديش مندان  وسيله ى  به  و  مى گيرد  قرار  كارگر  در جهت توده هاى  فقط  مى شود،  طرح  فلسفه  و  انديشه  به صورت  لذا، حاكمه  و  است.  كارگر  طبقه ى  مصيبت بار  واقعيت خشن و  استوار پوشاندن  بورژويى  طبقاتى  نظام  بر حفظ  زيرا  نيست؛  طبقاتى  پرولتاريا مى تواند وجود داشته آگاهى  نزد  فقط  طبقاتى، كه  آگاهى  بر بشريت است، صرفا يك اعتقاد از جانب ماركس نبود، بلكه بيان و كه تنها پرولتاريا قادر به رها كردن خويش و از اين طريق رهاييت نمى  كند، بلكه در حباب دروغ به سر مى برد. دليل طرح اين مساله حتا آگاهى طبقاتى خود او نيز نيست؛ زيرا او در عالم واقع زندگى تراشى، سياست بافى و ُگم راهى ذهنى را تنها وسيله مى بيند و اين در حالى كه بورژوازى براى پنهان كردن روابط واقعى موجود، فلسفه بلكه در فكر و عمل اش رابطه اى ديالكتيكى و پيوستگى وجود دارد. ُكنش او استوار است. و به همين دليل، اين طبقه نظريه بافى نمى كند، باشد، ناشى از موقعيت او در روابط توليد است و از همين رو بر است.  عليه نظام بردگى مزدى است، مبارزه و آگاهى به مبارزه ى طبقاتى به انعكاس شرايط زندگى طبقه ى كارگر و مبارزه ى روزمره ى او 
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كه طبقه ى كارگر و عموما از باالى سر او. سوسيال رفرميست ها و حتا بشر، بود؛ دخيل بستن به احزاب و گروه هاى خارج از اراده و كنترل به عنوان تنها مبناى تغيير تاريخ و خودرهايى پرولتاريا براى رهايى كارگرى از اتكا به خود، ناچيز شمردن آگاهى طبقاتى و ُكنش طبقه كارگر، صف مستقل آن از اتكا به نيروى خود، چرخش جنبش مستقل در كار خود نيز موفق شدند، همين تهى كردن جنبش مستقل طبقه ى عنوان تنها راه رهايى. آن چه كه سران بين الملل دوم انجام دادند و  بودند  آن  بر  پرولتاريا مى دانستند،  پيش تازان  به دست خود مبارزه و ايجاد صف مستقل كارگرى، بوده و با شدت هر چه تمام تر مى شود و خالصه ايجاد ترديد در طبقه ى كارگر، در به چالش كشيدن درون طبقه برده مى شود و يا علمى است كه به طبقه ى كارگر عرضه كمونيسم از بيرون طبقه ى كارگر و از جانب روشن فكران فرهيخته به دهنده ى آسمانى آن ها را به بهشت موعود رهنمون كند. طرح اين كه كافى است كارگران به تقدس آن ايمان بياورند تا بسان آيات نجات مبناست كه كمونيسم دكترينى است از پيش آماده و تئوريزه شده، كه حزب پيش تاز و ترويج اين قبيل افكار بين كارگران، همگى بر اين كارگران، تشكيل ارگان رهبرى آن ها، دعوت كارگران به پيوستن به اقتصاد سياسى ماركسيستى به وجود آورده است. بردن آگاهى به درون ماركس مجموعه اى از اصول اعتقادى اقتصادى و حتا چيزى به نام كسانى كه خودرا  تنها  كارگر  طبقه ى  آزادى  كه  آن  دارد. حال  كارگران صورت مى گيرد. كمونيسم جنبش توده هاى عظيم كارگرى جريان 

براى خودگردانى كمونيستى فراهم نخواهد شد. هر اين روند به معناى خوددگرگون سازى است و تا اين پويه در جريان و دگرگونى كارگران در روند مبارزه ى طبقاتى در مقياس عظيم است. در مبارزه با سرمايه است، بافرا رفتن از سرمايه، كسب آگاهى طبقاتى  توده هاى كارگر عليه وضع موجود است.او، از عمق شرايط كار و زندگى او، و فرياد اعتراض مستقل و متشكل بلكه واقعيت روز طبقه ى كارگر و مبارزه ى او و از دل جنبش هاى جامعه گردانى كارگرى مى نمايند. بنابراين، كمونيسم يك اتوپى نيست، مبارزه ى روزانه انجام مى دهند، عملى كمونيستى و در جهت پرورش از چرخه ى توليد ارزش اضافى باز مى دارند و حتا اين كار را در با قدرت وارد مبارزه بر عليه روابط كار مزدى مى شوند، سرمايه را بنمايانند، ُكنش طبقه ى كارگر و عمل مستقل اوست. كارگران هر جا سعى داشتند علمى و حاصل آشتى افكار فرهيختگان و جنبش كارگرى چه كه پيش روان انترناسيونال دوم از كائوتسكى، پلخانف تا حتا لنين اتوپى و آرزو كه مى بايست برآورده گردد. كمونيسم بر خالف آن نمى توان صحبتى كرد. كمونيسم ُكنش طبقه ى كارگر است و نه يك ميليونى و خودتغييرى در توده صورت نگرفته باشد، از عمل انقالبى تغيير تاريخ بشريت باشد تا هم زمانى تغيير شرايط و فعاليت توده هاى قدر هم به اصطالح «پيش آهنگ» مجهز به برنامه ى انقالبى، آماده ى نباشد، شرايط 
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به باورمان.به تواعتراف كردم به عشقمن آن بوسه را اعتراف كردم، بر آن بوسه زدم.قبل از آژير پليس هاكه شبى پستان هاى تو را به يادم مى آوردو تپه هاى زودگذر در دوردستكفن پوش مى شودآرامزمين از پشت شيشه هاكه مرا به دوردستى نامعلوم مى برد.قطارى ستتنها نوايى كه ميان اين زمستان مى شنومبرف مى بارد
سرباز و اسلحه در جمجمه دارند.به جاى ترانه و رنگآنان نمى دانند زيبايى چيست.واژه اى مخفيانه.سرودى ممنوعزيبايى لبخندتزيبايى ُگِل ُرز اتاق مانزيبايى بوسه اتهمه ى زيبايى ها زودگذر بودند آه عشق

تيرباران مى كند.بوسه، عشق و باورم راسربازى با يونيُفرمشبرف ميان موهايم ريخته استاكنون
مى دانم 

مانند رنگ سرخ مرگ مان!مانند رنگ سرخ پرچم مانُگل هاى سرخ روئيده انددر مرزى دورترمى دانم

اعتراف
على رسولى
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زير پوست شهر، بدون روتوش

آخر دنيا؛ فاجعه ى حاشيه نشينى در ايران
تنظيم: مريم ناصحى

در خوزستان، خراسان، در حاشيه ى كالن شهرها، كه حتا در كنار روز به روز بيش تر مى شوند. ديگر نه فقط  كوچك  خيل شهرها؛ حاشيه نشين هايى با انبوه مردمانى از زمين مى رويند؛ حاشيه نشين هاى كنار اصفهان و... نيز ديده مى شوند. عين قارچ شهرهاى  با  عاصى،  دل سرد،  نااميد،  امكانات نخنديده است؛ با كودكانى بى رنگ و بى فقر؛ با زنانى محنت زده، كه زندگى بر آن ها مردمانى بيكار و دست و پا بسته در دايره ى خسته،  از  حداقلى  فقدان  در  كه  كجاست؟! و آسايش نمى بينند، لذت نمى برند، و بزرگ رفاهى و آموزشى و بهداشتى، روى آرامش لبخند،  دنيا  آخر  مى شوند؛  پير  چطور نشده،  مردمانش  است؟!  جايى  آخر دنيا را خواهيد ديد!است به يكى از اين حاشيه نشين ها برويد! زندگى مى كنند؟! مى خواهيد بدانيد؟! كافى چگونه 
دوره ى يك تاريخچه ى كوتاه  سه  به  را  ايران  در  اول حاشيه نشينى  دوره ى  مى كنند:  تقسيم  هر مربوط به قبل از اصالحات ارضى است، تاريخى  شهرها،  به  روستاها  از  مهاجرت  حاشيه ى معاش به سوى شهرهاى بزرگ، و عمدتا خود كنده مى شوند، براى يافتن كار و امرار روستاييان، آن ها كه از زمين هاى كوچك مى گيرد. در اين دوره، جمعيت انبوهى از و دگرگون شدن نظام سنتى روستاها شكل از اوايل دهه ى چهل، با اصالحات ارضى چند به ُكندى، آغاز مى شود؛ دوره ى دوم كه  در  و  مى شوند  سرازير  بزرگ هم چنان تداوم دارد، بلكه در درون دوره، نه تنها هجوم روستاييان به شهرهاى و اوايل سال ١٣٥٧ ادامه مى يابد. در اين سال ١٣٤٩ آغاز شده و تا اواخر سال ١٣٥٦ «دوره ى انفجارى» نام گرفته است، از اواخر شهرها ُسكنى مى گزينند؛ دوره ى سـوم، كه تهران، 

پيدايش به حاشيه ى شهرها شكل مى گيرد. كارگرى و فرودستان جامعه از درون شهرها شهرها نيز مهاجرت گسترده ى خانوده هاى  سابقه ى  مشخص تر،  طور  به  پاره اى اما  به  بنا  تهران،  در  اجتماع سال هاى ١٣٣٢، پديده ى حاشيه نشينى به شواهد، به سال ١٣١١ برمى گردد. پس از حاشيه نشينى  نخستين  شد.  مطرح  جدى  شهر شكل  جنوب  گودهاى  را  خانوار تهران تشكيل مى دادند، كه بنا به آمارها تا حاشيه نشين ها  به ١٠٤٥٠  نزديك  و تاسيس شد. نشين، «حلب شهر» است كه در سال ١٣٣٥ جمعيت داشتند. قديمى ترين اجتماع حاشيه شهريور ١٣٥٩  چهل  دهه هاى  در  حاشيه نشينى  شهر پنجاه ابتدا از تهران شروع شد و نخستين رشد  جنوب  در  حاشيه نشين  درآمد اجتماعات  افزايش  كردند.  پيدا  اسكان  شهرى شبكه هاى ارتباطى، و امكان اشتغال، موجب حاصل از نفت، گسترش تاسيسات شهرى و تهران  جاذبه هاى  ايجاد  و  شهرها  ارضى و رونق  از سوى ديگر اصالحات  تحقيقات كرد. يك بررسى گسترده، كه در سال ١٣٥١ مكانيزاسيون، دافعه هاى روستايى را تشديد شد و  و  مطالعات  «موسسه ى  گرفت، توسط  انجام  تهران  دانش گاه  از مشخص مى كند كه ٩١ درصد از سرپرستان اجتماعى  تهران  در  حاشيه نشين  درصد خانواده هاى   ٧٢ كرده اند.  مهاجرت  نريمان به سرعت و در ابعادى گسترده رشد كرده بوده اند. از آن سال ها تاكنون، حاشيه نشينى آنان قبال دهقان و ٥٩ درصد ُخرده مالك روستاها  پيش  چندى  كه  طورى  به  توان مندسازى است،  دفتر  مديرُكل  ميليونى و سامان دهى سكونت گاه هاى غيررسمى مصطفايى،  يازده  جمعيت  وجود  از  و حاشيه نشين خبر داد. هم چنين اسماعيل كشور،  برنامه ريزى  دفتر  سرپرست  زيارتى، 

جمعيت  روستايى،  توسعه ى  به ميزان ده درصد مديريت  ايران را  قالب جمعيت شهرى كشور اعالم كرد.حاشيه نشينان  در  حاشيه نشين ها  اين  از  اين حلبى آبادها و بخشى به شكل شهرك هاى بخشى  بزرگ ترين  شده اند.  ايجاد  به بعثت، از جنوب به خيابان چرم سازى، از به خيابان شهيد سيدجمشيد و پانزده مترى زمين باير بزرگى قرار داشت، كه از شمال شده است. در جنوب منطقه ى شانزده، تكه محالت يا شهرك ها در جنوب تهران واقع آلونكى  از غرب  و  فيروزآبادى  به مسيل  قرار اين بخش، دو شهرك و يك ساختمان ادارى خيابان جوان مرد قصاب محدود مى شد. در شرق  متروك  كوره پزخانه  يك  به  اين ساختمان اقامت كردند، و هم جوار تامين مى كردند. اولين گروهى كه به اجبار آب مصرفى خود را از شهرك هاى شيرهاى آب خشكيده شد و ساكنين منطقه در آن سال به ٣٧ هزار تومان رسيده بود، به علت پرداخت نشدن قبض هاى آب، كه حاشيه نشينان منطقه را برطرف مى كرد؛ اما آب وجود داشت كه تا سال ١٣٦٥ نيز نياز داشت. در اطراف اين ساختمان، شيرهاى متعلق  كوره در اطراف  كارگران  شدند،  تهرانى  اصطالح  براى پزخانه ها بودند؛ كارگرانى كه در نزديكى به  سرپناهى  دنبال  به  خود  كار  اجتماع شهرك ديگر به نام شهيد عراقى و مطهرى زندگى مى گشتند. در كنار اين شهرك، دو محل  خصوصيات  كه  داشت،  منطقه ى ده شهردارى تهران اشاره كرد، كه شهرك ها، هم چنين مى توان به شهركى در ابتدايى دهه ى سى بنا شده بود. ار اين گونه مى رسيد. شهرك مطهرى نيز در سال هاى از آن ها در اين شهرك حتا به بيست سال سر مى بردند، كه سابقه ى سكونت برخى جمعا حدود ٢٧٥ خانوار در اين زمان به آلونك نشين ها را داشتند. در شهرك عراقى وجود 
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 ١٣٢٥ سال هاى  به  آن  پيدايش  آمارهاى جمعيتى سابقه ى  به  بنا  مى رسد.  سال شهرك زندگى مى كردند. در سال ١٣٦٦، جمعا ٢٠٩ خانوار در اين شمسى  پايان  تا  بيات،  آصف  نوشته ى  با شهر تهران زندگى مى كردند. وى در كتاب ١٣٥٩ حداقل يك ميليون نفر در حاشيه ى به  خيابانى»،  «سياست هاى  خود،  سال تحقيقى  در  تهران  سرشمارى  آمار  به  سال ها قرچك و شهريار را هم اضافه كنيم، تقريبا خودسرانه ى ايجاد شده در مناطق ورامين، ٥٩ تاكيد مى كند، كه اگر سكونت گاه هاى اشاره  آن  در  تهران  جمعيت  درصد  چون ١٥  مناطقى  در  و  بودند  اواخر حاشيه نشين  تا  كه  زورآبادها،  و  داشتند، حلبى آبادها  وجود  بعضا  نيز  شصت  و مناطق حاشيه اى در پاك دشت، قيام دشت، شهرك هاى متعددى در منطقه ى شانزده  و هم اكنون نيز بنا به گزارشات، در شهر تهران زندگى مى كردند.دهه ى  بادامك  خليج،  حسن آباد،  در احمدآباد،  و جمعيت ساكن  دارد  همدان، آن ها روز به  روز افزايش مى يابد. امروزه، رامينك وجود  سنندج،  اردبيل،  مشهد،  ايران يزد، خرم آباد، قصر شيرين، زنجان، تبريز زاهدان،  ديگر  از چهل شهر  بيش  و  كرج  حاشيه  نشينان و  كه  شده اند،  يافته اند؛ در شهرك هاى حاشيه اى با ساخت و ساز پنجم جمعيت منطقه ى كالن شهرى تهران بر اساس سرشمارى سال ١٣٧٥، حدود يك آن ها به طور مداوم در حال افزايش است. جزو شهرهايى  در پيش گرفته است. اين جمعيت انبوه به جمعيتى كه با گذشت زمان، روند تصاعدى غيرمجاز و غيرمتعارف سكونت 

البته تهران، كرج، تبريز، مشهد، اردبيل، سنندج، طور عمده در حاشيه ى استان تهران، شهر  مى كنند.  زندگى  زاهدان  و  نيز همدان  كشور  از  ديگرى  شهرهاى  حضور در حاشيه  ولى  دارند،  وجود  جمعيت عموما آمارهاى دقيقى در مورد پديده هايى در ايران تحت حاكميت جمهورى اسالمى، و قابل توجه تر است.آن ها در اطراف اين چند شهر،  پُر رنگ تر حاشيه نشينان  كــار،  كودكان  بيكاران،  اگر چون  اما  ندارد،  وجود  و...  قاليباف، حاشيه نشين  شهردارى دو ميليون نفر حاشيه نشين فقط در اطراف ٨,٥ ميليونى تهران به نظر مى رسد بيش از قلمداد كرده بود، پس با توجه به جمعيت تا ٣٠ درصد جمعيت تهران را حاشيه نشين شهردار تهران، را مالك قرار دهيم كه ٢٥ گفته هاى چندى پيش محمدباقر  نهاد  باشد.  داشته  وجود  تهران، درصدى جمعيت حاشيه ى تهران، در كنار تهران نيز چندى پيش درباره ى رشد ٤,٧ تهران  خود  جمعيت  درصدى   ١,٣ حاشيه نشينان رشد  عمده ى  بود.  داده  در هشدار  مى شود،  گفته  كه  طور  آن  مشهد حاشيه نشينى در آن به سرعت رشد يافته از تهران كه بگذريم، يكى از شهرهايى كه ساكن هستند. اوراق چى ها، خاك سفيد و دره ى فرح زاد شهرك ها يا محالت دروازه غار، لب خط، تهرانى،  شهر  كالن  گراييده،  وخامت  به  بزرگ ترين كالن شهر و  شهر است؛ مشهدى كه  كالن  دومين  و  است  جهان  نفر حاشيه نشين در مشهد وجود دارد! و نشان مى دهد، كه به ازاى هر سه نفر يك ايران نيز به شمار مى رود. گزارشات متعدد مذهبى 

اظهار كرده بود: رييس انجمن مددكاران ايران، چندى پيش حاشيه نشين هستند. حسن موسوى چلك، نفرى اين شهر، بيش از يك ميليون نفر آن در واقع، از جمعيت نزديك به سه ميليون 

از  بسيارى  وجــود  دليل  به  نيز  وجود تبريز  هم چنين  و  صنعتى  با بيش از ٦٠٠ شركت قطعه ساز در آن، يكى كارخانجات  ايران  از چندين محله ى حاشيه نشين است. چندى از مهم ترين شهرهاى مهاجرپذير  كه  كرد،  اعالم  تبريز  شهردارى  از اسكان حاشيه نشينان است. يك سوم جمعيت تبريز، مانند مشهد، محل ٤٥٠ هزار نفر حاشيه نشين هستند. در واقع، جمعيت ١,٥ ميليون نفرى اين شهر، حدود پيش  كه  مى دهد،  نشان  برآوردها  حاشيه نشين به ٤٠٠ هزار نفر حاشيه نشين هستند. يك جمعيت دو ميليون نفرى اصفهان نيز قريب پاره اى  محالت  در  جديد  منطقه ى «حصه» ى اصفهان، حضور مهاجران سورى و عراقى پديده ى  در  به ويژه  از است، كه  يكى  شده اند.  داده  ُسكنى  در اين منطقه اشاره مى كند و مى گويد: شناسايى يك هزار و صد كودك بى هويت خواهران «حصه» در گفت وگو با «مهر» به بى هويت است. يار احمدى، مسئول بسيج معضالت مهم در اين منطقه، وجود كودكان اصفهان 

منطقه ى اين منطقه دامن زده است. بر اساس گزارش به تنش هايى ميان آن ها با ساكنين ايرانى حضور مهاجران سورى و عراقى، متاسفانه،  از  خبرگزارى ها  از  يكى  حضور ميدانى  از  منطقه  اين  ساكنان  و «حصه»،  هستند  عاصى  منطقه  اين  در  را مهاجران  فساد  و  جرم  مهاجران،  اين  امنيت مى گويند  و  داده اند  افزايش  منطقه  اين  با شيب رسانده اند!موجود در حصه ى اصفهان را به زير صفر در  نيز  همدان  در جمعيت حاشيه نشين  است.  افزايش  حال  در  توجهى  در قابل  بنا سال ٨٥ جمعيت حاشيه نشين همدان  اكنون  اما  بود،  نفر  هزار   ١٠١ حدود 
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نفر رسيده است. برنامه ريزى و عمرانى فرمان دارى همدان، به گفته ى حميدرضا طبى مسرور، معاون  به ٢٠٠ هزار  ميزان  ُكل جمعيت همدان دانسته و گفته است:جمعيت حاشيه نشين همدان را يك چهارم رضا ميرزايى، عضو شوراى شهر همدان، اين 

در در مجموع، و بنا به آمارهاى متفاوت، ميان  ايران  در  نفر  ميليون  هجده  تا  قول هشت  به  مى كنند.  زندگى  معاون حاشيه ى شهرها  و  ايران،  مددكاران  انجمن  و ده ميليون؛ به گفته ى معاون امور اجتماعى «ايسنا»، بيست و نهم تير ١٣٩٤؛ هشت تا خبرگزارى «فارس»، هفتم اسفند ١٣٩٣ و توسعه ى روستايى رياست جمهورى، در رئيس  بيست  «ايرنا»  در  بهزيستى،  بنا به سازمان  وضعى هجده ميليون حاشيه نشين در ايران وجود خبرگزارى «مهر»، سى و يكم مرداد ١٣٩٤، گفت ى مديرُكل اجتماعى وزير كشور، در چهارم دى ١٣٩٣، پانزده ميليون؛ و  پيش گيرى هاى  مديرُكل  در دارند.  نيز  قضائيه،  قوه ى  اجتماعى  كرده معاونت  اعالم   ٩٤ مرداد  چهارم  و  است، كه: بيست 

متناقض   و  متفاوت  هرچند  كه  و آمارهايى،  حاشيه نشينى  اهميت  از  ما  ا و امسال، افزايش نرخ تورم به نفع ٢٠ درصد منتشر شده از سوى بانك مركزى، تابستان دليل روشن است. بر اساس آخرين گزارش حاشيه نشينان حكايت دارند.وخامت و شوربختى وضعيت جمعيت انبوه هستند،  كرده  عمل  بيش تر  درآمد  با  جامعه  نيز از  بيكارى  نرخ  افزايش  اين،  بر  شده، عالوه   منجر  درآمدى  نابرابرى  افزايش  درآمد به  بيكارى،  افزايش  با  كه  گونه اى  پُر درآمد انتقال يافته است. به گزارش اين متعلق به گروه كم  درآمد جامعه به گروه به  

مناسب  فرصت هاى  وجود  عدم  در تير ماه امسال اعالم كرده بود: رسمى وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز و گسترش نابرابرى داشته است. نشريه ى كشاندن افراد به ورطه ى فقر و محروميت براى عرضه ى نيروى كار، تاثير به سزايى در تحقيق، 

تا   نيم  و  دو  احتساب  با  ترتيب،  اين  خوش به  در  فقر،  خط  تومان  ميليون  جمعيت سه  تمامى  تقريبا  حالت،  يك بينانه ترين  ماهانه اش  حقوق  كه  كشور  جز پنجم اين ميزان است، حتا از خط فقر نيز كارگرى  چاره اى  و  مى شوند  ارزيابى  چاپ حاشيه نشينى ندارند.پايين تر  «شهروند»،  روزنامه ى  گزارش  پيش به  شش  سال  در  حاشيه  نشينان  ميليون تهران،  پانزده  كه نه  ميليون نفر بودند و حاال  مطالعاتى  اساس  بر  آمار  اين  كشور نفرند.  شهر   ٧٧ حاشيه  نشينى  طور دربــاره ى  به  است.  شده  گزارش  شده،  در انجام  دولتى،  رسمى  آمار  اساس  بر  نفر حاشيه  ريزتر،  هزار  و ١٠٠  ميليون  ده  در نشين و چهار ميليون و ٤٠٠ هزار نفر نيز كشور  نفر  تا ٥٠ هزار    ٢٠ بين  در در شهرهاى  كه  مى كنند،  زندگى  شهرها  ميليون جمعيت حاشيه ى  پانزده  حدود  در  «سازمان مجموع  مى دهد.  اختصاص  خود  به  انسانى سازمان را  برنامه ى توسعه ى  محمد سعيد ٢٥ درصدى زندگى زاغه نشينان در ايران ملل» نيز در گزارش ساالنه ى خود به آمار جهانى  نيز  اين  از  پيش  دارد.  و اشاره  شهرسازى  و  راه  وزير  معاون  و كشور، از حضور بيست ميليون ايرانى در مديرعامل شركت عمران و به سازى شهرى ايزدى،  داده  خبر  رسمى  غير  گفته بود: سكونت گاه هاى 

در  سرمايه دارى  اقتصاد  كه  شرايطى  ميليون ها افزايش مى يابد، هزاران كارخانه و كارگاه هزينه هاى زندگى به گونه ى سرسام آورى بحرانى عميق و گسترده غوطه مى خورد، در  شده اند،  تعطيل  و  فالكت ورشكسته  و  فقر  دايره ى  در  و  بيكار  دورتر نيست، پس خانواده هاى كارگرى به ناچار در محالت پايين شهرهاى بزرگ نيز ممكن و نمير برنمى آيند، ديگر حتا اجاره نشينى از عهده ى مخارج يك زندگى ساده و بخور گرفتار آمده اند، و آن ها كه كار مى كنند نيز كارگر  چه  هر  مى شوند،  دور  شهرها  بيش ترى هم برخوردار مى شود!است، كه حاشيه نشينى روز به روز از رونق بهداشت و آموزش نباشد. و بدين ترتيب اگر حاشيه نشينى باشد، آب و برق نباشد، بهتر، به اين خاطر كه ارزان تر است، حتا از 
اطالق اصطالح حاشيه نشينى، زاغه نشينى، آلونك تعريف حاشيه نشينى  فقيرنشينى  محالت  به  يا...  بزرگ نشينى  شهرهاى  اطراف  در  كه  به مى شود،  عمدتا  آن ها  ساكنين  و  آمده  وجود  درآمدهاى به  يا  بيكارى  از  ناشى  فقر  نظام دليل  جذب  نتوانسته اند  نازل  شدت  از به  و  شده  مسلط  اجتماعى  هفت امكانات و خدمات موجود شهرى استفاده اقتصادى-  از  رسمى،  آمارهاى  طبق  از درصد جمعيت شهرى كشورهاى در حال آن حاشيه نشين هستند. اين جمعيت، ٥٠ ميليارد جمعيت ُكره ى زمين، يك ميليارد نمايند.  بعضى  در  مى دهند.  تشكيل  را  درصد توسعه  هشتاد  تا  حتا  نسبت  اين  جمعيت نيز افزايش مى يابد. با رشد سرمايه دارى، شهرها،  يش  فزا ا و  شهرى  به شهرهاى مسلط و بزرگ در اين كشورها، توسعه ى  نيز  آلونك نشين و حاشيه نشين  و سرعت گسترش يافته اند.مناطق  مهاجر  افــراد  بيش تر  شهرى، حاشيه نشينان  نيز  بعضا  و  عشاير،  و  رويه ى مى باشند. اين افراد بيش تر به علت عوامل به روز براى اشتغال در صنايع و... شهرى هستند كه اغلب فاقد مهارت هاى الزم و روستايى  بى  افزايش  خود،  زادگاه  ناعادالنه ى رانش  و  نامتناسب  توزيع  حمايت جمعيت،  عدم  كشور،  سطح  در  و امكانات  در روستاها  پايه اى  و  بومى  مشاغل  درآمد، از  و  كار  فقدان  كوچك،  مانند شهرهاى  طبيعى  پديده هاى  ديگر  از سوى  و 
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باعث سيل، خشك سالى، سرمازدگى محصوالت  كه  و...  دامى  آفات  و كشاورزى،  مى شوند،  خرابى  خانه  و  محيط يك سو و بر اثر عوامل بازدارنده و عقب اما به دليل عدم تطبيق با محيط شهرى از را ترك كرده و به شهرها روى مى آورند. به دليل عوامل جاذب شهرى، زادگاه خود ورشكستگى  از  ديگر،  از سوى  شهرى  تدريج زننده ى  به  و  مى شوند  زده  پس  از شهرى  يا جدا  به هم پيوسته و  واقع، مفهوم حاشيه نشينى به موقعيتى ُسكنى مى گزينند.يك ديگر در بخش هاى حاشيه اى شهرها در كانون هاى  اقتصادى - در  گوناگون  نابرابرى هاى  مسلط سياسى و اجتماعى - فرهنگى اطالق از  طبقه ى  آن  در  كه  منابع، حاشيه نشين تحت نفوذ و حاكميت جامعه به طور منظم و مداوم مردمان مى شود،  از  برخوردارى  از  را  نظام سياسى، اجتماعى و فرهنگى محروم منافع و امتيازات عمده ى اقتصادى، خود  در  نابرابرى ها  اين  شهرى، در علم جامعه شناسى از حاشيه نشينى، حاشيه ى جامعه زمين گير مى كند. و طبقه ى محكوم را از هر لحاظ در اقتصادى و سياسى مسلط، دائمى شده مى دارند.  زندگى  شيوه ى  بطن  زندگى در  شيوه ى  نوعى  عنوان  سه به  به  نسبت  كه  مى شود  برده  معينى با ويژگى هاى اقتصادى و اجتماعى روستايى و ايالتى- متفاوت بوده و شيوه ى رايج زندگى - يعنى شهرى، نام  فيزيكى  بافت  خود،  مارشال خاص  مـــى آورد.  ــود  وج به  مى گويد: را   (Marshall Clinard) مشخص هرچند حاشيه نشينى داراى انواع مختلف و منشاء عمده ى بزه كارى و جرم مى باشد. حاشيه نشينى يك مساله و عارضه ى شهرى كلينارد  الگوى  يك  داراى  اما  مناطق است،  در  كه  افــرادى  مى باشد.  ساختار جهانى  از  مى كنند،  زندگى  جدايى حاشيه نشين  جامعه  عمومى  سياست  و  پست» قدرت  «اجتماعى  گروه  عنوان  به  و  نوبه ى يافته  به  حاشيه نشينان  مى گردند.  چارلز آبرامز (Charles Abrams) حاشيه آن تبرى مى جويند.دارد و در نتيجه، امرى است كه ديگران از حاشيه نشينى به لحاظ اجتماعى، بُعدى منفى خود با ترديد به جهان نگاه مى كنند. جهان تلقى 

تمام كسانى مى داند تهيه ى مسكن دانسته و نيز حاشيه نشين را را  فرآيند تصرف نواحى شهرى به قصد  ساكن در معناى عام شامل  شهر  اقتصادى  محدوده ى  در  و هستند، ولى جذب اقتصاد شهرى نشده اند. كه  حاشيه نشينى،  تعاريف  از  پاره اى  عنوان در  تحت  پديده اى  به  اشاره مى شود. حاشيه نشينان،  نيز  فرهنگى  با حاشيه نشينى  افراد  نشينى،  حاشيه  از  گونه  اين  شهر آشنا نيستند. در حقيقت، شهرنشين به كسى حتا در مركز شهر، اما با فرهنگ شهروندى وجود سكونت در محدوده ى شهر، و گاه در  مكانى  قلمرو  در  كه  مى شود  كه گفته  است  كسى  شهروند  اما  است،  ساكن 

محدوده ى شهرى،  در  بر سكونت  افرادى حاشيه نشينى فرهنگى بيش تر شاهد افراد مى باشد. در نتيجه، و بنا به اين تعريف، در تابع هنجارهاى شناخته شده ى شهرى هم عالوه  شهروند؛  نه  و  هستيم  هنجارهاى كه در حاشيه ى شهر، و يا حتى در مركز شهرنشين  از  اما  مى كنند،  زندگى  آيين هاى شناخته شده ى شهرى پيروى نمى كنند و شهر،  و  فرهنگ ها  ُخرده  اصطالح  گرفته رفتارى ويژه ى خود را دارند. به   Slumer لغت  از  نشينى  كه حاشيه  است،  آن  عمومى  تصور  است.  خيابان هاى شده  و  كوچه ها  در  كه  مى گردند، كسانى  ول  يا  مى زنند  ُچرت  آنان شهرها  باشند.  شهرها  حاشيه ى  ساكنين  از 

متزلزل  لحاظ اجتماعى داراى موقعيتى  قرار به  اجتماع  پايينى  طبقه ى  در  و  حاشيه ى داده مى شوند، فقيرند و در كوچه و پس بوده  درآمد  كم  محالت  و  نمور، كوچه ها  و  كوچك  خانه هايى  در  آموزشى، شهرها،  امكانات بهداشتى و  به حاشيه نشينان نه ناشى از نظام سرمايه دارى صورت مى گيرد كه وجود حاشيه نشينى و و مديا و جامعه شناسان سر به فرمان آن ها، از جانب دولت ها و سياست مداران بورژوا، زندگى مى كنند. هرچند تالش هاى بسيارى با كم ترين  بلكه  آن،  ذاتى  نابرابرى  و  استثمار  و سرمايه دارى در زنجير حاشيه نشيى فقر و فالكت عمومى ناشى از نظام شود، اما حاشيه نشينان تنها به دليل در يافتن كار و كسب درآمد قلمداد لياقتى و ناكارآمدى اين مردمان محنت زده دليل وجود پاره اى عوامل فرعى و حتا بى و  فقر  پديده ى  شده اند.  در گرفتار  كشورهاى  در  تنها  نه  گسترش در برخى از كشورهاى پيش رفته ى حال توسعه يا عقب افتاده، بلكه حتا فالكت  چنان  ــه دارى  ــاي با ســرم شاغل  كارگران  كه  است،  به يافته  مجبور  نيز  را  نازل  منازل مهاجرت به اصطالح درون شهرى درآمدهاى  فروش  به  را  آن ها  و  كنند. كاسته و دخل و خرج خود را ميزان تا بدين ترتيب، از بار مخارج خود آن در حاشيه ى شهرها نموده است روى آورى به خريد منزل يا اجاره ى خود يا پس دادن منازل اجاره اى و كرده 
عمده انواع حاشيه نشينى طور  به  را  حاشيه نشينى  و  و حاشيه  كرده  طبقه بندى  گروه  دو  در  از واحدهاى مسكونى با تراكم باال در مراكز مورد بررسى قرار داد، كه از يك سو شامل مى توان  و  است  مراكز شهرها  از  دور  و  ساخته هويت قانونى و به طور نامنظم و پراكنده سوى ديگر شامل سكونت گاه هايى بدون كثيف  شهرها  اطراف  در  كه  خودرو،  به مناطق مسكونى يى گفته بخش هاى قديمى تر شهرها ديده مى شوند. - حاشيه هاى درون شهرى، كه اغلب در شده اند.و  ساير نقاط شهرها دارند. در واقع، حاشيه ى مى شود، كه وضعيت نابسامان و متفاوتى از اين حاشيه ها 
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و واقع به مناطق مسكونى يى گفته مى شود، - حاشيه هاى غير رسمى يا غير قانونى، در نيز به اجبار به اين حاشيه ها كوچ كرده اند.گزيده و در مقابل بخش هايى از جمعيت جديدترى از شهر رفته و در آن جا ُسكنى شده و برخى از ساكنان آن به نقاط بهتر و گسترش فقر و فالكت، شرايط آن نامناسب داشته، ولى به تدريج با رشد سرمايه دارى و گذشته وضعيت مطلوب و سامان يافته اى درون شهرى آن قسمتى از شهر است، كه در  كار  فاقد  جمعيت  توسط  عمدتا  بدون كه  فالكت،  فقر و  با گرفتار در چرخه ى  قانونى،  مراحل  طى  و  دولت  شدت اجازه ى  به  مصالحى  با  و  امكانات  حاشيه ى حداقل  در  غيربهداشتى  و  شهرها ساخته مى شوند.غيراستاندارد 
شهرى مشخصات حاشيه نشين ها از  اعم  انسانى،  ويژه سكونت گاه هاى  مشخصات  راى  دا روستايى،  نسانى و  ا بافت  هستند.  تعريفى  قابل  مل و  شا هم  شهرى  ى  ها ه  گا پايگاه هاى سكونت  با  مردم  از  مختلفى  برخوردهاى خاصى در جنبه هايى از قبيل خصوصيات اجتماعى و اقتصادى است، كه تفاوت هاى گروه هاى  فرهنگ  مسكن شان،  باالخره اجتماعى شان، عمل كردهاى اقتصادى شان، كالبدى  و  روانى  و  رفتارى  صادق در حد يك واحد مسكونى و يك خانوار، مى دهند. اين موارد در مقياس كوچك تر، مشاركت در مسايل سياسى شان و... را نشان واكنش هاى  شهرى  جوامع  ُكليه ى  براى  براى تمامى شهرك ها و جهت آن كه بتوان تصويرى جامع و در عين شهرها، و خصوصا شهرهاى بزرگ، و به گستردگى پديده ى حاشيه نشينى در اغلب مختص ويژه مى توان برشمرد. اما به دليل و خانوارهاى ساكن در آن ها، خصوصياتى است و براى تك تك واحدهاى مسكونى است. حاشيه نشينى هم جزيى از اين ُكل نيز  تعميم پذير  را محالت حاشيه نشين به دست داد، برخى حال  معينى  خصوصيات  مر  ا محققين  عمومى برمى شمرند.از  مشخصات  رانگوال،  اس  بندى سى.  تقسيم  شرح  بدين  را  حاشيه مى كند:حاشيه نشين  جهانى  نماد  عمده ترين  سيما:  است كه احساس، وجدان و ديدگان آدمى نشينى و زاغه نشينى، سيماى نامطلوب آن - 

