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آذر بھ عنوان  نماد کوبنده و مستقل مبارزات  16خاطرۀ 

دمکراتیک و برحق دانشجویان ایران با بیش از نیم قرن 

مبارزه جنبش دانشجویی علیھ خفقان و دیکتاتوری حاکم 

پیوند خورده است، اما ھنوز دانشگاه ھای ایران زیر 

نمی برای دانشجویان و اساتید چنبرۀ خونین حاکمان، جھ

مبارز است. تداوم اعمال سیاست ھای سرکوبگرانھ و 

متحجرانۀ حاکم بر فضای آموزشی، دانشگاه را از 

ھرگونھ نشاط و بالندگی علمی تھی ساختھ و دست آخر 

پایان تحصیالت را با بیکاری، رکود و دلسردی برای 

جمعیت کثیری از فارغ التحصیالن رقم زده است. 

گی فرھن -بعیض و بی عدالتی شدید در عرصۀ آموزشیت

(مانند سایر عرصھ ھا) بھ عنوان نمونھ در رو شدن 

پرونده بورسیھ ھای غیرقانونی بھ خوبی پرده از 

مناسبات بین اقلیت سرمایھ دار مرفھ و اکثریت بی چیز 

جامعھ برداشت و بار دیگر نشان داد کھ فرزندان و 

از چھ امتیازات ویژه ای  وابستگان خاص متولیان حاکم

بھ بھای محرومیت فرزندان زحمتکشان برخوردارند. 

فرزندانی کھ روز بھ روز از تحصیالت و آموزش 

بازمانده و برای تأمین معیشت روانۀ مراکز کار و خیابان 

ھا گردیده یا در چنگال سیاه مافیای صنعت مواد مخدر 

ن قربانی می گردند. ھمانند سرنوشت دختران و زنا

جوانی کھ بھ جرم مقاومت در برابر حجاب اجباری و 

طرح ھای قرون وسطائی حاکم، طعمۀ ددمنشانی قرار 

می گیرند کھ راھی جز "بلند کردن چوب" و جنایت 

وحشیانۀ "اسید پاشی" بر پیکر زنان و جامعھ  نمی 

شناسند. مقابلھ با بینش و رشد حرکات اعتراضی زنان 

ندن آنان بھ نقش ھای سنتی کھ با سیاست حذف و بازگردا

بیش از گذشتھ دغدغۀ مرتجعان حاکم است، در تأکیدات 

مکرر "ولی فقیھ" بر محدود ساختن تحصیالت و اشتغال 

زنان نمود آشکارتری یافت. اراجیفی کھ محور آن چنین 

بود: "رشتۀ تحصیلی و مشاغل ناسازگار با طبیعت زنان 

الی شد و تعبھ آنان تحمیل نشود."، "فرصت تحصیل و ر

ضرورت است ولی اشتغال از مسائل مربوط بھ زنان 

درصد دانشجویان دانشگاه ھا  60نیست"، در حالی کھ 

را زنان تشکیل می دھند ولی نرخ مشارکت اقتصادی 

 درصد است.  14آنان تنھا 

در دانشگاه ھا در حالی آغاز گردید  93سال تحصیلی  

خ و شانھ کھ "روحانی" رو در روی دانشجویان بھ شا

کشیدن پرداختھ و بر ممنوعیت آزادی ھای سیاسی در 

محیط دانشگاه تأکید نمود و با "تدبیر"ش باز ھم وعده 

داد کھ "دولت وعده ھایش بھ دانشگاه را فراموش نکرده 

است" یا بھ عبارت دیگر محتوای پیامش بھ دانشجویان 

تداوم و تأیید وضع موجود بود: "ھمچنین تالش ما این 
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کھ در دانشگاه ھای ما فضای آرامش حاکم باشد،  بوده

ضمن اینکھ ھمھ گروه ھا نظرات سیاسی و نقد خود را 

داشتھ باشند و در عین حال ھمھ بدانند کھ اینجا دانشگاه 

است و باشگاه سیاسی و مرکز فعالیت احزاب نیست." 

 مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ھا) -(روحانی 

بھ بھانۀ "انقالب  60خونبار سرکوبگرانی کھ طی دھۀ  

فرھنگی"، با کشتار دانشجویان مبارز و قلع و قمع تشکل 

و  70ھای دانشجویی، رِد خون را با تاالنگری ھای دھۀ 

، بر پیکر  88سرکوب ھای وسیع خیابانی دانشجویان در 

دانشگاه ھا ھمچون لکۀ ننگِ نفرت آمیزی، برجای نھادند 

"اینجا دانشگاه است"  نیز با ھمین منطق "روحانی" کھ

بھ زعم خود "آرامش حاکم" را در فضای دانشگاه ھا 

برقرار نمودند! این منطق روحانی و ھمپالگی ھای 

دیرینش حتی تا بدانجا پیش رفت کھ اقدامات امنیتی 

پیرامون مراسم نیز نتوانست در فضای ملتھب دانشگاه 

و دانشجویانی کھ قبل از ھر چیز خواستار تحقق آزادی 

ھای دمکراتیک نھ تنھا در محیط ھای آموزشی بلکھ 

ھمگام با مبارزات اعتراضی کارگران، زنان و جوانان 

بودند، آرامش را حاکم کند: "سئوالی از سوی دانشجویان 

از حسن روحانی پرسیده نشد و ھیچ دانشجویی نتوانست 

خود را حتی بھ حیاط جلوی کتابخانھ برساند. چرا کھ 

ر آذین شده مانع این کار شده بودند. داربست ھای بھ بن

در حیاط ھم نیروھای امنیتی گشت زنی می کردند تا 

مبادا کسی خیال آمدن بھ محوطھ کتابخانھ را در سر 

داشتھ باشد. ... بھ دلیل اینکھ بھ تشکل ھای دانشجویی 

اجازه داده نشد با رییس جمھور صحبت کنند این مراسم 

ند. ... یکی از مسئوالن را تحریم کرده اند و نیامده ا

برگزار کننده مراسم در باره چرایی حضور اندک 

نفره  450دانشجویان در سالن ... گفت: ما برای سالن 

دانشجو از تشکل ھای دانشجویی  150عالمھ امینی 

دعوت کرده ایم. خب وقتی خودشان نمی آیند تقصیر ما 

میھمان دعوت کرده است. ...  50چیست. فقط خود نھاد 

سئوالن برگزاری مراسم، مسجد دانشگاه را کھ م

روبروی کتابخانھ است بھ ویدیوپروجکشن مجھز کرده 

بودند تا دانشجویان از این طریق بتوانند صحبت ھای 

حسن روحانی را بشنوند. ھر چند با وجود فضای کافی 

مسجد، استقبال خوبی از سوی دانشجویان از این برنامھ 

ان دانشجو کھ نشد، بھ خصوص از سوی دختر

حضورشان بخش کوچکی از مسجد را پر کرده بود. ... 

تعدادی از دانشجویان با پالکاردھایی در دست سعی 

کرده بودند حرف ھایی را بھ گوش رییس جمھوری 

برسانند: "آقای رییس جمھوری وضعیت بورسیھ ھای 

غیرقانونی چھ شد؟" "جرمش این بود کھ اسرار ھویدا 

تی را از دانشگاه بردارید" "دانشگاه می کرد" "نگاه امنی

مھر) اما  16پادگان نیست آقای رییس جمھور" (شرق 

روحانی در سخنرانی خود در دانشگاه با افتخار بھ 

سوابق امنیتی خود و در جنگ لفظی با رقبا بر این وجھ 

از تخصص خود مباھات ورزید: "الاقل این رییس 

در جمھور در امنیت ملی متخصص است حتی اگر 

 موضوع دیگری تخصص نداشتھ باشد." (ھمانجا)

مبارزه دانشجویان برای حقوق و آزادی ھای سیاسی 

عمومی، از مبارزۀ کارگران، زنان و وسیعترین توده 

ھای مردم جدا نیست. بخش کثیری از دانشجویان 

فرزندان خانوارھای کارگری اند کھ پس از تحصیالت 

داشت و از ھمین  نیز بھ صفوف این طبقھ تعلق خواھند

جایگاه نیز برای دستیابی بھ مطالبات انبوه خود رو در 

روی سرمایھ داران قرار دارند، و بخش دیگری از 

جنبش دانشجویی را دختران تشکیل می دھند کھ چھ بھ 

لحاظ موقعیت فرودست زنان و چھ معضالت گریبانگیر 

 جامعھ، پتانسیل مبارزاتی باالیی دارند. بنابراین ماھیت

جنبش دانشجویی و گرایش آن بھ مبارزۀ توده ھای بی 

چیز جامعھ کھ با رادیکالیسم طبقۀ کارگر پیوند دارد، 

مانعی اساسی در برابر پیشبرد سیاست ھای سرکوبگرانھ 

و ارتجاعی رژیم در دانشگاه ھا و مراکز آموزشی است 

کھ بیش از ھر زمان دیگر نیازمند سازماندھی آگاھانھ 

ارز و اساتید معترض بھ نظم موجود می دانشجویان مب
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باشد. چگونگی شیوه ھای سازماندھی (تشکل ھای 

مستقل دانشجویی و اشکال مخفی مبارزه) و ضرورت 

پیوند آن با حلقھ ھای دیگر مبارزات جاری گامی جدی 

 در تدارک دگرگونی در اوضاع فالکتبار کنونی است.

 کارگران انقالبی متحد ایران 

 

 سیاست تشدید عقب راندن زنان 

 شیده رخ فروز

تبعیض جنسیتی در ھمھ سطوح اجتماعی در ایران 

نھادینھ گردیده و قوانین و فرھنگ متأثر از مذھب در 

جھت تحقیر و تحت فرمان درآوردن زنان بھ شدت حاکم 

شده و جھنمی کم نظیر برای زنان ایجاد کرده است. 

سرنوشت زنان را نھادھا و ساختارھای اجتماعی سرمایھ 

خود آنان دربارۀ داری مذھبی حاکم تعیین می کنند و 

تعیین سرنوشت خود ھیچ کاره اند: اینکھ چگونھ بپوشند، 

چگونھ راه بروند، چگونھ بخندند، تمایالت جنسی شان 

چگونھ باشد، روابط جنسی شان چگونھ باشد، در چھ 

رشتھ ای درس بخوانند، در چھ زمینھ ای کار کنند، چند 

ز یفرزند داشتھ باشند و غیره و غیره. حجاب اجباری ن

ابزاری سیاسی برای عقب راندن زنان از ھمۀ حقوق 

انسانی شان است. در دورۀ حاکمیت جمھوری اسالمی، 

ھرگونھ مخالفت یا عدم تابعیت از ھمۀ این زنجیرھائی 

کھ این رژیم بر جان و تن زنان بستھ، تبعات فاجعھ آمیز 

فراوانی برای آنان داشتھ است. کتک خوردن در خانواده 

برادر یا ھمسر، شالق خوردن از دست  بوسیلۀ پدر،

رژیم برای نوع پوشش، ازدواج ھای اجباری، خودکشی 

ھای جنسیتی، قتل ھای ناموسی، اسیدپاشی، سنگسار، 

شکنجھ در زندان بھ خاطر مخالفت و گردن نگذاشتن بھ 

مناسبات پوسیدۀ نظام و مورد تجاوز قرار گرفتن برای 

 رفع بکارت قبل از اعدام ... .