بهداشتى، - بهداشت و سالمت: حاشيه نشين ها و مى آزارد؛ كوچه ها و خيابان هاى اسفالت نشده و... را با ساختمان هاى تخريب شده و فرسوده،  پايين  استانداردهاى  را  در فقدان خدمات بهداشت عمومى، آب ناسالم زاغه ها  علت  همين  به  مى كند.  مشخص  منطقه اى و بيمارى وجود دارد؛حاشيه نشينى، نرخ هاى باالى مرگ و مير و...  حاشيه نشينى  درآمد:  سطح  به لحاظ اجتماعى، حاشيه ايجاد شده است؛گروه هاى اجتماعى با درآمدهاى بسيار نازل فقيرنشين است، كه توسط فرودست ترين -  مناطق جمعيتى باال، و يا وجود هر دو حالت فوق، شاهد منازل بسيار متراكم يا منازلى با تراكم - تراكم: در حاشيه نشين ها و زاغه ها ما و جنايت و فساد در آن باالست؛علت فقر و فالكت مردمان آن، نرخ جرم نشينى فاقد نظم و سازمان دهى است و به - آيين رفتار:  اين  منازل  كه  طورى  به  تعداد قفس هاى كوچكى كنار هم چيده شده اند داراى فضاى باز يا طبيعت نيستند و مانند هستيم.  هم  منازل كوچك  اين  اغلب  حاشيه نشين ها مى گذرانند؛زيادى در كنار هم، به سختى، روزگار را و در  اجتماعى:  انــزواى  از -  اجتماعى  شرايط  لحاظ  به  زاغه ها  وضعيت يا  اين  هستند.  مناطق  كه نشين وابستگى مستقيم دارد؛معموال با مازاد نيروى كار جامعه ى حاشيه محروم ترين  طريقى  به  بسته  زندگى:  شيوه ى  يافته، -  وقوع  زاغه نشينى  يا  در نحوى باشد كه نسبت به سايرين بيگانه ورز شيوه ى زندگى ساكنان آن ممكن است به حاشيه نشينى  آشنايانى صميمى  به صورت  يا  ديگرى عالوه بر اين مختصات، حاشيه نشين ها يا آيند.باشند  متعين  ويژگى هاى  داراى  چپمن زاغه ها  سيمون  مثال،  براى  مى باشند.  و از نهادهاى رسمى دولتى ايجاد شده اند؛١- عموما غير قانونى هستند و بدون مجوز چنين مناطقى را برمى شمرد: (Simon Chapman) هشت ويژگى براى نيز  مواد  از  و  غالبا خلق الساعه هستند  غير ٢-  و  استاندارد  غير  و  مختلف  اين بهداشتى ساخته شده اند؛مصالح  ساكنان  خود  وسيله ى  به  معموال  مناطق، و گاه به طور جمعى و با اشتراك ٣- 

خدمات مساعى همگى، احداث شده اند؛ مانند  شهرى  خدمات  فاقد  لبه هاى صورت مى گيرد؛تعداد بيش ترى از مردمان فقير و كم درآمد، به صورت اتفاقى و بر حسب نياز، مهاجرت ٥- توسعه ى آن ها بدون برنامه ريزى و غالبا و سيستم دفع فاضالب هستند؛بهداشتى، آموزشى، راه آسفالته، آب و برق، ٤-  در  غالبا  آن ها  مكان گزينى  در شهرى، حواشى خطوط آهن، بزرگ راه ها ٦-  كه  سكنه اى  از  خالى  زمين هاى  يا  پُر جمعيت تشكيل شده اند؛ ٨- جمعيت متراكم دارند و از خانواده هاى تشكيل مى شوند؛مجاورت زمين هاى رها شده و بالاستفاده) زمين هاى ناهموار حواشى كارخانجات، در ٧- اغلب در مناطق نامناسب شهرى (مانند صورت مى گيرد؛مجاورت مناطق مركزى شهرها قرار دارند، و 
ه، شده ترين آن ها اشاره مى شود:متفاوتى وجود دارند، كه در زير به شناخته در مورد پديده ى حاشيه نشينى ديدگاه هاى نظريه هاى حاشيه نشينى  يدگا د ين  ا ليستى:  ليبرا ه  ديدگا كشورهايى -  خاص  عمدتا  ديدگاه كارگردگرايى،  پيروان  است.  آزاد  اقتصاد  نظام  تاثير با  تحت  كارگردگرايان،  ليستى،  از ليبرا و  دارنــد  قرار  پوزيتويسم  تعهدى بررسى سطح علل و عوامل مختلف تجاوز فلسفه ى  از  ناشى  شايد  امر  اين  كاركرد جاذبه هاى گرفته است. در اين ديدگاه، علت عمده ى دارد. و در واقع، توجيه اين نظام را بر عهده باشد، كه علم نسبت به نظام سرمايه دارى نمى كنند.  از  ناشى  شمار حاشيه نشينى  به  روستايى  دافعه هاى  و  مشاغل نيروى كار روستايى فراهم مى آورد. مهمى است كه زمينه را براى مهاجرت مازاد مى رود. و افزايش جمعيت، يكى از علل شهرى  به  مهاجرين  دست رسى  كه اقتصادى شهرى، هم راه با فقر اقتصادى و عدم  مى شود  موجب  آن ها،  تخصص  از آن ها آلونك ها و زاغه هايى كه در اغلب عدم  شهرى  تسهيالت  گونه  هر  فاقد  براى موارد  را  است  تلفن  و  برق  و  آب  كاركردگرايان قبيل  از  برخى  برگزينند.  هوم به عوامل ديگرى، غير از افزايش جمعيت، زندگى  مثال،  عنوان  به  نموده اند.  تاكيد  فيزيكى هم  عوامل   (Home Hoyt) هويت 
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مناطق زمين و مسكن و برخى ديگر، عوامل اقليمى شهرى و آبرامز (Abrams) باال بودن قيمت مانند زمين هاى رها شده و اراضى نامناسب  به  مهاجران  هجوم  زمينه ساز  اين زاغه نشينى مى دانند. خاصى از شهرها و ايجاد حاشيه نشينى و را  پيروان  ساختارگرايان:  ديدگاه  مى نگرند. ديدگاه، يا راديكاليست ها، عمدتا از ديدگاه -  مسايل  به  سياسى  كه اقتصادى  اصــل،  اين  قبال  در  آن هــا  چه  حال اگر  در  كشورهاى  در  نشينى  روستاها حاشيه  از  مهاجرت  نتيجه ى  بزرگ توسعه  شهرهاى  به  كوچك  شهرهاى  اين مى باشد با ليبراليست ها هم عقيده هستند، و  ليبراليست ها  برخالف  بلكه مهاجرت ها را ناشى از خصوصيات ليكن  نمى دانند،  شهرها  اقتصادى در حال توسعه را - كه ناشى از ادغام ساختار اقتصادى نابسامان كشورهاى كاركردى  نظام  در  مزبور  اقتصاد و تجارت جهانى است- در اين امر كشورهاى  مناطق دخيل مى دانند. تحليل گران  كه  هنگامى  معتقدند  دو بازار وارد مى شوند، توليدات بومى داراى اقتصادى معيشتى به جرگه ى سياسى  يكى  به  لبا  غا را  خود  آزاد زيادى به علت دگرگونى ساخت هاى محصول عمده خواهند داد و جمعيت جاى  كار  نيروى  به صورت  حاشيه يكى ديگر از عواملى كه به عقيده ى مهاجرتى را موجب مى گردند. شده در آمده و لذا، موج هاى عظيم توليدى  زمينه ى  اقتباس راديكاليست ها،  مى كند،  فراهم  را  الگوهاى نشينى  از  توسعه  حال  در  صنعت محور است. اين تحليل گران معتقدند، كه چنين توسعه ى كشورهاى سرمايه دارى صنعتى كشورهاى  كه  آن  دليل  به  در الگوهايى  كشورهاى  اقتصادى  ساختار  از هستند،  يكى  هم مى ريزند.  در  توسعه را  توسط حال  كه  الگوهايى،  چنين  منطقى  تبليغ نتايج   (modernization) نوسازى  آن هم در شرايطى، كه و ايجاد شهرهاى مسلط با جاذبه هاى شغلى و ترويج مى شود، افزايش جمعيت شهرى مكتب  اقتصادى و خدماتى است؛  ساختار  ريختن  هم  بر  دليل  قرار گرفته سنتى، بخش كشاورزى تحت الشعاع مونتاژ به  بخش خدمات  فعاليت هاى  از و  ناگريز  را  كار روستايى  نيروى  مازاد  و 

دهه ى مهاجرت به شهرهاى بزرگ مى نمايد.  در  كه  نوسازى،  مكتب  يا  ريختن غالب در ادبيات علوم اجتماعى مطرح شده پنجاه و شصت ميالدى به عنوان روى كردى ديدگاه  هم  بر  مهم  عوامل  از  يكى  تنگاتنگ كشورهاى در حال توسعه به شمار مى رود. ساختار اقتصاد سنتى و رشد شهرنشينى در است،  پيوندى  ديدگاه،  اين  موجب  با بين شهرى شدن و توسعه وجود دارد؛ به به  مترادف  را  يافتگى  توسعه  كه  كه به طور ُكلى مى توان گفت، كه تحليل گران شهرى شدن در نظر مى گيرند.گونه اى  امر  اين  توضيح  با  سياسى  سوم اقتصادى  جهان  كشورهاى  درونى  ساختار 

مصرف  و  توليد  جهانى  نظام  از  و زاغه نشينى را تبيين نمايند. در مشكالت شهرى از جمله حاشيه نشينى است، سعى مى كنند نقش عوامل ساختارى بخشى 
سهم آسيب ها و چالش هاى حاشيه نشينى  و  گوناگون  اجتماعى  به آسيب هاى  مختلف  جرم هاى  وقــوع  از  دليل حاشيه نشينان اختصاص دارد. آن طور كه بااليى  به  مى گويند،  (social cognation) عدم تطابق هنجارى و نايل نشدن به يك پاره اى جامعه شناسان  جامعوى  نازل شناخت  سطح  هم چنين  و  چشم معيشت اقتصادى آن ها، نوعى از انحرافات حاشيه نشنيان  به  آن ها  ُكنش  در  شده  نهادينه 

جرم هاى  و  موادمخدر  قاچاق  داده اقتصادى و هم چنين عدم مهارت فنى در رواج مشاغل كاذب و غير رسمى، فقر مفرط موارد قابل ذكر در بين حاشيه نشينان هستند. مبتنى بر هيچ انگاشتن ارزش هاى جامعه از مى خورد.  رواج  را  مشاغلى  مردمان،   اين  كاال، كه در متن زيست شهرى به وضوح قابل ميان  قاچاق  است: دست فروشى،  كه سطح نازل آموزش و پرورش و سواد در بلكه در متن شهرها نيز نمود آشكار دارد. داللى  و... امروز نه تنها در حاشيه ى شهرها، رويتت  ايران،  نشين شهرهاى  حاشيه  فرآيند براى امر آموزش و پرورش در اين مناطق ناشى از عدم تخصيص بودجه ى مناسب محالت  كه  گرديده  موجب  حاشيه جامعه پذيرى (socialization) در است،  نوجوانان  و  كودكان  بر نقصانى كه در رشد باالى انحرافات  نشين، فرآيندى ناقص و عقيم باشد؛ ميان  عالوه  مى يابد.  نمود  باالى اين ها، عدم برخوردارى از بهداشت جامعوى  تراكم  درمانى،  امكانات  امكانات و  فقدان  كنار  در  لحاظ جمعيتى،  از  كه  شده  باعث  شهرها شهرى،  حاشيه اى  مناطق  ببرند. بهداشتى  سر  به  وخيمى  وضعيت  واگيردار در  بيمارى هاى  باالى  گوارشى آمار  و  پوستى  بيمارى هاى  و حاشيه اى شهرهاى ايران است.گواهى بر اين مشكل عمده ى مناطق و  درست  ظاهر  به  نظرياتى  موقعيت منطقى به نظر مى آيند، اما با نگاهى چنين  به  ــر  ژرف ت و  مردمان دقيق تر  وضعيت  و  پديده ى در واقع، دست به ريشه نمى برند و داليل سطح داده ها و مشاهدات باقى مى مانند و آن متوجه مى شويم، كه چنين نظرياتى در حاشيه نشين ها  چالش هاى  و  آسيب ها  اين هستند؛ آن ها مسبب وضعيت نابسامانى كه شود. حاشيه نشينان قربانيان اصلى اين نظام كه مى بايد بر صندلى اتهام بنشيند و محاكمه نظام استثمار و تبعيض سرمايه دارى است در اين صورت، به جاى حاشيه نشينان، اين حاشيه نشينى را واكاواى نمى كنند؛ چرا كه واقعى  درك  نيستند!  شده اند،  گرفتار  آن  درآمد در  كار،  اگر  كه  نيست،  مشكل  تخصصى مساله  آموزش هاى  مناسب،  و  و مكفى  اجتماعى  بيمه هاى  اشتغال،  براى  بهداشتى، امكانات تحصيلى و تفريحى و الزم 
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به نه مردمانى كه به علت فقر و فالكت عمومى حاشيه نشين ها و زاغه ها وجود مى داشتند و الزم است در جامعه وجود مى داشت، نه براى يك زندگى سالم و شايسته ى انسانى ورزشى، و در مجموع همه ى آن چه كه  باشند  ناچار  از همه چيز  ناهنجارى هاى و محروميت  و ساير  و جرم  فاقد را محرز مى كند:نشين ها و وضعيت مردمان آن، اين مساله نگاه دقيق تر و ژرف تر به موقعيت حاشيه اجتماعى سوق داده شوند.موادمخدر  حاشيه نشين ها  اغلب  اشتغال:  كه -  آن ها  اما  ثابت هستند.  درآمد  و  ورودى، آن ها داراى مشاغل دولتى بودند كه شامل مناطق حاشيه نشين اهواز، تنها معدودى از در يك بررسى از ٦٠ خانوار مقيم يكى از نازل، و اغلب ناامن، به كار اشتغال دارند. پست و پايين جامعه، با درآمدهايى به شدت دليل وضعيت خاصى كه دارند، در مشاغل شانس دارند و به كارى مشغول اند نيز به شغل  درب  نگهبان  اداره،  اين نامه رسان  بود.  شهردارى  كارگر  و  با نمونه شامل اعضا و سرپرستان خانوارهايى آب دارچى  بودند و  به دنيا آمده  اهواز  نكته بود، كه در  اين  اهميت  نداشتند.  ارتباطى  نظريه پردازان روستا  از  برخى  كه  است،  اين  هم مقابله كرده و سعى در دفع آن ها دارد. در دائم با آن ها به عنوان يك عامل خارجى مى شوند و در واقع، بافت شهرى به طور دست يابى به جايگاه خاص خود محروم و عدم دست رسى به آموزش حرفه اى از نشينان نيز به دليل وضعيت خاص آموزشى در حالى كه حتا نسل دوم و سوم حاشيه به ميراث روستايى آن ها نسبت مى دهند. امور اجتماعى مشكالت حاشيه نشين ها را در  در  بر  ديگر  بار  يك  مى بايد  جا  كرد. اين  تاكيد  بررسى  مورد  عوامل  به سهولت كار است، وگرنه در عالم واقعيت مربوطند و كشيدن خط بين آن ها تنها براى و آموزش و ساير موارد به گونه اى به هم چنان كه مى بينيم وضعيت اشتغال، مسكن تنيدگى  متصل  زنجيره ى  يك  دانه هاى  ضايعات، ساير مشاغل نمونه ى فوق از اين قرارند: هم اند. اين ها  جمع آورى  زباله ها،  قصابى تجزيه ى  نندگى،  را ساختمانى،  از كشتارگاه، چوب دارى، برق كارى ماشين، كارهاى  مثالى  عنوان  به  غيره.  و  بهداشت، لوله كشى  و  اشتغال  زيرمجموعه هاى 

مى گيريم؛  نظر  در  را  زباله ها  عدم تجزيه ى  دليل  به  كه  پست،  شدت  به  رعايت كارى  عدم  و  كار  مناسب  ابزار  ايجاد وجود  باعث  آن،  در  بهداشتى  در جنبه هاى  عفونى  و  پوستى  بيمارى هاى  اندك، افراد مى شود. انواع  مالى  توان  به  توجه  با  مسكن:  حاشيه نشينان، -  تخصص  و  سواد  آلونك هايى وضعيت مسكن آن ها ويژگى خاص خود سطح  در  آن ها  از  برخى  دارد.  به از اين مردمان نيز ضمن استفاده از مصالح در ساخت سرپناه وجود دارد. پاره اى ديگر اسقاطى كه به نحوى امكان استفاده از آن ها بشكه، الستيك كهنه، ماشين و ساير مواد محيط عبارتند از: قوطى هاى حلب، انواع زندگى مى كنند، كه مصالح آن با توجه به را  دست يابى  در  اما  ساختمانى،  همين خدمات شهرى به علت هزينه هاى باالى مرسوم  هستند.  مواجه  مشكل  با  حاشيه نشين ها ويژگى ها است، كه باعث نام گذارى هاى آن ها  اين  از  تعدادى  علت به شدت متاثر از موقعيت جغرافيايى آنان - بهداشت: شرايط بهداشتى حاشيه نشين ها آباد و غيره.  شده است: حلبى آباد، حصيرآباد، شيلنگ بامسماى  به  اكنون  كه  حاشيه نشينانى  شهرى است.  محدوده ى  در  شهرها  شبكه ى گسترش  برق،  آب،  داراى  گرفته اند،  استفاده و خدمات آموزشى، هر چند كم و محدود، فاضالب (حداقل به صورت كانال روباز) قرار  به  چندانى  رغبت  گرچه  حاشيه نشينانى آنان با مناطقى است، كه خدمات آموزشى از آن ندارند و اين يكى از وجوه اشتراك هستند؛  اما  ندارد.  وجود  آن ها  جوى هاى خدمات شهرى (حداقل به صورت رسمى) از بسيارى امكانات بهداشتى و آموزشى و كه در نواحى مجاور شهر زندگى مى كنند، در  در  فاضالب  هستند.  باعث روباز، كه به صورت خود به خودى مسير محروم  امر  اين  و  دارد.  جريان  به مى يابد،  كه  مى شود،  انگلى  بيمارى هاى  است. شيوع  رايج  حاشيه نشينان  بين  در  لوله شدت  آب  به  حاشيه نشين ها  از  به برخى  عمدتا  ولى  دارند،  دست رسى  بى طريق قاچاق و غير رسمى از آب استفاده كشى  در  مى توان  را  آن  علت  كه  ارائه ى مى كنند،  به  ذى ربط  ارگان هاى  نشين ها مسئوليتى  حاشيه  مالى  ناتوانى  يا  جست وجو خدمات  خدماتى  چنين  خريد  براى 

نيز حاشيه نشين ها به خاطر بهداشتى و درمانى رسمى وجود دارد، اما كرد. در برخى مناطق حاشيه نشين، خدمات  به در اين مورد  به عنوان آخرين راه حل  تنها  بسته در يكى از حاشيه نشين ها بازديد شد، تنها پايين است، به طورى كه از ١٥ خانه اى كه و مواد تميزكننده در اين مناطق به شدت آن ها مراجعه مى كنند. مصرف شوينده ها بى پولى  داشت.  وجود  صابون  خانه  يك  شرايط در  حاشيه نشين ها،  مالى  توانايى  در به  كه  طورى  به  دارد.  تفاوت  با گونى فاقد مالت ساخته شده بودند و در يكى مصالحى از قبيل بلوك، آجر و سنگ چين از كف كاشى قرار داشت. اكثر توالت ها با يك مورد، توالت به ارتفاع ٥٠ سانتى متر توالت ها  را  اطراف آن  نيز صرفا  يا از خدمات شهردارى بى بهره اند، زباله ها چوب بود. از آن جا كه اكثر حاشيه نشين ها محدود كرده بودند، ضمن اين كه كف آن از دو مورد  و  رها مى شود  اطراف جاده  در  انداخته عمدتا  محله  در  بزرگ  چاله هاى  در  انباشته در  محوطه  يك  در  صرفا  يا  و  كننده ى شده  آلوده  منبع  زباله ها يك  قبيل مى شود.  (از  حاوى عمومى نيست. در يكى از حاشيه نشين ها بهداشت غذايى نيز جداى از اين وضعيت جوالن گاه خود در مى آورند. موش) محل هاى انباشت ذباله را به صورت دائمى هستند و حيوانات موذى  گونى  يك  فروشنده اى  روزه  حاشيه نشينان هر  به  را  كشتارگاه  تراكم باعث انتقال بيمارى هاى خطرناك مى شود.حمل و نقل آن ها نيز به گونه اى است كه ارزش غذايى است، بلكه نحوه ى عرضه و مى فروشد. ضايعات كشتارگاه نه تنها فاقد ضايعات  زمينه ى  در  جمعيت:  تراكم  روستايى براى كنترل جمعيت هنوز هم صادق است؛ است و اين امر على رغم پاره اى تالش ها در سطح ُكل كشور باالتر از ميانگين جهانى مساله توجه كرد. اوال، ميزان رشد جمعيت جمعيت در حاشيه نشين ها مى بايد به دو -  نواحى  در  جمعيت  رشد  و دوما،  است  شهرى  مناطق  از  بيش تر  مورد مشكالتى است كه اين كشور با آن مواجه پيگيرى مى كنند نيز صدق مى كند و از جمله كنترل جمعيت را به صورت دقيق و متمركز حتا در كشورهايى مانند چين كه مساله ى هميشه  را  واقعيت ها  اين  وقتى  جمعيت چندان تعجب برانگيز نخواهد بود. توجه قرار دهيم، مشاهده ى خانوارهاى پُر مى باشد. 
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نفر ميانگين فرزندان ٦٠ خانوار تحت بررسى،  الى سيزده  بين سه  با محدوده ى  ترتيب، تحت بررسى زير چهل سال سن داشتند و بود. و اكثر سرپرست هاى اين خانوارهاى ٢,٧  اين  به  بودند.  اهواز  متولد  كه همگى  هستيم،  روبرو  جمعيتى  تراكم  يك  محله هايى بسيار مشكل زا است. گروه هاى خودجوش با  چنين  در  نوجوانان  و  عصيان گرند جوانان  بالقوه  كه  مى گيرند،  اين جمعيت شكل  مى آورند.  روى  بزه كارى  وجود هم چنان كه در بخش بهداشت گفته شد، عمومى اشتراك كامل دارند. خود متحدانه عمل مى نمايند و نيز در فقر با تخريب مسكن و ساير مشكالت عمومى را حمل مى كنند، ليكن در زمينه ى مقابله متراكم در خود تضادهاى نژادى و قومى و  صورت  در  حتا  انحرافات دارد و يك پيش بين عمده براى بلوغ جنسى اتاق، مشكالت خاصى را با خود به هم راه است. بيتوته كردن ده الى سيزده نفر در يك جمعيت از يك بُعد ديگر نيز قابل بررسى پيش گيرى از باردارى صادق است. تراكم از آن ندارند و اين امر به خصوص در مورد امكانات بهداشتى، تمايل چندانى به استفاده حاشيه نشين ها  و  محارم  با  زناى  مشكل ساز پيش رس،  موارد  ديگر  از  است.  به مصرف باالى جنسى  مشاهده ى تراكم جمعيت، با توجه  حاشيه نشين ها،  در  ميزان رفتار گرايش به موادمخدر جوانان دارد. آثار غير مستقيم (الگوگيرى از والدين) بر كه هم آثار مستقيم (استنشاق دود) و هم والدين در حين استعمال موادمخدر است، موادمخدر  رفاهى:  و  اجتماعى  خدمات  فوق العاده مراكز تفريحى، آموزشى، بهداشت و آب و خدمات اجتماعى (شامل خدمات شهردارى، -  حاشيه نشين ها  در  و...)  استثناى موارد محدود برق  به  و  است  چنين محدود  بهداشتى،  و  آموزشى  آب واحدهاى  انشعابات  و  ندارد  وجود  كه خدماتى  چنان  است.  قاچاق  عمدتا  نيز  برق  امر نسبت به ارائه دهندگان چنين خدماتى در پيش تر گفته شد، بى رغبتى و بى اعتمادى و  اين  و  دارد  نشينان وجود  دارد. بين حاشيه  روانى  حتا  و  اقتصادى  اين اصوال حاشيه نشينان به غيرخودى ها با بى ريشه هاى  و  مى كنند  نگاه  سوء ظن  و  كسى كه به نزد آن ها آمده، يا پيامى براى و شايد از نسل قبل به ارث برده اند؛ زيرا هر ناشى از تجربه اى تلخ است، كه طى سال ها اعتمادى 

عمومى - وضعيت آموزشى: بهتر است با تفكيك كرده است. و هزينه اين و آن خدمات ناچيز صحبت تخريب سرپناه شان آورده و يا از اخذ پول  آموزش  جزء  دو  به  موضوع  بپردازيم. علت اين  به بررسى آن  آموزش واحد آموزش حرفه اى در حاشيه نشين ها اين تفكيك، على رغم اين واقعيت كه هيچ و حرفه اى،  اهميت  بر  تاكيد  ندارد،  مراتب ميزان ترك تحصيل، افت آموزشى، مردودى بازار كار است. حرفه اى جهت اشتغال پايدار و مطمئن در وجود  به  حاشيه نشين ها  در  تجديدى  به باالتر از سطح عمومى كشور است. پسران و  معاش،  تامين  به  خانواده  نياز  دليل  سال هاى به طورى كه در كالس هاى آخر دبستان، اجبار خيلى زود مدرسه را ترك مى كنند. به  از  كم تر  خيلى  شاگردها  عنوان مصداقى كه درس فايده اى ندارد و بايد زودتر كارى بسيارى از جوانان حاشيه نشين اعتقاد دارند، دبستان ترك تحصيل مى كنند. به مدرسه نمى آيند يا خيلى زود در مقطع خانه، مسايل اعتقادى و ارزشى و... يا اصال عدم توانايى مالى، كمك به مادر در كارهاى اول است. دختران نيز به دليل بسيارى چون ميزان  به  آن ها  كرد.  پا  و  را دست  نفرى  چند  هم  خود  اعتقاد  اين  ديپلم براى  خواندند،  درس  كه  مى زنند  مى گيرد. در حاشيه نشين ها به جز تك و و چه حرفه اى در بين حاشيه نشينان شكل امكانات مناسب براى چه آموزش عمومى بلكه هم چنين و در اساس به علت فقدان چنين اعتقادى نه فقط به علت كمبود كار، گرفتند، ولى نتوانستند كار مناسبى پيدا كنند. مثال 

آموزشى  كيفيت  با  ابتدايى  مدارس  و توكى  ندارد.  وجود  دبيرستان  غالبا  براى ضعيف،  مجبورند  محالت  اين  نان  از محل نوجوا مناطق دورتر  به  نظر زندگى خود رفت و آمد كنند، كه آن هم ادامه ى تحصيل  از  به ويژه  را،  شهرى: تحصيل نوجوانان حاشيه نشين است.مالى، در بر دارد و يك مانع اصلى در راه مشكالت خاص خود  امنيت  بر  حاشيه نشينان  تاثير  حاشيه نشين ها -  فوق،  شرايط  به  توجه  جرم هستند، با  ارتكاب  مستعد  مناطق  سطح جزء  اجتماعى،  مناسب  امكانات  بيكارى فقدان  از  ناشى  آسيب هاى  سواد،  و پايين  نازضايتى  و  فالكت،  و  فقر  اين طوالنى،  بين  در  گسترده  استيصال  و  ارتكاب انزجار  كه  مى شود  باعث  همه  در مردمان،  اجتماعى  ناهنجارى هاى  و  جرم  برخوردار به  بااليى  نرخ  از  چون آن ها با توجه به فقدان تخصص و آموزش شهر مى شوند تا كارى دست و پا كنند. اما باشد. جوانان حاشيه نشين روزها عازم مركز حاشيه نشين ها  كارهايى  به  مى توانند  عمدتا  در كافى،  كار  بساط،  كردن  پهن  به ميدان تره بار، حمل بار، كارهاى ساختمانى دست فروشى،  ترتيب،  اين  به  و  بپردازند  و...  در روزمزد  شهرى  فعاليت هاى  زايده ى  به مى آيند. اين مشاغل غير تخصصى و زايد صورت  دهنده  عامل سوق  يك  عنوان  به  مشاغل يك مطالعه ى مربوط به مشاغل افراد معتاد، سوى جرم عمل مى كنند. به عنوان مثال، در خود  داراى  بررسى  مورد  افراد  بر آمار جرم و جنايت در اين مناطق باالست كاذب و غير تخصصى بودند. همه ى  چندانى  نظارت  دولت  و  شهردارى  و 
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و براى عرضه ى  آزاد موادمخدر و اجناس اين مناطق ندارند. اين مناطق بستر مناسبى  فحشا  كــودك،  فروش  شده،  ــده  اين است؟ داليل فراوان جامعه شناختى، روان سوى حاشيه نشينان از ديگر نقاط بيش تر چرا خشونت موجود در جرايم ارتكابى از شهرها هستند. هم چنين ارسال كودكان كار به خيابان هاى دزدي به  پاسخ  در  را  و...  طبقاتى  از شناسى،  يكى  بى شك  برد.  نام  اجتماع ستيز، سئوال مى توان  واكنش  اين  عمده ى  نتيجه ى داليل  در  كه  است  باروتى  انبار  اين انفجار  درون  در  نارسايى ها  و  رفتارهاى ناكامى ها  قالب  در  و  گشته  جمع  را افراد  خود  اعتراض  جنايى  و  مى دارند. هنجارشكنانه  اعالم  طبقاتى  نابرابرى  اين  اكثر به  تجمع  پديده،  اين  ديگر  دليل  به غم فراموش شدن از سوى ديگر هم نوعان بهداشتى و غير قابل سكونت خويش در طرد و تبعيد گشته اند و در محله هاى غير ارتكاب جرايم مى باشد. افرادى كه انگار تجرى ديگر مردمان در اين مناطق در جهت بين رفتن قبح رفتارهاى جنايى، عاملى در گشته اند، باشد. حضور اين بزه كاران و از نداشته و مجبور به سكونت در اين مناطق يا ظرفيت مالى سكونت در نقاط ديگر را مجرمانى كه از ديگر مناطق طرد گشته و شايد  همواره  كه  افرادى  مى لولند؛  خود  اجتماعى و خطرناك در  افرادى چشم حقارت، ضد  مى شود؛  نگريسته  آن ها  به  بيمه، بودن  شهرى،  خدمات  كم ترين  از  در كه  برخوردارند.  رفاه  و  تغذيه  بى روحى كه به طور تسلسل وار متعلق به اين طبقه ى پناه محقر! در اين جا، والدين از همان ابتدا براى گرسنه نماندن، براى داشتن يك سر براى زنده ماندن، نبرد براى دريده نشدن، شتابى صد چندان، صورت مى گيرد. جنگ حاشيه نشين ها همه چيز براى تنازع بقا، با بهداشت،  ماشين هاى  به  پايين اكثر والدين حاشيه نشين ها بى سواد يا كم براى جنگيدن و كار كردن مبدل گشته اند.مغبون شده اند،  سن  در  ازدواج هايى  و  بوده  را سواد  جمعيت  پُر  خانواده اى  و  داده  و تشكيل مى دهند. آن ها اغلب به دليل كار انجام  تنش ها  آن،  از  ناشى  و خستگى  براى بسيار  ناكافى  آموزش  روحى،  امكانات فشارهاى  فقدان  فرزندان،  علمى  و تربيت  رمق  و...  مهدكودك ها  چون  امكانى براى تربيت صحيح فرزندان ندارند؛ مناسبى 

و  فرزندان  نوازش  براى  فرصتى  حتا  بدل نمى شود هست. بين والدين و فرزندان حرف هاى جا كم تر خبرى از اين لحظات غزل گونه قصه گفتن براى آن ها پيدا نمى كنند. در اين گاه  و  پُر محبت رد  و  اين جا هر چه هست، عاشقانه  كم تر مى شود.  محروميت هست و باز هم محروميت!يا 
يا يك بررسى موردى: محله ى عرب ها اميرالمومنين»  «كوى  به  كه  محله  ورود شور محاصره شده است. خيابان بهارستان، خيابان مفتح و صحراى «محله ى عرب ها» مشهور است از طرف اين  با   ١٣٦٠ سال  در  عرب ها  آن محله ى  از  كه   - عراق  در  مقيم  اين تاريخ، اين كشور رانده شده و به ايران مهاجرت كرده ايرانى هاى  اين بودند- ايجاد شد. قبل از  و  بود  به «ملك شهر»  معروف  با نام هم بر اساس نام يكى از مالكين بزرگ منطقه  بود.  شده  انتخاب  ملك  اسم  به  جمعيت مى گويند.دليل از آن تاريخ به بعد به آن منطقه عرب ها منطقه را به مهاجرين فروخته و به همين ورود عرب هاى مهاجر، مالكين زمين هاى منطقه  نفر  هزار  ده  داراى  منطقه  و اين  غيربومى  ساكنين  اين  اكثر  و  اين منطقه، مى باشد  مردان مهاجر هستند. اغلب جمعيت  از  بيش تر  آن  زنان  تعداد  و  همدان، است. امروزه، اكثريت مهاجرين منطقه از جوان  بختيارى،  و  چهارمحال  خود يزد، فريدون شهر و... مى باشند. مردم اين شهرهاى  لهجه ى  و  زبان  به  كدام  هر  مهاجرين محله  اكثر  چون  و  مى كنند  در و لهجه رايج تر از ديگر زبان ها و لهجه ها ترك و لر و عرب مى باشند، اين سه زبان صحبت  مدرسه  دو  فقط  منطقه  اين  در  بسيار اطراف، و گاه بسيار دورتر از محله ى خود، باالتر براى ادامه ى تحصيل بايد به مناطق و يكى پسرانه است و محصلين در مقاطع مقطع ابتدايى وجود دارد، كه يكى دخترانه است.  آموزان  دانش  منطقه  اين  اما  چادر ادامه ى تحصيل به دانش گاه راه يافته اند. فعالى دارد، كه تعدادى از آن ها حتا براى بروند.  نوع  از  پوششى  محله  زنان  لباس هاى ُمد روز استفاده مى كنند. در دارند و جوانان منطقه نيز كم ر از تيپ ها اكثر  اصال و  ورزشى  امكانات  عرب ها  در محله ى  ورزش گاهى  هيچ  و  ــدارد  ن و وجــود  اهالى  از طرف  فقط  نيست.  منطقه  اين 

زيرزمين حصاركشى شده و افراد محله در اين زمين مسجد صاحب الزمان، يك زمين آسفالت شهردارى منطقه ى دوازده و هيات امناى  تازگى  به  مى كنند.  بازى  و حد صفر است.مى باشد. در ُكل امكانات ورزشى محله در بدون امكانات مناسب و الزم جهت اين امر هم بدون تجويز از سازمان تربيت بدنى و در اختيار زنان محله قرار داده اند، كه آن يك خانه را به عنوان مكانى براى بدن سازى فوتبال  بهداشت  خانه ى  عرب ها،  محله ى  مى باشد. درمان گاه وجود ندارد و امكانات بهداشتى در  حداقل  سطح  در  و  نازل  يك بسيار  عمومى،  دكتر  سه  فقط  محله  كوچك در  داروخانه ى  يك  و  براى از نظر مسافت بسيار دور است.  محله، بيمارستان غرضى مى باشد كه آن هم وجود دارد. نزديك ترين مركز درمان به اين دندان پزشك  پاركى  و  سبز  فضاى  محله،  اين  در در  فقط  ندارد،  وجود  آن  ساكنين  زمين تفريح  به  نزديك  و  محله  از  بيرون  مزد كار مى كنند. حدود ٥٠ ٧٠ درصد باقى مانده اكثرا كارگر بوده و به دولتى، ٢٠ درصد رفتگر شهردارى و از ميان كه حدود ١٠ درصد مردان كارمند ادارات شغلى مردان در اين محله به گونه اى است، البته اگر بتوان نام پارك بر آن نهاد! وضعيت به عنوان «پارك» محله محسوب مى شود، بازى، چند تاب و سرسره قرار گرفته كه جايى  استادكار مى گويند، كارهايى از قبيل قالى بافى براى فردى ديگر، ١٥ درصد از زنان نيز اكثرا در خانه ها به درصد جوانان محله بيكار هستند و حدود صورت روز  او  به  و مى باشند. كه در اصطالح  بوده  دشوار  عرب ها  محله ى  در  توسط سرقت در منطقه تامين گرديده و بيش تر چندين سال است كه امنيت نسبى از لحاظ آن تامين مى شود. به گفته ى اهالى محله، وضعيت امنيتى محله اساسا توسط ساكنين تاكسى و اتوبوس، وجود ندارد. هيچ گونه وسايل نقليه ى عمومى، از قبيل به جاده ى اصلى طى نمايند. در خود محله بايد مسافت نسبتا طوالنى را براى رسيدن ساكنينى كه فاقد خودروى شخصى هستند، تردد  مى گيرد،  صورت  كه  از محله ى عرب ها، بر خالف برخى ديگر از فروشندگان موادمخدر است. سرقت هايى  داراى خدمات شهرى  قبيل آب و برق و گاز و تلفن مى باشد، اما حاشيه نشين ها، 
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و سازهاى  دليل ساخت  به  مربوط ساكنين محله  ادارات  از  نمى توانند  مجاز  بنمايند؛ غير  را  خدمات  گونه  اين  خدمات درخواست  منازلى  به  مربوطه  ادارات  پروانه ى زيرا  و  مجوز  داراى  كه  مكانى ساخت باشند. ساختمان هاى محله بيش تر مى دهند  به  تبديل  كه  هستند،  معتادين خرابه هايى  توسط  موادمخدر  مصرف  از سرنگ هاى تزريقى و ديگر براى  پُر  به شده و  گوشه  است.  موادمخدر  مصرف  به گوشه ى اين محله مملو از زباله و كثافت آالت  خانه ها  از  كه  است،  فاضالب هايى  بهبودى» در محله ى عرب ها مكانى نيز براى ترك محل زندگى آن ها است، جلوگيرى كنند.        ريزش باران به داخل اين مخروبه هايى كه سقف آن ها را با پالستيك پوشانده اند، تا از بيرون جارى است؛ خانه هاى مخروبه اى كه و  «خانه ى  نام  به  معتادين  معتادى اعتياد  افراد  توسط  كه  داشت،  و وجود  مى شد.  اداره  بودند،  كرده  ترك  توان مالى، پس از فقط يك سال، بسته شد. مى پرداختند. اما اين مركز به علت نداشتن مراجعه مى كردند، مبلغ چهل هزار تومان مى گشت. افرادى كه براى ترك به اين مركز هزينه ى آن نيز توسط خود اين افراد تامين كه 
از تغيير به شمار مى آيند. نقش حاشيه نشينان خاطر، جزيى مهم از نيروى طبقاتى براى توام با آسايش و احترام هستند. و به همين و وجود خود به فكر يك زندگى انسانى اما آن ها نيز در درونى ترين اليه هاى ذهن آن ها سرنوشت شوم خود را پذيرفته اند، آن ها مواجه اند، و به رغم اين تصور كه گويا به رغم همه ى مشكالتى كه حاشيه نشينان با نقش سياسى حاشيه نشينان نمونه  يك  فقط  ايران   ٥٧ انقالب  و و براى تغيير وضعيت نابسامان خود، است. شركت و فعاليت اين مردمان در انقالب، در  گزارشات  به  بنا  نيز،  اخير  دوره ى  نشينان در  حاشيه  از  بسيارى  متعدد،  توده اى شواهد  تظاهرات هايى  و  اعتراضات  در شعار «مرگ بر جمهورى اسالمى» كشيده جمهورى اسالمى شروع شد و به سرعت به سال ٨٨ كه عليه تقلب در انتخابات رياست در  داشتند.  فعال  شركت  و  نقش  و سياست مداران در انتخابات ها - به ويژه در انتخابات هاى حاشيه نشينان به آن اندازه اهميت دارد، كه بسيارى از كشورهاى ديگر نيز نقش سياسى شد،  سياسى  احزاب  محلى- 

حاشيه  به  را  خاصى  فعاليت هاى  با حاشيه نشينان، مردمى تُهى دست، و جزيى اختصاص مى دهند.نشين ها جهت جلب توجه و آراى آن ها آن ها  آن ها،  براى  هستند.  كارگر  طبقه ى  زندگى از  از  كه  ويژه اى  موقعيت  به  كسب توجه  زاغه ها  يا  نشين ها  حاشيه  هويت مشترك در  و  منافع مشترك  آن ها جغرافيايى قابل تشخيص است و به همين در محيط زندگى در قالب همان محدوده ى مى كنند،  نزد  به حوزه ى عمل  رسيدن  مواجه از جامعه شناسان، اين مردمان وقتى با تهديد شايد از همين روست، كه به گفته ى پاره اى بر اساس تهديد مشترك صورت مى گيرد. دليل،  استقرارشان  محل  در  يد  خلع  از يك ديگر را نشناسند و اُلفتى با هم نداشته و به عمل مشترك روى مى آورند، حتا اگر مى شوند، بالفاصله گرد هم جمع مى گردند و  ديگر  پاره اى  تحليل  در  آن ها  واحد لقب گرفته اند. اعضاى شبكه هايى، كه بر جامعه شناسان، اعضاى «شبكه هاى انفعالى» باشند.  جغرافيايى  در  مشترك  نيتى  خود به حيات خويش ادامه مى دهند، اما به هر منافع مشتركى ندارند و به صورت جداگانه گرد هم مى آيند و با اين كه به ظاهر هيچ اساس  جغرافيايى  حوزه ى  در  تهديد  كه گونه  جاست  اين  مى دهند.  مشترك  شبكه هاى پاسخ  مفهوم  درك  بدون  تعبيرى  انتظامى درگيرى هايى كه گاه و بى گاه در حاشيه ى حاشيه ى شهرها، دشوار و ناممكن مى شود. گونه و خود به خودى توده هاى منفعل در انفعالى، درك بسيارى از ُرخ دادهاى خيزش به  نيروهاى شهردارى و  بين  حاشيه ها صورت شهرها  اين  تُهى دست  مردم  در مى گيرد، از اين زاويه قابل توضيح است.و  حاشيه،  دنياى  در  تُهى دست،  دنيايى خود هستند. آن ها مجبورند روش زندگى تالشى دايمى براى تغيير و بهبود زندگى مردم  به  را نسبت  تا و ديدگاه نظرى خود  كنند  عوض  ــد،  دارن تعلق  آن  به  اجتماعى به تغيير اميدوارند و با نوآورى مخصوصا و هنجارهاى اجتماعى سازگار شود. آن ها ديدگاه شان با شرايط فنى و توليدى جديد كه  و  اقتصادى  شرايط  تفكيك مهم اما اين است، كه هر تغيير اساسى يى خود به هيچ وجه مخالف نيستند. مساله ى در حوزه ى  و  مستقيم  ربط  آن ها،  زندگى  ساختار اقتصادى و سياسى آن، پيدا مى كند. ناپذيرى به تغيير در سطح ُكل جامعه، در در 

و فقط به نقش طبقه ى كارگر و موقعيت آن و چنين تغييرى در جامعه ى سرمايه دارى  سرمايه دارى  عليه  طبقاتى  مبارزه ى  است. در  خورده  گره  آن  تبعيض  و  نشينى استثمار  فاجعه ى حاشيه  كه  مردمانى  رسيده اند، را تجربه مى كنند، آن هايى كه در يك سفر براى  دنيا  آخر  به  طوالنى  و  نزديكى هر چه سخت  راه چاره  تنها  تغيير  راديكال كارگر است. از سوى ديگر، براى طبقه ى حوزه ى كار و فعاليت اقتصادى، با توده ى فقط در محيط جغرافيايى زندگى، بلكه در بيش تر به طبقه ى خود و هم سرنوشتى، نه براى  فعالين  براى  به ويژه  و   - از عليه سرمايه دارى و استثمار و تبعيض آن براى جلب نظر آن ها به مبارزه ى مشترك زندگى و سرنوشت حاشيه نشينان و تالش كارگرى هم- چاره اى جز عطف توجه به كارگر  بيش  يافتن  ادامه  با  و  اين،  همه ى ما با هم به آخر دنيا مى رسيم!پيش روند بيكارى و فقر و فالكت عمومى، نيست. جز 
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زير پوست شهر، بدون روتوش

زمين  از  را  لوله  شده  فرش  ديگر آخرين  فرش هاى  تخته  كنار  و  خم   برمى دارد  كمر  پشت  را  دست اش  خودش مى  اندازد.  به  قوسى  و  مى   گذارد  دسته هاى شده اش  بايستد.  صاف  تا  آن مى دهد  مى گيرد،  را  شكلى  گارى   بلند مى كند، روى وسيله ى  كنار را روى دو چرخش  از  مى كشد،  خودش  دنبال  به  خيام كمر  خيابان  يك  شكل  بازار فروشگاه هاى  جمعيت  ازدحام  در  و  بزرگ مى گذرد  فروشگاه هاى  مى شود.  گم  سبك تهران  از  تلفيقى  معمارى  با  كوچك  گرفته اند. و  قرار  هم  كنار  سنتى  و  ساخت مدرن  حال  در  بزرگ  پاساژ  دو  چرتكه هاى است و چشم هاى كاسب ها در محدوده ى يكى،  و  شده  به روز  ُكل دخل هاى  از  پنج درصد  بازار مدرن شان مى چرخد.  همين  در  كشور،  اقتصاد  گاهى جريان دارد. بازارى كه در تاريخ معاصر گردش  نشستن،  بست  با  گاهى  كرده با اعتصاب و گاهى با حمايت از افرادى پايتخت،  عوض  را  مملكتى  مسير  ميدان خيام و ازدحام بازار، اتوبوس در ابتداى است. چند خيابان  پايين تر، بعد از خيابان خاص،  به  نرسيده  بلند  و  تنگ  بچه هاى خيابانى  شب ها،  كه  مى ايستد  است. پياده مى شوند.  زيادى خسته از كار و كاسبى روز در آن  شوش  قديمى  هيچ نماى ساختمان ها كهنه و  آن هــا  از  بعضى  آجرهاى  پنجره ها روى  بعضى  و  نگرفته  قرار  كه پوششى  است  سياه  و  گرفته  دود  آن ها آن  قدر  قاب  پشت  زندگى  جريان  تمام آپارتمان ها قديمى تصور  كنار در يكى از خانه ها، دخترى با پيراهن تنگ و بلندى از آن ها پيداست. بعضى هايشان نيمه  بازند و امتداد راهروى و كوچك هستند، با درهايى باريك كه سخت مى شود. 

سرما، بلند صورتى  رنگ و موهاى كرك  شده  سوز  و  ايستاده  رفته  درهم   سرخ و  پالستيكى  دمپايى  در  را  فروش هاى آفتاب  سوخته، دستان زمخت و چشمان كرده است. قامت كوتاهى دارد. چهره ى پاهايش  ُگل   به  شبيه  حالت اش  و به سمت اش مى دود:كوچه مى بيند، «خاله» ى بلندى مى گويد محله ى «لب  خط» ندارد، در حال عبور از كه لباس هاى تميز و مرتب اش سنخيتى با دخترانه  را روايت مى كند. دختر جوانى را سر چهارراه ها، چيزى بيش تر از كودكى بى  
پتوهاى چند ماشين در امتداد خيابان پارك شده اند خبر مى گيرد، به  سختى جدا مى شود. كه انگار تنها كسى است كه از احوال او چشم هايش برق مى زنند و از بغل جوانى  بعد از نوازش شدن موهايش،  هردوتايشان،  فاصله ى  در  شلوار و  چند  و  كارتن  تكه هاى  نما،  شده اند. نخ   رها  زمين  روى  پاره  پيراهن  بسته هاى و  مردى  بساط ها،  از  يكى  چهار ديگرى كنار چند تكه لباس در خودش چند قدم جلوتر نيز، مرد الغر و ضعيف ديگر مى گيرد و كنار منقل اش مى گذرد. كوچك پالستيكى سفيدرنگى را از مردى كنار  حدود  ساعت  است.  شده  با چهره ى مچاله  درهم عصر است و روشنايى روز  پايتخت،  زمستان  اول  خيابان مى گذرد، مى گويد: آميخته است. دخترى كه هر روز از اين خاكسترى 

در هر كدام از خيابان هاى فرعى و كوچه  

و  پسر  چند  محله،  اين  از پس كوچه هاى  شده اند.  جمع  هم  دور  جوان  خيابان هاى مرد  اين  از  يكى  انتهاى  تا  ماشين هاى ابتدا  اسقاطى  تكه هاى  ظاهرى دستگيره هاى در مقابل چند مغازه كوچك بزرگ و صندلى گرفته تا قاب پنجره و مختلف روى زمين ريخته اند. از سپرهاى فرعى،  با  جوان،  مردان  و  شده  برآمده ژوليده و سياه، روى آن ها كار مى كنند. جمع  با شكم هايى  نيز  مرد مسن  كنار آن ها چند  افراد آشنا با محل مى گويد:ايستاده اند و با هم حرف مى زنند. يكى و كت  هايى رنگ  و رو رفته  از 

قطعه  شده  باريك و فرعى بعدى، مرد پير و الغرى اين راسته كه تمام مى شود، سر كوچه ى  قطعه   بلند و  و تكه  چوب هاى  ريخته  زمين  روى  را  درخت  پا كرده اند، جمع شده اند از او، چند پسر جوان دور آتشى كه در مشغول جا  به  جا كردن آن هاست. جلوتر چند  به  دختر پيتى حلبى  بلند  و  رنگ  نارنجى   پيراهن  پليورهاى مشكى آن ها و  ميان  سرماى پالستيكى و پاهاى بدون جوراب، حرف برق مى زند. با پيراهن نازك، دمپايى هاى نوبالغى در  انگار  كه  دارد  حرارتى  احساس زدنش  را  ماه  دى   عصر  و گزنده ى  مى شود  ساكت  او  گه گاهى  مى شود. نمى كند.  بلند  پسرها  خنده ى  فلزى شلوارى پاره نيز روى زمين افتاده است. كشيده، به  جز زباله ها، چند تكه كارتن و كنار پيت  حلبى شان كه از آن آتش زبانه صداى  در  آن ها،  از  پايين تر  متر  ساله اى جلو مى دود. به رفت  و آمدهاى الى در كه بازتر مى شود، پسربچه ى پنج كسى صداى ضربه زدن را نمى شنود و خانه اى كه قفل ندارد، نيمه  باز است. انگار چند 

خط فقر، شهرنشينان را حاشيه نشين كرد!
ريحانه ياسينى
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مقابل در بيش تر از يك نفر نمى تواند عبور كند. است و از عرض كم راهروى كوتاه جلوى به خانه شان راه مى دهد. كف زمين خيس زياد عادت دارد و غريبه و آشنا را راحت  پسربچه اى  راهرو،  راست  زندگى بيش تر گچ ديوارها فرو ريخته و آجرهاى مى گويد مادرش خانه نيست. پرده اى كه در منزل شان است، ايستاده و سمت  از  استعاره  اى  خشن،  و  و لخت  مى كند  روايت   را  ساختمان  چهارراه ها آدم هاى  سر  كه  پسربچه اى  شش ساخته است. كنار پاگرد راه  پله، سينك دايره مى زند، روى پله هاى آن متناقض نما دويدن  تمام  و  گرفته  قرار  و ظرف شويى  سقف  كه  خانه اى  در  ساكن  مى كنند. ديوارهايش با باد تندى فرو مى ريزد، از خانوار  استفاده  ده در طبقه ى دوم، دختر آن  از  كم تر  پسرى  چهارچوب و  در  مقابل سال،  درى  ــدون  سختى ب به   كه  واحد جايى  ــام  ن و مسكونى را به آن داد، مــى تــوان  دست  سرد ايستاده اند.  بچه ها  شده، صورت  سرخ  و  شهرشان يكى از آن ها مى گويد است  به  ين هستند. رفته و چند روزى تنها مادرشان  ا ــوم  س پشت طبقه ى  نه  مسكونى. ساختمان،  واحــد  يك  نه  و  است  و  بام  ديوار  دورتادورش  اما  ندارد،  رو سقف  و  رنگ  لباس  چندين  است.  كمى  رفته و شسته  نشده، روى بند رختى به پنجره  و  شده اند  آويزان  جالباسى  چشم هايى آن  طرف تر نيز پتويى نخ نما افتاده است. عنوان  و  سبزه  پوست  با  مى گويد دخترك  سقف،  بــدون  ديــوار  به تسليم  مادرش  و  كرده  فوت  پدرش مشهد رفته است. برادر كوچك مى خواهد مادربزرگ اش  كه  كند،  روايــت  حال شان  بيرون پرده اى را كنار مى زند و از پشت آن با از  ناخوش  حال  و  قرمز  خاطر چشم هاى  به  مادرزنش  مى گويد  پرده مى فرستد. آلودگى هوا مرده و بچه ها را پشت همان مى آيد. 

نامطبوعى بلند  دارد، است. زنى كه پيراهن سفيد و دامن بلند از حياط ساختمان، بوى  تن الغرش  روى  پاره مشكى چروكى  و  آلوده  لباس هاى  از  انبوهى  دسته  ميان  را  آن ها  باال  سرعت  با  مى پيچد ايستاده،  مالفه اى  داخل  مى كند،  به  جز و گرهى به باالى آن مى زند. يك ماهى دسته  بودند.  خبر  بى   او  از  جلويى، همسايه ها  لثه ى  در  سياه  دندان  دو  و لهجه اى نامفهوم مى گويد: دندان ديگرى در دهانش ندارد و با صدا يكى 

جايش  سر  حواس اش  ديگر مى  گويد او را به جايى براى ترك نيست، يك  بار مى گويد زندانى بوده و بار  

ندارد:كردن فرستاده بودند. بچه هاى بزرگ اش  از دخترش خبر  و  مشهد هستند 

و دو تا از انگشت هايش را باال مى آورد:  با ذوق و افتخار مى خندد 
زن همسايه  با خنده مى گويد:  

را هر  زندگى اش  اتاق  يك  بار  وقت  خنده چند  و  باال  سرعت  با  مى كند.  لباس ها ادامه مى دهد. شرم مى كند از كار روى لب هاى سياه  شده اش، به دسته كردن عوض 

به چيزى شبيه گدايى و محل درآمدش كلمه اى به زبان آورد و  مواد با حركات دست  پول  آوردن  دست  به  براى  زن كردن  زيرزمين،  پله هاى  از  مى كند.  چشم هاى سرخ  رنگ اش باز است. دنبال او، مردى است و دكمه هاى مانتوى نخى، چروك و و گوشواره هايى بدل باال مى آيد. الغراندام جوانى با چشم هاى قرمز، موهاى طاليى اشاره  و  مى آيد  باال  هم  قد  زير كوتاه   كه  سيگارى  دود  پشت  جوان مى گويد: سبيل اش روشن مى كند، ُگم مى شود. زن قرمزش 

اتوبوس ها يكى از مردهايى كه دايره  در  و  مى گيرند  دست  مى زنند، تنبك  ز  آوا ــر  و همسر اوست. پسركى زي پرپشت  موهاى  ى، با  قــهــوه ا هنى  ــه ى حــيــاط پيرا نگاهى گـــوشـ با  و  يت هاى ايستاده  روا همسايگانش غريب،  كارش اول دبستان مى رسد و زندگى اش به سال هاى را گوش مى دهد. طول پراكنده  از  دهد: نمى خواهد  زيادى  توضيح 

كه  ديوار پتويى  از  گوشه اى  محل در  براى  را  در  حكم  شده،  كنارى غريبه ها را به خودشان جلب مى كنند و پالستيك هايى را پايين مى اندازند، توجه تمام حرف ها گوش مى دهند، گاهى تكه هستند، دختر و پسربچه اى از آن جا به باز مى شود كه تمام زنان و مردان آن معتاد طبقه ى باال، پنجره اى رو به حياط خانه اى زندگى اش دارد و مادر او نيز، خانه نيست. آويــزان  خانه ى  در  مى خندند.  از ميان ديوارهاى ديگرى ُگم شده است. تومان، به موادفروشى فروخته و خودش در ازاى اسكناس هايى كمتر از صدهزار مى كرده كه نوزادش را به محض تولد، آن ها، تا چند هفته ى پيش زنى زندگى غش غش  كدام  هر  اجــاره ى  كه  خانه اى  تا شش هزار در  بين دو  روزانه  اتاق هايش 
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خانه هاى  تمام  حكايت  است،  آن  تومان  خانه  چند  دارد.  جريان  خط»  چهار «لب  ياسين  به  گذشته  سال  حلبى سهم نگاهش از پنجره ى روى ديوار بدون حمله ى قلبى ُمرد و مثل كودكان همسايه ترياك دادند؛ اوردوز كرد و بعد از چند ماهه براى ساكت كردن گريه اش، شربت طرف تر،  پيت هاى  آخر،   طبقه ى   تمام سقف  از  نشد.  پياده  رو  كنار  لباس هاى  خانه ى  و  پنجره  ى  لب  شهر،  كه پنجره هاى  شده  ُگلدانى  سه  قسمت  ُگل هايش روبرويى  ديگر  دوتاى  و  شكسته  اين يكى  يك  بار پنجره است و انگار سال هاست آدم هاى پالسيده اند. پشت  بام كنارى هم قد  ظرف هاى  زباله ى  ــادى،  اعتيادشان زي لوازم  و  پالستيك ها  كالس هاى كه به حياط مى رسد، برنامه اى درسى روى مردان معتاد خبرى نيست. ابتداى راهرويى بچه ها بلند است. از بوى نامطبوع، زنان و و از پشت آن، صداى خنديدن و دويدن در يكى از خانه ها با آبى تازه اى رنگ شده بر خالف تمام درهاى فلزى و بى  روح، را روى آن تلنبار كرده اند.مصرف،  ساعت  و  شده  نصب  است. دختر جوانى به هم كارش مى گويد: موسيقى، نقاشى و بافتنى را مشخص كرده ديوار 

با   كه  نوجوانى  دخترهاى  فرياد  و  على(ع) مى گويد: اعضاى اصلى جمعيت دانش جويى امام بازى مى كنند، بلند است. محمد، يكى از معلم جوان شان در حياط كوچك وسطى جيغ 

«عمو  ذوق  با  نوجوانى  پسر  براى   نيز  او  و  مى كند  صدا  را  علم» لب خط را خيرين رهن كرده اند و رسيدن به بچه ها دنبالش مى رود. «خانه ى محمد» 

بيست چند دانش جو در قالب جمعيت امام على،  دختر  الناز،  مى كنند.  اداره  را  معلم هاى آن  از  يكى  كه  ساله اى  شش  اصلى لب خط است، مى گويد:و 

«خانه ى علم» لب خط مى گويد: شده اند. طراوت، يكى ديگر از معلم هاى اين زن ها به خواست شوهران شان معتاد در ميان زنان حاشيه سر كرده اند، بيش تر به روايت دخترانى كه چند سالى است  

اعتياد،  و  فقر  كه  است  زيادى  است. بازار، جوالن مى دهد. اما يكى دو ماهى در متن حاشيه هاى پايتخت و بيخ گوش سال هاى  شده  داغ  آن ها  بحث  كه  كاهش است،  كارگروه  رئيس  آمار  اساس  از ميزان معتاد كارتن خواب فقط در سطح كشور وجود داشت؛ در حالى كه حاال اين نظام، سال ٨٥، پانزده هزار معتاد در ُكل تقاضاى اعتياد مجمع تشخيص مصلحت بر  دقيقى  آمار  دارد.  وجود  تهران  عضو از سه ميليون گزارش مى كنند. يك ميليون و منابع غيررسمى نيز باالتر برخى آمارهاى رسمى رقم ُكل آن ها را تعداد معتادهاى كشور در دست نيست، شهر  و  شناس  جامعه   معيدفر،  روى سعيد  تهران،  دانش گاه  علمى  مطالعات هيات  اجتماعى  بحران هاى  معيدفر شرايط بسيار ويژه اى در خصوص بحث زيادى داشته است. به اعتقاد او، ايران در مساله ى  دارد.  قرار  اجتماعى  «آينده  نگر» آسيب هاى  ماه نامه ى  با  گفت وگو  گفته بود:در 

از به اعتقاد معيدفر، مساله اى كه باعث شده  بلندتر  اعتياد  آن اما مداخالت ناروا در ابعاد اقتصادى، «دهه هاست اين مشكالت را داشته ايم، گذشته شود، عادى شدن آن هاست: به  تازگى صداى فقر و  پيامدهاى  بررسى  بدون  نيز بيش تر و عادى شده اند. در دهه ى اخير عادى شده و به تبع آن اجتماعى،  باال بحران ها  دادشان  همه  تقريبا  االن  دروازه بنابراين،  اطراف ميدان شوش،  كه  اعتياد، تهران، زير پُل ها، دوربرگردان ها، آزادراه غار يا محله ى هرندى و تمام دره هاى رفته  آثار  برويد،  جا  هر  و  هم زيست كارتن  خواب مى ديديم متاثر مى شديم، و اقسام فقر ديده مى شود. اگر روزى ما كارتن  خوابى، كودك كار، فحشا و انواع نيايش  آسيب ها  اين  با  االن  تبديل شده ايم و آن  قدر ما را فرا گرفته اند كه اما  عادى مان  زندگى  از  بخشى  بزنند. و اقتصادى، كارشناسان ناگزيرند گريزى اما هنوز هم در تحليل هاى جامعه  شناختى عمر دولت يازدهم از نيمه نيز گذر كرده، شده اند.» به  دهم  و  نهم  دولت هاى  دوران  اجتماعى به  علوم  دانش كده ى  استاد  اين 
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حاشيه  نشين مى گويد:  گيرى وضعيت فقر و فحشا در محالت دانش گاه تهران در تبيين ريشه هاى شكل 

معيدفر ادامه مى دهد: 

و  تنگ   پس كوچه هاى  كوچه   از  دخل، را حدود بيست ساعت روميزى رنگى و دارد. ويترين تك  طبقه و ساده ى مغازه پايتخت، تيك  تاك زندگى در آن جريان مغازه اى قرار گرفته و در سرماى حاشيه ى  باريك «لب خط» و نزديكى هاى خيابان، بعد  پيرمرد پشت  كرده اند.  پُر  تن قديمى  به  كهنه اى  اما  مرتب،  و  تميز  دارد و سرش با تعمير پيم هاى يك ساعت لباس 

مى گويد دو دختر و پسر خودش را در اين حركت دقيقه ها و ثانيه ها را تعمير مى كند، هم بيش تر شده است.» پيرمردى كه ابزار زندگى ها كه سخت تر شده، تعداد آن ها قدم به قدم معتادها روى زمين افتاده اند. نيم ساعت ديگر كه هوا كامل تاريك شود، هيچ  وقت شبيه اين سه چهار ساله نبود. جا از همان قديم هم معتادها بوده اند، اما است در اين محل زندگى مى كند: «اين ساعت باال نمى آورد و مى گويد پنجاه سال روى نوك پا بلند شد. سرش را از روى بلند است و براى ديدن مستقيم او بايد دخل اش نشسته، ارتفاع شيشه مقابل آن قديمى آويزان شده اند. با سر پايين، پشت اطراف او نيز چند راديو و ساعت ديوارى مچى قديمى گرم است. روى ديوارهاى 

نداشته محل به  سالمت بزرگ كرده و هيچ وقت  زندگى اش  محيط  به  است: اعتراضى 

 
سونامى  و  شهردارى  مى كنند. چهار پسربچه دور دو تاب كوچك جمع بحران گازانبرى هاى  بازى  بلندى  صداى  با  و  آن، يكى شده  اطراف  و  عصر دو لباس كهنه و چند كارتن روى زمين پارك كوچك است  پنج  حوالى  ساعت  است.  از است و كمى تا تاريكى كامل هوا باقى افتاده  يكى  است.  مى گويد: و چشم هاى آبى دارد، بچه ها كه پوست سفيد مانده 

كوتاهى  قد  پسربچه اى كه  نسبت به دوست اش دارد، مى گويد:  

به  را  دست اش  يك  ديگر  جلوى پسربچه ى  و  مــى آورد  در  وسيله اى  خاص جلوى آن مى گيرد و مى گويد: دهانش مى برد، دست ديگر را نيز با حالتى شكل 
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آن را شب ها پارك شوش، يكى از پارك هاى جنوب  تمام سطح  پارك شهر است كه  مى كردند.  پُر  گازانبرى مشاور اجتماعى وزير راه و شهرسازى، كرده و سرطانى شده است. سعيد معيدفر، بيمارى، متن و حاشيه ى پايتخت را درگير كردن در آن  جا سر مى كنند. منتقل مى شوند و شش ماهى را براى ترك به مراكز نگه دارى بهزيستى و شهردارى در اين طرح، نزديك به هفت هزار نفر آخر سال اين رقم به ده هزار نفر مى رسد. از سطح پايتخت جمع  آورى شده اند و تا و پنجاه زن و سه هزار معتاد متجاهر مرد استان دار تهران، طى ماه گذشته چهارصد بوده است. به گفته ى سيد حسين هاشمى، يكى دو ماه گذشته در مركز توجه رسانه ها پايتخت در اين مكان ها جمع مى شوند، حدود سه هزار نفر از كارتن خواب هاى كه به روايت آمارهاى رسمى و غيررسمى شوش، پارك هرندى و پارك دروازه غار كارتن  خواب ها  اقدام  درباره ى  تمثيل  اين  شهردارى تهران به «آينده  نگر» مى گويد:با 

با  تهران  دانش گاه  شناسى  جامعه   بحران هاى استاد  «سونامى  از  ديگرى  اجتماعى» ادامه مى دهد: تمثيل 

«لب  از پس كوچه هاى محله ى  يكى  امام على، مى گويد: ماه همه از او بى  خبر بودند. طراوت، يكى به عنوان معتاد متجاهر دستگير شد و چند موادفروش ها زندگى مى كند. بعد از عيد دو بچه است و روى پشت  بام خانه ى  جا را براى زندگى پيدا كرده است. مادر دارد و بعد از چند ماه كارتن  خوابى، اين  بام، زنانه است. كم تر از سى و پنج سال موادفروشى جريان دارد اما داستان پشت تمام پنج طبقه، حكايت زندگى مردانه و درون آن موادفروشان زندگى مى كنند. در پاگرد، يك واحد مسكونى قرار گرفته كه  در پيچ و راهروها باريك هستند. كنار هر همه اهالى محل شناخته شده اند. پله ها پيچ آجرى و در فلزى رنگ  و  رو رفته ، براى خط»، آدم هاى خانه ى پنج طبقه اى با نماى در  از اعضاى جمعيت 

ارشد  كارشناسى  دانش جوى  شناسى طراوت  مردم   و  است  تهران  مى گويد: عبور مى كند و به بازار نزديك مى شود، اتوبوس كه از ايستگاه محله ى «لب خط» با تاكيد بر محله ى لب  خط» كار مى كند. با عنوان «مفهوم مادرانگى بين زنان معتاد به رويش باز است و روى پايان نامه اى را مى شناسند، در خانه ها و درد دل هايشان مى خواند. تمام زن ها و بچه هاى محله او دانش گاه 

خرداد، يك شكل هم گذر مى كند. شب تعطيل اتوبوس از ايستگاه خيام و فروشگاه هاى  پانزدهم  بازار  حوالى  و  باربرها است  و  شده اند  جمع  زيادى  ديگر جا به  جا  مى كنند. پسربچه اى با دايره اى هنوز تخته هاى فرش و لوازم خانگى را جعيت  مغازه  به  مغازه اى  از  دست،  هويت و از پيرمردهايى كه شكم هاى برآمده و مى رود و به قول خودش نوازندگى مى كند در  تاييد  بر  مهرى  عقيق  ايران»، بازار چند يرواند آبراهاميان، مورخ ارمنى، در كتاب باقى مانده اند. بازارى شان بود، تعداد كمى پشت دخل ها تسبيح هاى  دهه پيش را  اين  طور روايت كرده است: «مردم در سياست در 

«خبر آنالين»، سوم بهمن ١٣٩٤،
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و دود زيبا از دودكش.رنگ آبى پنجرهچراِغ خانه ى من و تو پيداست:در دورتربه شهر مى نگرم.با كار تمام نشده امديرهنگاِم شببر فراز بنايى بزرگبهارى براى نديدن
كه بوسه هاى من را انتظار كشيده اند.و رنگ زيباى لب هايت به چهره ى ُگل گونتبه مژگانت كه هم چون بادبان ها آرام گرفته اندمى نگرم به توباز مى گردم:ميان پستان هاى گرمت به خواب رفته استسپيده دم آن هنگام كه دختر كوچك مانو منبه انتظار صداى در هنوز بيدارىمى دانممى دانم 

روى گردنت نشانه مى شد.و نفس هاى سردمكاش كنارت به خواب رفته بودمچهره ى خسته ام را مى سوزاندباد زمستان
كه روبان هاى سفيد ميان گيسويت ممنوع نيست،به روزى به فردا اميدوارمدر قلبم صدايى ست:ميان غياب ابرها سوسو مى زندستاره ى كوچكى

از فرداى كار و افتادن از داربست ها نخواهيم ترسيد.و آن هنگام كه به آغوشت مى كشمزير درختان ُپر شكوفه خوابيدن ممنوع نيست،بوسيدنت در ميادين ممنوع نيست،رنگ سرخ ممنوع نيست،
يازدهم ژانويه ٢٠١٦

شهرى براى ساختن
على رسولى            
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نظام  با  ديرباز  از  شاملو  كه  در درگيرى هايى  است،  داشته  حاكمه  قدرت  و  مى  بايد مد نظر قرار داد :سياست و مظاهر قدرت سياسى سه چيز را براى دريافت چگونگى برخورد شاملو با امر بى  نياز و بركنار بماند.امر سياست و مسايل پيوسته بدان نمى  تواند شعر او از بررسى چگونگى برخورد وى با رو درنگ و بررسى پيرامون شرايط وجودى شعر و صور خيال او اثرگذار بوده است. از اين زايش و تشكل و تحول بخش چشم گيرى از سلطنت 

به  را  موارد  اين  از  يك  هر  گفتار،  اين  هر در  از  پيش  مى  گذرانيم.  نظر  از  سياسى چيز، اين نكته شايسته ى يادآورى است كه اختصار  صرفا  شعر  يك  شاملو  متعهد  نيست، شعر  كلمه)  مبتذل  و  متداول  معناى  اجتماعى (در  سياسى ـ  شعر  يك  اساسا  اين شعر، در سايه ى بلكه  اين معنا كه  به   نگرش است.  و  نگاه  شيوه ى  يك  از  مصلحت گريز ، برخوردارى  و  مستقل  انديشه ى  و  يك متمايل به موقعيت پريشان جامعه و وضعيت پويا  يافتن  تحقق   و خواستار  است؛  ارتجاع و و تفكر و بينش همگانى پويا و شكوفا، و تهى است؛ و از نظر فرهنگى، آرزومند يك فرهنگ و رسته از ستم گرى و نابرابرى و تهى  دستى انسانى بسامان و آبرومند، آزاد و پيش رفته، است؛ از ديد اجتماعى، خواهان يك جامعه ى پيرو يك نظام مردم ساالر و وارسته از استبداد داريم، بايد بگوييم كه شاملو از ديد سياسى، و چگونگى جزء  جزء آن را به اختصار بيان سياسى و اجتماعى شاعر را كالبدشكافى كرده، انديشه مى  باشد. چنان چه بنا باشد انديشه ى برخوردار از شكوفايى خالقيت و فرهنگ و زيست گاه انسانى تحول پذير و شرافت مند و مردمان  و  انحصارطلبى،  ايستايى است.از تنگ  انديشى، 

باز و  گاه جهانى است. با اين  حال، خود شاملو او نسبت به  امر سياست در سطوح اجتماعى و اجتماعى و نماينده ى حساسيت چشم گير درون مايه ها و بُن مايه هاى برجسته ى سياسى بخش بزرگى از اشعار شاملو دربرگيرنده ى (١) اشعارى  سر  چنين  دانستن  «سياسى»  را از  «اجتماعى»  صفت  عوض  در  و  متعهد برخى از ناقدان شعر او نيز - نظير عبدالعلى در مورد آن ها راست  تر و برازنده تر مى  داند. مى  زند  اشعار  كه  باورند  اين  بر  هستند.دستغيب-  «فرهنگى»  بلكه  سياسى،  نه  ُخرده گير، وى  شعرهاى  در  درنگى  با  ولى  بازگو ناچيز مى  نمايد .قدرت و جامعه- سخت شكننده است و حتا اين اشعار - هم چنان كه مرز ميان سياست و و «اجتماعى» بودن و حتا «فرهنگى» بودن در مى  توان دريافت كه مرز ميان «سياسى» بودن استبدادستيز و دادخواهانه ى شاعر به  آسانى (٢)  شاعر  از  باال  در  كه  هم  عباراتى  و در  «فقر»  و  «جهل»  او  كه  مى  بينيم  انسان ها» كرديم،  به  بخشيدن  «آزادى  و  به  گونه ى «بهره كشى»  و  مى  آورد  زبان  بر  يك  جا  حال را  جامعه،  و  سياست  وضعيت  آنان ضمنى  اجتماعى  فرهنگ  و  مردمان،  روز  چيز و  دو  البته  مى  دهد.  ربط  به  يك ديگر  امر شعر شاملو توسط خود او بوده باشد: يكى مى  تواند توضيح  دهنده ى «سياسى» ندانستن را  قبال  در  او  خواه تشريفاتى و چه در اشكال حزبى و محفلى سياست - چه در اشكال دولتى و رسمى و موضع گيرى منفى هميشگى  موضع گيرى  اين  است.  مسلكى-  را و  برخورد شاعر  از  به  پهنه ى از محدوده ى مردمى ـ اجتماعى و صرفا بومى است، كه شعر متعهد او را در درازناى زمان او بر انسان و انسانيت است . و اين موردى متمركز شدن تدريجى نگاه و انديشه ى ُكلى با امر سياست موجب شده است؛ دو  ديگر،  ناخواه شيوه ى خاصى  بيش تر  چه  هر  و  مى  دهد  بهعبور  مى  پيوندد.  انسانيت انديشى  و  آرمان هاى سياست گزارى در سطوح اجتماعى و كشورى موجب اين وسعت گرايى، هر گونه سياست و جهان بينى  و  ارزش ها  با  كه  جهانى،  نيز  در تضاد و  انسان  آزادگى  و  مردود بشرى و شرافت  شاعر  نظر  از  گيرد،  قرار  تعارض  و 
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خواهيم شمرده مى  شود. زير  در  كه  آن چنان  اين،  بر  پهلوى ديد، در شعرهاى فراوانى از شاملو، ُرخ داد ها افزون  دوره ى  سياسى  سركوبى هاى  و كه اين دسته از شعرهاى او را خواه  ناخواه بازتاب برجسته يافته اند. و اين چيزى است، و  جامعه  در  سياست  امر  چگونگى  اين چگونگى وضعيت جامعه در ارتباط با اشكال نگران  مى  گرداند.  سياست گزارى  تهى  سركوب ها اغلب در مورد كسان يا گروه هايى مستبدانه ى  و  فقر  پيرامون  كه  است،  شده  نابسامانى مردمان، غياب آزادى، و اعمال  با سيطره ى خودكامگى و خفقان به  پا خاسته دستى و  شاملو  شعر  در  نيز  لحاظ  اين  به   «ستم برى»، به «بُن مايه هاى سياسى ـ اجتماعى» نمى  توان بُن مايه هايى روبرو مى  شويم، كه آن ها را جز بودند.  و  «ستم گرى»  مانند  كرد،  شعر و غيره. اين بُن مايه ها از عناصر بارز و مسلط «نابرابرى» و «سركوبى»، «بردگى» و «بندگى» تعبير  پس  است.  شاملويى  متعهد  شعر  بازبُردى، به  كار مى  بريم.و نزديك تر به واقعيت تشخيص مى  دهيم و  اجتماعى» را در مورد شعر متعهد وى جامع تر فضاى ذهن و انديشه ى او، صفت «سياسى ـ شاملو، و نيز به  لحاظ درآميختگى اين  دو در مساله ى) سياست و جامعه در اشعار متعهد ما با توجه به هم گرايى و هم جوارى امر (يا در آن، مى  توان «سياسى» به  شمار آورد. ولى آن، و يا بازتاب انديشه ى سياسى خود شاعر و هم به  اعتبار بازتاب ُرخ دادهاى سياسى در (چيزى كه مورد نظر و خواست خود اوست)، متعهد شاملو را هم مى  توان «اجتماعى» دانست در  و  مفهومى  زمينه ى  و است كه رو به سوى خواست ها و نيازهاى او مى  توان مد نظر قرار داد و دريافت؛ تعهدى پرتو وجود يك تعهد انسانى ـ اجتماعى نزد «سياسى ـ اجتماعى» بودن شعر شاملو را در به  اعتبار  آزادى خواهانه  آرمان هاى  و  مردم  اين واقعى  غير  در  مى  دارد.  آنان  نگردد. صورت، بهتر آن خواهد بود كه به  هيچ  وجه برابرى جويانه ى  اطالق  اين شعر  به  است، كه درون مايه هاى صفت «سياسى»  كافى  اين مورد  آوريم در  نظر  در  را  شاملو  از شعر  حتا و «بردگى»، و «خون» و «قربانى» و «شكنجه» از وجود «ستم گرى» و «ستم برى»، «بندگى» و «مردم» و «خلق» و «دشمن» و غيره اند؛ و كه متوجه «شهر» و «كوچه»، «بند» و «زندان»، برجسته اى  موارد  برخى  در  مى  زنند.  دم  «مرگ»  بودن و  انسانى»  «سياسى ـ  ويژگى  به  مى  توان 