یران نظام سرمایھ داری با ارتجاع سیاسی، حقوقی در ا

و فرھنگی سھمگین و خطرناکی گره خورده  کھ دولت 

جمھوری اسالمی نماینده و تکیھ گاه اصلی آن است. 

سرکوب و تحقیر قرون وسطائی زنان و بی حقوقی آنان 

در رژیم اسالمی شکل رسمی و قانونی دارد. موقعیت 

» جنس دوم«زن ھمچون زن در این سیستم از وضعیت ِ 

کھ در ھمۀ جوامع سرمایھ داری بھ شدت و ضعف  -

رح و تصویب قوانین بسیار بدتر است: ط -وجود دارد 

تبعیض آمیز علیھ زنان مانند دورکاری، الیحۀ حمایت 

از خانواده، طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح 

ساماندھی و حمایت از مشاغل خانگی، طرح اصالح 

وه اجرای قانون مربوط بھ خدمت نیمھ نح 7و  1مواد 

، و اخیراً طرح آمران بھ 64وقت بانوان مصوب 

معروف و ناھیان از منکر و قوانین دیگری ھمچون 

طرح ھای تفکیک و سھمیھ بندی جنسیتی، محرم سازی 

مدارس، الزام دانشگاه ھا و مراکز عالی آموزشی بھ 

پذیرش دختران در محل سکونت (بومی سازی)، 

عیت از مشارکت در بسیاری از رشتھ ھای ورزشی ممنو

و نداشتن حق ورود بھ ورزشگاه ھا برای تماشای 

مسابقات ... حاکی از عزم حاکمیت در تشدید سیاست 

محدود ساختن نقش زنان بھ حوزۀ خصوصی (تقسیم کار 

جنسی، نقش سنتی زنان و نقش خانگی آنان) و مختص 

منطق را بھ  نمودن حوزۀ عمومی بھ مردان است. این

شکلی عریان می توان در سخنان باالترین مقام حکومتی 

 (ولی فقیھ) نیز دنبال کرد:

اگر می خواھیم نگاه ما بھ مسئلھ «خامنھ ای می گوید: 

زن، سالم، منطقی، و راھگشا باشد باید از افکار غربی 

در مسائلی نظیر اشتغال و برابری جنسی کامالً فاصلھ 
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منطق باید زنان کھ خداوند آنان را از بگیریم. ... با کدام 

لحاظ جسمی و عاطفی برای منطقۀ ویژه ای از زندگی 

آفریده است در عرصھ ھایی وارد کنیم کھ آنھا را دچار 

 آفتاب)  -فروردین 31» (رنج و سختی می کند؟

این دیدگاه تأکیدی آشکار بر نگاه نابرابر و شدت تبعیض 

برای آنان یعنی ھمان  »منطقۀ ویژۀ«علیھ زنان با تعیین 

کنج خانھ و مطبخ است. بولتن سپاه پاسداران بھ تاریخ 

نیز در رابطھ با طرح جمعیت  93اردیبھشت  16

ازدیاد جمعیت می تواند منجر «رویکردی چنین دارد: 

شود،  انسانی -بھ دستیابی ایران بھ قدرت بینھایت نظامی 

ژیک وبنابراین کنترل جمعیت و افزایش آن جنبۀ ایدئول

این سیاست قبل از ھر چیز با شیوۀ توسل بھ زور » دارد.

و بھ مالکیت و کنترل درآوردن بدن زنان ھمچون یک 

کاال در خدمت اھداف جاه طلبانھ حکومت بوده و در کنار 

سایر خشونت ھای سازمان یافتھ علیھ زنان، صنعت 

پورنوگرافی و تحقیر و تکھ تکھ کردن بدن زن، بھ 

غیراسالمی اش قرار می گیرد. و در صورت اسالمی و 

اوضاع فالکتبار کنونی با فقیرتر و ناتوان تر شدن 

زحمتکشان جامعھ ھمراه است کھ بیشترین بار آن بر 

دوش زنان است. این تناقض مابین سیاست عقب راندن 

 -و خانھ نشین کردن زنان با اوضاع نابسامان اقتصادی 

یی ترین حقوق اجتماعی حاکم، محرومیت زنان از ابتدا

 و نادیده گرفتن ھویت مستقل زنان را تشدید می کند.  

رژیم مذھبی حاکم، نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی 

و اقتصادی زن و مرد را کھ محصول نکبت بار مالکیت 

خصوصی وسائل تولید و نظام طبقاتی است بھ پایھ و 

زمینۀ بھره کشی وحشیانۀ سرمایھ از زنان، کاھش سطح 

آنان و در نتیجھ کاھش عمومی سطح مزدھا، تشدید مزد 

رقابت بین کارگران و در نتیجھ افزایش وابستگی 

بھ سیستم سرمایھ داری،  -چھ زن و چھ مرد  -کارگران 

تبدیل کرده است. این نظام، نابرابری و تبعیض بین زن 

و مرد را بھ شکل ھای گوناگون بازتولید می کند و از 

برای تداوم و تشدید استثمار،  این نابرابری و تبعیض

مقابلھ با بحران ھای حاد و مزمن سرمایھ داری و 

طوالنی کردن حیات ننگین سرمایھ داری بھره می گیرد. 