نظير او، در چشم اندازى گسترده تر، به آرمان ها و شعر او انديشيد و اين به  هنگامى است كه  مى  انديشد ،  انسانى  واالى  و ارزش هاى  بى  پروايى  انسانيت،  و  شرافت  و  وارستگى، غرور  و  سازش ستيزى  ناگفته پيداست، كه حقيقت ستايى،  آزادگى و سرافرازى .  گونه و  اين   از  ارزش هايى  و  آرمان ها  و تحقق  خفقان آور،  و  استبدادزده  محيط  يك  يك امكان پذير نمى  تواند باشد.تن  سپرده به مصلحت جويى و رنگ و ريا، در  را  خود  متعهد  شعر  شاملو  كه  ولى گفتيم  نمى  آورد.  حساب  به   سياسى»  اين «شعر  رهگذر  از  شاعر  كه  دانست،  شعر بايد  بودن  بركنار  واقع  در  اعالم خود را از وابستگى هاى محفلى و حزبى (در سياست زدايى،  مصلحت جويانه)  و  مشكوك  گرفته است، چنين مى  خوانيم :در ١٣٧١ ميان او و فرج سركوهى صورت او مويد اين نكته است. در گفت وشنودى كه مى  دارد. پاره اى از نظرات و داورى هاى خود اشكال 

چهره نياز ها و به ويژه آرمان هاى انسانى مى  پيوندد؛ در اين امر نهفته است، كه به خواست ها و ناشى از آن ها است؛ و «اجتماعى» بودن آن تعصب آميز مكتبى و محفلى و سوءنيت هاى دورى جستن آن از ديدگاه هاى مصلحت جو و بنا بر اين نظر، «سياسى» نبودن شعر، نشانه ى (٣) نيز  «هنر»  آيينه ى  در  كه  سياست آرمان هايى  با  را  آن ها  اين  كه،  و  ساخاالنيان) گاه كه نظر او را درباره ى «سياسى» انگاشتن نيست. شاملو در گفت و شنودى ديگر ، آن   بازى هاى مبتذل و آلوده به رنگ و ريا كارى مى  نمايند؛  وارتان  (درباره ى  «نازلى»  شعر خود - در معنايى كه آمد- برمى خيزد :جويا مى  شوند، از  نو به تاييد سياسى نبودن شعر 

اجتماعى براى روشن گرى بيش تر اين  كه چرا شاملو (٤) و  متعهد  شعر  دانستن  سياسى   درباره ى او در برابر محافل حزبى انحصارجوى زمانه ى هم نوايى ندارد؛ دو ديگر، موضع گيرى انتقادى شعر و شاعرى و وارستگى آن هم جوشى و زيرا به  ديده ى او محض سياست با رسالت و مصلحت جويانه- در هر زمان و مكان است؛ ُكل امر سياست - سياست رسمى و تشريفاتى در نظر داشت: يكى نظر منفى شاملو درباره ى به  حساب مى  آورد، مى  بايد دو مورد مهم را «سياسى» را در مورد آن مشكوك و نا به  جا خود پرهيز دارد، و اين  كه كاربست صفت از  است.  تــوده»،  «حزب  مانند  سياست گزاران مورد نخست، همين بس كه به يك داورى او،  و  سياست  درباره ى  انسانيت شاملو  برابر  در  كه  سياستى  اندازيم؛  و نظر  مى  گيرد،  قرار  مردمى  شرافت  و  غرور  «مظاهر فريب و دروغ» بيش نيستند :سياست گزارانى كه در اصل، و در   نهايت، جز و 

آينه») مصلحت  ستيزى سياسى شاملوى شاعر را در در سطح زبان شاعرانه، شايد بهترين مصداق (٥) «باغ  (در  «نبوغ»  هجوآميز  چون شاه پروس، «سلطان فر دريك»، با پيش كش بتوان يافت. در آيينه ى اين شعر مى  بينيم، كه سروده ى  مستبدى  به  «لوئيز»  خود  زن  و كردن  ناموس  از  چشم پوشيدن  با  و  اين صحنه ى مضحك و مفتضح، بر آن است را به تاخير بياندازد ! و شاملو با تصويركردن شده است فروپاشى سلطنت و سرورى خود در تالش است تا براى چند صباحى هم كه شرافت و آبرو و حيثيت، نوميدانه و مذبوحانه ناپلئون، 
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بس تا چيزى از بنياد پوچ و پوشالى سياست هاى  منش  و  كنش  و  را،  فرومايه و شرم آور مستبدان را، بازنماياند.مصلحت جويانه 

به مورد دومى كه گوياى انزجار شاملو از اشكال (٦) را  او  اين  كه  و  است،  توده» «سياسى» ندانستن شعرش وامى دارد، مربوط مشكوك سياست  «حزب  برابر  در  او  موضع گيرى  مى  كوشيده به  ديرزمانى  كه  حزبى  و خود كشاند، تا مگر هر چه بهتر و مطمئن تر است تا اهل قلم و انديشه و شعر را به  سوى مى  باشد؛   - مصلحت جويانه  و  محفلى  مقاصد  عمل به  پرستانه- خود جامه ى  بيگانه   بپوشاند. در اين  باره، شاملو در گفت و گويى نيز  گاه 

چنين مى  آورد :كه در مرداد ١٣٥٨ با او انجام گرفته است، 

مساله ى (٧) داورى،  و  نظر  ــراز  اب ايــن  «سياست» سياست زدگى شعر و بايستگى سياست زدايى در  اين  جا،  در  و  است.  مطرح  مفهوم نيات به  ظاهر مردمى، ولى در واقع حزبى و در معناى عام و مبتذل واژه، و نيز به  اعتبار آن  مى  گيرد.  قرار  توجه  مورد  به  اين معنا كه شعر متعهد، در عين حال كه از «اجتماعى بودن» شعر نيز مشخص مى  شود. تبليغاتى، 

پيش «هنر براى هنر» نيست، با «هنر مردمى» يا «هنر متعهد و پويا، در عين اين  كه چيزى از نوع و ابتذال و «باب روز» در پناه بماند. پس شعر بگيرد تا اين  كه از افسون گرى مصلحت جويى جدا نيست، مى  بايد از زمان و مكان خود پيشى اجتماع و خواست ها و نيازهاى حاد و واقعى  از  مورد  يك  عنوان  به   نيز -  متعهد، روز» و ابتذال گشته- بيگانه است. در پرتو طراحى شده و سياست آلوده، و يا تابع «باب توده اى»  شعر  كه  است،  مصلحت گريزى  دورنمايى انسانيت شمول منزل مى  كند.مردم و جامعه، در چشم اندازى بس گسترده و هم زمان با پاى بند بودنش به آرمان هاى واقعى اين 

مدعيان انسان ها است، و زبان  حال اين شعر ها بيان گر متعهد متمايل به وضعيت زيست گاه نابسامان در «هواى تازه»، درون مايه ى ُكلى شعرهاى محتواى كيفى پاره اى از اشعار او نظر اندازيم. اجتماعى شعر متعهد شاملو، چه  بهتر كه بر براى سنجش و دريافت بهتر ويژگى سياسى ـ(٨) به  نه  و   - مردم  به  مردم فريب- مى  باشد. پيوستگى شاعر 
قرار («هواى تازه»، ١٣٣٦)، «خداوندان خوف انگيز مردم است كه شاعر، مثال در سروده ى «لعنت» (٩) بر پايه ى اين پيوستگى به  مخاطب  را  ظلمت دوست»  دهنده ى تا «ظلمت آباد بهشت گند»شان را به روى او ظلم آيين» آنان دم مى  زند، و از آنان مى  خواهد مى  دهد، از «شكنجه گاه پنهانى» در «فردوس شب پيمان  هشدار  شعرهاى  از بر سروده هاى ديگرى كه از حسرت «آزادى» اين  چنانى در «هواى تازه» پيش درآمدى است بازنگشايند.(١٠)  مى  زنند،  دم  آزادى»  «سرود  خاموشى  انسانى» و  «غياب  و  «فروريخته»  همانا «ديوار» هاى  كه  بزرگ»ى  «غياب  از  و  مى  نالند، 
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«ترانه ى ناپيدايى انسان آزاد و وارسته و آزاده منش در  است.  استبدادزده  زيست گاه  اشعار بزرگ ترين آرزو»ى شاملو («دشنه در ديس»، يك  از  گويايى  نمونه ى   (١٣٥٥ ماه  شاعر هم زمان متعهد و حسرت انگيز اوست.(١١)دى  نگاه  كه  نيم  مى  دا ديگر،  سوى  عنوان از  به    - «شهر»  بر  بسيار  ــوارد  م ثقل در  مركز  و  اجتماعى،  زيست گاه  است. الگوى  متمركز  نابسامانى ها-  و  معركه ى  ترس رويداد ها  آن،  «كوچه» هاى  و  جوالن گاه شهر  و  فرياد،  و  خون  و  وحشت  نگيز حتا «باغ آينه» ى شاعر اغلب چيزى جز يك «برهنگان» و گرسنگان و «روسپيان»، است. و  عصيان برا و  دشمن كيش  براى آمد زيست گاه  پريشان جايى است  و و شدهاى عبث، سركوبى ها و دژخيمى ها، و نيست. «شهر»  ازخودبيگانگى ها  و  بى تفاوتى ها  براى  از «مرثيه براى مردگان» مى  خواند. هم در چنين گور» و از «شهر سرد» مى  گويد، و هم چنان است، كه شاعر «شبانه» سر مى دهد، از «لوح مسخ شدگى ها. با نظرافكندن بر اين سياه چال نيز  «پدران  مى  بيند  او  كه  است،  اين  كه : مهلكه اى  و  بازمى گردند  گورستان» 

بوى ديگركشى هاى پياپى است، با «سنگ فرش هايى نيز «كوچه»هاى شهر، نمايش گاه بزه كارى ها و  از  سرشار  فضايى  و  خون»  به   «اختران آغشته  همانند  ناشناخته»  «ياران  و «مرگ».  «گرسنگان»  درمى افتند،  به  خاك  فرياد بيرون مى  جهد، «جام لبان سرد شهيدان كوچه مى  شود، از «دره هاى سكوت» و «سرگردانى» سكوت النه ى تاريك درد خويش»، عاصى در اين مهلكه ى هيچ و پوچ، شاعر، اين «جغد «خون» هم چنان بر «سنگ فرش»ها مى  لغزد. زمين و زمان به «شبى بى  ستاره» مى  ماند، و «برهنگان» و «زندانيان» از جاى برنمى خيزند، سوخته»  آنان  دهان  با  و  مى  شكند،  درهم  برمى آورد :را» 

«سنگ فرش» (١٢) كه  است،  يادآورى  ١٣٣١)، شاملو با شعرى از هوشنگ ابتهاج، با عنوان بايسته ى  راه»(اسفند  سنگ فرش  سواد  اين «بر  در  ابتهاج  است.  هم آواز  و  مى  دهد، شعر، كه در واقع تصويرى از استبداد سال هاى هم جوش  دست  به   را  آن  پس از  و  فرياد ١٣٣٠  از  «سنگ فرش»  در  شاملو  سخن چونان  خلق»  «خروش  و  سركش»  كه مى  گويد، و نيز از «جالد» و «خون شهيدان» «خشم  تفاوتى  تنها  خون آلود.  «سنگ فرش»  آن در صورتى كه شعر ابتهاج به يك وضعيت اين  كه خطاب شاعر با مردم «كوچه» است؛ شعر شاملو ويژگى روايى و  گزارشى دارد، و ميان اين دو شعر ديده مى  شود، اين است كه و  و روى سخن  مى  پردازد،  حاضر  و  يك  راست با «جالد» زمانه است : «حى 

فضاى ياد كاستى ناپذير وقايع خونينى كه در سياه چال (١٣) در  بعد  سال ها  تا  مى  دهد،  ُرخ  با شهر  مى  ماند،  پايدار  شاملو  انديشه ى  و  زمانه ذهن  ُرخ دادهاى  ديگر  از  برگرفته  (١٣٥٨) به  رستاخيز در مى آيد:درهم مى  آميزد، و ازجمله در ترانه ى «صبح» تاثرات 

باال، (١٤) در  بازگوشده  اشعار  در  كه  و فرمان روايى بى  گذشت استبداد، و سرنوشت وضعيت اسف بار محيط اجتماعى، سيطره و مى  بينيم  آشكارا  مبارزين،  و  معترضين  جسورانه به  تصوير در  آمده است.خونين 
شعر  در  سياسى  سركوب هاى  و تاثير مستقيم ُرخ دادهاى سياسى و اجتماعى، شمار فراوانى از سروده هاى متعهد شاملو زير شاملوبازتاب  استبداد  كردن  افشا  منظور  به   هم زمان  و 

معترضين خفقان، سروده شده است. از اين ميان، تعداد  نشان  و  نام  با  آن ها  از  جان  باختگان درخورى  خاطره ى  يا  و  شاملو بامعنا ترين اين سروده ها را يادآور مى  شويم.سياسى هم راه است. در زير، برجسته ترين و اجتماعى  متعهد  اشعار  ديگر  بر  نگاهى  زندگانى اش به سركوب هاى سياسى و سرنوشت قربانيان درمى يابيم، كه حساسيت و توجه او نسبتبا  پايانى  سال هاى  تا  (پرداخت هم چنان پايدار و كاستى ناپذير باقى مى  ماند. استبداد  «هجرانى»  يك  از  است  انگلستان و آمريكا است؛ سرودى است كوچك غربت» او در سال هاى ُعزلت گزينى اسفند ١٣٥٦) ياد شود، كه يكى از «ترانه هاى كافى  اين تلخ كه همانند شمار ديگرى از اين «ترانه ها» در  با  است.  وطن  جالى  رنج  از  خاطره ى برخاسته  شعر،  اين  پايانى  بخش  بدفرجام «سياهكل» ُرخ داده است: و «ديلمان»ى كه در گوشه اى از آن، واقعه ى مخالفان سياسى در دوره ى پهلوى بوده است؛ مى  كند؛ «چيتگر»ى كه ميدان تيرباران برخى از تاسف بار «چيتگر» و «ديلمان» را از نو زنده  حال، 

عمر زنده-ى جاويدان، مرتضى كيوان» از نو زنده كه پرداخت ١٣٧٢ است، و اين  كه در آن «ياد نيز شعر «آن روز در اين وادى» («در آستانه») (١٥) طول  از  ديگرى  نشانه ى  است،  شاعر است: خاطره ى قربانيان سياسى در ذهن و سخن شده 
به  (١٦) كه  باال،  در  شده  ياد  شعرهاى  كنار  است، در  پيوسته  مشخص  و  خاص  كه اشخاص  مى  بينيم  نيز  ديگرى  فراوانى  و شعرهاى  معين  خاطره اى  و  نام  به   كه  آن  بدون  و در ُكل ترجمان پيامدهاى يك نظام سركوب گر سياسى  و اجتماعى برخوردارند. اين شعر ها مشخص برگردند- هم چنان از درون مايه ى -  عدالتى  بى   فراگير  وجود  و  غيرانسانى  بيش ترين و  هستند.  خوارزيستى  و  به  تهى دستى  شاملو  متعهد  شعر  جغرافياى  از  جمله بخش  آن  از  دارد.  اختصاص  مــوارد  در «شكفتن در مه»)؛ «بر سنگ فرش» و «كيفر» «بودن» (در «هواى تازه»)؛ «نامه» (١٣٣٣، در است:  «شعرى كه زندگى است»، «لعنت» و اين  «شكفتن  (در  «عقوبت»  آينه»)؛  «باغ  مه»)؛ «چلچلى» (دى  ماه ١٣٤٤، در «ققنوس (در 
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و منظر» (دى  ماه ١٣٥٥، در «دشنه در ديس») در باران»)؛ «ترانه ى بزرگ ترين آرزو» و «از  «عشق»  از  شاعر  كه  گاه  آن   حتا  غيره.  معناى و  در فلسفى وار و دغدغه هاى وجودى و خصوصى عاطفى كلمه) سخن مى  راند، و يا مشغله هاى «اشتياق» و «هجرانى» و «شبانه» (در  «ققنوس  (از  مى  دهد  بروز  را  بى خويشتن  «حديث  و  آستانه»  «در  تا  گرفته  امر پايدار است.دست كم بند ها و عباراتى از آن ها، مويد اين در آينه» و «آيدا: رخت و خنجر و خاطره»، يا شمارى از عاشقانه هاى او در دو دفتر «آيدا از عنصر سياسى و اجتماعى در شعر او هستيم.  قرارى ماهان»)، همواره شاهد حضور چيزى باران» 
محدوده ى روى كرد شاملو به وضعيت جامعه و سياست، فراترروى و وسعت گرايى از  او  كه  نمى  شود   اين  از  دو تعهدى كه مكمل يك ديگرند:مى  توان ديد، كه ميان دو گونه تعهد درمى گيرد : علت اين فراترروى را در برخورد و مالقاتى و به يك انسانيت بزرگ تر و جهانى بپيوندد. واقعيات خام و ُرخ دادهاى مقطعى در گذرد مانع 

چونان  شاملو،  متعهد  شعر  در  حال،  هر  فروغ در  و  نيما  سروده هاى  از  شمارى  جهان بينى در  يك  حضور  از  مى  توان  از مى  رود. آثار اين وسعت نگرى را در جغرافياى كه داراست، از زمان و مكان خود بس فرا تر فراگير، بنا بر موقعيت و كاركرد جهان گسترى انسانيت مدار» سخن گفت. اين نگرش و بينش فرخ زاد،  اشعارى  در  نخستين  بار  شاملو  تازه» (١٣٣٦) شعر  «هواى  از «قطع نامه» (١٣٢٠) و  فراوانى  شمار  در  سپس  و  ديد،  آينه» مى  توان  «باغ  پرداخت  از زمان  وسعت گرا و بشريت انديش است : «شكفتن در مه» نمونه ى آينه وار اين شعرهاى (١٣٣٩) به  پس عرضه شده اند. «عقوبت» در سروده هايى كه 

عموميت (١٧) به  اعتبار  و  ُكلى تر،  ديد  يك  و در  فراترروى  نشانه هاى  نخستين  از موضوعى،  كه  مى  بينيم  اشعارى  در  را  آن جمله اند : رويدادهاى سرزمين هاى بيگانه دم مى  زنند، از وسعت گرايى 

فراسرزمينى  و  انسانى  چشم انداز  شاعر بنابراين،  برابر  در  زمان  گذشت  با  كه  به  اين گروه ويژه و مشخص مى  گريزد و از ويژگى زمان و مكان بندى شده و متعلق به  يك فرد يا گشوده مى  شود، از چهارچوبه ى يك ُرخ داد خاصى  مى  شود.  برخوردار  فراگير  و  قربانى سيال  يك  به  كه شاعر  آن  گاه  حتا  و لحاظ،  انسانى  تعهد  مى  انديشد،  خاص  يك نگرش و دريافت و برداشت وسعت مند «عشق» پيوند مى  زند. و اين مقوله را به  اعتبار اجتماعى خود را به  مقوله ى ُكلى «انسان» و سياسى 

«چلچلى»  سروده ى  مى آورد.  در  اين در منظومه ى «سه سرود براى آفتاب» (دى به  نمايش  است كه  اشعارى  از جمله  انسانيت مدارى ماه ١٣٤٤)،  و  جهان بينى  و  مى  كند : فراترروى  ترجمه  و  تعبير  نيك  را  توامان 

و ( ١٨) نگاه  و  احساس  اوج گيرى  براين،  از بنا او  فراترروى  و  شاعر،  وسعت مند  به  رسالت محدوده ى واقعيت خام و بالواسطه،  زاده ى ديد  پاى بند  دورپرواز و يك شعر و شاعرى است؛ رسالتى است، كه در يك روحيه ى شاعرانه ى  سرانجام تعهد انسانى و اخالقى توفنده، از تنگناى يك پرتو يك خيال شاعرانه ى  و  مى  گريزد  خاص  مكان  و  با زمان  انسانيت به  آفاق گسترده اى مى  پيوندد كه متناسب  انسان و  بلند و شرافت مند  برداشته اند؛ از جمله شاعران نمونه وارند كه در مسير چنين «تيره خاكدان» ابتذال و درانداختن «طرحى نو»، ديگرگونه يا نايافتنى و ديگرى با درگذشتن از حافظ در گذشته، يكى با جست و جوى انسانى است. در گستره ى فرهنگ ايرانى، مولوى و جايگاه  بلند  و  استوار  گام هاى  سخن سرايان رسالتى  معدود  از  شاعر  شاملوى  نيست» كه او حتا در سخت ترين دقايق ُعزلت، عزلتى «شعر نو» پى برده است. و اين چنين است بايستگى حضور چنين رسالتى در عرصه ى تجربه اندوزى  و انديشه ورى و جهان بينى، به معاصر است كه، به  پيروى از نيما، و در پرتو و  دريچه ئيش  كه  «اتاقى  هيات  در  تاريك كه  به  كوچه  مهتابى  «از  مى  يابد،  نوميدان» تجسم  همه ى  جاى  «به   و  مى  شود،  خم» 
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«خيابان»، مى  گريد.(١٩) شعرهاى انسانيت انديش شاملو  و  «كوچه»  و  «مردم»  به  و نخست  «زندانيان»  و  «گرسنگان»  و  «برهنگان»  آفاق و  راهى  سپس  و  مى  پردازند؛  را «قربانيان»،  سرمنزلى  مى  شوند.  جهانى  ـ   انسانى  خوش بينانه و مژده بار است : متصور مى  شود، اغلب - و البته نه هميشه- هم كه شاعر به  هنگام پرداخت اين سرود ها بلند 

(٢٠)
به  عنوان سياست و طنز در شعر شاملو را مى  توان  طنز  ُكلى،  ديد  ـ  كنايه آميز و  گاه تند و تيز در يك  مناسبات عاطفى، امر و نهى هاى برخاسته از مالحظات دانست، كه نسبت به  محدوديت هاى جنسى و يك واكنش گوشه  و  روابــط  عقيدتى،  و  و است. در پهنه ى فرهنگى ـ ادبى ايران زمين، - از جمله در ايران- منشاء طنز پردازى بوده عواملى است، كه از ديرباز در جوامع گوناگون به  بيان در مى افتد. اين موارد از جمله مهم ترين سياسى و آشفتگى اجتماعى، شكل مى  گيرد و محافظه كارانه و مصلحت جويانه، و يا استبداد فرهنگى  سعدى  زاكانى،  عبيد  سمرقندى،  رده ى فروغ فرخ زاد و شاملو در چند دهه ى اخير، حافظ در گذشته، ايرج ميرزا، پروين اعتصامى، سوزنى  از  اواخر،  اين  در  عمران صالحى  بى  و  قرين  نام شان  كه  بوده اند  نيز پروايى و پرده درى و گوشه ـ  كنايه زنى شده طنزپردازانى  طنزآميز  داستان هاى  زمينه ى  در  و تاثير وضعيت پريشان سياسى و اجتماعى و در شعر شاملو، طنز همانند هجو، اساسا زير دريافت.و زايش سخن طنزآميز را به  روشنى ديد و ميان محدوديت ها و مسايل ياد شده در باال بر آثار اينان، مى  توان رابطه ى بسيار نزديك و صادق هدايت نيك درخشيده اند. با نگاهى نويسندگانى چون جمال زاده، صادق چوبك، است.  مصلحت جويانه  مناسبات  و  گرايش ها  و يا  «روشن فكران»  از  پاره اى  برانگيز  پاره اى به  روى هم سه زمينه ى ُكلى را شامل مى  شود: «اهل قلم» شكل گرفته است.(٢١) طنز شاملو عصيان  ُكهن،  شيوه ى  به   شاعرى  و  «فرهنگ شعر  به   پيوسته  افسانه هاى  و  باور ها  به  عامه»، و اوضاع و احوال سياسى و اجتماعى. از  طنز پرداز  شاعر  زدن  گريز  ميان،  اين  از 

اغلب گذشته هاى دور، آن هم به ويژه در زمينه ى  اجتماعى،  سياسى ـ  كج بهانه اى را فراهم مى  آورد تا اين  كه او دامنه ى گوشه ـ  كنايه زنى  و  بدانديشى ها  ناراستى ها،  بعد بيدادگرى ها،  از  را  زمان حال  به   مربوط  پرخاش جويانه، او به  نمايش در آورد.آن ها را به  گونه اى موثر تر و برجسته تر در برابر تاريخى خواننده در تماس گذارد؛ و در نتيجه، زمانى گسترده تر برخودار سازد؛ با حافظه ى انديشى هاى  حد  آن   تا  گاه  شاملو   ابعاد طنز  هجوآميز در شعر او نه از حضور طنز در معناى عام هجو به  خود مى  گيرد. از اين  رو، به  نظر ما، كوبنده، و رسواكننده است كه آشكارا  طنز  حضور  از  بيش تر  كه  بعد) كوبنده ى فروغ فرخ زاد را نيز (به خصوص مى  توان سخن گفت. اين موردى است كه طنز كلمه،  به   ديگر»  «تولدى  پرداخت  زمان  ـ  كنايه زدن و برشمردن و افشا طنز شاملو از آن  جا ناشى مى  شود، كه شاعر خواننده ى آن بوده است. جنبه ى هجوآميز شامل مى  شود؛(٢٢) طنزى كه شاملو بى  شك از  مساله ى ضمن گوشه  يا  موضوع  مضحك  ماهيت  خاص كردن  اصوال  كه  چيزى   - خود  نظر  - سخن طنزآميز است- به  نكوهيدن و سرزنش مورد  مى  پردازد  نيز  دادن  دشنام  گاه  و   مى  نشيند. اينك ه گاه گاه تمايالت و نظرات خود را هم موردى كه اساسا خاص هجو است- و مهم تر كردن  به  داورى  و  مى  كند  وارد  طنز  را يادآور مى  شويم.چهار مورد نمونه وار از طنز هجوآميز شاملو و هم زمان در خود گرفته است. در اين  جا، بذله گويى و تمايل به جديت فكرى را يك  جا سخت نرمش ناپذير بوده و اين كه گرايش به كه در برابر نابهنجارى هاى سياسى و اجتماعى برخاسته از منش خاص شاعر دانست؛ منشى دليل اين طنز و هجوگويى توامان را مى  توان در 

حضور افزون بر اين، طنز يا طنز هجوآميز در بندهاى مرز ميان طنز و هجو ُسست و ناچيز مى  نمايد. در اين چهار شعر، كه اندكى است از بسيار،  شاملو  سروده هاى  ديگر  از  باد ريشخند و خرده گيرى مى  گيرد. و تشريفاتى خودكامگان سرمست و خودباخته مى  بينيم، كه شاعر چگونه «ضيافت» پوشالى و طنز سياسى ـ اجتماعى شاملو است. در اين  جا «ضيافت»، بامعنا ترين و پُرآوازه ترين نمونه ى ميان شعرهاى ياد شده، شعر نمايش نامه وار سياسى ـ اجتماعى در اين شعر ها مى  انجامد. از فعال دارد و اين امر اغلب به ايجاد يك فضاى فراوانى  به  آنان، هم زمان به  چيستى و چرايى هستن و زيستن را  سلطه ى  زير  در  و  آنان،  زمانه ى  مى  انديشد. در 

متانتى (٢٣) و  جديت  عين  در  «ضيافت»،  در سرسخت و جدى (شاعر) در آن، شخصيت كه داراست، و در عين حضور يك «راوى» شعر  نيز  را  افشاگر  و  پرده در  «دلقك»  ميان يك  اين «دلقك»ى است كه در  «ميزبان»، خود دارد.  و  «ميهمانان»  و «مداح»،  گوشه ـ  كنايه، را به  خود اختصاص داده است. هم اوست و «خطيب» و «ول گرد»، جا و مقام ويژه اى «مدعيان»  و  ريش خند  پوشش  در  اين «سروران» و «خداوندان كه  را،  مابهتران  فرشتگان» از  «باغ  خواستاران  و  شاد»  به را، زيركانه دست مى  اندازد. «دلقك» نخست ظلمت  طعنه زنان  اينان  گندآلود  بهشت  داورى مى  نشيند : درباره ى 
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شاهدى (٢٤) و  دليل  داورى،  اين  راستاى  در  و او  كنايه  و  طنز  قالب  در  منتها  مى  آورد،  اصرار : هم  و  تاكيد  با  ويژه  به 
واقع (٢٥) در  كه  «ول گــرد»،  معركه،  اين  و در  چيز،  همه  از  وارسته  است  پرده درى تهى دستى  به   به  آسانى  كه وارستگى اش  ذاتى اين  حقارت  از  مى  كشاند،  خرده گيرى  به  و  «مداح»  مى  گويد.  كس  همه   و  چيز  ترك تازى نوبه ى خود از عشق عريان و اندام بى  قرار همه   از  «راوى»  مى  آورد،  عاشق  تبه كارى شان سخن زنان  و  زور  و  زر  مى پرسند: ُرخ باغ نشينان مى  كشد. و آن  گاه كه «مدعيان» مى  راند، و «دلقك» هم چنان «باغ عفونت» را به  خداوندان 

، دلقك با بى  پروايى پاسخ  بانگ (٢٦)مى  دهد :  «مدعيان  كه  هنگامى  به   كه:  سرانجام،  برمى آورند 

 زبان مى  آورد و افشا مى  كند : ، دلقك حرف آخر خود را به 

ولى (٢٧) مغرور،  «خطيب»  هنگام  اين  در  به كه  مى  بازد،  را  خود  انديش ناك  و  و واقع بين  مى  انديشد  «دلقك»  ناخجسته ى  مى  گشايد : فرجام  نهى  و  به  امر  زبان  ناگزير 

نمونه اى (٢٨) «ضيافت»،  هجوآميز  و  طنز  و سياسى و اجتماعى و درك و بينش فلسفى وار. است بسيار گويا از درآميختگى خرده گيرى شعر  خودكامگى  گستره ى  هم  شعر،  اين  تصوير در  به   زور  و  زر  خداوندان  و ستم گرى  منشى  فرومايگى  هم  و  است،  و تهى مغزى و اندك بينى آنان. در واقع، دنياى درآمــده  پاس داران  و  اينان  كه  مضحكى  و  پست 

زبان جيره خواران و ستايش گران شان را دل خوش  در  جز  است،  داشته  نگاه  سرمست  هجوانگيز و  گوشه-  كنايه هاى  با  جز  و  از آن  جا طنز،  نمى آيد.  به  بيان در  تبه كاران و رسواكننده،  طنز،  اين  بالواسطه ى  موضوع  عبارات و ستم كشان است، شاعر ناگزير به  پرداخت و چگونگى مناسبات ميان آنان و زيردستان كه  بلكه  نمى  كند؛  بسنده  ِصرف  سخن مى  بخشد و از سوى ديگر خواننده اش را از تصاوير پرده درانه ى خود توانايى و اثرگذارى هم جوارگردانى، از يك  سو به  بيان انتقادى و در پى يك ديگر مى  آورد. او در سايه ى اين طنزآميز و هجوآميز را در كنار هم ديگر و يا طنز  لذت بخش  و  سرگرم كننده  حادثه بار موقعيت  به  قلمرو  و  مى  دهد  عبور  *  *  *واقعيت تلخ و تكان دهنده مى  رساند.طنزآميز 
بامداد»، مراجع: «آينه ى  جواد،  مجابى،  شاملو،  شاملو، آروين، ١٣٧٣، صفحه ى ١٥٣.عبدالعلى، نقد آثار احمد شاملو، تهران، نشر غيرمسئول. در اين  باره بنگريد به دستغيب، به مسايل اجتماعى و جهانى و روشن فكران هم به استبداد و افكار خرافى مى  پردازند و هم به اين دليل «فرهنگى» به  شمار مى  آورد، كه ٢- عبدالعلى دستغيب اشعار متعهد شاملو را تهران، فصل سبز، ١٣٨٠، صفحه ى ١.١٣٤-  با  سركوهى  فرج  گفت و گوى  ١٣٧٧، در مجابى، جواد (به كوشش) «شناخت نامه ى «آدينه»، مرداد ١٣٧١، شماره ى ٧٢، چاپ تازه ٣-  قطره،  نشر  تهران،  شاملو»،  «زندگى صفحه ى ٤.٧٤٥- گفت و گوى زمانه با احمد شاملو،   همان، صفحه ى ٧١٨.احمد  ع.،  پاشايى،  از  برگرفته  صفحات ٥- شاملو،   ،٢ جلد  شاملو»،  احمد  شعر  «زندگى دفتر يكم، بخش اول، صفحات ٤٢١ـ٦.٤٢٣- شاملو، «نبوغ»، «باغ آينه»، مجموعه آثار، ٦٧٧ـ٦٧٨.و  ع.،  پاشايى،  از  برگرفته  در و شعر احمد شاملو»، صفحات ٨٧٧ـ٧.٨٨٠- شاملو،  «ققنوس  كوچك»،  «مجله  شاملو،  همان، تازه»، همان، بخش اول، صفحه ى ٩.١٥٥- شاملو، «شعرى كه زندگى است»، «هواى صفحات ٦٧١ و ٦٧٣.باران»، مجموعه آثار، دفتر يكم، بخش دوم، ٨-  تازه»،  «هواى  «لعنت»،  شاملو،  صفحه ى ١٠.١٧١- 

آينه»، در ديس»، همان، بخش دوم، صفحه ى ١١.٨٤٤- شاملو،» ترانه ى بزرگ ترين آرزو»، «دشنه  «باغ  سنگ فرش»،  «بر  شاملو،  صفحات ١٢-  اول،  بخش  يكم،  دفتر  سواد ٣٥١ـ٣٥٢.همان،  «بر  هوشنگ،  ابتهاج،  به  بنگريد  تهران، ١٣-  شبگير،  دفتر  در  راه»،  «ترانه هاى كوچك ١٣٣٢، چاپ سوم، تهران، توس، ١٣٧٠.سنگ فرش  در  «صبح»،  شاملو،  دفتر ١٤-  آثار،  مجموعه  آمريكا، ١٣٥٩،  آستانه»، ٨٥٥.مجموعه آثار، دفتر يكم، بخش دوم، صفحه ى ١٥- «هجرانى»، «ترانه هاى كوچك غربت»، يكم، بخش دوم، صفحه ى ٧٦٧.غربت».  «در  وادى»،  اين  در  روز  «آن  همان، ١٠١٣.مجموعه آثار، دفتر يكم، بخش دوم، صفحه ى ١٦-  مه»،  در  «شكفتن  عقوبت»،  دوم، ٢ / «چلچلى»، در ققنوس در باران، صفحه ى ١٨- شاملو، «سه سرود براى آفتاب»، سرود صفحه ى ١٧.٧٤٣-  بخش  يكم،  دفتر  آثار،  مجموعه  شفاهى در ديس»، مجموعه آثار، صفحه ى ٢٠.٨٣٩- شاملو، «از منظر» (دى ماه ١٣٥٥)، «دشنه ١٩- شاملو، «چلچلى»، همان، صفحه ى ٦٥٦.صفحه ى ٢٩.٦٥٤،  طنزهاى  از  گوشه هايى  درباره  به مجابى، جواد، ٢١-  بنگريد  به فرخ زاد، فروغ، «اى مرز پُر و صفحه ى ١٥٢.«آينه ى بامداد»، ياد شده، صفحه ى ٩ به بعد و نوشتارى شاملو  به بعد،. ٢٢- بنگريد  ٢٣٨٠١- «ضيافت»، در «دشنه در ديس»، مجموعه اشعار، صفحات ٤٥٦ـ٤٦١.در «ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد»، ديوان نيز بنگريد به «كسى كه مثل هيچ كس نيست»، گهر»، ديوان اشعار، صفحه ى ٣٣٩  صفحات  دوم،  بخش  يكم،  دفتر  ٢٨- همان، صفحه ى ٢٧.٨١٥- همان، صفحه ى ٢٦.٨١٤- همان، صفحه ى ٢٥.٨١٣- همان، صفحه ى ٢٤.٨٢١- همان، صفحه ى ٨٠٣.ـ٨٠٢.آثار، 
*  *  *شريعت كاشانى، «نشر نظر»برگرفته از: «سرود بى قرارى»، نوشته ى على 
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 من از دهكده ى تقديرِ خويش سخن مى گويم. از خرمن هاى باران  خورده سخن مى گويم از جنگل هاى سوخته   دستان تو خواهران تقديرِ من اند.   و من از دست هاى توست كه سخن مى گويم. از دست هاى تو راستى هويداست اگر لب ها دروغ مى گويند   فريب خودم نيست. قصد منقصد من فريب خودم نيست، دل پذير!
 من از جنگل هاى انبوه به سوى تو آمدم چرا كه هر شهيد درختى ست. از هر خون سبزه يى مى رويد، از هر درد لب خنده يى   من حقيقت را زندگى مى كنم. من روياهايم را زندگى مى كنم من زندگى ام را خواب مى بينم  من لزج ترين شب ها را چراغان مى كنم. با دست هاى تو،  در غروب نازا، قلب من از تلقين تو بارور مى شود. تو اين  جايى و نفريِن شب بى  اثر است.   فريب خودم نيست. قصد منقصد من فريب خودم نيست، دل پذير!   و راحت مى شوم. من فرياد مى زنم تو طلوع مى كنى، من ُمجاب مى شومبر هر سبزه خون ديدم، در هر خنده درد ديدم.