خود خواھی، سلطھ طلبی و سوء استفادۀ مردان، تا آنجا 

کھ وجود دارند و عمل می کنند خود ناشی از روابط 

یتی ی و ترباقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، فرھنگ

حاکم اند، ناشی از نھادھا، ارزشھا و سنت ھای عقب 

مانده و ارتجاعی اند کھ رژیم جمھوری اسالمی خود 

متکی بر آنھاست، بھ آنھا میدان می دھد و تقویت شان 

می کند. وقتی کھ قانون می گوید زن برای مسافرت، 

اشتغال، تحصیل و غیره بدون اجازۀ شوھر نمی تواند 

این امر زمینھ را برای تحمیل ارادۀ مرد بر اقدام کند 

زن، خشونت و سوء استفاده وی فراھم می کند؛ وقتی کھ 

را تأیید می کند این امر چیزی » قتل ھای ناموسی«قانون 

جز قانونی کردن جنایت و بھ رسمیت شناختن وحشی 

گری قبیلھ ای و قرون وسطائی نیست؛ وقتی کھ دادگاه 

تجاوز جنسی مرد بھ زن، ھای رژیم حتی در موارد 

تقصیر را بھ گردن زن می اندازند کھ گویا زن با رفتار 

خود فرد متجاوز را اغوا و تحریک کرده است در واقع 

این واقعیات بخشی از ستم  تجاوز را تشجیع می کنند.

ھایی است کھ متکی بر اصول اسالمی بوده و دولت دینی 

 ست.نیروی محافظ و پیش برنده این اجحافات ا

ستم ھای وارد بر زنان متعدد و پیچیده است و با مناسباتی 

کھ خود علت و عامل بسیاری از تباھی ھای دامن گیر 

جامعھ است و نظامی کھ حافظ و تداوم بخش این مناسبات 

پوسیده و ارتجاعی است و لحظھ بھ لحظھ آنھا را باز 

تولید می نماید، گره خورده است. از این رو مبارزه زنان 

 برای آزادی نیز مبارزه ای پیچیده و ھمھ جانبھ است.

مبارزات زنان برای دستیابی بھ برابری کامل با مردان 

در ھمۀ زمینھ ھا ھنگامی بھ ثمر می نشیند کھ با مبارزات 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی توأم باشد. ھمان گونھ کھ 

مبارزات جاری در ھمۀ ابعاد خود، بدون شرکت زنان و 

مایت کامل و بی قید و شرط این مبارزات از بدون ح

 حقوق زنان بھ نتیجھ مطلوب نخواھد رسید.
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 ای تجسم رنج، ای زن!

 چگونھ بودی

 آن گاه کھ بر چالھ ات نشاندند 

       تا ھستی تو را با خاک پنھان کنند؟

 و چھ سان بودی 

 دمی کھ چکیدۀ تو را دفن کردند؟

 تاریخ را ورقی بزن

 کار تدفین گلبرگ ھا ھستندھنوز در 

 »تینا « 

 

 

 چشمانم می گرید از اجاق سیاه

 مطبخ

 کھ فرداھا را ز دود می آالید. 

 نگاھم بھ شمعدان نوعروسی ست

 شاید بتواند بار نخست بنده نباشد

 و آینھ اش تمثال تساوی.

 بھ رویای خویشم

 تا روزی کھ از شمعدان بھ جز یک 

 واژه نماند.

 »تینا « 

 

 

 :رش اولگزا

 از کارگران بازنشستھ ایران کنف

نفر از کارگران بازنش����س����تھ ایران کنف کھ  60حدود  -

حدود دو س������ال از بازنش������س������تگی آنھا می گذرد ھنوز 

نتوانس�����تھ اند حق الس�����عی و مفاص�����ی حس�����اب خود را 

 دریافت کنند.

ھر یک از این کارگران بین بیس������ت تا س������ی میلیون  -

. کارگران حاضر شدند تومان از کارفرما طلبکارھس�تند

نفری ھف�ت میلیون توم�ان بگیرند ولی کارفرمای ض������د 

ک�ارگر عط�االھ ص������در رفیع تمکین نمی کند و وعده ی 

 سرخرمن می دھد.

ھکتار از زمین کارخانھ را  5کارگران تالش می کنند  -

 فروختھ و از این طریق تسویھ حساب نمایند.

 

یمت در من�اقص������ھ اول ک�ھ چندی پیش برگزار ش������د ق -

 مناسبی داده نشد مناقصھ بھ مرحلھ ی دوم کشانده شد.

الزم ب��ھ ذکرس������ت ک��ھ ح��اجی نوی��د بزرگترین م��ال��ک  -

ھکتار زمین کارخانھ  4مرغداریھای گیالن در گذش�����تھ 

میلیون خری��د و اطرافش را دیوار  100/1را ب��ھ مبلغ 

 چینی کرده ست.

گفتنی س�����ت تأمین اجتماعی و بانک ص�����نعت و معدن  -

میلی��ارد توم��ان از ک��ارفرم��ا طلبک��ار  2ود ھر ی��ک ح��د

 ھستند.

ھزار  690ک��ارگران معترض می گوین��د آی��ا ب��ا حقوق  -

 ۀتومانی بازنش�س�تگی می توان زندگی کرد؟ آنھم با سابق

 کار باال سی سال!
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عطاالھ ص���در رفیع اس���تاد دانش���گاه آزاد و از دوس���تان 

نوبخت معاون ریاس���ت جمھوری می باش���د. جالب س���ت 

ان کھ از ش���اگردان س���ابق ص���در رفیع بوده وکیل کارگر

دس�ت بھ سازش با متشاکی زده و حق استاد شاگردی را 

 با خیانت بھ منافع کارگران بھ جا آورده ست.

کارگران دو نماینده دارند کھ بر غم پیش���نھاد کارگران  -

برای تجمع در مقابل "اس���تانداری" یا "تأمین اجتماعی" 

ق راھھای حقوقی و معتق�د بھ ادامھ ی ش������کایت از طری

 قانونی می باشند.

کارگران اعالم کردند در صورت فروختھ نشدن زمین  -

ک�ارخ�ان�ھ آنھ�ا ب�ھ طور ق�انونی اق�دام ب�ھ انحالل کارخانھ 

 می کنند. کارخانھ در حال حاضر تعطیل می باشد.

کارگری کھ بیش از دو سال پیش اخراج  12در ضمن  -

ه بودند ھمچنان ش������ده و ده م�اه بیم�ھ بیک�ار دری�افت کرد

 جویای کار می باشند.

 گزارش دوم:

 اخراج کارگران ایران تالک

ک��ارگر  90نفر از  53ح��دود یکم��اه پیش  –گزارش دوم 

قرارداد موقت کارخانھ ایران تالک در ش�����ھر ص�����نعتی 

رش����ت اخراج ش����دند. کارفرما علت اخراج را نداش����تن 

 مواد اولیھ اعالم کرد. الزم بھ ذکرس����ت کھ این کارخانھ

 تولید کننده قوطی ھای کنسرو می باشد.

 گزارش سوم:

 کارگران خدمات شھری شھر باران

بھ رغم تجمع کارگران در مقابل س��اختمان ش��ھرداری  -

رش�����ت کھ چند ماه پیش اتفاق افتاد. وض�����عیت کارگران 

ھنوز تغییری نکرده ، و از دس�����تمزد اندک کارگران بھ 

زار تومان بھانھ ھای مختلف بھ عنوان جریمھ از ص��د ھ

 تا دویست ھزار تومان کسر می شود.

عامل این کس�ر حقوق و جریمھ فردی ضد کارگر بنام  -

ش�ریفی س�ت کھ رئیس س�ازمان پس�ماند رش�ت می باشد. 

در ض�من در منطقھ یک ش�ھرداری کھ ش�امل خیابانھای 

س��عدی و گلس���ار و پش���ت فرودگاه و ... می باش���د فردی 

ی باش���د ھمواره بنام بھروزی کھ س���رکارگر کارگران م

اقدام بھ آزار و اذیت کارگران کرده و گزارشھای جعلی 

علی�ھ ک�ارکرد ک�ارگران می دھ�د او مورد تنفر کارگران 

می باش���د. کارگران اخیراً علیھ وی طوماری جمع کرده 

و بھ شھرداری مرکز شکایت کرده اند. الزم بھ ذکرست 

کارگران شھر باران ھمگی قرارداد موقت بوده و ھنوز 

قرارداد جدیدی با آنھا بس������تھ نش������ده  92بعد از دی ماه 

دس�تمزدھایشان کف دستمزد اعالمی توسط وزارت کار 

(تو بخوان وزارت س������رم�ایھ) می باش������د. در این میان 

نوری، رئیس س��������د معبر و نوچ��ھ ھ��ایش ھمچن��ان در 

خیابانھای رش�����ت جھت ایجاد مزاحمت دس�����تفروش�����ان 

 جوالن میدھند. 

 گزارش چھارم: 

 روژه ای متاراه اخراج و سرگردانی کارگرانشرکت پ

ماه پیش،  8این ش����رکت خص����وص����ی بوده در حدود  - 

کارگر خود را اخراج کرد. ش��رکت متعلق  120بیش از 

بھ دو برادر مش��ھدی بھ نامھای مجید و حمید س��رمھ می 

 باشد.

کارگر  20از باقیمانده کارگران در حال حاضر حدود  -

ش����ند ھمچنان بالتکلیف می کھ مھندس و تکنس����ین می با

 باشند.

شرکت پیمانکار اداره راه در ساخت مسیر راه آھن از  -

ش���اه عباس���ی تا جیرده بوده بھ کارگران اعالم کرده می 

توانید ش���کایت کنید اما اگر ش���کایت نکنید در ص����ورت 

راه ان�دازی پروژه می توانید بر س������رکارتان باز گردید 

 انده اند.کارگران ھم در این میان سرگردان م
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جالب اینکھ ، کارگران و حتی مھندس��ان و تکنس��ینھای  -

ش�رکت فاقد قرارداد می باشند. و ھمگی روزمزد ھستند 

و در پایان ھر س���ال خبری از مفاص���ی حس���اب و خرید 

 سنوات نیست.

با کارگران بھ  92البتھ گفتنی س����ت کھ در پایان س����ال  -

ص��ورت ص��وری قراردادی نوش��تھ ش��ده کھ ھیچ اعتبار 

 حقوقی ندارد.

بھ آنھا  92در مورد اخراج کارگران در انتھای س�����ال  -

گفتھ ش��د کھ بروید بعد از عید بیایید کارگران دو بار بعد 

فروردین ب��ھ ش������رک��ت مراجع��ھ  27فروردین و  13از 

کردند کھ بھ آنھا گفتھ ش��د فعالً بھ مرخص��ی بدون حقوق 

 بروید.