 عشق تازه را اخطار كردى. در گذرگاه هاى شب زده و تو كنارِ بهار به هر برگ سوگند خوردم   و آرامش يافتم. من غريو كشيدم تو طلوع كردى، من ُمجاب شدم
 فريب خودم نيست.قصد من قصد من فريب خودم نيست، دل پذير!   بگذار از دهكده ى تقديرِ مشترك سخن بگويم.از خرمن هاى ُپرحاصل سخن بگويم بگذار از جنگل هاى باران خورده،  دستان تو خواهران تقديرِ من اند    قلب كوچه، خانه ى ماست. و از آن پس لبخندت را آتش بازى كردم در بى  ستاره ترين شب ها من هلهله ى شب گرداِن آواره را شنيدم

قصد من فريب خودم نيست، دل پذير!
احمد شاملو
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چرا اين نشريه را منتشر مى كنيم؟
ما عده اى كارگريم، تا چشم باز كرده ايم شاهد استثمار وحشيانه ى پدران 
و مادران و همسايگان و اهالى محله ى كارگرنشين خود و همه ى كارگران 
توسط سرمايه داران و سرمايه بوده ايم. با گوشت و پوست و رگ و خون 
خود لمس نموده ايم كه كليه ى سرمايه ها و ثروت ها توسط طبقه ى ما 
توليد مى شود و دنياى فقر و فالكت و سيه  روزى ها نيز هر روز بيش 
از روز پيش بر سر همين طبقه، بر سر ما، آوار مى گردد. با چشم باز و 
با همه ى وجود خود مشاهده كرده ايم كه دولت، ارتش، قانون، حقوق، 
اخالق، فرهنگ، مدنيت، پليس، دين، مسجد، منبر و همه چيز جامعه ى 
موجود متعلق به طبقه ى سرمايه دار، مدافع سرمايه دارى، عليه ما و در 
است.  سرمايه  توسط  ما  وحشيانه ى  استثمار  سازى  ماندگار  خدمت 
همه-ى شعور و شناخت و ذهن و فكر و عقل و احساس و ادراك ما با 
اين واقعيت ها آميخته است. همه ى اين ها فرياد مى زنند كه ما هر چه 
بيشءتر توليد كرده ايم، عميق تر از وسايل كار و توليد و محصول كار 
خود جدا شده ايم. هر چه بر قدرت سرمايه افزوده ايم، خود فرسوده تر و 
حقيرتر شده ايم. ما به حكم كارگر بودن خويش ضد سرمايه دارى هستيم. 
ما در سراسر وجود خود به صورت خودجوش، ضد سرمايه دارى و عليه 
بردگى مزدى هستيم. فلسفه و دانش و تخصص و فضل ويژه اى هم الزم 
نيست تا ضديت با سرمايه را به ما بياموزد. ريشه و بنياد سرمايه ستيزى 

خودپوى ما در اين جا، در عمق اين واقعيت ها است.
آفرينى،  محفل  نوع  هر  با  و  نيستيم  سازمانى  يا  حزب  گروه،  هيچ  ما 
حزب بازى و جمعيت سازى جدا از و باالى سر طبقه ى خويش با همه 
وجود مخالفيم. اين نوع تشكل ساختن ها را حتا اگر با جنجال هاى ضد 
غيركارگرى  رسمى  و  راه  نهايتا  باشد،  هم راه  نمايانه  چپ  و  سرمايه 
براى تبديل جنبش طبقه ى ما به پياده نظام ارتش سرمايه داران و تسويه 
حساب رقباى سرمايه دار با هم مى دانيم. ما گروه و حزب نيستيم و الجرم 
نشريه ى ما نيز ارگان سياسى، خبرى يا نظرى هيچ حزب و سازمان و دار 
و دسته ى جدا از كارگران نمى باشد. هيات تحريريه نداريم، زيرا وجودش 
را غيرالزم و حتا مضر مى بينيم، سنجيده و آگاهانه مى خواهيم كه نشريه 
ظرف حضور، اثرگذارى و دخالت گرى فعال، آگاه و سرمايه ستيز هر 
كارگر و همه ى كارگران گردد. اين نشريه را منتشر نمى كنيم تا مبارزات 
كارگران را رهبرى كنيم!! نه فقط چنين ادعايى نداريم، كه هر گونه مرجع 
و مقلد و هر ميزان تبعيت جنبش كارگرى يا توده ى كارگر از اراده ى 
رهبران باالنشين را فاجعه اى براى اين جنبش و انحراف از ريل واقعى 
پيكار ضد سرمايه دارى مى دانيم. زمين و زمان جامعه ى موجود، قدرت 
نمايى، تعرض و تجاوزگرى سرمايه عليه هست و نيست طبقه ى ماست.
براى رفع و دفع هر تهاجم سرمايه داران، براى مجبور ساختن صاحبان 
سرمايه و دولت آن ها به عقب نشينى، براى خالصى از خطر تعرضات 
به  سرمايه دارى  وجود  شر  از  نهايى  رهايى  براى  و  سرمايه  هميشگى 
كه  آنست،  اساسى  معضل  داريم.  احتياج  طبقاتى  آگاهانه ى  مبارزه ى 
عليه  كارزار طبقاتى  از سنگر  را  ما  نموده ايم.  ُگم  مبارزه را  واقعى  راه 
سرمايه دارى دور كرد اند. راه شناخت واقعى رابطه ى توليد اضافه ارزش، 
ساختار نظم سياسى و حقوقى و مدنى و دولت سرمايه را به روى ما 

مسدود ساخته اند. زير فشار همين شرايط است كه سرمايه و جامعه ى 
موجود و نظام اجتماعى مسلط را با سر سرمايه و چشم سرمايه داران 
نگاه مى كنيم. به صورت دردناكى پراكنده ايم. هر تعداد از ما در هر كجا 
كه هستيم فقط توان جنگيدن خود را مى بينيم. به خود نگاه مى كنيم و 
طبقه ى خود و قدرت تاريخ ساز طبقه ى خويش را نظر نمى اندازيم. بر 
اين وضعيت بايد نقطه ى پايان نهاد. ما بايد با هم به گفت وگو بنشينيم. 
بايد تجارب و آگاهى خود را به هم منتقل كنيم. بايد در متن مبارزه اى 
مشترك اين آگاهى را ارتقاء دهيم. حياتى ترين و بنيادى ترين نياز طبقه ى 
ما اين است كه دست در دست هم گذاريم و شورايى و ضد سرمايه دارى 
متشكل گرديم. ما دست به انتشار اين نشريه مى زنيم تا فضاى خالى ميان 
خود را پُر سازيم. نشريه بايد و مى تواند مبارزات روز ما را به هم پيوند 
زند. زبان ما ميان توده ى هم زنجير گردد تا زنجير بردگى مزدى را از 

دست و پاى خويش باز كنيم.
انتشار نشريه اى با مختصات و اهداف باال نيازمند دخالت گرى فعال و 
وسيع همه ى آحاد توده هاى كارگر است. در غير اين صورت، بى معنا، 
فاقد موضوعيت و از نوع ورق پاره هاى رايج احزاب و گروه ها خواهد 
شد. مثل روز روشن است كه شروع كار را نمى توانيم به فراهم آمدن 
همه ى شروط و امكانات موكول سازيم. حضور و اثرگذارى موثر تعداد 
هر چه بيش ترى از كارگران در تهيه ى مطالب و تعيين راه و رسم و پيچ 
و خم نقشى كه نشريه ايفاء خواهد كرد، چيزى است كه براى تحقق اش 
راه مى افتيم. بايد آغاز كنيم و فراخوان ما به همه ى هم زنجيران آنست كه 
به هم بپيونديم. در متن مبارزه اى كه هر روز پيش مى بريم، در كشمكش 
تعطيل ناپذيرى كه با سرمايه داران و دولت اش داريم، در تالش براى 
و  دهيم  هم  دست  به  دست  مبارزات،  اين  شورايى  آگاه  سازمان يابى 
نشريه ى حاضر را به عنوان نياز كارزار عليه سرمايه، دست به دست كنيم.
كارگران ضد سرمايه دارى - خرداد ١٣٩٥

«عليه سرمايه» منتشر شد!
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روند  تئوريك  بيان  پژوهش،   اين  و شرايط جنبش كارگرى در اين ميان. آسيايى است. و سرانجام، كانون درگيرى ها خاورميانه،  شمال آفريقا و برخى كشورهاى و نظامى شدن جهان، و تاثير آن به ويژه در سرمايه ى جهانى،  بحران عظيم،   خيزش ها تالش 

جنگ (١) معمار  ولفوويتز،  پل   ،١٩٩٢ زمان مارس  در  پنتاگون  استراتژيك  طراح  و سوسياليسم دولتى سرمايه دارى موجود بايد سياسى و اقتصادى جهان در پى فروپاشى نظريه ساخت. بنا بر اين تئورى، جغرافياى سياسى و نظامى اياالت متحده را اين گونه آمريكا و رييس بعدى بانك جهانى، برنامه ى جورج بوش اول و معاون وزارت جنگ وقت عراق،  چيده  ديگر  گونه اى  به  فروپاشى  پى  در 

به برچيده مى شد. اين يك برآيند بود و اينك  روند، جهان  اين  بستر  بعد،  بر  بار سيل كشانيده شده است. ٢٣ سال  سرمايه دارى  مناسبات  جهانى  است. شبكه ى  شده  دچار  فراگير  بحرانى  به  بحران ديگر  از  شديدتر  بحرانى ست  از  از زير نام بحران مالى، جهان سوز، دولت هاى زيست و بوم جهان است. بحران مناسبات، جنايت هاى سرمايه داران بر عليه بشريت و دولتى در سراسر جهان، اين تنها گوشه اى از فساد،  جنگ ها و كودتاها و تداوم تروريسم ٣٣-١٩٢٩. از آن پس تاكنون،  مرگ  و ميرها،  سخن  است. خواب  پريشان ساخته  را  خيزش، بورژوازى گرفته است. كابوس اعتصاب هاى چشمان صاحبان سرمايه و تمامى كارگزاران سرمايه  شيپور  و  قيام  اعتراض،  روياهاى سراسرى،  و  مى رود  بالين شان  به  شبه  «پايان هر  افسانه ى  و  جاودانه،  پيروز و نوستالژى فرمان روايى  است.گذشته شان را به پريشان روزى تبديل كرده تاريخ» فوكوياما، دولت 

كه مالكيت سرمايه دارى تنها در شكل سرمايه ى (٢)  است  صنعتى  انقالب  نمى ماند.  هم سان،  بلكه ناموزون، به شمال و جنوب و كشانيد، اما جهان را نه به گونه اى موزون و مناسبات سرمايه دارى را تكميل و به ره يافت صنعتى 

اصلى اكنون به كالن شهر مركز- پيرامونى كشانيد.  تضاد  از  مناسبات  اين  درون  شدن انفجار  اجتماعى  بين  مركزى  و  هسته اى  سوى و  در  و  يك  سوى  از  مولده  تراكم نيروهاى  و  مالكيت  انحصارى شدن  در  ميليتاريسم سال ١٩١٣، با آغازگاه ماركس، براى انباشت، روزا لوكزامبورگ،  ُگل سرخ كمونيسم، در پى ديگر و زنجيره وار به هم راه مى آورد.و تضادهاى ديگر اين مناسبات را يكى در سرمايه و تصاحب ابزار توليد ريشه مى گيرد ديگر  ويژه  به  «انباشت»،  كتاب  بسان در  را  پيشاسرمايه دارى  سرزمين هاى  ديدگاه سرچشمه هاى  ديگرى از انباشت مى شناسد. و  اين  كشف  و  نقد  وارد  كه  آن  به ميدان مى آيد تا: و سوخت و سازى در مناسبات سرمايه دارى شويم،  مى توان ديد كه ميليتاريسم بسان نيرو بى 

جهان سوز  جنگ  از  سال  يك  گذشت  تحليل درخشان درست نخست و سپس در جنگ جهان گير دوم و با  اين  سرانجام در هر برهه به بحران ويران گرترى برابر دارد،  پيوسته انبوه تر مى شود. مناسبات، به شمار مى  آورد. سرمايه با بلع هر آن چه در براى انباشت سرمايه دارى كشورهاى كانون آمده است. سرچشمه ى هنگفت و سرشارى نيز هم اكنون، 

بحران جهانى سرمايه 
و     

ُكنش هاى آن    
عباس منصوران در منطقه
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از چه راهى بورژوازى بحران را دفع مى كند؟ شود. عظيم خودآفريده،  براى هميشه فرو كوبيده فراگيرتر و ژرف ترى مى آفريند تا در بهمن فرو رفته و با در هم غلتيدن دوباره بحرانى 

دومين آغاز مى شود. در پى اين مرحله از بحران، ناتوانى متقاضيان  خريدارانى نمى يابند، بحران انباشته شدن بازار از كاالهايى كه به سبب به بيان نقد اقتصاد سياسى سرمايه دارى، با (٣) به عنوان  اقتصادى  و ركود  به چاره جويى فاز بحران چيره مى شود. سرمايه داران براى كسادى  بيمارى سخت  اين  بر  نيروهاى غلبه  نابودى  به  روند  اين  تعطيلى مولده و پيش و بيش از همه طبقه ى كارگر، مى پردازند.  توليد،  سرچشمه هاى  سهام به  نابودى  بهاى  نجامد.  مى ا  . و.. روى دولت ها به جنگ،  كودتا، اشغال سرزمين ها بسيارى از مراكز مالى ورشكسته مى شوند. شركت ها در بازار كاهش مى يابد، بانك ها و كارخانه  ها  و...  آن ها  كردن  دست  به  دست   و ميانى و پايينى خرده  بورژوازى و بخش هاى مى آورند. ورشكستگى و خانه خرابى اليه  هاى و  سرقت  مى گيرد.  شتاب  بريدن آسيب پذير تر  مردم،  سفره  هاى خالى  به  دولت دست بُرد   وظيفه ى  در  اجتماعى  خدمات  دستاوردهاى از  و  امتيازها  بازپس گيرى  به و  حمله  كارگر،   طبقه ى  مبارزه ى  قوانين سال ها  برقرارى  اجتماعى،  عريان دستاوردهاى  استبداد  خفقان،  ويژه،   تا و... در اين ستيز گرگ ها، سرانجام نظام براى سرمايه،  دست  يازيدن به جنايت هاى دولتى، اضطرارى  مى يابد  دست  دوباره  رونقى  به  تجارتى»  نام مى برند:  و نيز از «بيمارى همگانى اجتماعى» و «بحران ماركس و انگلس در «مانيفست» از «بحران ها» براى نخستين بار، در سال ١٨٤٨ است كه و فالكت زا را از سر گيرد. برهه اى ديگر و بازتوليد همين چرخه ى شوم دوره  اى 

«بخش   در  «سرمايه»،  اول  در جلد  كارگر ماركس  طبقه ى  از  بخشى  بر  بحران ها  به كه بهتر مزد مى گيرد»، نمونه هايى از بحران تاثير  و  مى آورد  نمونه   را  سرمايه دارى  مالى» تيپيك  «سرشت  كه  مى كند  اشاره  نقد بحرانى  در  تاريخ،  در  بار  نخسيتن  براى  با روزمره ى توليد صنعتى- را بازمى گشايد. اين بحران - يعنى خروج سرمايه از روند اقتصاد سرمايه است كه ماركس، چگونگى دارد.  سرمايه،   مانند  بى  بحران  با  اينك  روبرو نيستيم!فرمان روايى سرمايه ى  ملى در سال ٢٠١٥ آيا 
نوان خانه ها جايگاه توليدى سرمايه و چرخه ى توليد به نيز گسترش مى يابد. كارگران، گروه گروه از توليد، بلكه ركود به ديگر شاخه هاى صنعتى در پى بحران و ركود،  نه تنها تقاضا براى اين جهان بر لبه ى پرت گاه  به  بى نوايى  با  و  پرتاب  مى شوند. ُگسيل مى شوند. كارگران به خيابان ها سرازير بيرون 

بحران (٤)  و  سود  نرخ  ميانگين  كاهش  چهره ى بحران  ماركس،  بيان  يــن  ا در  در عرضه  ميالدى  هجده  ســده ى  مى گذارد. بحران هاى  نمايش  به  را  صنعتى  انحصار كشورهاى  در  نيرومند  سرمايه ى  برابر  انسان در  ميلياردها  مالى،  از غول هاى  و شمارى  نان  آرزوى  در  شده،  نشانيده  فالكت  پرت گاه سرپناه، به مرگى سخت و دردناك محكوم به  لبه ى  بر  تمامى  به  قرار گرفته است. سرمايه در پى اين كاهش شده اند. جهان 

انتقال مياگين نرخ سود در كشورهاى متروپل،  در  جمله  از  ره يافت هايى  به  برهه  آغاز پيدايش خود، سرمايه و توليد و ساختار دست  مى يازد. از اين  از  دارد. همين  روى، پيوسته  گلوباليزاسيون  به  شتابنده  سدهاى گرايش  با  كنونى  برهه ى  در  گرايش،  اشغال شكسته، دور زده، در برابر آن درنگ كرده، سرسختى روبرو شده، سرمايه آن ها را درهم اين  به  ُگستره ى جهانى،  در  سرانجام  ٢١ و اشغال هاى دوباره دست زده است. كشتار دست يافته و به بازگشايى بازارهاى جديد همه ى سرزمين ها و اسارت همه ى جهانيان و  بر  (افزون  انسان  ميليون   ٥٥ بر  گرفتار است. با اين همه، در حفظ اين اشغال جهانى افزون بر پنج سده ى سلطه ى اين مناسبات دوم (پنج سال)،  تنها گوشه اى از جنايت هاى ميليون تنها در شوروى) تنها در جنگ جهانى افزون  هميشه  از  عظيم تر  بحران   به  متروپل سلطه  و  مركز  از  بحران  اين  است.  خون بار به اقمار پيرامونى سرمايه پرتاب شده است. آمده  جهان  سراسر  در  اكنون  چه  چين كارگزاران مناسبات است. در برابر نقشه ى همان سياست هاى و منافع سرمايه با مهندسى فلسطين،  لبنان، آمريكاى التين و...- تداوم ليبى، سوريه،  اكراين، نيجريه، سومالى، مصر،  مى گذرد - نمونه هاى ايران، افعانستان،  عراق،  آن  غول   ،١٩٩٢ سال  در  ولفوويتز،  غول راه  است؛  شده  بيدار  نئوتزارى  روسيه  ارواسيا.و 

با حد سرمايه هيچ گاه مرزى نمى شناسد. از سويى (٤)  بر جهان،  مالكيت  و  مرزناشناسى، قدرت خود را «بدون هماورد» براى گسترش 
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هميشه درونى خود، اين آرزو و روياى امپراتورى مى داند، از سوى ديگر با توجه به تضادهاى  يا  و  مى انجامد  سرمايه  كابوس  شديد تضاد اصلى مناسبات هم چنان پابرجا مانده، با تراكم تضاد اصلى كار با سرمايه، از سويى واقعيت پذير نيست. به  رقابت  با  يه دارى  سرما اصلى سرمايه با سرمايه به  بحرانى ويران گر دست مناسبات  تضاد  از  جدا  است.  شده  گريبان  بر ديالكتيك كار و سرمايه، تضادهاى زير در  به  افزون  سرمايه  دراى  غيرانسانى  و مناسبات  بحران ها را درمان ناپذير  مزد ميان كار مولد و غيرمولد، رقابت بين كارگر سرمايه داران، دولت ها، حكومت ها، مرزها و و تقاضا، ميان قيمت و ارزش، رقابت  ميان  ميان شكل هاى گوناگون سرمايه، ميان عرضه ميان ارزش مصرف و ارزش (ارزش مبادله)، مزمن ساخته اند: تضاد ميان پول و سرمايه، سبب ها شده و  و  رسمى  مزد  ميان  تضاد  ماشين،  تركيب اسمى، تضاد ميان توليد و مصرف، تناقض و  ميان  به سرمايه،  ارزش اضافى و هزينه ى توليد، ميان تشكيل نرخ سود، ميان كار الزم و كار اضافى، ميان ارگانيك سرمايه و گرايش كاهنده ى ميانگين ميان وظايف چندگانه ى پول،  پول  تبديل  يعنى  مزد ها ارزش اضافى  بين  اختالف  فروش،   و  خريد  پيرامون، ميان  و  كانون  بين  توليدى،  مناطق  مختلف، در  توليدى  رشته هاى  برابر  در  شدن» پــول١- كــاال١- كــاال٢- پــول٢، به روند با خارج سازى سرمايه ى صنعتى از فرمول بحران كنونى  سوداگر،  تجارى و...سود،  اختالف ميان سرمايه ى مالى،  صنعتى، و فروش،  ميان بهره، و سرمايه،  ميان بهره و بين فن آورى ها، بين بازارهاى كار و مبادله موانع  «رانده  و  پول٢  پول١-  نبود بار بحران به آشكارا سرشتى مالى» مى يابد. عادى خود... به مراكز بزرگ بازار پول، اين سرمايه و «بيرون آمدن» آن از « قلمرو هاى بحران زاى  يا  و  بود  براى  الزامى  و  بازتوليد شرط اساسى  ــورژوازى،  ب مناسبات  مزدَورى سرمايه، افزايش و انباشت آن است. از سوى حاكميت  كار  سرمايه،  وجود  شرط  كااليى. است. در اين روند، سرمايه از فرايندى سه ديگر،  و  توليدى  پولى،  مى گذرد:  نماينده ى شكلى  سرمايه دارى،  مناسبات  در  فرايند جهان شمول ثروت، از گردش پديد مى آيد پول  آفريده  شده در  اين روى پول  از  و 

دوم اين بحران ذاتى، ريشه در سرشت سرمايه سرانجام سيستم را در بحران فرو مى برد. اين كاالى ويژه (پول) نازا و سترون شده و گردش است. با خارج شدن پول از اين روند،  نيمه ى  در  سرمايه  ذاتى  بحران  و دارد.  گرفت  شدت  شد،   نمايان   ١٩٩٠ و سال  بالكان  و  عراق  و  افغانستان  در  در صنعتى و سرمايه دارى و «در حال توسعه» جنجال كشورهاى ٢٠ G و ٨ G كشورهاى در سراسر جهان شعله ور است. نشست ها و اينك جنگ گسترش يافته و جنگ ارزها نيز ميليتاريسم حاكم بر جهان را در پى داشت. جنگ  و  بى نتيجه   ٢٠١٠ سال  دوم  نيمه ى  ميليون ها بن بست پايان مى گيرند. اين جنگ، همانند در  است؛  ويران گر  جنگ ها،  شده ديگر  پرتاب  و  توليدكننده  و  كارگر  خاكستر در اليه هاى پايينى و گوشه  هاى تنگ دستى انسان  به  را  جهانى  جامعه ى  فالكت،  رياست و  دستيار  مى  كند.  نابود  و  اين نشانيده  اقرار كرده، كه  انگلستان  با «ژرف ترين بحران اقتصادى در تاريخ انسان» بانك مركزى  گفت وگويى  در  مزاروش  استوان  پيرامون است.  رويو»،  «سوسياليست  راه حل ماه نامه ى  و  سرمايه دارى  ساختارى  برون رفت از آن»، مى گويد:«بحران 

تراكم و تمركز و انحصار:در فراگرد پيچيده ى انباشت سرمايه، پس از (٥)   

«قلمرو» دست نيابد، ُكل نظام دچار بحران مى شود. به سودى هم ارز با شاخص رقابت در بازار مرزى باريك در ميان است؛ هر گاه سرمايه   در  روند و  در  تنها  و  تنها  اين ارزش،  از  خارج  و  مى شود  افــزوده  ماركس بار ديگر چنين نتيجه مى گيرد: «سرزمين» هيچ گونه ارزشى آفريده نمى شود. گردش 

در كااليى «معجزه گر» تغيير در ارزش پول به سرمايه تبديل شده،  داد و ستد ايفاى نقش مى كند. در اين فرايند، به سان  يك ميانجى و وسيله ى اين روند ارزشى نمى آفرينند؛ زيرا كه پول خود پول و كاالى خام به جريان افتاده در و آفريننده ى ارزش (نيروى كار) نهفته است. دراين روند توليدى 
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اصول  در در ژانويه ى ٢٠١٥، بنياد «خيريه، ضد فقر» اقتصاد سياسى، صفحه ى ٢٦٧)](٧)[(ريكاردو،  سرمايه،  رفرميستى  اين  نهاد  كه: كنفرانس ساالنه ى سرمايه دارى در «داوس»، آكسفام،  مى دهد  هشدار  سرمايه داران  سران  از درصد بقيه فزون تر خواهد شد.»(٨)در جهان در سال آينده (٢٠١٦) از دارايى ٩٩ «مجموع دارايى يك درصد از ثروت مندترين به  بخشى  كه  ساخت،  فاش  آكسفام  از بنياد  درصد  يك  اختيار  در  كه  جهان  سال ثروت  در  درصد   ٤٤ از  است  درصد ٢٠٠٩ به ٤٨ درصد در سال ٢٠١٤ افزايش ثروت مندان   ٨٠ دست كم  كه  حالى  در  تنها ٥/٥ درصد ثروت يافته،  اينك  فقير  مدير جمعيت  بيانياما»  «وينى  دارند.  اختيار  در  از شش را  در اجرايى آكسفام بين المللى و يكى  اقتصاد  جهانى  مجمع  رييسه ى  اقتصادى اين نشست گفت: «تمركز فزاينده ى ثروت هيات  بحران  مشاهده شد، كه  زمانى  گرسنگان بود و اين روند مى بايست وارونه شود.» وى عميق سال هاى ٢٠٠٨-٢٠٠٩ خطرناك شده از  و  بيكاران  شورش  از  هراس  همايش گفت: «ما مى خواهيم پيغامى از سوى مردم در  به  جهان  كشورهاى  فقير ترين  تجارى در  و  سياسى  رهبران  نابرابرى هول ناك است و براى پيش رفت و هم چنين برسانيم. پيغام اين است، كه نابرابرى فزاينده قدرت مند ترين  آمده اند و خواهان جهانى خصوصى را تهديد مى كند. تمامى كسانى كه رشد اقتصادى را ناتوان ساخته و بنياد بخش شديد، تنها يك خالف اخالقى نيست. بلكه براى حكومت ها زيان آور است...  سرمايه دارى آكسفام، پژوهش هاى خود را در اين همايش به نابرابرى را در اولويت قرار دهند.»پايدار و پيش رفته هستند، بايستى برخورد در داووس گرد  كشورهاى  سران  روى  ثروت مندان پيش  از  نفر   ٨٥» مى گذارد:  درصد جهان   ٥٠ به  ميزان  ثروتى  زمين،  جمعيت جهان (٥/٣ ميليارد نفر) دارند. اين كره ى 

جهانى سال ٢٠١٤، يك درصد ثروت مندترين مردم نزولى داشته است.(٩) ميزان از ٣٨٨ نفر در سال ٢٠١٠ تاكنون سير  ثروت  از  درصد   ٤٨ دارنده ى  مى گيرند. به آن هايى مى رسد كه در گروه ٢٠ درصد زمين نه به تساوى كه تمام آن ٥٢ درصد نيز قسمت شدن بين بقيه ى ٩٩ درصد از آدميان بودند در حالى كه ٥٢ درصد ديگر را براى دنيا  قرار  ارزيابى  اين  كالن ترين از مردم دنيا،  روى هم همان اندازه از دارايى دنيا باقى مى ماند. به بيانى، ٥/٣ ميليارد نفر تنها ٥/٥ درصد براى بقيه ى ٨٠ درصد  مردم ثروت مندترين  نفراز   ٨٠ كه  مالك اند،  را  «فوربز» قرار گرفتند.(١٠)كه ١٦٤٥ نفر در ليست ميلياردرهاى مجله ى سرمايه داران جهان. سال ٢٠١٤، گزارش شد دنيا 
در مانيتاريسم، مكتب فريدمن  صدا  به  مالى  سرمايه  ى  سلطه ى  ١٩٧٠ زنگ  ميانه ى  در  سرمايه  اقتصاددانان  كم آمد.  تاكنونى  نظريه  هاى  جاى  به  آن گوشه ى ميالدى،  اين گوشه و  در  بيش رايج  نوكينزيستى، و  و  كينزيستى  شمار  در  نام جهان،  زير  ديگرى  و...،  سياست  در مركانتاليستى  كردند.  پيشنهاد  «مانيتاريستى»  بود، كه عنوان شاخص ترين صنعت سرمايه دارى به دهه ى ١٩٧٠، ديگر دوران خودروسازى به روى كرد  درصدى به سه شركت عظيم خودروسازى - فورد، خلع مالكيت شدند؛ دولت اوباما دادن يارانه در بخش دوربين و عكاسى ُكداك بيكار و بيكاران روانه ساخت و صدها هزار تن تنها جنرال موتورز ٦٠ هزار كارگر را به لشگر افت كشانيده مى شود. سال ٢٠٠٩   ٨٠ سقوط  (با  موتورز  اين جنرال  با  را رد كرد؛ زيرا  براى سوددهى و باال رفتن قيمت اصلى - كاهش مزد، بيكارسازى بيش تر و همه اخراج نتوانسته بودند شرايط بانك هاى سهام) و كرايسلر-  سهام- را فراهم آورند. زيرا كه: تضمينى 

در سرشت (١١)  ماركس،  كشف  به  بازگشت  ارزش افزايى نيروى كار، و شناخت كاركرد با 

و و نقش آكتورهاى پول، ابزار كار،  سرمايه هاى  پازل  گردش، حل  روند  ُكل  و  نبوده و چندگانه  از گشودن راز اين معما ديگر دشوار  دانش  اين  با  نيست.  ميان  در  و شده است، كه پيوسته ميان بورس بازان در آفريده نمى شود؛ همان ارزش ثابت و انباشت در بورس و بازار سهام هيچ ارزش تازه اى اقتصاد سياسى سرمايه دارى، در مى يابيم كه پارادايمى  روز  شبانه  جهان،  گستره ى  به  قيمت بازارى  و  مى شود  دست  به  دست  سرانجام بى  ايستا،  شده،  بادكنكى حجيم  آن  روند مجازى  مى تركد.  بــرون  و  درون  فشار  بازار اقتصاد از هم گسيخته و با  ذوب گرفت و جهان را درنورديد،  سرزمين هايى همانند سيالب با جهشى غيرقابل مهار، شتاب فرمان روايى سرمايه ى مالى در بازار سرمايه، بى نظم، كه در دهه ى ١٩٨٠ با اوج گيرى نئوليبراليسم  همانند  بحران،  اين  برد.  آب  زير  تنها قله هاشان را  خلع كارگران را زير گرفت و ميليون  ها انسان را پيدا بود، هجوم آورد، بيش و پيش از همه شدن كوه هاى يخ قطبى كه  انسان  ميليون ها  از  برد؛  فرو  ببرهاى گوشه به آن گوشه و جنگ و گريز، بازارهايى انسان درمانده ارائه دهد. سرمايه با فرار از اين مى كشاند، بى آن كه گزينه اى از جهان بهتر به با خلع مالكيت از افراد، آنان را به كام مرگ است كه به گونه اى فالكت بار و دهشت ناك مالكيت كرد و نشان داد، كه اين بورژوازى درخود  فروپاشى  آورد.  در  اشغال  به  شرقى را  جنوب  آسياى  كشورهاى  هرگز توليد ناخالص ملى ساالنه افزون بر نه و نيم بود. چين با باالترين رشد اقتصادى و ميانگين ايتاليا و... پيامدهاى اين روند بوده و خواهند آرژانتين و يونان، پرتغال،  ايرلند و اسپانيا و بلوك شرق در نيمه ى دوم ١٩٩٠، برزيل و در بهار  ١٩٩٠،  روسيه و تمامى كشورهاى اقتصادى  بحران  قانون  از  شك  بدون  مرگ سر مى دهد.      مى جهد و در برابر دنياى سرمايه دارى قهقه ى چين، همانند ديو افسانه اى از شيشه بيرون ايمن نخواهد ماند. اژدهاى زرد، آتش دم در درصد، 

 (١٢)
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پولى مى شمارند. فريدمن و آنا شوآرتر، تورم را در همه جا اصلى مى دهد. پيش گامان اين نظريه، ميلتون نظريه ى مانيتاريستى بر اقتصاد پولى، نقش  پديده ى  هميشه،  پيامد  پيشنهاد و  آمريكا  مركزى  بانك  به  موازنه اى فريدمن  بر  را  خود  سياست  كه  تا مى كند،  دهد  قرار  پول  تقاضاى  و  ذخيره  براى توليد و تقاضا باشد. بنابراين، بين  زير با عمدگى دهى به نقش پول، به عنوان عامل اقدامى  توليد  سرمايه دارى،  اقتصاد  در  به كنار و ساختار سرمايه دارى را به بحران و تورم فرمان پول قرار گرفته و پول، خود تورم زا، اصلى  جهان نظريه ى پول مدارى با اين پندار كه اقتصاد پاس دار اين لگام گسيختگى باشند.براى جوالن بخش خصوصى و دولت ها بايد زده و نيز كينزيسم را. جهان بايد بازارى  باشد مى كشاند. نئوليراليسم، ليبراليسم را  در  سرمايه ى  مالى  رواج  و  صنعتى پولى  سرمايه ى  براى  است  اقدام هاى جايگزينى  سرمايه ،  و تضمين سود  چندى را در دستور فورى قرار داد؛  از جمله:ساالرى 

مشت هاى رفت كه ريگان و تاچر - دو كارگزار منفور ويژه طبقه ى كارگر، تا آن جا گستاخانه پيش  اين سياست هاى گرگ وار به ساكنين زمين، به  با  اروپا-  و  آمريكا  در  گزينه اى سرمايه  اين  -«جز  تينا  عربده ى  حكومت زبيگنيو برژينسكى، مشاور سابق امنيت ملى ديگرى نداريد»- را نفير كشيدند. آهنين،  جايگزينى  تز  پشتيبان  و  كه تركيه، ايران، عربستان سعودى و مصر شود. بيش ترى بايد به منافع ملى كشورهايى مانند مى افزايد: « در اين شرايط بى ثبات، توجه تضمين منافع سرمايه را ضروى مى شمارد و تداوم تز پولفوويتز، مداخله ى آمريكا براى اسالمى در ايران به جاى شاه  سرنگون،  در آمريكا   شود  داده  اجازه  نبايد  راستا،  همين  تا سراسر خاورميانه در حال حاضر بيش تر به او به فريب مى گويد: «گسترش درگيرى در آمريكا شود.»منافع هر يك از آن ها تبديل به منافع ُكلى در  است  مذهبى  گرايى  فرقه  افزايش  «ظهور دليل  نگران  وى  آمريكا.»(١٣)  در مداخله ى  ليبرال  متوسط  طبقه ى  يك  و تدريجى  جسورتر»   سياسى  لحاظ  به  كه  حول روسيه،  در  مناطق  اين  در  ثباتى  بى  («محور «خلق  آمريكا  جهانى  جديد  قدرت استراتژى  مديريت  و  مهار چين،  براى  زيرا آسيا»)  است؛  مى گيرد»  صورت  آن  آن گيرى  تبديل  و  چين،  اقتصادى  «رشــد  چراى كه  و  چون  بى  قدرت  بزرگ ترين  و به   ،٢٠٢٠ سال  از  قبل  تا  جهان  آن اقتصادى  سياسى  و  اقتصادى  قدرت  سريع  آن ها در آمريكاى التين، آفريقا، و غرب آسيا، و بسط  طبق  بر  كه  بينى هايى  پيش  ابرقدرتى هم چنين  به  مى تواند   ٢٠٣٠ سال  تا  شوروى چين  مانند  به  و  شده  تبديل  جهان نظامى  گوشه ى  چهار  در  را  آمريكا  كه سابق،  داشته  برآن  را  آمريكا  بكشد،  از به چالش  (مخصوصا  يكم  و  بيست  قرن  اوايل  باراك از  (گرجستان، آن را بالكان اورآسيا مى نامند. بالكان اورآسيا اهرم فشار و كنترل بر منطقه اى مى شمارد، كه كند.»(١٤) برژنيسكى خاورميانه را به  عنوان اوباما) استراتژى جهانى جديدى را پيگيرى آغاز دوره ى دوم رياست جمهورى  قفقاز  منطقه ى  از:  عبارتست 