 ام ،کافی س�����ت بدانید این ش�����رکت در مناطق تربت ج -

تربت حیدریھ و س����اوه تا س����ال گذش����تھ فعال بوده کھ بھ 

ترتیب پروژه ھای این مناطق تعطیل و کارگران اخراج 

ش�دند و آخرین پروژه ای کھ از کار ایس�تاد ھمین پروژه 

 گیالن بود.

ش���رکت  –برادران س���رمھ  –بنا بھ ادعای کارفرمایان  -

س��ت میلیارد تومان از اداره ی راه طلبکار 9در مجموع 

میلیارد آن در منطقھ گیالن می باشد. وی مطالبات  3کھ 

خود را ناشی از عدم اجرای کریدور شمال و جنوب در 

 منطقھ شرق ایران می داند.

س����وال ما "فعاالن کارگری ض����د س����رمایھ داری" چھ  -

کس��ی پاس��خگوی این رکود اقتص��ادی و رش��د بیکاری و 

و  GNPو GDPفقرس������ت طبق کدام حس������ابداری ملی 

ایش فیزیکی و ارزش������ی تولی��د و ض������ری��ب فزاین��ده افز

مخارج س���رمایھ گذاری و میل نھایی بھ مص���رف و میل 

 نھایی پس انداز و مدل رگرسیون اقتصادی؟

دولت و حاکمیت سرمایھ ساالر اسالمی فریبکارانھ از  -

) درصد  4-6/3رش�د اقتص�ادی نقطھ بھ نقطھ ی حدود (

مذاکرات ھستھ نام می برد در حالیکھ کاسھ ی گدایی در 

میلی�ارد دالر  100ای ب�دس������ت گرفت�ھ و ھمچن�ان ح��دود 

دارایی مردم���ان زحمتکش و مزدبگیر در ب���انکھ���ای 

کش��ورھای س��رمایھ داری آمریکایی و اروپایی وآس��یایی 

بلوکھ ش���ده و ص���دھا میلیارد دالر توس���ط دولت احمدی 

 نژاد حیف و میل شده؟

ی راس���تی چھ کس���ی و چھ نھادی بھ طور حقیقی و حقوق

 پاسخگو می باشد؟

 فعاالن کارگری ضد سرمایھ داری گیالن

 

   1393آبان   بھزاد مالکی

پدیده ای تازه و  –اعش (دولت اسالمی عراق و شام) د

خلق الساعھ نیست. نگاھی بھ ریشھ ھای فکری و 

را با این واقعیت بیشتر آشنا می کند. برای  ما تاریخی آن،

خود را بھ بخش ھای نشان دادن این موضوع  مطلب 

 زیر تقسیم کرده بھ تشریح آنھا می پردازم. 

 ریشھ ھای فکری داعش در بستر تاریخی -1

زمینھ ھای تاریخی و سیاسی پیدایش داعش در  - 2

 خاورمیانۀ عربی

 شکل گیری اولیۀ داعش در عراق - 3

رشد و گسترش داعش در سوریھ و مبارزه و  - 4

 دیتفوق آن بر دیگر گروه ھای جھا
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داعش مھره ای در استراتژی غرب بھ ضد اسد  - 5

 و متحدان روسی و ایرانی آن

نقش قدرت ھای منطقھ ای (ترکیھ، عربستان  - 6

سعودی و شیخ نشین ھای خلیج) در قوت گیری 

 داعش

تشکیل دولت اسالمی در عراق و سوریھ و  - 7

 دالیل رشد سریع و اولیۀ آن 

فاتش و سیاست ھای عملی داعش در متصر - 8

سرکوب اقلیت ھای مذھبی و قومی و جاری ساختن 

 احکام شرعی

 -تناقض استراتژی غرب در برخورد با داعش  - 9

 تکرار سناریوی القاعده و طالبان 

 رابطۀ آن با جنبش ھای کردی  داعش و - 10

بھار عربی و جنبش ھای مردمی و  - 11

 دموکراتیک در میان پتک و سندان جھادیست ھا و

 تورھای محلی و متحدان  امپریالیست آنھادیکتا

نتیجھ گیری و طرح این سؤال کھ چھ آینده ای  - 12

  می توان در خاور میانھ تصور کردرا 

 اسالم و حکومت

داعش گونھ ای از اسالم سیاسی (اسالم ھمچون  

ایدئولوژی حکومت) را بیان می کند کھ در اندیشۀ اھل 

است.  من در مقالۀ سنت از سابقھ ای طوالنی برخوردار 

(کھ بھ زودی » بررسی قانون اساسی جمھوری اسالمی«

منتشر می شود) نشان داده ام کھ ھمۀ نحلھ ھای اسالمی، 

تحقق ایده ھای خویش را در پیوند و نزدیکی بھ قدرت و 

در برخی از شاخھ ھای رادیکال آن تسلط بر قدرت 

اسالم از بدو «سیاسی، جستجو می کردند و می کنند. 

تاًسیسش در شبھ جزیرۀ عربستان، ھمانند آبشخورھای 

ابراھیمی و غیر ابراھیمی اش بھ این نتیجھ رسیده بود 

کھ مسلمانان برای بسط نفوذ و قدرتشان بھ سیاست نیاز 

دارند و بھ قدرت سیاسی و حکومت رو آورد. محمد و 

یارانش با تکیھ بر قبیلۀ قریش، با وارد شدن در یک 

امی و از طریق یک سری جنگ ھا، نظ -کشاکش سیاسی

موسوم بھ غزوات محمد (احد و خند ق و. . ) بر قبایل 

رقیبش پیروز گردید. رقبای قدرتمند محمد و 

در کیش جدید، ھمدست نیرومندی برای  نومسلمانان،

حفظ و بسط قدرت خویش یافتند و بھ آن گرویدند. اسالم 

حربۀ نیرومندی برای وحدت قبایل عرب گردید. 