قرقيزستان، جمهورى آذربايجان و ارمنستان) و آسياى  ازبكستان،  (قزاقستان،  تا مركزى  و  افغانستان)  و  تركمنستان  هر تاجيكستان،  تركيه،  و  ايران  تركيه.  و  ايران  خاورميانه اندازه اى  شمالى  مرزهاى  و  اضالع  مرزهاى دو،  به  قفقاز( را كه  منطقه ى  از  سياست هاى اروپا و اتحاد شوروى سابق مى رسد، تشكيل (جدا  كه  است،  گونه  اين  اشغال از تئورى به پراتيك مى نشيند. مى دهند. 
جهان سخن رانى اوباما، رييس  جمهورى آمريكا، محور آسيا اقتصادهاى  بزرگ ترين  همايش  پانزدهم در  استراليا،  «بريسبن»  در   G  ٢٠ شناخته در  آسيا»  «محور  به  كه   ،٢٠١٤ كنترل بر چين تنگ و تمامى شرايط و امكان هاى با چنين روى كردى، آمريكا بايد ميدان ها را برنامه ى جنگى پولفوويتز كانون دارد.(١٥) شد، بر همان سياست ١٩٩٩ بيان شده و در نوامبر  را  جهانى  اقتصادى  و  و و مديريت كند. به وجود آوردن دو بلوك ژئوپوليتيكى  آمريكا  رهبرى  به  اقتصادى  ديگر جهان ُگستر  سوى  در  و  سويى  از  متحد  بلوك «غرب» دربردارنده ى دو زيربلوك:ارواسيا به رهبرى روسيه در اتحاد با چين. اروپاى 

هم راه  به  آمريكا  بلوك،  اين  مــوازى  ايجاد به  به  خويش،  قمرهاى  و  دامن مى زند. هم پيمانان  منطقه اى  ثباتى ها  بى  و  خود تنش  استراتژيك  هم پيمانان  خاورميانه،  قطر و در  تركيه، عربستان، و  النصره، داعش، و همانند اسراييل،  القاعده،  پاكستان،   مى گيرد.  ديگر گروه هاى تروريستى جهادى را به مانند تركيه،   كار  به  خويش  ميليتاريستى  بزرگ ترين چين با برخوردارى از باالترين رشد درآمد ابزار  بسان  درصد،    ١٠ به  و نزديك  اقتصاد  چنان  از  آمريكا،  مالى  همانند نيروى كار ارزان و سركوب  شده،  اما آتش بستان كار  كه  است  برخودار  خاكسترى،  دست كم اژدهايى گرسنه و سمى در حال بلع جهان زير  آمريكا،  متحده ى  اياالت  است. 
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گرو نزديك به ٤ درصد. به اين گونه آمريكا به اوراق قرضه در دست چين دارد با بهره اى مبلغ يك تريليون و ٣١٧ ميليارد دالر(١٨)  در  جهان  بدهكار  بزرگ ترين  برخى ماهورها و دشت هايى پرداخت كه سرشمار را پيشنهاد خريد داد، در استراليا به خريد تپه و نادرترين خاك كشاورزى جهان در اكراين شد، خاك سياه اكراين به سان گران  بهاترين نقد خواستار خريد تمامى معادن مس شيلى چين، در سال ٢٠١٤، با پيشنهاد شش ميليارد سرمايه دارى چين است.عنوان  و  افغانستان  در  و  است  معادن  جهان، مالكيت معادن و دارايى بيكرانى را به دست كشورهاى آفريقايى هم راه با بيمارى ابوال، از  سراسر  و  آمريكا  خود  در  و  در آوار گرفته است.همه جا، را با كاالهاى آشغال و تقلبى زير آورده  آفريقا،  در  چين  آفريقايى سال ٢٠١٣، نسبت به سال ٢٠٠٥ سى برابر سرمايه گذارى هاى  كشورهاى  خزنده ى  اشغال  به شد.  التين-  آمريكاى  كشورهاى  همانند  به وسيله ى سرمايه گذارى هاى چينى جايگزين -  و  شد  اروپايى  و  آمريكايى  مورد استقبال قرار گرفت.گرمى، سرمايه از چين با رداى كنفسيوس، اشغال گران 
مناطق اشعال كرده، واپس نظم نوين جهانى» است.- همان استراتژى «برقرارى نگهبانى از چنان استراتژى آمريكا در  بايد  سرمايه در كشف منابع زيرزمينى گاز طبيعى - شركت هاى انرژى آمريكايى با روى آورى جمله اين راه كارهاست؛ همانند مورد ليبى.رانده شود. تنش زايى و بى ثبات سازى ها، از - چين 

از و توسعه ى تكنولوژى استخراج از آن ها در  نفت  برداشت  تكنولوژى  نيز  و  به ماسه هاى نفتى (تار سندس، Tar Sands) آمريكا،  بنا  مى ايستد.  روس  برابر  در  كانادا  كننده ى پيش بينى «آژانس بين المللى انرژى» تا پايان در  توليد  بزرگ ترين  آمريكا  عربستان ٢٠٢٠،  از  و  بود  خواهد  جهان  در  بينى شده بود تا در سال ٢٠٠٦ بر پا ساخت. مركز فرماندهى «آفريكام» (ستاد نظامى آمريكا براى آفريقا) را آمريكا، به هدف مديريت بى ثباتى در آفريقا، تنگنا مى كشاند.از همه در برابر روسيه و چين، ارواسيا را به پيشى خواهد گرفت. بى ثباتى و انرژى بيش كشور صادر كننده ى نفت در جهان است- سعودى - كه با ده ميليون بشكه، نخستين نفت  در اريتره، و سودان)،  با تمام كشورهاى آفريقايى هم اينك آمريكا در آفريقا (به جز با زيمبابوه، بازداشت.شود، بى ثباتى در ليبى اما اين روى كرد را پس از سرنگونى معمر قذافى به ليبى برده «آفريكام» در آلمان، پيش  ناتو  با  پيوند  در  و  داشته  نظامى  ويژه» در ستاد نشانيده است.حداقل ٣٥ كشور آفريقايى «نيروهاى نظامى پيمان 
تجاوز بلوك اروآسيا     و  اشغال  يعنى  بلوك،  اين  برابر  ايران به رهبرى آمريكاى شمالى و اروپاى غربى، در  در  ميليتاريسم  مديريت  به  پرو غرب دغل روسيه  سخن بگويد؟» اين سايت از قول روزنامه ى زد: «روسيه حق دارد از تشويق ايران به جنگ «اصول گرايان» («رجا نيوز») اين گونه تيتر پيشه، وابسته به جناح باند رفسنجانى در برابر مى كوشد. سايت «تابناك»،  

«مسكو تايمز» نوشت:

«مسكو تايمز» مى افزايد:اين سايت باند حكومتى، از زبان روزنامه ى (١٩)

بحران را اين گونه مى آغازند: ماركس و انگلس، پرسش واره ى راه گشايى پاسخ سرمايه دارى براى حل بحران

در اين بحران، دنياى سرمايه دارى را، سرمايه ى   از چرخه  ى صنعتى  سه  در اين برهه با بحران بهره هاى انباشته شده شكار و قمار پول است، به گرداب كشانيد. مالى كه در خارج  ارابــه ى  همان  يا  وام هــا،  تروييكا،   جهانى، بر  (بانك  جهانى  سرمايه ى  اتحاديه ى اسبه ى  بانك  و  پول  جهانى  با صندوق  رويارويى  به  را  اروپا  اتحاديه ى  بحران اروپا)،  است.  برانگيخته  اروپا  مناسبات سرمايه دارى، زير نام بحران مالى، اتحاديه ى 
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پريشان  را  سرمايه  دولت هاى  صاحبان جهان سوز،  چشمان  از  خواب  است.  قيام و شيپور انقالب، هر شبه به گرفته است. كابوس اعتصاب هاى سراسرى، سرمايه و تمامى كارگزاران مناسبات حاكم ساخته  فرمان روايى اعتراض،  روياهاى  و  مى رود  و پريشان روزى تبديل كرده است. دولت هاى دولت پيروز و نوستالژى گذشته شان را به جاودانه، و افسانه ى «پايان تاريخ» فوكوياما، بالين شان  واژگون  ديگرى  پى  در  يكى  جا مى شوند.دولت هاى متروپل سرمايه، سراسيمه جا به پيرامونى 
توفانى بحران در دو سوى اطلس  آرام  و  اطلس  سوى  دو  در  است، در اين اقتصاد، ديگر پولى در ميان نيست، كه اكنون با غلبه اى اعتبارى فوران يافته است. اقتصاد مالى، اقتصادى در ماهيت تضادآفرين، بحران  مجازى  رقمى  است،  جارى  چه  مجاز مى شمارد. «پودر»  مى شود. همين مجاز كه فالكت و سيه سرمايه ى سوداگر چندين برابر و يا آن كه بدون پشتوانه كه در دهكى از ثانيه، ارزش آن  را  انسان  ميليون ها  اين در اين اقتصاد، بحران بانك ها، بحران مالى، روزى  به  اقيانوس سرمايه، خيزاب  و حكومت ها است. دراين برهه از بحران مزمن و دورانى شده اند. ايتاليا در پشت سر به لرزه در افتاده پرتغال، و اسپانيا براى ورشكستگى رديف و سيالب مى آفريند. در اروپا، يونان، ايرلند، سوى و آن سوى آتالنتيك است كه گرداب بحران در  كشورها  اكنون  شركت ها. سرمايه دارى،  تنها  نه  و  مى شوند  و ورشكسته  واژگون  حكومت ها  و  دولت ها  پيرامونى، تاالب سرمايه به گرداب كوبيده مى شود. در كشتى  كشورهاى  در  شمالى،  كار، جاها افزون بر ٥٠ درصد در ميدان هاى كار،  نمونه ى قحطى، بيكارى سراسرى در برخى آمريكاى  به  بازگشت  براى  كه  ذخيره  اند  ميان ارتش  در  بازگشتى  بيش ترشان  براى  دست  مصرف شان بايد.نيست. شايد كه جنگ جهانى ديگرى براى هرگز  خود  گوناگون،  اياالت  آمريكا،  به در  شديد،   بودجه اى  كسر  با  گريبان  ماليات بايد با كاهش خدمات دولتى، در قراردادهاى ايالت ها، بدون افزايش ماليات سرمايه داران، حتا پليس دست زده اند. در اكتبر ٢٠١٣، اين بيكارسازى شديد كارگران و نيز كارمندان و به  با گرفتن  از كارگران، استثمار شديد نيروى كار و به اجتماعى كه سرمايه دارى 

را جبران هزينه ى ماليات هاى مستقيم و غيرمستقيم از  پايينى جامعه، كسرى ها  در كنند. اين ستم استبدادى سرمايه، نارضايتى اليه  هاى  دولتى  كاركنان  و  كارگران  اعتراض  تسخير اياالت ٥١ گانه ى آمريكا را سبب مى شود و  خيزش  شد.  خواهد  درو  توفان  هشتم شهريور، و  و  بيست  در  استريت،  و روياروى نبض اقتصاد آمريكا، قلب تپنده ى وال  سرمايه دارى  ضد  ماهيتى  جهان،  وال اقتصاد  اشغال  دارد.  كار  نيروى  در  و در شبكه هاى كامپيوترى خود آورده است: استريت، با برگزارى همايش هاى اعتراضى، پتانسيلى  جنسيتى  هر  از  و  نژاد ها  تمامى  از  ما ٩٩ «ما  اكثريت هستيم.  ما  اين عقيده اى هستيم.  از  بيش  و  هستيم  (جمعيت)  ديالكتيك سكوت نخواهيم كرد.» درصد  سنگين  پتك   ،٢٠٠٨ سال  جهانى در  سرمايه ى  فرمان روايى  كاخ  بام  آمريكا بر  سرمايه،  تناقض سرشتى  آمد.  كرد را لرزانيد و جهان را نيز. باراك اوباما «نبود فرود  بهانه  را  واشنگتن»  در  بحران اراده ى سياسى  و  سرمايه  بحران زاى  سرشت  از  بورس، اروپا سرايت كرد.كاهش يافت. اين موج به آسيا و سپس به فاصله ى يك هفته، ارزش بورس ١٥ درصد ساختارى آن پرده افكند. در اين كشور، در تا  بــازار  مشتريان  و  گردونه ى سرمايه داران،  از  را  خود  پول هاى  بازارى مطمئن تر بورس خارج ساخته و به سوداگرى ديگرى سراسيمه  بازار طال،  و جان گرفته از كار مجسم و زنده ى نيروى بود. طال،  اين كاالى ارزشى همه ى ارزش ها، روانه ساختند.  پول ها  براى  مى شود  جان  پناهى  مى يابند. كار،  ارزش  آن  با  كه  ديگرى  نبض كاالهاى  داشتن  دست  در  با  بورس، سرمايه داران  مرداب  از  هراسان  و  نگران  طال بازار،  خزانه ى  به  را  خود  مالى  روانه مى سازند. سرمايه هاى 

حفظ  براى  شيوه  دو  شرايط،  اين  دارد: در  وجود  سرمايه  حاكميت  و  سياسى؛ نظام  سياستى  و  مالى  متمركز  در راه حل سومى براى سرمايه در ميان نيست. سياست  سياسى  كارگزاران  از  مالى  خود دولت سرمايه مى خواهند كه راه حلى براى كارگزاران  بحران سازان،   گيرند.  پيش  در  سياسى بحران  كارگزاران  گرفتارند.  بحران  و بايد نظم  مالى (درگالسيون) را تنظيم كنند. در  مشكل زا  خود  اين  سياست مداران  مالى براى  كارگزاران  بود.  خواهد  آفرين  سياست مداران از سوى بازار، پيش برد سياست ها و تنظيم بحران  از  را  مالى  مالى مى خواهند و از سوى ديگر، سياست مداران سياست هاى  آينده نگر-  تنظيم  نگرانان   - نمى توانند بايد خود  چاره ساز آن بحران باشند، اما از است. از نگاه منطقى و «اخالقى»، بحران  زايان كه خود به بحرانى چاره ناپذير تبديل شده در خطر بى ثباتى سياسى است؛ پارادوكسى آفريد و بحران شكاف افكن، و اينك جهان با آتش سرمايه ى مالى شعله ور شد، بحران ديگرى را قانونى مى شناسند. بحران سرمايه نگران  بحران سازان  خود  عملى  دولت مى خواهد و بازار برنمى تابد.و نظارت ابزار سرمايه ى مالى. اين راه كار را  بحران زدا باشند. دِرگوالسيون يعنى كنترل نظر 
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شن، خانه دارند.نخبه گان اما خود كارگزارانى هستند كه بر 
جنگ  چين،  دولتى  سرمايه دارى  آمريكا (از جمله چين) به ناچار، راهى جز خريد با كاهش خريد اوراق قرضه آمريكا در بازار ارزها خشم  مركزى  بانك  توسط  اوراق  با اين  عمل  در  تورم زا،  چاره ى  اين  امكان پذير نمى ماند.  پشتوانه،  بدون  اسكناس  از شيوه ى چاپ  ديگرى  يعنى چرخه ى  مهار مى شود؛  براى   (٢٠)«E Qكمى به چاپ بحران و كمبود ارز در چرخه  ى سوداگرى. «آسان گردانى  پشتوانه  بدون  انگلستان  و  اقتصاد چندين تريليون پول يا E Q چاپ كردند. «آسان سازى  كمى» نهادند. آمريكا و انگلستان پول دست زدند و با فريب  كارى نام آن را آمريكا  واداشتن  حركت  به  براى  ساير افزايش خواهد يافت. اين موضوع مى تواند تالش  و  چين  در  تورمى  فشار  افزايش  پشتوانه ى كشورها منجر شود.به  سوم،  با  ارز  اينك  چين،  ميليون ها يوآن  است.  روبرو  ديگرى  كارگر غول آساى  ميليون ها  و  چينى  كارگران  از  ارزش افزايى و سرازير تن  با  به در سراسر جهان  كارشان  شده ى  ربوده  ارزش هاى  در برابر يوآن هماورد باشند. آلمان بحران زا سوم هستند. يورو و دالر نيز نمى توانند زياد بازار سرمايه دارى چين، پشتوانه ى اين قطب شدن 

بازار بازپرداختى بايد و شايد كه نباشد و دولت سرمايه  را به زانو در آورد. در هر پرداخت، از پاى در آيند و خيزش سرخ،  فرمان روايى و بدهكارانى با كمرهاى شكسته مانند يونان شود. بسا كه سرمايه و بهره «مايه سوز» شود و وام بپردازد؛ هرچند بهره بر بهره ها افزوده نمى تواند هم چنان پشتيبان بحران زدايى باشد  سرمايه  ساالران  پاسخ گوى  مى كاهد؛ با كاهش يابى ارزش دالر، آمريكا از ارزش مالى بماند.نمى تواند  خود  طلب كاران  طلب  سررسيدهاى واقعى  زمان  رسيدن  فرا  با  كه  واقعى زيرا  ارزش  از  دريافتى  پول  به حاكم بر چين،  بيش از همه سود از دست شده،  كم تر است. در اين ميان، بورژوازى كه پيش تر براى خريد اوراق قرضه پرداخت طلب كاران،  (نزديك  بهره اى  كه  آن  با  زيرا  از مى دهد؛  قرضه  اوراق  خريد  برابر  در  درصد)  نيز ٤  و  برگه ها  اين  كرده،  دريافت  اينك  مقدار دالرى كه بابت بهره مى گيرد، قدرت آمريكا  ديگر،  بيانى  به  دارند.  كم ترى  بيانى دالر اوراق قرضه ى آمريكا در خزانه،  بسان چين با افزون بر يك تريليون و ٣٠٠ ميليارد پيامد اين روند، برآشفتن سران چين است. ارزش دالرى كم ترى در دست چين است. خريد  با  آمريكا،  از  طلب-كار  به بزرگ ترين  «اعتياد  بايد  آمريكا  اعالم كرد كه  دالرى چين را تضمين كند.»(٢١)بدهى خود را سامان دهد و امنيت دارايى هاى از اياالت متحده بخواهد مشكالت ساختارى به تنها ابرقدرت جهان، حق خود مى داند كه كرد: «چين، به عنوان بزرگ ترين اعتباردهنده رسمى دولت چين، «شينهوا» به آشكار اعالم وام گيرى» را ترك كند. روز شنبه، خبرگزارى خشن 
نوين نظامى بى نظم تنظيم  برهه ى  پساگلوباليزاسيون،  از در  اينك  مرج،  و  هرج  در  غرق  مناسبات سرمايه دارى و رسيده است. اين يك روش سياسى اقتصادى استعمار نوين گذر كرده و به حراج كشورها مديريت اقتصادى و سياسى كشورهاى زير جهانى  و  مالكيت  اين جبرى،  قربانى  نخستين  يونان  است.  نام هيچ كشور اشغال گرى فروخته مى شوند. خريداران، بنگاه هاى مالى يك قلمرو، همانند يك شركت ورشكسته،  و مانندى نداشته است. سرزمين ها به عنوان بازچينى است. تنظيمى كه تاكنون هيچ سابقه  «نوينى»   در هستند. سند به  كالسيك  ارتــش  و  سربازان   نيست، 

و  مالك   مديريت  ،  نيست.  خيابانى  جايى سرنوشت سازان يك سرزمين، گويى «جنّيان» هيچ  جا،  همه    در  آفرين  مرگ آور در كنج  خانه  هاى فقر، اما ناپيدا. حضورشان هستند، وحشت  و  هول ناك  جان،  همه ى  با  نمى بينى شان. را  اما  تجربه ،  و  مى كنى  نامريى حس  اين خون آشامان  دالالن   و پاپاندرئو ها  مركرها  آنجال  اما  نامريى يان،  را به هستند.  امپراتوران كارگزارى دارند، اينان فرماندهان سرمايه در ساركوزى ها،  اوالندها و اوباما ها و...  مالكيت  مستبدين، سرمايه هستند. مالكين انحصارگر و متراكم اجراى قوانين و حقوق   ، امپراتوران  جهانى،  جنبش هاى و پاس دارى گمارده اند.را در انحصار دارند و دولت ها را به نگهبانى به پايكوبى مى پردازند و سرمايه  هاى متمركز انسان، بر ويرانه ى جهان در آستانه ى انفجار قدرت، به هزينه ى بى نانى و مرگ ميليارد ها ويران گران جهان، كه سرمست از پيروزى و سرمايه ى  از  سرمايه داران  براى سرمايه، با كارگزاران بازار سرمايه در برابر اعتراضى به لرزه افتاده اند. كارگزاران سياسى حكومت هاى  نجاتى  چتر  مانده  اند.  درمانده   سقوط بحران،  حال  در  بالن  اين  سرنشينان  و بدون پول، پول بدون اقتصاد است. «كِِرديت»، يابند،  بقيه را بايد بدون چتر رها كرد. اقتصاد موجود نيست. تنها چند نفر مى توانند نجات تمامى  است  پول  اعتبارى  بى  مالى،  اعتبار  پارو يا  از يك سوى پول  هزار كوبيدن زمين و زمان و انسان. ناشدنى است، اقيانوس سرمايه به پيرامون خويش و درهم مى كند و از يك سويى سونامى ويران گر از اعتبارهاى مجازى،  ابزارهاى زيرا كه هر روز و هر ساعت صدها  يافتن  پى  در  اقتصادى  اين اسپيكوالسيون و بورس نخبه گان  براى  بيم مالى هستند. جديدى  مركزى  اروپاى  و  شمالى  آمريكاى  بيم شورش، كه در  تنها  نه  قلب شورش مى رود. و  اين  بريتانيا،  در  شورش  پيرامونى، تپنده ى اقتصاد اروپا را تا آستانه ى حكومت شعله هاى  كشورهاى  در  كشانيد.  در بالكان مى گذرد و گذشت، پيش لرزه هاى چه در خاورميانه و شمال آفريقا و پيش تر كشورهاى پيرامونى را جان پناه مى گيرد. آن بحران سرمايه ى جهانى بيش و پيش از همه، جهانيان را به شگفتى واداشته است. صدها هزار نفره  با شعار نان و كار و مسكن زير مى كشانند. در اسراييل، موج اعتراضى خيزش هاى سراسرى دولت هاى مستبد را به نظامى 
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برابر. تهى دستان و كارگران و اليه هاى اجتماعى اين زمين  لرزه ى جهانى است. خيزش هاى  در  است  واكنشى  ريزش،  حال  در در  سرمايه  گماشته گان  و  نگهبان  شوند. مستبدان  جا  به  جا  بايد  پيرامونى  مى آورد، هر مستبد خون ريز هول آور، اينك موش  وار كشورهاى  پناه  زيرزمينى  سوراخ هاى  آلبوم كاخ ها و اتاق خوابشان زير پاى پابرهنگان به  قذافى حتى مجال جمع آورى  امور است.  وزير  رايس،  خانم  با  آفريقايش» عكس هايش  «ملكه ى  كه  بوش  نمى  يابد. خارجه ى  را  روابطش  ديگر  و  بود،  در مى كند، تا يك لحظه تجربه ى ميليون ها ارتشى بودند، به ناچار در خيابان زايمان برادرانش كه هر يك فرمانده ى لشگر و عرب» (سيف االسالم و سيف العرب) و ديگر در حالى كه با «شمشير اسالم» و «شمشير عايشه، دختر قذافى، در فرار به سوى الجزاير ناميده  قحطى  كند.  تجربه   را  اسير  مرگ انسان  كام  به  را  انسان  ميليون ها  را بر جهان افكنده است.بيمارى هاى پاندميك، سايه ى شوم خود ٥٠ درصدى در جهان، و مرگ و مير و كشانيده است؛ بيكارى ميانگين افزون بر آفريقا، 
در ٩٨ هنگ كنگ،  كره جنوبى،  سنگاپور و تايوان آسيايىفروپاشى ببرهاى اقتصادى كشورهاى  اكراين  و  بهار  ١٩٩٠،  روسيه  بحران جهانى در  بازآمد  پيامد  برزيل ٩٩  معيار دهه ى ٩٠ بودند. و  ديگر  دالر  كه  بود  برهه  اين  استبداد اقتصادى محكوم ١٩٧٠ از دست داده بود و «برتون وودز» ديگر دالر، برابرى با طالى هم ارز را از دهه ى يگانه ى ارزهاى جهانى نبود. سال  ها بود كه در  پايان سلطه ى  كانونى به  كشورهاى  مالى  بحران  بود.  از سويى، شده  كه  شد  متروپل سرمايه سبب  با مى كرد. وام دهندگان به كشورهايى همانند پيش انديشيده شده اين زورگيرى را تضمين بهره هاى كالن خود بشتابند. قراردادهاى از بانك هاى وام پرداز به بازپس گيرى وام ها  و يا  مدت،  كوتاه  و  باال  بهره هاى  با  را تايلند،  سنگين  بهره هاى  و  وام  خطر،  وام احساس  كشورهاى  پول  ارزش  كشيدند.  از گيرنده كاهش يافت و تورم حاكم شد. از بيرون  كاال  صادرات  براى  تقاضا  ديگر،  جاى اين مراكز به شدت كاهش يافت. با كاهش سوى  به  توليد  سازمان  و  سرمايه  صدور 

و بى حقوقى كارگران آهن رباى عظيم جذب «توسعه» به مناطقى كه نيروى كار ارزان و  بيكارى  و  تورم  و  بحران  بودند،  اين برهه، رشد سرمايه   بود. بارآورى كار ديگر پيش رفت نداشت. كاهش فالكت گسترش يافت. در  شرايطى  چنين  پيامد  سرمايه،  تونل هاى ديگر چرخش مى يافت. سرمايه ى  مالى، بسان ميدان هاى ديگرى را مى گشود و به روندى سرمايه بايد به جست وجوى سود، بازار و انباشت  سوى  به  را  سرمايه  سرمايه ى ناشناخته و سراشيب به پيش مى  راند. نيروى لوكوموتيو،  بحران،  اين  يابنده ى  بانك جهانى و صندوق بين المللى پول، ارتش هنگفت تر (مافوق) بود. مالى بود. گشتاور تمامى اين ترفندها، سود گسترش 

بازپس گيرى مى كرد. برنامه هاى تبديل دولت ها، به ُخرده مالى اشغال گر سرمايه ى جهانى را فرمان دهى  و  زدودن  نگهبان،  رزم دولت  هاى  با  امتياز هاى  و  اجتماعى،  روز كارگرى و سوسياليستى در سراسر جهان به و تالش پُر هزينه ى كارگران و جنبش هاى قراردادهاى  در  كار  ساعت  از هشت  آمده،  اجتماعى، دست  بيمه هاى  به  دست برد  بنيادين، مى بخشيد و روش مند مى ساخت، از جمله كار كه شرايط بازتوليد استثمار را قانونيت  بازنشستگى، كنوانسيون هاى سازمان جهانى گرفته  تا  و  هشت گانه  كنوانسيون هاى  رسميت شناختن تشكل  هاى مستقل كارگرى، محل كار، قراردادهاى دسته جمعى كار، به  كنوانسيون ِ  كار زنان، لغو بردگى، ايمنى در حتا 

قدرت  با  ناتوان سازى  و  اعتصاب  سازمان هاى چانه زنى در محل كار و بازار كار، زير نام حق  و  مدنى»  «جامعه ى  سازمان يابى گسترش  برابر  در   (NGO,s) شوراگرايانه غيردولتى  اجتماعى  و  كارگرى  پيش رو راديكال  و  طبقاتى  به  راستى  نهادهاى  در با نهايت فريب هاى بازارى براى هر آن چه و گسترش و حاكميت جهانى بازار اقتصادى كارگران، خصوصى سازى در سراسر جهان و  گرگ ها  حاكميت  و  ماندگارى  سود  سرمايه اين جنگل بود. در يك بيان، جهانى سازى به  سازى  جهانى  دستاورد  در شد. آن  گونه جهانى سازى يى، كه سونامى گرسنگى،  شوندگان  حكومت  كنونى  اين حكومتى،  بازگشت به مذهب و ارتجاع، سازى فقر، گرسنگى و بيكارى، فسادهاى مى گيرد، پيش لرزه هاى آن است. جهانى كه به سوى چين و هندوستان نيز جهت خاورميانه و آفريقاى شمالى، آمريكا و موجى خيزش هاى  ديگر  روى  منطقه اى،  انباشت روى كرد سياسى اقتصادى سرمايه است. جنگ هاى  اضافه  اقتصادى،  ُگستره ى  قمارخانه  ى در  سوى  به  صنعتى  يك بازار سهام به هرز و هدر رفت. اين روند،  سرمايه ى  بيكارى  و  كار  نيروى  ارتش  نزديك اضافه  (چيزى  جهان  كار  نيروى  شد. به ٧٠٠ ميليون نفر در جهان) را آفريده سوم  خواهد  نيز  وخيم تر  ويرانى  اين  تورمى (stagflation) حاكم شده است. در بيش ترين سرزمين ها، بحران و ركود و 
كاهش آمريكا و انگلستان- همانند ژاپن نرخ بهره ى سوداگرى، در دهه ى ١٩٩٠ - دولت     هاى براى مهار بحران و كمبود ارز در چرخه  ى ره يافت سرمايه دارى براى مهار بحران  به صفر درصد  نزديك  تا  را  هر بانكى  به  باشند.  مشوق  را  وام گيرى  تا  به دادند  پشتوانه  بدون  انگلستان  و  آمريكا  چاپ پول چاپ دست زدند و با فريب  كارى روى، 
 Quantitative) «نهادند. آمريكا و انگلستان چندين نام آن را «آسان سازى كمى (Easing .چاپ كردند «Q E» دهه ى تريليون پول يا در  خيز  و  افت  با  ادوارى،  در بحران  خفته  سرطانى  چون  دوم،  هزاره ى  دوانيد. ٩٠  ريشه  انسانى  جامعه  ُمّسكن نخست هزاره ى سوم پاى نهاد. چاپ پول اليه هاى پايينى، در سراسر جهان به دهه ى بحران بر دوش نيروى كار و تهى دستان و بافت هاى  تورم زا)،  و  پشتوانه  (بى  آرام بخش 



١٣٧ www.negah1.comنگاه _ دفتر سى ام

ارز گذراى اين بيمارى دردناك بود و نه درمان  برابرى  پشتوانه،  بدون  پول  كهنه.  قرار داد. براى جذب مشترى به سوى بازار توليد اجتماعى در سراسر جهان را زير تاثير ساختگى و مجازى را ايجاد كرد، اما ارزش درد 
 of) آوردند  پايين  را  دالر  ارزش  روى كردها آمريكا،  اين    .(Dollar Depreciation .جايگزينى خود نه درمان، كه آرام بخشى ناپايدار هستند بازارها،  گشودن  كارآ،  و ره يافت  آفرينى  تشنج  جنگ افزارها،   توليد  بار در خاورميانه و شمال آفريقاست.افروختن شعله هاى جهان سوز جنگ، اينك خط  به  به طور گذرا رونقى  طبقاتى نه كارآفرين بود و نه به افزايش دست مزدها آورد. اين رونق نسبى براى طبقه ى كارگر پول آرام بخش  ستم  سنگينى  وارونه،  به  كارگر گراييد؛  روان  و  جسم  بر  پيش  از  بيش  پايينى را  اليه هاى  و  كارگرى  خانواده  هاى  از جنايت عليه بشريت است، با كيفرخواستى آوار ساخت. اين يك نسل كشى، اين يك و  بيش  مالى  سرمايه ى  صدور  برزيل در شمار قلمروهاى اين صدور بود.همه، با بهره هاى باال، پيامد اين روى كرد بود. سرگشوده. 

پول بلوك شرق و بالكان بين المللى  صندوق  شرايط  و  اروپاى شرقى فرو پاشيده فشار  بلوك شرق و سرمايه دارى دولتى، براى كشورهاى  از  بود. شده  بلوك  غرب  از كشورهاى  تا ٨٣ هول ناك تر  از سال ١٩٨١  اما حمايت از توليدات خدماتى و مراكزى كه كاالهاى حياتى بود. شرط ديگر، قطع وام و بست. يكى از پيش شرط ها، قطع يارانه هاى با لهستان، رومانى و يوگسالوى قرارداد وام صندوق جهانى  پول،  نبودند،  يا سودآور  كم سود  كوسووو، اين كشورها آغاز شد. پروژه ى  بالكانيزه شدن شوك درمانى با كاهش هول ناك ارزش پول تعيين كننده داشتند. در خدمت رفع نيازهاى حياتى جامعه نقشى به  گونه اى  صربستان،  جنگ  و  سال يوگسالوى،  در  و...  آلبانى  ١٩٩٣ بوسنى-هرزوگوين،  سال  ژانويه ى  خورد.  كليد  يك صد اسكناس هاى ٥٠٠ هزار دينارى، يك ميليون يك صد هزار دينارى بود. كم تر از دو ماه، (جمهورى صربستان و مونته نگرو) اسكناس ميالدى، اسكناس دولت فدرال يوگسالوى ١٩٨٩  ميليون،  ده  ميليون،  پنج  و دينارى،  چاپ  نيز  دينارى  ميليارد  يك  و  به بازار آمد، ديگر جايى براى صفرها باقى ميليون 

ناميده مى شد. برداشتن شش صفر به هزار دينارى تبديل نمانده بود؛ اسكناس يك ميليارد دينارى با  دينار  ميليارد  پذيرش شد، ولى يكى  از  حتا  فروشگاه ها  ژانويه،  ماه  پول در  رسمى  واحد  يعنى  دينار  درخواست از شورش گرسنگان و غارت فروشگاه هاى رهبرى دولت را به عهده داشت، در هراس اسلوبودان ميلوشوويچ كه به جاى ماركوويچ را برابر يك مارك آلمان قرار داد.صفر از آن، يك دينار (يك هزار ميليارد دينار) دينار به چاپ برساند، اما با برداشتن دوازده بر آن بود تا اسكناسى با رقم يك هزار ميليارد و چهارم ژانويه ى ١٩٩٤، دولت صربستان كه صربستان خوددارى مى كردند. در روز بيست اسكناس  جهانى  بانك  از  غذايى،  از سوى كه سال ها در بانك جهانى در نقش دستيار كمك كرد. پروفسور دراگوسالو آوراموويچ، مواد  بود،  كارگزارى كرده  بانك  ورد بانك جهانى به اين ماموريت ُگسيل شد. رييس  راه  تا ١٩٩٠،  از ١٩٨٩  ماه  چند  به  شدت «طى  يوگسالوى  به  خارجى  محروم گشتند.» ٥٠٠ هزار كارگر ديگر از دريافت دست مزد يك ميليون و سيصد هزار نفر بيكار شدند و تا پايان ١٩٩٠، ٢٤٣٥ موسسه ورشكست و گشوده شد. حاصل اين سياست آن بود كه كاالهاى 
را روسيه ماركوويچ  نقش  گورباچف،  روسيه،   شوك داشت.(٢٢) بوريس يلتسين، با برخوردارى در  اقتصاددان،  گايدر،  ايگور  رايزنى  گاه درمانى را در نقش فاشيستى كه لباس يك از  هيچ  برد.  پيش  به  بود،  پوشيده  نشانيده نشده دلقك  به خوارى  اين چنين  از بود. يلتسين نماد بالهت و تحقيرى بود، كه روسيه  دست كم  روسيه  سرزمين  خوارى  انقالب براى  تا   ١٨١٠ سال  در  ناپلئون  فاشيسم شكست  شكست  تا   ١٩١٧ سال  در  و در سال ١٩٤٤، تا فروپاشى در سال ١٩٩٠، اكتبر  غربى  اروپاى  سرمايه داران  و  پاشيده ى آمريكا در آرزويش بودند.دولت ها  فرو  دولتى  سرمايه دارى  به در  طرح،  اين  كارگزار  يلتسين  وزير ارزش تبديل ساخت. گايدر در نقش وزير روس را در برابر دالر آمريكايى به كاغذ بى يارى يگور گايدار طراح شوك درمانى، روبل «شوروى»،  نخست  دستيار  و  دارايى  و  رقبا در دوره ى پوتين- مدودف از پاى در روسيه در دولت يلتسين، سرانجام به دست اقتصاد 