فاصلھ بعد از مرگ محمد، حکومت خلفا در شبھ بال

جزیرۀ عربستان برقرار گردید. خلفای راشدین (ابوبکر، 

عمر، عثمان و علی)، اولین حکومت اسالمی را تشکیل 

دادند. ھنوز مرکب وصیت نامۀ محمد خشک نشده بود 

امیران و سردمداران عرب برای جانشینی او و دست   کھ

شمشیر کشیدند. جنگ ھای  یابی بھ قدرت، بر روی ھم

 جمل (بین عایشھ و طلحھ و زبیر با علی بن ابی طالب )

 جنگ -صفین (بین علی و معاویھ با شکست علی)  -

و جنگ  -نھروان (خوارج با علی و شکست خوارج)

فاصلۀ  در -کربال (بین یزید بن معاویھ و حسین بن علی) 

ب رکوتاھی برای تقسیم مجدد قدرت بین قبایل مختلف ع

بھ وقوع پیوست و انشعابات بزرگ جھان اسالم را برای 

ھمیشھ رقم زد. خروج اعراب از زادگاھشان و تشکیل 

حکومت در شامات (سوریھ و لبنان) و عراق و بصره 

آنھا را بھ مرزھای دو امپراتوری قدیم ساسانی و روم 

نزدیک ساخت. با یورش اعراب بھ امپراتوری ساسانی 

رتشان در شمال آفریقا، زمینۀ ایجاد و گسترش نفوذ و قد

امپراتوری اسالمی را بھ وجود آورد. بنی امیھ اولین 

 90سلسلۀ خلفای اسالمی را بھ وجود آوردند و بھ مدت 

میالدی) درقلمرو وسیعی حاکمیت  750-661سال (

مسلمانان را برقرار نمودند. بعد از آنان بنی عباس (از 

ۀ عباسیان را بھ مدت سلسل -عموی محمد)-قبیلۀ ھاشمیان

میالدی) تا مرزھای اندلس  1258-750سال ( 508

 گسترش دادند. 

در اندیشۀ سیاسی اھل سنت، برای حکومت شرط «

معصوم بودن سلطان یا خلیفھ و یا امام وجود ندارد. تا 

امام محمد «جائی کھ برخی ازعلمای سنی از جملھ 

 در نوشتھ ھای خود، حکومت» ابن تیمیھ«و » غزالی
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سلطان جابر را براساس ضرورت یا پذیرش واقعیت 

 توجیھ کرده اند. 

جدا از تناقض ھائی کھ در اندیشۀ سیاسی حاکمیت، در «

نزد علمای اھل سنت می توان نشان داد، در واقعیت، 

دین و دولت جدائی ناپذیر تلقی می شد. سلطان ولی امر 

ماشاء   -171ص  -مشروطۀ ایرانی» «محسوب می شد

 ». نشر اختران -جودانیهللا آ

یکی از علمای برجستۀ اھل سنت، فضل هللا بن روزبھان 

خنجی اصفھانی کھ در آرزوی بر پائی حکومت اسالمی، 

کتاب سلوک الملوک را بھ تحریر در آورده، پا را تا 

سلطان در عرف «بدانجا پیش نھاد کھ صریحا" نوشت. 

م کشرع کسی است کھ بر مسلمانان مستولی باشد، بھ ح

شوکت و قوت لشکر، و علما گفتھ اند: واجب است 

طاعت امام و سلطان در ھرچھ امر و نھی کند، مادام کھ 

». مخالف شرع نباشد. خواه عادل باشد، خواه جابر

ھم اکنون نیز، پادشاه کشور ». 171-ص–ھمانجا «

مراکش، لقب امیرالمومنین و باالترین مقام مذھبی کشور 

تر در کشوری مثل عربستان را دارد. و از آن باال

سعودی، مشکل بتوان انفکاکی بین قدرت سلطنت و 

قدرت مذھبی وھابیون یافت. اقتدار مذھبی و اقتدار 

سیاسی، تواما" دیکتاتوری مذھبی متکی بھ قوانین 

 شرعی را در آنجا جاری ساختھ اند.

 آبشخورھای ایدئولوژیکی داعش
صل دنبالھ داعش ھمچون سلفش القاعده و طالبان، در ا

) است. اصل ایدئولوژی آنھا 1»(وھابیت«رو جریان 

) و 2» (ابن تیمیھ«وھابیت است و بھ جریان سلفی گری

احمد بن حنبل از فقھای چھار گانۀ سنی بر میگردد. و 

) بھ اصول اسالم دارند. 3»(اشعری گونھ«رویکردی 

بدین معنی کھ می گویند باید بھ اسالم اصیل و اولیۀ سلف 

. رکن اصلی ایدئولوژی داعشی ھا تکیھ بھ کتاب بازگشت

و سنت، البتھ فقط ظاھر آن است و ھیچگونھ تقسیر و 

استدالل را برای درک آن بر نمی تابند. از این رو 

رویکردی ضد فلسفی، ضد عقلی، ضدعلمی و حتی ضد 

اجتھاد دارند. اجتھاد سلفی کھ مورد تاُئید آنھاست، درک 

ز قران و سنت اخذ می کنند. مستقیمی است کھ خودشان ا

با رد علمای چھار گانۀ اھل سنت، ویژگی ایئولوژیک 

شان برگشت بھ صدر اسالم، سلف، ظاھر کتاب، سنت، 

احیای خالفت، اجرای شریعت و وحدت امت مسلمان 

است. امری کھ آنھا را در ردۀ پان اسالمیست ھا قرار 

 می دھد.