شوك يا زود در انتظار كارگزاران و مجريان چنين شيمى درمانى پوتينى، سرانجامى است دير آمد و در سن ٥٤ سالگى، «راديوآكتيوى» شد.  هدف  سرمايه.  دستگاه  در  شوندگان جناياتى  حكومت  كه  است  آن  يعنى  درمانى،  اقتصادى دل خواه سرمايه ،  پيرامونى پردازى سيا را به البراتوار جهانى كشانيدند. آزمايش گاه كوچك و اتاق شكنجه  ى شوك اسپيكوالسيون، فريدمن و شاگردانش نتيجه ى به بازار «آزاد» سرمايه ى مالى و تجارت و موجود، گلوباليزاسيون و تبديل شدن جهان با افول روزافزون بلوك شرق و سوسياليسم اسارت و چپاول (نئوليراليسم)، تن بسپارند. بازار آزاد و قوانين جهانى گردانى و بازار آزاد به شرايط  كشورهاى  تمامى   ،٩٠ دهه ى  االاهللا» خيل دالالن و رانت خوران اقتصادى وارد سپاهى و سران اطالعات و امنيت نظام، به در ايران على اكبر رفسنجانى و فرماندهان زهرى جمارانه باال كشيدند. در سال ١٩٨٩، بين المللى پول و بانك جهانى را همانند جام به جز چين و هندوستان، نسخه ى صندوق در  ان  «قربت  نيت  با همان  آنان  مقدس از جبهه و پشت جبهه ى جنگ هشت ساله شدند.  جبهه ى  به  ايران،  و  عراق  مردم  اقتصادى روى آوردند. عباپوشان در با  اين جهاد  كارگزاران  ويران گرى،  «سردار»  بخش پروژه بودند. خوش خدمتى هاى دولت هاى رداى  ضمانت  هميشه  تا  ما  ا و يكى در پى ديگرى به سرانجام هم قطاران و در همان جا در سلولى جان  سپرد. ديگران و در دادگاه الهه به اتهام نسل كشى محاكمه ميلوشوويچ در سال ٢٠٠٠ بركنار و دستگير وفادارى كارپردازان جهانى سرمايه نمى ماند. كارگزار،  هراس  دل  در  هرچند  مى نگرند،  شتر خود  كه  نمى شود  باورشان  اما  زده است.صدام و مبارك، قذافانه در آستانه ى در زانو اضطراب، 
كتاب را در برابر آن و بسان  آرام بخش بحران هاى نقد كينزيسم در اقتصاد، نگره ى مونتاريسم ميلتون فريدمن، نوبليست شوك درمانى، با نسخه ى جهانى شوك درمانى در  وى  ند.  مى  نشا بحران بسان شوك اشاره دارد: «كاپيتاليسم و آزادى»، به آشكارا به ضرورت سرمايه دارى 
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براى  الزم  موقعيتى  را  بحران  تا نه ماه مجالى پيش برد دكترين شوك مى داند. در اين برهه فريدمن،  از در شيلى بود. پينوشه، ژنرال كودتاچى عليه سالوادر آلنده، دهه ى هفتاد ميالدى، مشاور ژنرال آگوستو براى پيش برد اهداف خويش دارند. وى در كوتاه، دولت ها بين هشت  آزاد  بازار  اقتصاد  در  شوك»  نعل، «دكترين  چهار  تاكنون  ميالدى  هفتاد  و لهيده مى شوند. زنجيره ى شنى هاى  تانك هاى سرمايه درهم جهان را در مى نوردد و ميليون ها انسان، زير دهه ى  كيتو(٢٤)  انستيتوى  هريتيج(٢٣)،  جمله بنياد  از  اينترپرايز(٢٥)  آمريكن  هستند. انستيتوى  سرمايه  راه كار  اين  درمانى اقتصادى و سياسى به پيش برد.پس از كودتا را در كنار  ژنرال پينوشه  با شوك فريدمن حل بحران سياسى - اقتصادى شيلى پيش برندگان 
نظامى (سييرى) در سال ٢٠١٣، چين پس از آمريكا بنا بر آمار «انستيتو مطالعات صلح استكهلم» چين، اژدهايى كه به ناگهان دهان گشود نظر هزينه هاى  از  مطالعات تكنولوژى نظامى خود را نيز افزايش دهند. نظامى و خريد تسليحات پيش رفته از روسيه، با شور بسيار تالش مى كنند تا با هم كارى ارتش جهان به  شمار مى آيد و دولت  ساالران بودن دو ميليون و ٣٠٠ هزار نيرو، بزرگ ترين در جهان به شمار مى رود؛ ارتش چين با دارا بزرگ ترين كشور  بين المللى  موسسه ى  گزارش  تسليحات صلح استكهلم (سييرى)، چين پس از آمريكا به  صادركننده ى  سومين  روسيه،  صادرات و  نرخ  و  است  جهان  در  مى گذارد. رشد كرده است.(٢٦) بدين گونه، چين براى مقايسه با پنج سال پيش از آن، ١٤٣ درصد تسليحات نظامى چين در چهار سال اخير در نظامى  پشت سر  را  آلمان  بار  اياالت متحده آمريكا، تهديدى در برابر اهداف خود مى شمارند. از آسيا، به هم راه آمريكا، توان نظامى پكن را ژاپن،  كره و برخى ديگر از كشورهاى شرق نخستين  در سال ٢٠١٥، ده و به مرزهاى چين  كشانيد. چين در سال تمركز نظامى خود را از خاورميانه به آسيا سال ٢٠١٠ ميالدى،  درصد ديگر به بودجه ى نظامى خود افزود ٢٠١٤، سيزده درصد و 

افزايش  ميليارد دالر  به ١٤٥  را  آن  خيزش هاى  توده اى، حكومت هاى اسالمى كودتا،  خلق اسالمى استثمار تروريسم،  داعش و حزب اهللا،  خمينى،  محاصره ى اقتصادى،  رياضت اقتصادى، فوق گلوباليزه كردن جنگ،  جنگ مستقيم،  ناتو، ٧٤٤/٩ ميليارد دالر مى باشد.(٢٨)جهان از آن آمريكاست، كه رقمى افزون بر داد.(٢٧) باالترين ميزان بودجه ى نظامى در و سهم  انحراف  ناحيه ها،  بوكوالحرام، بشريت. چين و روسيه در سوى ديگر بلوك جلوه هاى اين جنگ مى باشند. سركوب عليه جهادى ها،  كردن  ناامن  جمهورى شده به وسيله ى آمريكا و به دست عربستان،  شباب، داعش،  حكومت اسالمى، همه خلق ارواسيا.  قطر،  و  عربى  امارات  پنتاگون هيچ  اسراييل،  و... هستند.  ايران  بنامد. اسالمى در  درازمدت  جنگ  را  اين  ندارد  و ژاپن... بازارها و تصعيف اقتصادى و سياسى ناامن گردانى اقتصاد رقبا در چين و روسيه و ابايى  نظامى  پروژه ى  بالقوه.  و  بالفعل  مى روند. رقباى  پيش  هم  دوش  به  دو  هر  اين اقتصادى برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاى در گروه «بريكس» (BRICS) ائتالف بزرگ نفت و انرژى و كشاورزى و...مالى،  نمى آيد.  ديد  به  پايدار  چندان  آفريقاى جنوبى  و  نمى  مانند. برزيل  در است. طنزى تاريخى در ماترياليسم تاريخى. به همان آغازگاه استعمارى خود بازگردانيده كروى در يك گذار «خطى»، سرمايه را گويى جنوبى در كريدور آمريكا قرار دارند. جهان «آجرها»  برهم  مناسبات  ارتجاع  به  ارتجاعى  مى غلتد.مناسباتى 
بسترسازى جنگ افزار به هدف انباشت سرمايه و مهار چرخش چرخ توليد به سوى ميليتاريسم و ره يافت توليدى/ جنگ ابزارها تنش زايى،  يافت.  بستر  نيروگاه هاى بحران  سنگر شكن،  بمب هاى  فيلتر و هسته اى، بمب افكن ها و ابزار جديد سركوب، بازار  (نمونه شنودها و رد گيرى هاى ماهواره اى،  مرگ  كاميون  هاى  افكن،  جمله پارازيت  از  و...  اسالمى)  ايــران  در  اقتصادى- گرايش هاى سرمايه ى  جهانى است. سراسر چينى  به «زون»ها و ميدان هاى  و سياسى- نظامى هند و چين، آسياى جنوب سياره،  آفريقا  شمال  مركزى-  آسياى  گونه، شرقى،  اين  به  مى شود.  تقسيم  جهانى سرمايه  در جهان، هم مرز مى شوند. اروپا و آمريكا با هند و چين بسان سه زون خاورميانه 

بايد بلوك ارواسيا، آمريكا- غرب و بلوك چين.است كه از سه بلوك جهانى سرمايه نام برد: به بيان ديگر، به جاى دو بلوك -  بايسته تر  اروپا  كار  بازار  و  مالى  توليد شدت بهره كشى هر آن جا كه در كشورهاى و كنترل كارگران، مقررات زدايى، باال بردن سياست بازار كار: بيكارسازى، مهار بيكاران و تلفاتى هول ناك.كشورهاى پيرامونى سرمايه، با خون  ريزى خنثى سازى بحران، اما جهان شمول اند، در آلمانى را به پيش مى برد. اين سياست هاى روش اقتصادى و سياسى سرمايه به شيوه ى اروپا بايد آلمانى گردد. هژمونى آلمان، راه و در همه ى كشورهاى عضو، هماهنگ شود. سياست هاى  ابزار  بر  مالكيتى  پيرامونى  و  بازنشستگى،  بازنشستگى، كاهش تمامى حقوق كارگرى، دارد، كاهش هزينه هاى توليد و مبادله، سن كانونى  تا  گرفته  بيكارى  بيمه هاى  بازنشستگان، از  اندوخته هاى  به  و دست برد  درمانى  بودجه هاى  لغو  يا  و  دستاوردهاى كاهش  تمامى  و  آموزشى  و جهانى پول، كاهش شديد بودجه ى جارى، تامين كسرى بودجه، نقش و رابطه با صندوق سياست هاى مالى: يك سان سازى روش هاى هم نوا شوند.از جمله سياست هايى اند كه بايد هماهنگ و طبقاتى كارگران در دو سده ى گذشته و... بهداشتى،  بهداشت  ــرورش،  پ آمــوزش  و درمان، افزايش ماليات هاى مستقيم، واگذارى بودجه ى  درمان  و  بهداشت  پرورش،  و  بخش مستقيم و غيرمستقيم برآمده از ارزش افزايى خدماتى كه تمامى هزينه هايش از ماليات هاى آموزش  به  مى گيرند،  سرچشمه  كار  از نيروى  دولت ها  كردن  خالى  شانه  هيچ، تا برقرارى هژمونى سرمايه ى مالى. بر مقررات استبدادى سرمايه باشند و ديگر دولت هاى الغر و كم هزينه كه تنها ناظر پاسخ گويى در برابر اين خدمات، بازسازى خصوصى، 
لگام در دهه ى ١٩٨٠، جنگ سرد بين دو قطب پايان و آغاز جنگ سرد و گرم  جهانى  سرمايه ى  آن  سوى  يك  تاريخ  سوى ديگر ديوار، بلوك سرمايه دارى دولتى جهانى اقتصاد كابويى  به ديوار برلين رسيد. گسيخته و ايدئولوژى نوليبراليسم، در بازار كه  پايان  و  بود  و چين  پيشين  بى صداى شيپور گلوباليزاسيون هنگامى به اوج در بلندگوهاى سراسرى جار  زده مى شد. شوروى  بحران  به  جهانى  سرمايه ى   كه  رسيد، 
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صليب مالى، بحران  ساختار و سرمايه ى بحرانى را سابقه ى تاريخى خود درمى غلتيد. سرمايه ى    كارگران  خون آلود  شانه هاى  نيرويى روى  به  دفاعى  نيروى  از  ناتو  و مى كرد.  پول  جهانى  صندوق  آمد.  در   ديگر تهاجمى  و  آلمان  بانك هاى  و  جهانى  سنگين بانك  توپ خانه هاى  مالى،   ويرانى جنگ حكومت هاى ايران و عراق به طالبان اين جنگ «جهانى سوم»،  بودند. زرادخانه هاى  بالكان  در  و  مى پيوست  القاعده  و آفريده مى شد، افغانستان را ويرانه مى ساخت و  ناتو  و  عراق  و  فارس  خليج  جنگ  شمالى و  آمريكاى  متحده  اياالت  آورد. جهانى براى اشغال و جا به جايى بازارهاى و اروپا، پى در پى مى آمدند تا ميليتاريسم هم پيمانان  فراهم  دل خــواه  مجالى  بين جديد،  نظامى  سياسى،  اقتصادى،  آمريكاى زون هاى  و  غربى  اروپاى  و  پل آمريكاى شمالى تقسيم مى كرد. اوراسيا سياسى و نظامى اتحاديه ى اروپا، چين و شمالى، جهان را به سه حوزه ى اقتصادى، چين/هند  بود.  بندى  قطب  اين  روسى  برآمد تئورى  اين   ،١٩٩٩ سال  در  قطبى ولفووييتز،  خرس  بود.  كرده  پيش بينى  درهم شكسته ى را  پيكر  بر  غنوده  بار  با برخى كشورهاى پيرامونى عضو گرفت. به پيش رفت. ناتو از اقمار فرو پاشيده و با پرچم «سياست دربرگيرى و گسترش»، با دولت بيل كيلينتون، در دهه ى ١٩٩٠، بر شرق فرو پاشيده است. اين استراتژى نقشه ى ديرينه ى ناتو، برقرارى هژمونى و غريد.سرمايه دارى دولتى، از قوه به فعل درآمد اين  روسيه  بود.  افتاده  تنگنا  در  پيوسته سال ٢٠١٤ به اشغال در آمد. روسيه به درياى (اروآسيا)، نيز بيكار ننشسته بود. كريمه در دوگين، پيش برنده ى تئورى بلوك اروپا آسيا پوتين و تئورى راسپوتين كرملين،  الكساندر ارواسيا  پاره هاى  اقمار  شد.  ناوشكن  نظامى نوتزاريسم به ناتو و يا در حال پيوستن به آن و بازار سياه  زير رصد  اروپا،  شده، روس قرار گرفتند. بلوك اقتصادى سياسى،  مشترك  بيدار  قطبى  خرس  اوراسيا،  توليدات غرش كشيد.نظامى  از صنعت و  نابرخوردار  غربى، روسيه  بازارهاى  در  رقابت  قابل  كانى. صنعتى  منابع  و  سالح  مى فروشد؛  اروپا بيش از سى و پنج درصد از واردات نفتى انرژى  اتحاديه ى  گاز  واردات  درصد   ٣٠ و 

فنالند و گرمايى غرب از شاه لوله هاى روس  دم از روسيه برآورده مى شود. ريه هاى صنعتى  كه  مى شود  گزارش  دارد.  بازدم  چك و  درصد،   ٨٥ بلغارستان  درصد،  يونان ٥٥ ١٠٠  درصد،  اسلواكى ٦٣  (اپتيكال) اتوموبيل، توليدات شيميايى، ابزاركامپيوتى، ماشين هاى صنعتى، اتوموبيل و ابزار يدكى مهم ترين كاالهاى صادرتى آلمان به روسيه، درصد درآمدهاى روسيه را تشكيل مى دهد. اروپا روانه است و ُكل نفت و گاز بيش از ٦٠ است. سه چهارم ُكل صادرات گاز روسيه به آلمان ٤٠ درصد از واردات گازشان از روسيه مجارستان ٤٩ درصد، بلژيك ٤٣ درصد، و درصد، لهستان ٥٤ درصد، اتريش ٥٢ درصد، ٨٠ درصد،  نورى  دستگاهاى  و  الكتريكى 

از  آلمان  كه  توليداتى  مهم ترين  توليدات مى باشند.  نفت،  گاز،  مى كند،  وارد  و روسيه  فلزات  معدنى،  محصوالت  ُكك،  نخستين ناقوس هاى زنگار بسته بر بام روسيه، دكترين ذغال مى باشند.ذغال  يلتسين،  بوريس  مى نوازند.  اقمار شوك  گورباچف،  از  پس  جمهورى  پاشى روس را از هم ُگسسته است. پارلمان روسيه رييس  هم  از  اين  نماد  توپ باران،  يك  سلف در  قزاق،  لياخوف  كه  گونه  ميرپنج مسلسل بود.  همان  بقاياى فئوداليسم چى فوج قزاق، با مجلس مشروطه ى تجار يلتيسن، فرمانده رضا خان  از  ايران، در دفاع  نورى، با فالى كه از قرآن نيز پشتوانه گرفته محمدعلى شاهى، به فتواى آيت اهللا  فضل اهللا فئودال 

آن بود،  مجلس را به توپ بست و آزادانديشان  فدراتيو  كشيد. جمهورى هاى  دار  به  از پنجاه پاره شد. را  باز فراخوانده شدند تا سيب زمينى جمع كنند. روسيه پياده كرد. سربازان روس از افغانستان مكتب شيكاگو، دكترين شوك فريدمن را در شوروى ساختگى، بيش  را  روسى  هواپيماهاى  تاير  به جاى تاير تراكتور باركش بسازند. كشاورزان،  فرا كرده  مسكو  تا  مركزى  آسياى  اشغال  و رسيده بود. بنا به تئورى دكتر ايوون كامرون، زمان  آمريكا،  جاسوسى  سازمان  فريدمن، مناسب ترين زمان روان-پزشك  بيدارى براى اجراى پروژه ى شوك  فرا رسيده بود.شاگردش دكتر  از  پيش  بايد  جهانى»  نوين  بالقوه» «نظم  «رقيب  زرد، خطرناك ترين   مبادله پيش بينى كرده بود. ريگان- گورباچف، مهار مى كرد؛ همان گونه كه پل ولفوويتز در ديوار چين به گفت وگو مى نشانيد و را با زبان توپ خانه  ى سرمايه ى  جهانى،  اژدهاى  و  واگذارى  يك  اجراى  كه مامورين  فالكت بار،  باختى   - برد  نيز  سراسر روسيه و بلوك شرق را به ويرانى بودند،  و  آزاد  بازار  مى كشانيد.  حقارت  اروپا - آسياى از هم و  اشغال دو نيمه ى قاره ى  به  (كمونيست) نئوليبراليسم در  آمد. اليگارشى ها از درون پاشيده ى روسيه ى «شوروى»  دموكرات  سوسيال  از حزب  اليگارش ها   مى شدند.  خزيده  كه بيرون  حاكم،  حزب  و  ب  گ.  ك.  از درون  بود،  كرده  مصادره  را  كمونيسم  دولتى نام  تا  خزيدند  بيرون  دولتى  سازند. اشتراك  خصوصى  و  شوند  با چند نخبه گان،  اليت هاى آپارات هاى حزبى و خصوصى  را  امنيتى ها كه خصوصى سازى ها در حكومت اسالمى، ده هزار دالر سوداگرى كردند. همان گونه امنيتى ها، خصوصى  سازى ها  و  سپاه  سران  رهبرى،  بيت  شد. بين  تقسيم  بازان  ميانه   و  اصالح  طلبان  بزرگ ترين و  شده،  پاشيده  فرو  روسيه ى  جمعى جهان، غول هاى گازپروم  (نفت و گاز)  و حوزه ى گاز طبيعى و نفت و مخازن طالى در  كشتارهاى   سالح هاى  و  بازار جهانى اورانيوم،  محلى مبادله مى شد. و فرا قاره اى همانند هيزم در  مهندسان  به  درمانى  شوك  پوتين در دوران آندروپف، در سال ١٩٧٧، در دست نخبه گان حزبى بود. كه «پول است كه پول مى آورد». پول ها اما مكتب فريدمن، مانيتاريسم، را آموخته بودند طراحان 
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دست يار ك.گ.ب وى را به شهر درسدن آلمان شرقى مامور ك. گ. ب شد و در دوران گورباچف،   ١٩٩٦ تابستان  در  وى  رفتن فرستاد.  با  و  شد  پترزبورگ  سنت  تحقير شهردارى  پيوست.  يلتسين  به  از سرشته شده در ذهنيت روس بود. اياالت متحده آمريكا،  تحقير روح تزاريسم به وسيله ى بيل كلينتون، رييس جمهور وقت يلتسين، دلقكى كه به جاى تزار نشسته بود، گورباچف،  روم سوم (پس  و  ارتودوكس  مخوف مسيحيت  ايوان  شرقى)،  روم  و  باستانى  و روم  خون  بويناك  دخمه  هاى  در  را  وامى كاويد. ودكا و چربى خوك و يلتسين، در كليساهاى ديگرى  نفتى،  فانوس هاى  با  در عنكبوتى  را  كبير  پتر  حلول  كه  پوتين  كه والديمير  است  مخوفى  مى پندارد،  ايوان  تبديل فرو پاشيده ى پسا جنگ سرد و يلتسين را با هم قطاران، روياپندارانه بايد تكه  پاره هاى خويش  اقمارى  و  متحد  فدراسيون هاى  پاشيده را اين بار زير نام اوراسيا برپا   سازد. پوتين كند. پوتين در سر دارد تا نوتزاريسم روس به  فرو  پاره هاى  پاره  است  تهديد برهه ى يلتسين را به هر هزينه به هم آورد. توانسته  به  سابق،  روسيه ى  فدراتيو هاى  پروژه ى و حزب اهللا را بايد از اين منظر ارزيابى كرد. هم پيوند دهد. محور ايران، روسيه، سوريه،  برابر ديگر قطب ها و رقباى سرمايه دارى به اوراسيا قرار مى دهند، بلوك ديگرى را در در كنار ايران و سرزمين هايى كه در محور و كودتا و ترور و گاز و نفت، تا هم زمان با  كه  اسالمى  حكومت  ثبت اورآسيا را «غيردولتى» مى نامند و آن را در كارگزاران  به   (NGO) اُ  جى  ان  نام   زير  پژوهش هاى ايران  ج-  بخش  در  خود را اين گونه اعالم داشته  اند:از وظايف اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيك سياسى، امنيتى و دفاعى اين گزارش، بخشى رسانده اند، 

را  موشك ها  اين  «ضرورت»   از  گماشتگان گوشه اى  از  صفراوف،  رجب  زبان  كارگزاران از  جمله  از  روسيه  در  به اليگارش ها  اوف،  صفر  بشنويد.  دوگين،  بيان حكومتيان در ايران «از فعاالن سياسى و اورآسيايى 

ضرورت شده است. رجب صفر اوف، همان محمود ماموريت هاى خود، به هم راه پوتين، جلوه گر وى در اين  جا، در نقش يك دالل سالح در اجتماعى كشور روسيه» شناسانده مى شود.  در  او  است.  وطنى  از هشتمين دليل صفر اوف كافى سالح هاى مخوف روسى، به ده دليل، روى تجهيز حكومت اسالم به موشك ها و ديگر احمدى نژاد  است تا نقش اين مافياى روس را دريافت:مى آورد. 

مقاومت كشتار صدها كودك در فاجعه ى بمب هاى در گفت وگو با صداى آمريكا(٣٠)، در پى صفر اف، اين مبلغ اليگارش هاى نوتزاريستى، (٢٩) و  خيزش  سوريه،  در  گونه مردم در سوريه را انكار مى كند و در نقش شيميايى   هر  منكر  اوراسيا،  سياسى  اسالمى ايران مى شود:خيزش ميليونى در سوريه و هوچى حكومت جارچى 

اعتراف مى كند (٣١)  استرتژيك كارگزار كرملين  به روشنى  روسيه،  و  آمريكا  بين  تنش  و كه  است  بازار  تقسيم  پيرامون  كشاكشى  در و مخالفت مردم - جدا از گروه هاى مذهبى نقش  يك دالل منكر مى شود، كه مقاومت راهروهاى قطب هاى رقيب هستند. وى با در او بايد پاس دار مافيا باشد. ايران و سوريه، و  سوريه  در  قطر-  و  عربستان  به  اين او دست آموز دوگين است و صفر بوقچى صفر اف، ايران را خط قرمز روسيه مى  نامد، ميان نيست. وابسته  روسيه  «چرا  مى پرسد:  وى  تحمل پوتين.  را  سنگين  (هزينه ى)   و خود پاسخ مى دهد: خودش را نداشته باشه.»روسيه امكانات صادر نمودن امكانات انرژى مى كند!» و «از همه مهم تر، طورى كنند كه خزينه ى 

سخن بپراكند: قطب، وظيفه دارد تا با ادبيات همان باندها صفر اوف، دست آموز دوگين و مدافع اين 

بنابراين، براى اين كه «روسيه امكانات صادر  
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داشته  را  خودش»  انرژى  امكانات  ايران آرى، صفر اوف در پاسخ به مجرى صداى و... مداخله نمودن در سوريه مهم است...» باشد: «براى كرملين حفظ جامعه ى جهانى نمودن  يا  سوريه  مسكو  «براى  كه:  و كدام اولويت دارد؟» برافروخته همانند يك آمريكا،  مى فشارد  دندان  بر  دندان  يك نوتراريسم روس مى شمارد: «سئوالى مى كنيد بسيجى آسا، ايران اسالمى را ناموس مقدس فاالنژيست،  ايران  نيست...  مقايسه  باعث  اصال  است،  كه  مستقل  منطقه اى  ابرقدرت  ناموس ولى به هيچ وجه نمى توان مقايسه كرد كه سوريه يك كشور خيلى مهم براى روسيه، كشور  اين  اما  است.»  مهم  چقدر  بسان پى سوز و كافور قبرهاى فرسوده و بوى ناك مقدس را چون قديس هاى بالگردان با بوى ايران  تا  سازد  گماشته  قبور،  بر جبهه ى دفاع از صادرات گاز، پاس دار باشد. نگهبابان گنجينه  هاى دير كرملين در خط اول استخوان هاى  سبز شهادت  روبان  را  بهشت  راهيان  با مرگ شدن ايران و سوريه از حوزه ى اروآسيا و بسيجانه روانه سازد. از همين روى، خارج پيشانى، تا مسلخ نفت و كمپانى  «گاز پروم»، و  برابر  راستى،  به  كرملين،  نفوذ  منافع روسيه است:زير 

براى منطقه ى خاورميانه را براى سال ها به جنگى كشورهاى غربى و دخالت آمريكا مى تواند روسيه براى حفظ بازار خويش  و نيز برخى  رونقى  پُر  طاليى  بازار  و  ٢٠١٥، سرزمين سوريه را بر سر مردمانش به ويرانه ارتش به دست روسيه و نيز چين و عراق، حكومت سوريه و به ويژه تسليح مستقيم اين سپاه قدس و حزب اهللا، دوش به دوش ارتش از همان آغاز، و سپس نيروى برون مرزى جنگ افروزان و جنگ افزارسازان باشد. ايران فالكت بار  سال  آستانه ى  تا  كرده اند؛  جارچى آشغال   هايى به نام كاال، در اين بازار آشفته، با چهره  اى كثيف، به انباشته كردن جهان از دول متحدشان را به گروگان گرفته و چين متحدشان را زير پا نهاده است. روسيه شوراى ميثاق حكومت هاى سرمايه را و سازمان دول سرمايه داران و اقتدار سياسى شان، هر گونه و دستاوردهاى ده هزار ساله، به بوى سود ميليون آواره، و نابودى ارزش هاى تاريخى افزون بر ٢٠٠ هزار كشته از مردم، و هفت تبديل  مى انبارد.  خود  ارزى  كرملين، ادامه مى دهد:ذخيره  هاى 

مجرى (٣٢) پرسش  به  پاسخ  در  اوف  است. صحراى كربال زد.(٣٣)از اوباما سخن گفت و پرخاش جويانه ى به بود، از باز پس گرفتن جايزه ى صلح نوبل جاسوسى آمريكا از شهروندان جهان، پرسيده صداى آمريكا كه از ادوارد اسنودن، افشاگر صفر  خويش  موقعيت  بند  در  تا روزى سرزمين تزار و انقالب كارگرى، در بحران روسيه  آن است  در كشاكش  هم در قطب اورآسيا در برابر غرب و آمريكا؛ در اين جغرافيا، ايران، نو مستمعره اى مى ماند كبير و ايوان مخوف و امپراتوريسم تزارها. فرمان رواى دو قاره باشد؛ همانند دوران پتر بى هويتى،   و  برپاست  آن  ايدئولوژى   هم  كه  تركيبى بمب هايش رو به راه؛  به ويژه آن گاه كه با زيرا  دو  اين  كه   باشند،  انباشته شده  كرملين اتم  تبديل  براى  مى آفرينند  و مقدس  رم  پس كوچه هاى  در  واتيكان  جاى  شده بيزانس. روم سوم، روم نوتزاريسم، واتيكان به  بسيج  رعايايى  با  مسكو  در  قاره ديگرى  دو  به گستره ى  دامنه اى  و  ارواسيا  بوليوى در  و  تا دوردست ها، ونزوئال  آمريكاى التين سرشار از و شايد  پاره هاى  و فرياد فقر و فساد و كوكايين و تا آن جا ها و ديگر  جهانى اند  سرمايه هاى  رقابت  ميدان  تئورى بر همه ى زمين سم مى پراكند.پكن برخاسته، آفريقا را مى بلعد و آسيا را و در حالى كه اژدهاى زرد، از غار امپراتورى سلطه ى آمريكاى شمالى كم رنگ تر مى شود. كه  سوى  «به  كتاب  دوگين،  در الكساندر  كه  اورآسيا،  انجيل  چهارم»،  مشاورت سياسى  با  نخست  را  شد،  چاپ  نوشت. روسيه  روسى  فرانسوى-  بونويه  دو  بازار در اضطراب «بودن يا نبودن»، با رنج بودن آلن  اين  در  هويت خويش  به از دست دهى  روس،  اليگارش  كه  برده دارى،   و  از روسيه را داد... فريدمن، به مكتب شيكاگو رواديد  شوك به را به  به ريگان سپرد؛ و يلتسين، با شاگردان ربوده بودند، گورباچف كليد گشايش بازار تحمل كرده بود، سهم روسيه را ديگر رقيبان ويژه در برهه ى يلتسين بيش ترين تحقير را فساد  اروآسيا  اهداف  پيشبرد  براى  دوگين 
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گرفته  دينى  فاشيست هاى  از  نيرويى،  تركيه، هر  نظاميان  مانند  دينى  غير  فاشيسم  القاعده تا  از  روى،  همين  از  مى گيرد.  هم پيمانان خويش به نيكى نام مى برد:و حزب اهللا و بوك الحرام ها و اشباب و از عضو 

منطقه اى (٣٤) آن:  بنيان گذاران  بيان  به  اروپاى پهناور و بين  قاره اى است، كه از مرزهاى اورآسيا  تا  و  مى شود  شروع  چين  مطالعاتى شرقى  «موسسه ى  دارد.  امتداد  آغاز ايران و اورآسيا» (ايراس) كه از سال ١٣٨٣ شرقى  را  خود  فرهنگى  و  علمى  غيردولتى فعاليت  موسسه ى  تنها  و  اولين  است.»(٣٥) مهدى سنايى، گماشته ى روسى، كرده، 

و داماد يونسى وزير اطالعات محمد خاتمى  اقوام  امور  در  روحانى  حسن  مشاور  روسيه مذاهب، به پاس همين خوش خدمتى،  سال و  در  اسالمى  حكومت  سفير  اليگارش روس،  ٢٠١٤  نظريه پرداز فاشيست  يورش شد.  و  كريمه  اشغال  از  پيش  سال  استراتژيك خوهد كرد.»(٣٦) نظر تاريخى به روسيه تعلق دارد، را اشغال و شايد كه اكراين و پنينسوالى كريمه، كه از تفليس، پايتخت گرجستان، تمامى اين كشور نظامى به اكرايين اعالم كرده بود: «ارتش ما دو  ضرورت  و  اهميت  افزايش  اورآسيا، با  حوزه ى  در  روسيه  از حضور در نشست «سازمان هم كارى اقتصاد (وزير وقت خارجه ى آمريكا)، در آخرين واشنگتن واكنش نشان داد. هيالرى كلينتون نوتزاريسم  در دسامبر ٢٠١٢،  دوبلين»،  شوروى» و توسعه ى  جماهير  «اتحاد  دوباره ى  ناريشكين، و رييس آورد.» اين بيان با واكنش سخت سخن گوى را ُكند كرده يا اساسا از آن ممانعت به عمل مى كند روند (ايجاد اتحاديه ى اورآسيايى) ابراز نگرانى و تهديد كرد، كه «آمريكا تالش ايجاد  مشترك المنافع، دوماى روسيه، سرگى  مستقل  كشورهاى  برابر سازمان  در  كه  شد  روبرو  اسالتسكى،  حيدر جمال به آشكارا اعالم كرد:در نهاد خبرى حكومت اسالمى، با شركت دوگين در سال ٩١ در ميزگردى در ايران، هشدار مى دادند.(٣٧)تالش آمريكا براى برقرارى جهان تك قطبى لئونيد 

به بيان رهبر حزب كمونيست روسيه: (٣٨)
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(٣٩) سرمايه ى يمنينزه سازى عراق،  واقعيت فاشيسم  بلوك  دو  تشنج  زايى هاى  پى  اروپاى در  و  آمريكا  متحده  اياالت  بلوك جهانى،  ديگر  سوى  در  و  سويى  از  ماه سران سپاه به پشتوانه ى نئوتزاريسم روسيه اروآسيا به رهبرى روسيه ى غرق در بحران، غربى  اسفند  در  دوگين،  الكساندر  تئورى  «ضد امپرياليسم آمريكاست نه بدل اروپا.»(٤٠) آشكارا اعالم كرده بود: «اروآسيا جايگزين اروپا آسيا (اروآسيا)، در ميزگردى در ايران الكساندر دوگين، پيش برنده ى تئورى بلوك و هول ناك ديگرى مى شوند. از همين رو، و يمن، آتش افروز جنگ نيابتى، ويران گر و  در ادامه ى سلطه بر سوريه و جنوب لنبان ١٣٩٣، در تبليغات نظامى حكومت اسالمى و  ليستى  پوپو رهاى  شعا مبناى  كه بر  است،  صهيونيستى»  «ضد  و  معنا آمريكايى»  معنا يافت. و با اين  نيرو حكومت اسالمى  بسيج  به   ١٣٥٧ قيام  فرداى  همان  جنبش از  همه  از  پيش  و  بيش  تا  كه و سياسى خويش را سركوب كند.كارگرى و طبقه ى كارگر و مخالفين طبقاتى پرداخت،  است  همان  اسالمى  حكومت  بازارى از آغاز بود، تشنج آفرينى و بى ثبات سازى سياست  در  سرقت  براى  آفرينى  بحران  آغاز آشفته. اين راه كار با ُكد «همه روزها عاشورا و  از همان  كارگر،  و همه جا كربال»ى خمينى،   طبقه ى  به  حمله  در   ١٣٥٨ انزلى، كردستان و سپس به سال  تركمن صحرا،  

كليد خورد.  در از همين روى، جانشين فرمانده ى ُكل سپاه عراق و كشتار دهه ى شصت  اسالمى،  حكومت  نظامى  مانور  پى  انهدام و يا تصرف متن گفت وگوهاى هسته اى، دستور مى يابد در  به  و تا بگويد: «مجبوريم  بيانديشيم»  آمريكايى  هواپيمابر  موشك هاى ناوهاى  به  سپاه  پهپادهاى  «تجهيز  مانور هوش مند.» اشاره ى اين «سردار»  به بمباران به  در  آمريكايى  ناو  يك  مقوايى  قدس، دريايى سپاه  در فوريه ى سال ٢٠١٥ مى باشد.ماكت  سپاه  فرمانده ى  با بسيج و فرمان دهى بيش از ٣٠ هزار نيروى و قتل بيش از ٢٠٠ هزار انسان در سوريه، و قاسم سليمانى، فرمانده ى سركوب مقاومت بدين گونه، حضور  بهانه ى جنگ  به  عراق  در  با همان صدور انقالب اسالمى، كه روزى در جنگ آمريكا، در راستاى يمنيزه سازى عراق است. داعش در استان صالح الدين، در كنار ارتش مسلح شيعى  و هشت ساله رقم مى خورد،  امروزه  داخلى  خيزش هاى  سركوب   - به صفوى، بنا به گزارش سايت «تابناك»،  نهاد ارديبشهت ماه سال ١٣٩٣، سردار سيديحيى عراق  ماديت  مى يابد. بى سبب نيست كه در سياست به سود حكومت اسالمى ايران در به  جبهه ى  جنگى ارتجاعى- با كم هزينه ترين كارگرى، و هرز نيرو،  انرژى و ذهن جامعه هدف ها  مراسمى  كه  در  هاشمى،  باند  به  منطقه در سال هاى اخير گفته است: (عج) برگزار شده بود، در باره ى تغيير شرايط  در محل سپاه صاحب الزمان استان اصفهان پيش كسوتان جهاد و شهادت و پرسنل سپاه و آزادى خرمشهر در سال ١٣٦١، با حضور مناسبت سال گرد   آغاز عمليات بيت المقدس وابسته 

وزير (٤١) يونسى،  على  شيخ  را،  سخنان  مشاور اين  و  خاتمى  دوران  پيشين  دينى» به بيانى ديگر گفت: حسن روحانى در امور «قوم ها و اقليت هاى اطالعات 

تسليم يونسى در واقع دو گزينه - يا جنگ همانند (٤٢)  يا  اشغال،  براى  ساله  هشت  پيش جنگ  را  خاموش-  اشغال  همين  در  هم قطاران روى عراق مى گذارد.عراق  و  خمينى  استراتژى  همان  از اين  مهمى  بخش  و  سوريه  اينك  است. اوســت.  قدس  سپاه  چكمه هاى  زير  خواهى سپاه  با دست يابى به سالح هسته اى است، عراق  تصاحب كه مى تواند حاكميت خود و سهم  ترين  بزرگ  بسان  را  و خويش  مالى  و  اقتصادى  حوزه هاى  و رحيل- برآورده سازد. - هم امروز و هم فردا با رحلت فقيه در حال نگهبانان چاه هاى نفت و گاز و بازار سرمايه كنندگان  تسليح  و  تجهيز  حضور،  اين  است دسيسه ى  عراق  در  شيعى  ارتشى  تا آماده سازى  عراق،  شيعه نشين  بخش  پيوست  از حوزه و همانند جنوب لبنان در دست حسن نصراهللا براى  يا هر صدر ديگرى  پروار تا مقتدايى  و  پروانيده  اسالمى  حكومت  هدف است:با اين حضور نظامى  هم زمان در پى چندين زير نفوذ آورده است. حكومت اسالمى ايران، با توجه به حضور بيش ترين شمار شيعيان تقسيم شود و او از هم اكنون سهم خود را عراق سرانجام به سه بخش جدا يا فدراتيو و اشغال نظامى، به آن انجام مى انديشد كه شود. حكومت اسالمى ايران در اين حضور نظام 
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از با آمريكا، اسالم خويش و نوعثمانيسم اش تركيه در اين ميان، در كوتاه مدت در ائتالف  ارزان  نفت  و  مى گستراند  منطقه  در  به را  را  پاشيده  هم  از  عراق  و  درمانده  است مى رسد و يا مجال سركوب بيش ر مى يابد. به ويژه با پ. ك. ك و سران اش به سازش يغما مى برد؛ كردستان را ناتوان مى سازد و اقليم  ارزيابى  اين  بر  ميان،  اين  در  برهه ى كه عراق - حتا شيعيان اش - هرگز با ايران آمريكا  همين  حتا  و   - تاريخ  درازاى  و بلكه همواره خويش را عرب  دانسته كه با واحده نبوده، با شيعيانى كه نه  چون «برادر»، بازماندگان آيت اهللا حكيم- يگانه نشده و امت اخير با سپاه بدر و مهدى  و... با فرزندان و در  دارد. سران شيعى،  ديرينه  دشمنى  تحريم نبودند. آمريكا  هنوز بر آن سياست ديالوگ حكومت اسالمى  ايران، چندان فرمان پذير وزيرى مالكى،  اين دست نشانده ى آمريكا و بورژوازى اين ايدئولوژى، در برهه ى  نخست عجم  و  هسته اى  توافق  پى  در  كه  در و سياسى حكومت اسالمى را در براندازى برسد. اياالت متحده آمريكا، هم كارى نظامى ناتوان شده از بحران سرانجام به هم آوايى و آنان را به بلوك خود بكشاند و با سران سپاه ميانه بازان «معتدل»، به داد وستد دست يابد با جناح رقيب سپاه،  يعنى اصالح طلبان و است،  عراق  در  نيز  و  افغانستان  در  و به برخوردارى از پشتوانه ى دولت اقليم و سرنگونى صدام تجربه كرده و اينك با توجه طالبان  شيعيان  نيز  و  نشين  سنى  عرب  از و ديگران در سوى خويش، مجال ماندگارى رهبرانى همانند آيت اهللا سيستانى و حكيم ها بخش  را نخواهد داد و سرانجام پس  ايران  ُكل كمپرادور اسالمى ايران فرمان پذير نخواهد داعش، بسيج ارتش شيعى، به حاكمان دالل به  فرمانده ى  دمپسى،  مارتين  ژنرال  ماند. 

مى سازد ارتش آمريكا، از سويى هم اكنون - به ويژه  آماده  را  سنى-  عرب  قبايل  اتحاد عراق و ايران مشكل ساز كه: «در حال حاضر حضور ايران در عراق ذهن  اين ها نيست.» و از سوى ديگر مى افزايد: «ولى آن و هر گونه  كه  است  اين  است،  مهم  واقعا  مى گويد: همه به كدام سو مى رود؛ و ما با دقت بر آن چه  وقيحانه  هم زمان  داريم.»  هول ناك عليه داعش بازى مى كند.» و بالدرنگ براى «ايران در حال حاضر نقشى مثبت در جنگ نظارت  جنگى  تداوم  به  داعش،   از  دارد پس  وجود  نگرانى  اين  «اما  كه:  نيز خواهند داشت.»(٤٣) نظاميان شيعه چه رفتارى با سنى ها و كردها كه پس از نابودى افراط گرايان داعش، شبه مى نشيند  كرى،  جان  آمريكا،   خارجه ى  درباره ى عليه داعش مى جنگند و ما نيز عليه اين گروه دارد و ما اين مساله را درك مى كنيم. آن ها اين كه از نظر وى: «ايران نيز در عراق منافعى در عراق را تاييد كرده است.»(٤٤) و سرانجام صحبت كرده ايم و وى فعاليت نظامى ايران داريم. ما در اين باره با نخست  وزير عراق را زير نظر داشته و به خوبى از آن ها اطالع نزديك به اين كشور در شمال و شرق عراق است و فعاليت هاى ايران و گروه هاى شيعه ى مى گويد: «ما مى دانيم كه ايران در عراق فعال وزير  هماهنگى   گونه  هيچ   اما  سپاه نحوى عليه داعش مى جنگد.»و آمريكا انجام نشده است. هر كشورى به پرونده ى عراق و مبارزه با داعش ميان ايران هستيم،  با  هم كارى  و  حضور  با  متحده هم زمان  اياالت  حكومت  اسالمى،  سياست از  ارتشى از مصر، عربستان، كويت، اردن آمريكا در حال بسيج نيرويى نظامى متشكل حكومت  اين  است.  عربى  متحد  امارات  اسالمى سرمايه ى  جهانى و بلوك آن در غرب باشد. كهنه ى  تدارك جنگ داخلى مى تواند به سود و  حكومت  عراق،  كنونى  ميدان  بر در  افزون  و  قاسم سليمانى اش،  با  ايران  اهداف در  عراقى،  شيعه ى  بسيجى  هزار  خود سى  ويران گرانه ى  و  طبقاتى  آمريكا،  ارتجاعى -  ارتش  و مسئوالنه در برابر آن چه در اين حضور مهيب مى شوند. وظيفه ى ماست كه آگاهانه شوندگان اند كه سوخت و ساز يك جنايت كارگر،  تهى دستان و به طور ُكلى حكومت حاكم و مسلط در عراق. در اين ميان، طبقه ى حاكم در اقليم كردستان و دالالن و شيوخ روسيه ى پوتينى، تركيه ى نئوعثمانى، رهبران را مى  جويد؛ همان گونه كه 

اسالمى  جمهورى  سركوب  سپاه  با نظامى  برداريم،  گام  و  برخيزيم  است،  و تالش هاى آگاه گرانه، با آماده سازى خويش جارى  كارزار  ميدان  در  اتحادعمل   با  فاشيسم هول ناك  و ويران گر نه روى كاغذ با نيروها و عناصر مسئول و و جامعه،  اعتماد.  يك قابل  نه  منطقه  در  ايران  اسالمى   سرطانى كه بايد برچيده شود.منطقه، نه در راه، كه در حال گسترش است؛ انرژى هسته اى و سالح هاى كشتار جمعى در مسلح، امروز بدون بمب هسته اى و فردا با شبح، بلكه واقعيتى ميدانى است. اين واقعيت حكومت 
ايران، ديدار ژانويه ٢٠١٥، با  سرتيپ پاسدار حسين ارتشبد سرگيى شويگو، وزير دفاع روسيه در پيمان نظامى ايران و روسيه در تهران بر «با ابراز خرسندى و استقبال از سفر همتاى دهقان، وزير دفاع حكومت اسالمى  ايران،  اسالمى  به جمهورى  طرفين روس خود  تعامل  و  هم فكرى  هم كارى،  مشترك تاكيد كرد و افزود: ايران و روسيه به عنوان لزوم  ديدگاه هاى  داراى  كه  همسايه  و جهانى دو  منطقه اى  سياسى  قبال مسايل  از ظرفيت هاى در  استفاده  دو هستند، مى توانند با  مكمل  هم كارى هاى  از  الگويى  و كشور را به نمايش بگذارند.»(٤٥)خود،  رفسنجانى  به  وابسته  ارگان  اين باند رقيب سپاه، با زير پرسش گرفتن سفر «تابناك»،  پرسش  «اما  مى پرسد:  روس،   جلوه يابى حكايت دارد؟» حسن نيت روس هاست يا از روندى ديگر جاست كه اين موضع گيرى جديد، نشانه ى نظاميان  و  نظامى  سياسى،   بحران رويارويى  پيامد  فاشيسم،  كابوس  از آشكارتر  ديگرى  برهه ى  در  سرمايه  هنوز است. خيزش هاى ضد كاپيتاليسم، در سراسر حاكميت استبدادى اين مناسبات ضد انسانى اقتصادى  اما  پايين  از  اعتراض  زمين،  و سياره ى  انقالبى  سياسى  سازمان  بى   برنامه غيرطبقاتى،  نبود  بين الملل،  كمونيستى  از ناتوانى  فراز  اين  اينك  است،   بايسته  آگاهى.  انديشه ى ماركس را به ياد آوريم:و 

نه در برابر وجه كالسيك بحران انباشت، نه گرايش ها و ره يافت هاى «خنثى ساز» بحران، 
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ناگزير قطع پاى خود در زير چرخ سنگين گردونه ى زمين، پرسش ناپذير است. سرمايه  ناچار به قهرى ميانگين نرخ سود، همانند قانون ثقل كارساز باشند. قانون ماركس، قانون گرايش آن، يعنى بحران مالى، هيچ  يك نمى توانند در برابر بحران ساختارى و شاخص كنونى  تنه ى خويش،  نجات  براى  زيرين است. براى اين گريز نيمه انتحارى، ميليون ها گردش،  اليه هاى  و  زحمت كش  و  خدايان قربانى مى خواهند.جامعه ى بشرى به مرگ كشانيده مى شوند؛ كارگر 
و ايران در كشاكش همه  ى بحران ويژگى ها  همه ى  با  ايران  كارگر  بحران هاى رنگ و شكل بومى، نمى تواند از اين ُكنش ها طبقه ى  كانون  در  ويژه  به  واكنش ها  باشد. و  بركنار  سرمايه  اقتصادى  و  بنيادين سياسى  اشتراكات  با  ايران،  كارگر  كارگران، طبقاتى، از طبقه ى كارگر جهانى جدا نيست. طبقه ى  همه ى  كه  طبقاتى  سبب  اين  عصر، به  اين  بردگان  هستند.  كار  ماترياليسم كه بايد اين كشتى توفان زده را به كرانه ى نيروهاى  و  برسانند،  رهايى  و  ُسكان بانى آسايش  طبقاتى،  ديالكتيك  و  آنان تاريخى  به  دوران  اين  در  را  بشرى  ايران، جامعه ى  در  نيز  و  جهان  سراسر  در  مانده اند. از دانش رهايى بخش خويش و جامعه، از سپرده،  دور  طبقاتى خويش  نهادهاى نيروى سوم  تمام  سازمان دهى  با  حكم رانى حزبى، سازمانى و... به شدت نظام مند خويش سرمايه داران  حفظ  براى  كار،  نيروى  و اقتصادى و سياسى طبقاتى، با كمك تمامى عليه  طبقاتى  ارگان هاى  به  سركوب  پارلمان ها، فرمان روايى خود نظم و نيرو مى بخشند.نيروهاى  و  تشكل ها  از حزب ها و  سازمان سرمايه ى جهانى به  كمك نهادهاى جهانى جدا  و  ملل  سازمان  شمار  در  تمامى جهان را در شبكه هاى  سرمايه،  كار،  براى گوناگون درهم تنيده است. سازمان جهانى جهانى  بازارى  هم چون   ،(WTO) سرمايه تجارت  پيمان  مانند:  پيمان هايى  با  يارى چپاول  به  و   (MAI) جانبه  چند  طبقاتى به شمار مى آيند.و... تنها بخشى از اين شبكه هاى اسارت بار سازمان هاى غيردولتى فرامليتى  (INGOs) (NGOs)،  و GAAT  و OECD و NFTA و شبكه ى جهان ُگستر سازمان هاى غيردولتى گــذارى  مبارزه ى  بودن  جارى  ايران،  خونين در اين سى و هفت ساله ى حاكميت در 

با آشكارترين و زهرآگين  ترين آن ها است،  قرار ترفندهاى بورژوازى، كه رفرميسم از جمله  كارگران ايران  به شدت در محاصره و آماج ايران ديده مى شود. اما اين مبارزه ى طبقاتى آگاهى طبقاتى در اليه اى از طبقه ى كارگر نمودهايى از سازمان يابى و كشش به سوى دينى سرمايه و شدت يابى آن آشكار است.  موازى  كه  اقداماتى  زهرآگين ترين  يعنى ساده انگارانه است. نقش ان. جى. اُها و ديگر نام «مستقل»، «سراسرى»، اگر فريب نباشد، مى رود، تالش هاى تشكل دهى از باال، زير اقدامات سركوب گرانه ى حكومت به پيش دارد.  فريب كارانه  پوپوليستى،  ارگان هاى روز و پيوسته به قلب طبقه ى كارگر شليك سازمان يابى  و آگاهى طبقاتى كارگران، شبانه بورژوايى است و همانند توپ خانه در برابر تالش هاى  اقدامات  اين نهادها و  مانند جهانى كار، بانك جهانى و صندوق جهانى نهادهاى حقوق بشرى، سازمان ملل، سازمان فرامليتى،  زير پوشش «جامعه ى مدنى»، مانند جهانى سرمايه، به پشتوانه ى ان. جى. اُهاى مى شوند.   - سرمايه  جهانى  رسانه هاى  و  امور پول،  (وزارت  فردا  راديو  و  آمريكا  جهانى جهانى اتحاديه هاى كارگرى، ساليدارتى سنتر خارجه آمريكا)، بى بى سى- فدراسيون هاى صداى  سرمايه ى  با  هم بستگى»)  آموزش كده ى («مركز  «توانا:  سازمان  آمريكا،  تلويزيون هاى در  و  ايــران»،  مدنى  پشتوانه هاى جامعه ى  با  كه  روزى  شبانه   در دارند و نيرو اجير مى كنند؛  و پادو و كارگزار در تكاپويند؛ كادرسازى مى كنند؛ عضوگيرى و همه براى انكار مبارزه ى طبقاتى، شبانه روز ميليون ها دالرى برنامه ريزى گرديده اند، همه سراسرى  ضدكارگرى  ارگان هاى  اين  مى گيرند. 

افراد در جنبش كردن كارگران بر پا شده اند. اينان، با خريد برابر استقالل طبقاتى كارگران براى متشكل  آموزش برخى  آرمان هاى و جذب و  به  كه  سوسياليستى،  و  ذوب كارگرى  و   كرده اند،  پشت  كارگران  ضد اين مبارزه و پتانسيل طبقه و مبارزه ى طبقاتى طبقاتى  خيزش هاى  در  غرق  و  رفرميسم  كارگزارى مى كنند.سرمايه - جايگزين ها و استراتژى سرمايه را استبداد سياسى - نه استبداد ذاتى و طبقاتى در 
و كارگرىضرورت سازمان يابى ارگان هاى طبقاتى  جلوگيرى  براى  جمعى  نيروى  سال هاى رويارويى در برابر دست بردهاى سرمايه داران كاربرد  در  ايران،  در  كارگران  حقوق  همواره  حاكميت اسالمى سرمايه همواره جارى بوده به  طبقاتى  مبارزه ى  ايران،  در  سياسى سركوب نظامى سرمايه دارى و حكومت اش تا رو در رويى نظامى و رويارويى با ماشين بين دو طبقه ى آشتى ناپذير اصلى،  پيوسته است.  حاكميت  اســت.  شده  آن، سرمايه داران  در ايران، و در پيوند با سرمايه ى  كشانيده  جهان سازى  اهداف  و  منافع  و  بورژوايى، معنا مى يابد. در كشورهاى پيرامونى از جمله جهانى  اقتصاد  جهانى  حكومت  پاسداران ايران،  بسان  را  محلى  يا جا حكومت هاى  تقويت  در جهان،  سرمايه  ُكل  بيانى،  حكومت منافع  به  مى دهند.  نظم  و  جا  نئوليبراليسم، به  ايدئولوژى  با  مرز سرمايه  پيرامون سرمايه  هاى را به حكومت  هاى محلى پيوند مى دهد. اين حكومت   اقصادى بى مرز و مركزى خويش بى  ايران، در  در  متروپل، نمى تواند جز با دو استبداد اقتصادى مناسبات 
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در و سياسى، نظام و دوام يابد. ناتوانى  و  حاكم  نظام  مشروعيت  غيرمشروعيت و اعتراض همگانى سال ١٣٨٨، سرمايه ى  برابر خيزش سراسرى در فراگشت خيزش پايان  اعالم  پذيرش  به  را  جهانى، جهانى  سرمايه دارى  ساخت.  ناچار  تالش نظام  با  موازى  اقتصادى،   بحران  در  هزينه، غرق  كم  راه كارهاى  به  دست  يابى  در براى مهار بحران و فراافكندن آن به برهه اى براى  مردمى  خيزش هاى  ــاروى  روي اعتراض سرمايه، از جا به  جايى و رفرم قدرت  هاى كشورهاى پيرامونى و نيز كانونى (متروپل) ديگر،  مورد  و  فرسوده  و  كهنه  تونس، سياسى  است.  نمانده  غافل  مردم  خشم  در و  و...  يمن  ايران،  سوريه،  ليبى،  انقالب شمار چنين كشورهايى اند؛  بايد از فرارويى  مصر،  به  آزادى  و  نان  كار،   براى  و خيزش  كرد  جلوگيرى  اجتماعى  و  ضدانقالب، سياسى  دست  به  سياسى  تغيير رژيم حاكم در مهار و جايگزين شود. تا آن جا كه به ايران انقالب هاى  بايد كه  به باز مى گردد،  اعتراض  پتانسيل  به  برهه  ،  اين  همان با عوامل بيرونى به ناچار بايد دخالت گر شد پتانسيلى كه بنا به قانون مادى پديده ، از درون اعتالى انقالبى هر آينه در راه، تكوين نيابد. ايران در  كشانيده شود؛  انحراف  و  به سايه  و جهانى سرمايه، در يك نامشروعيت تاريخى، حكومت كنونى در ايران، در حلقه و شبكه ى اجتماعى فرا نرويد.قربانى شدند تا  انقالب سياسى به انقالب مبارك، سوگلى سرمايه ى جهانى، در مصر گونه كه محمدرضا شاه در ايران و حسنى و  اقتصادى  فزاينده ى  دم  هر  بحرانى  داراى تمامى اختالف ها، در سركوب و به درياى نمى تواند دوام آورد. جناح هاى حكومتى با و ميدان هاى دار  و بمب هاى زنده ى انتحارى سالح هسته اى و موشك و بمب و تروريسم بين حاكميت و حكومت شوندگان، جز با دريافت رسيده بود كه شكاف دهان گشوده سياسى، پيش از خيزش سال ١٣٨٨ به اين در  مردمى  اعتراض هاى  كشانيدن  با ضمانت نيروى اراده ى مشترك هستند. اين حاكميت، داراى خون  و هسته اى و موشك هاى داراى كالهك اتمى اراده و قدرت سركوب،  سرمايه  جهانى  بازار  منافع  تهديد  است هراس افكنى در اميرنشين ها و نفت عربستان براى  آن  بر  هرمز،  تنگه ى  و  اسراييل  در و  را  قيام  سركوب  قدرت  و  اراده  اين  داخل تضمين كند. حكومتيان، كره شمالى تا 

از را معلق گذارده است. از اين روى، بازگشت بخشيده و دخالت گرى قدرت هاى خارجى هسته اى، حاكميت ضدانسانى خود را دوام را الگو مى آورند كه با دست يابى به سالح  ايران  در  حاكم  باندهاى  چشم پوشى  جهان بيهوده بيش نيست.سالح  هسته اى و پروژه ى هسته اى توهمى و  در  اقتصادى  بحران  كنونى  دخالت شرايط  تصميم  به  را  آنان  هنوز  و مستقيم حتا در سوريه  نرسانيده است، اما سرمايه،  هند  سويش  يك  كه  اقتصادى  اروپاى زون   هاى  و  روسيه،  و  مركزى  آسياى  آفريقا چين،  و  خاورميانه  تا  آمريكا  و  سرمايه  ى است، در پى پايان يابى جنگ سرد، ضروت عربى  و  اقتصاد  بازار  و  در گلوباليزاسيون  حضور  و  بالكان  در  جنگ  به  را  به رونالد ريگان، كه به سان يك فرمان اعالم با رياست جمهورى جفت خويش در آمريكا  تاچر،  نخست وزير سابق انگلستان، هم زمان فوكوياما، و پتك آهنين «تينا»(٤٦) مارگارت دولتى در روسيه و اعالم پايان تاريخ از سوى و ُرخ دادهاى پس از فروپاشى سرمايه دارى بازارهاى جديد. با نگاه به جهان سرمايه دارى كشاكش اين مرز بندى هاى دوباره و گشودن خاورميانه  كشانيد. ايران دروازه اى است در مالى  بحران زا  سرمايه ى  دم  همان  در  نخستين پيرامونى انتقال داده شد؛ خاورميانه و شمال گرداب بحران فرو افتاد؛ گرداب به كشورهاى شد،  براى  اينك  از سركوب خونين دهه ى ١٣٦٠، آفريقا خيزش گرفت؛  پس  و بار  طبقاتى  جنيش  به  ايران  كارگر  را سراسرى روى آورده است. روزانه چندين طبقه ى  منطقه اى  يا  محلى  اعتراض  و  طبقاتى در نبود رهبرى سازمان  يافته ى سوسياليستى است،  با پويش طبقاتى و انقالبى، هر چند در اسفند ماه ١٣٩٣ و معدن چيان يك فروغ گواهيم. نمونه ى همايش سراسرى آموزگاران اعتصاب  مبارزه ى  دانش  از  نابرخوردار  مانند خويش.و  به  نه  رفرميسم،  ُگستره ى جهانى،  و سال هاى رونق سرمايه و سوسيال دموكراسى در  «رفاه»،  دولت هاى  رواج  شكل  به  نه  تشكل هاى و  و  اتحاديه ها  جهانى  سوسيال ُگسترش  بــورژوايــى  ــزاب  اح به  بلكه وابسته   ،١٩٨٠ سال هاى  از  پيش  گرايى دموكرات  دولت  به  نئوليبراليسم  سلطه ى  سازى، در  خصوصى  با  مخالفت  و  و ضد كاپيتاليستى فراطبقاتى نمونه ى خيزش سرمايه  مالى  سرمايه ى  ضد  درصدى ها    ٩٩

پيوند در جنبش مى يابد. و دفاع از دولتى كردن دوباره ى اقتصاد جلوه اسپيكوالسيون و بورس و اشغال وال استريت  آسيا، خيزش اسپارتاكيست هاى كارگرى در آلمان ١٩٠٥ و انقالب اكتبر ١٩١٧ در روسيه و در مسكو و شوراى نفت گران در باكو در سال كمون پاريس ١٨٧١، قيام شورايى پتروگراد،  در اروپا و انترناسيوناليسم ١٨٦٥ كارگران،  جنبش كارگرى  سوسياليستى ١٨٥١- ١٨٤٨ چارتيست ها در انگلستان سال هاى ١٨٣٠ و جنبش ضد سرمايه دارى،  در  اكنون  خيزش،  دارد.  و...  آمريكاى جنوبى، ١٩١٩  و  اروپا  شمالى،  و جهانى،  ريشه دار و با پتانسيلى كه در تضاد در حال برآمدن است. جنبشى با پشتوانه ى ايتاليا، اسپانيا، اسراييل و ايران و...، همه جا از شيلى گرفته تا واشنگتن، نيويورك، يونان، آفريقاى  تناقض ها  و  سرمايه  و  كار  ناپذير  فلسفه  ى تضاد  هاى مناسبات بحران زاى سرمايه دارى آشتى  از  نابرخوردار  است؛  اما،  جلوه اى هم زاد  در  اكنون  كار،  نيروى  انقالبى اتحاديه ها را به تجربه گذارده است. اما اين نوين، به اعتصاب و اعتراض هاى مستقل از فاسد و بازدارنده، و روى كرد به سازمان يابى ُگسست از سوسيال دموكراسى و اتحاديه هاى طبقه ى كارگر در كشورهاى متروپل سرمايه، و نارسيده از تداوم و ژرفايابى باز ايستد. همانند جورج سوروس ها به كژ راهه رود با كارگزارانى همانند اوباما و بورس بازانى جناح هاى سياسى سرمايه ى جهانى گردد و شرايطى مى تواند قربانى مانورهاى دولت و و فوران گرفته است. اين خيزش در چنين انقالبى به گونه  ى همه  با همى به پاخاسته سازمان  نايافته،  بدون برخوردارى از تئورى طبقاتى  سازمان يابى  به  اگر  است  ُگستره-اى نابسنده  و  پيوند  در  كارگر،  انترناسيوناليستى، فرا نرويد.طبقه ى 

* * *
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 ،١٩٩٢ مارس  هشتم  تايمز،  نيويورك  زمان صفحه ى نخست، پل ولفوويتز معمار جنگ ١-  در  پنتاگون  استراتژيك  طراح  جنگ عراق،  وزارت  معاون  و  اول  بوش  جهانى. جورج  بانك  بعدى  رييس  و  آمريكا  «تركيب وقت  كتاب  منصوران،  عباس  از  نقل  ماكزيما، به  آلفابت  نشر  ايدئولوژى»،   و  آلفابت ٣- همان منبع، صفحه ى ٣٩، بر پايه ى چاپ ٢- ماركس،  انگلس،  «مانيفست كمونيست».سوئد ٢٠٠٧.بمب  چاپ  و  ويراستارى   ،١٩٥١ نخست، ماكزيما، استكهلم، سال  ١٩٩٩.مسكو،   مجلد  «گروندريسه»،   ماركس،   ٥- استوان مزاروشتدين، انتشارات آگاه، تهران، سال ١٣٦٣ . صفحه ى ٣٩٦،  ترجمه ى باقر پرهام،  احمد ٤- 
http://web.iranamerica.com/forum/
showthread.php?p=١٠٨۴٨-٧- منبع پيشين.مرتضوى، نشرآگاه، تهران، ٦.١٣٨٦- كارل ماركس، «سرمايه» مجلد يكم، حسن ٣
www.oxfam.org/en/pressroom/
pressreleases/٢٠١-٠١-١٩۵/richest-
-١will-own-more-all-rest٢٠١۶-.
The combined wealth of the richest 
١ percent will overtake that of the 
other ٩٩ percent of people next year 
unless the current trend of rising 
inequality is checked, Oxfam warned 
today ahead of the annual World 
Economic Forum meeting in Davos..١٠-٩- منبع پيشين
www.oxfam.org/sites/www.oxfam.
org/files/file_attachments/ib-wealth-
having-all-wanting-more-١٩٠١١۵-en.
pdf زيرنويس ١١- كارل ماركس،  كاپيتال كتاب سوم، ناشر پنجم،  بخش  انگلس،  ١٣-مرتضوى، نشر آگاه، تهران، ١٢.١٣٨٦- كارل ماركس، «سرمايه» جلد يكم، حسن ايرج اسكندرى. صفحه ى ٤٨٢، نشر حزب توده ايران، ترجمه فريدريش 
w ww. do n y a - e - e q t es a d . c o m /
news/٨۵١٤- زيبنگنيو برژينسكى، مشاور امنيت ملى /٨٠٢١

و ضروريات سابق آمريكا، در كتاب خود به  نام «صفحه ى  آمريكا  برترى  شطرنج:  ژئوـ استراتژيك آمريكا» بزرگ 
Zbigniew Brzezinski, The Grand 
Chessboard: American Primacy and 
Its Geo-strategic Imperatives (New 
York City: Basic Books, زمان صفحه ى نخست، پل ولفوويتز معمار جنگ ١٥- «نيويورك تايمز»،  هشتم مارس ١٩٩٢- (١٩٩٧ در  پنتاگون  استراتژيك  طراح  جنگ عراق،  وزارت  معاون  و  اول  بوش  جهانى. جورج  بانك  بعدى  رييس  و  آمريكا  «تركيب وقت  كتاب  منصوران،  عباس  از  نقل  ماكزيما، به  آلفابت  نشر  ايدئولوژى»،   و  سوئد ٢٠٠٧.بمب 

Trans Pacific Partenership -١٧-١٦
Trans Atlantic Trade and Investment 
Partnership  -١٨
w w w . f o r b e s . c o m / s i t e s /
kenrapoza/١٨/٠٨/٢٠١۴/china-cuts-
u-s-debt-holdings-again/ بهمن دوم  و  بيست  «تابناك»،  سايت  ١٣٩٣، ١٦:٥١ ١ فوريه ى ١٩٢٠١٥- 

Quantitative Easing -ار سايت فارسى. ٢١- چهارشنبه دهم اوت ٢٠١١، راديو فردا،  ٢٠ اينجا  يلتسين  از  كليپى  ديدن  براى  كليك كنيد:٢٢- 
http://news.icanhascheezburger.
com/tag/boris-yeltsin 

Heritage Foundation -٢٣
Cato Institute -٢٤

American Enterprise Institute -٢٦-٢٥
www.dailymotion.com/video/x٢jok٣d -٢٧
www.nytimes.com/٠۵ /٠٣ /٢٠١۵/
world/asia/chinas-military-budget-
increasing-١٠-for-٢٠١۵-official-says.
html?_r=٠ -٢٨
http://useconomy.about.com/od/
usfederalbudget/p/military_budget.
htm  -٢٩
ht tp : / / i r.voanews .com/audio /
audio/٣٢٢۵٣٣.html

دانش كده ى «آمريكا و روسيه: تنش بر سر سوريه»، مناظره  ارشد  كارشناس  كيان،  بيژن  صفروف، با  رجب  آمريكا؛  دريايى  سپتامبر مدير مركز مطالعات ايران معاصر در مسكو، نيروى  پنجم  شهريور،  چهاردهم  كارشناس ٣٢- همان منبع ٣١.٢٩- همان منبع ٢٩.www.۴pt.su/fa/content/ fa ٣٠- ٢٠١٣، ساعت هشت شب.پنج شنبه  با  ميزگرد  «جوان»،  مجله ى  برجسته روس، شانزدهم ارديبهشت ٣٣.١٣٩١- 
http://javanonline.ir/fa/news،٣٤- «ايسنا»، مهدى سنايى
www.iras.ir/vsda۵ ٪Eln١lkt۴٧,١.
k۵hk۴.htm مصاحبه ى ٣٨- زيوگانف، تارنگاشت «عدالت»، حزب ٣٧- منبع ١٣٩١.٣٣.اورآسيا»، خبرگزارى «ايرنا»، چهاردهم بهمن ٣٦- «نگرانى آمريكا از هم گرايى اتحاديه ى برجسته ى روس، شانزدهم ارديبهشت ٣٥.١٣٩٣- مجله ى «جوان»، ميزگرد با سه كارشناس روسيه،  فدراسيون  حزب كمونيست  رهبر  زيوگانف،  گنادى  با  ٤٠-٣٩- منبع ٣٣. ١٣٩٣.كمونيست فدراسيون روسيه، شانزدهم بهمن «پــراودا» 
www.tabnak.ir/fa/news/۴٧۴۶٤٣-على يونسى، يك شنبه هفدهم اسفند ١٣٩٣. ٤٢- خبرگزارى دانش جويان ايران (ايسنا)، ٤١- منبع پيشين.٧١
www.radiofarda.com/content/f٣۵_
dempsey_iran_iraq/٢۶٧٨۶٠٧٣.html .٤٤-بيستم دى ماه ١٣٩٣، ژنرال دمپسى
www.tabnak.ir/fa/news/۵/۴٨٣۶بيستم ١٠  ٢١:٣٨   ،١٣٩٣ دى  ســى ام  واژه هاى ژانويه ى٢٠١٥، خبرگزارى حكومتى «ايسنا». ٤٥-  نخستين  از   (TINA ) تينا  نيست» ٤٦-  ميان  در  ديگرى  «گزينه ى  * * *وارد ادبيات سياسى شد. هنگام سركوب كارگران و كوبيدن بر ترييون (Thre Is No Alternative)  مارگارت تاچر انگليسى 

پانوشت ها:
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  (رقص اتن، ١٣٧٩)وقتى تكه تكه هايى  از تو نيز زنده مرده باشند در من

به حق تاريكى كه بى دمش عاشق حرام شدبه حق تيغ كه آشناى رگ استبه حق نام كه در ناى من به تكرار آمد و مادرم شدبه حق نان كه بى  آب از گلو پايين نمى  رودسليطه هاى منور اندچراغ هاى فسقلى شهربه حق آفتاب كه در غيبتشدر سينه ى تير هفت تپيد و قلب افتادبه حق هفت كه هفت باربه حق كلمه كه الم تا كامش آدم بودبه حق حق كه گرفتنى  ستمزه ى جگر مى دهد جيگرزير آرواره ى چفت مانهرچه دست سازساخت صنعت كارخانههر قماشاز هر جنساجاره اىهر چه دولتىبوى رازيانه و تلخون مى  دهدخانه ى كلنگى ى تان زير لگدكوبمشت سوى آسمان مى بريمملتيم با باهوهامانهااهشانه  به شانه  ى همما ملتيمهفت ماى ملتشبام ها با پشت پرت مى  شوند ازجرثقيل ها آويزاناز هفت ستون هيكلشاين جا زمين شعر است

وارونه بدونددر خواب شكنجه گرانت خوك ها و گراز هاى وحشى كه ديوارهاى قزل حصار، قصر و اوين ات كالغ بپرندجگرت را چنان به دندان بجوممثل جنگل هاى گلستان آتش مى  گيرى جيگربه حق جگر اگر، اگر، اگر لب باز كنمتا رومييه زرتشت طاعون عمامه نمك گير كندبه حق نمك كه «چيچست» را قلفتى باال كشيد
درسته بيرون بپرد!از حلقوم و حلقه هاى تخم چشم وق زده اتكه تكه هاى وطنم، تنم، شعرم، اين «حبه ى انگور»استخوان درشت شعرم در گلويت چنان گير كندو هفت جّد و سوراخت سفره شودو انقالب، انقالب بريزد از هفت گوشه ات

٢- حبه ى انگور: اشاره به داستان شنگول و منگول؛١- چيچست: نام قديم درياچه ى اروميه؛

به حق جگر
زيبا كرباسى



يك تقاضا از مسئولين محترم سايت هاى اينترنتى
امكان  كه  اندازه  همان  به  است!  عجيبى  دنياى  اينترنت،  ايجاب را به ميل و اختيار خويش روى سايت خود مى گذارند. فاصله ى يكى دو ساعت از انتشار آن ها، دست چينى از مقاالت «نگاه» درج اين يا آن مقاله ى اين دفترها در سايت خود بگيرند، گاه حتا به كنند و آگهى انتشار دفترهاى آن را درج نمايند و يا حتا تماسى براى ديگر از سايت ها نيز، بدون آن كه لطف خود را شامل حال «نگاه» حذف لوگو و مشخصات آن بر روى سايت خود قرار مى دهند. و بعضى برخى از سايت هاى اينترنتى، پاره اى از مقاالت دفترهاى «نگاه» را با ديگرى پاس داشته مى شود.در جايى است، كه نه رعايت قانون كپى رايت الزامى است و نه عرف مرج غريبى دامن مى زند. به ويژه وقتى كه صحبت از كاربرد اينترنت مى كند، اما مرزهاى قانون مندى را نيز در هم مى شكند و به هرج و تبادل اطالعات را در گستره ى جهان به سهولت و سرعت امكان پذير دنياى  را  توضيح  اين  ارائه ى  نادرست،  و  نابسامان  وضعيت  با عطف اين  نشريه ى سوسياليستى است، كه  «نگاه» يك  كه  بار اين ضوابط نمى كاهد و استفاده ى غير مجاز و ضرورت رساندن سريع نشريه به دست فعالين جنبش كارگرى در ايران دردسر و منصفانه ى پول فروش آن ها، و مهم تر از همه ى اين ها: قانون مند توزيع كتب و نشريات سياسى و فرهنگى و بازگشت بى براى انتشار چاپى و هم زمان اينترنتى آن، عدم وجود يك شبكه ى فرمت اينترنتى دفترهاى «نگاه» - كه ناشى از ضعف بنيه ى مالى توجه به ضوابط شناخته شده ى فعاليت مطبوعاتى منتشر مى شود. مى كند  از  مسئولين يكى يا چند يا همه ى اين مقاالت را به تشخيص خود انتخاب نمايند.وجود آورده اند كه با مجموعه ى مقاالت اين دفترها آشنا و خواندن اين امكان مناسب را هم براى مراجعه كنندگان به سايت هاى خود به خود به آن لينك داده اند، و ضمن رعايت ضوابط فعاليت مطبوعاتى، ارتباطى با «نگاه»، با اعالم انتشار و درج جلد هر دفتر «نگاه»، به ابتكار در همين مدت، اما برخى ديگر از سايت هاى اينترنتى بدون هيچ گونه بعضا غير اصولى (حذف لوگو و مشخصات) آن را فراهم نمى آورد.است - ذره اى  از  اصولى،  روش  اين  كارگيرى  به  از  فراوان  تشكر  از ضمن  مقاالتى  درج  به  مجاز  غير  طور  به  كه  سايت هايى  آن  بر ما منت محترم  تقاضا مى كنيم كه  دفترهاى اين سايت ها براى خواندن مقاله يا مقاالتى از دفترهاى «نگاه» به گذاشته مى شود؛ نه فقط امكان مناسبى براى مراجعه كنندگان به به يك تالش جمعى براى انتشار يك نشريه ى سوسياليستى احترام بگذارند و به دفترهاى «نگاه» لينك بدهند. به اين ترتيب، نه فقط دفترهاى «نگاه» مبادرت مى كنند،  به  نيز  ارزنده اى  كه كمك  مى گردد؛  فراهم  خود  * * *يك نشريه ى سوسياليستى مى شود. «نگاه» براى شكستن سانسور جمهورى اسالمى در پخش گسترده ى تشخيص 
* * *را مثله نكنيد! و به مثله شدن آن هم اجازه ندهيد!«نگاه» يك نشريه ى سوسياليستى و حاصل يك كار جمعى است، آن 

مسئوليت مقاالتى كه در «نگاه» درج مى شوند، 
با نويسندگان آن هاست. تنها مطالبى كه با 
نظرات  مبين  باشند،  شده  امضا  «نگاه»  نام 
و  نظرات  مسئوليت  هستند.  نشريه  رسمى 
سياست رسمى «نگاه»، تماما، با سردبير است.
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