» یسمپان اسالم«داعش شاخھ ای از جریان عمومی 

است. پان اسالمیسم کھ از حدود نیمۀ دوم و یا ربع آخر 

سدۀ نوزدھم در امپراتوری عثمانی، بخشی از ھند، ایران 

و افغانستان شکل گرفت جریانی است کھ اعتقاد دارد 

اسالم تنھا یک رشتھ اصول اخالقی و معنوی نیست بلکھ 

حاوی احکامی در زمینھ ھای مدنی، جزائی، سیاسی 

اقتصادی و غیره نیز ھست کھ می باید بھ  (حکومتی)،

عمل درآیند. از نظر بیشتر پان اسالمیست ھا باید دولت 

یا حکومت اسالمی در سطح یک کشور، منطقھ و جھان 

استقرار یابد. بدین اعتبار والیت فقیھ یا حکومت فقیھان 

(و یا کنترل اھرم ھا و نھادھای سیاسی، نظامی و حقوقی 

قیھ) یک جریان پان اسالمیستی (از و غیره توسط ولی ف

نوع شیعی آن) است کھ بھ قدرت سیاسی در یک کشور 

والیت «یا » حکومت فقیھان«نیز دست یافتھ است البتھ 

یا حکومت اسالمی و غیره از نظر محتوائی چیزی » فقیھ

جز حکومت سرمایھ داران و زمینداران بر کارگران و 

 وان نمایندۀ بخشیتوده ھای مردم نیست کھ فقیھان بھ عن

از طبقۀ حاکم در آن حضور تعیین کننده و یا بسیار مھم 

دارند. اما در اینجا بحث ما شکل روبنائی حکومت است 

کھ ادغام روبنای سیاسی و روبنای  حکومت دینییعنی 

دینی در یکدیگر است. پان اسالمیسم غیر از جریان 

خمینی کھ بھ قدرت سیاسی رسیده، شامل جریان ھای 

تعددی است کھ برخی از آنھا بھ لحاظ زمانی مقدم بر م

خمینی و پان اسالمیسم اخیر ایران بودند. ایدۀ پان 

اسالمیسم در قرون اخیر با اندیشھ ھای سید جمال الدین 

ه ش) درھم آمیختھ  1217-1275اسد آبادی (یا افغانی 
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میالدی 19است. او از اندیشمندان و فعاالن سیاسی سدۀ 

صر و عثمانی وھند و ایران فعالیت داشت است کھ در م

و چندی در االزھر درس می داد. شاگرد برجستۀ او، 

شیخ محمد عبده، مفتی بزرگ مصر بود کھ با کمک او 

روزنامۀ عروة الوثقی را در پاریس منتشر کرد. رویکرد 

سید جمال بھ پان اسالمیسم در درجۀ اول سیاسی بود و 

بیشتر سعی داشت از  مایھ ای ضد استعماری داشت. او

باال با متقاعد کردن سلطان عثمانی و پادشاه ایران، آنھا 

را بھ ایدۀ اتحاد اسالمی خویش ترغیب نماید. شکست او 

در این راھکار، او را بھ نیروھای اصالح طلب و 

مخالف نزدیک کرد. او ھمچنین با رؤسای مذھبی سنی 

 قولی باو آیت هللا ھای بزرگ شیعھ زمان خود (مثال بھ 

میرزای شیرازی) ارتباط داشت و می کوشید از نفوذ 

آنھا در میان پیروان و مقلدانشان برای پیشبرد نظراتش 

مدد گیرد. پان اسالمیسم او ھمان طور کھ در باال ذکر 

شد، ھم در میان اھل تسنن وھم در میان اھل شیعھ رسوخ 

کرد. کودتای رضاخان و شکست دولت عثمانی و روی 

ن ترکھای جوان، این ایده را موقتاً در ایران بھ کار آمد

ً در واکنشی ارتجاعی بر بستر  عقب راند. اما سریعا

مبارزه علیھ امپریالیسم غرب و تھاجم اقتصادی و 

فرھنگی آن و حسرت شکست مسلمانان سر بلند کرد. 

اخوان المسلمین در مصر و جماعت اسالمی در 

ند با د کرده در پیوپاکستان، پرچم پان اسالمیستی را بلن

ایده ھای وھابی و سلفی اسالم سیاسی قرن ما را رقم 

). درمصر رشید رضا با تفسیر المنار و تحت 4زدند (

تاًثیر سید جمال الدین، پدر خواندۀ بنیادگرایان اھل سنت 

شد و حسن البنا با تاًثیرپذیری از دیدگاه ھای او جنبش 

) بعد از 5قطب(اخوان المسلمین را بھ وجود آورد. سید 

کشتھ شدن البنا، ایده ھای سلفی او را با شعارھای 

را » عدالت اجتماعی«اجتماعی تلفیق نمود. و مفھوم 

وارد  ادبیات اھل سنت کرد. او مالکیت فردی را ذاتی 

نمی داند و مالک را وکیلی می بیند کھ از طرف اجماع 

د نتعیین شده است. از این رو مالکیت را از آن خدا می دا

کھ بھ امانت نزد بشر نھاده شده است. این رویکرد او 

نقش مھمی در رادیکالیزه کردن اخوان و گسترش پایھ 

ھای اجتماعی آنھا داشت. او برقراری حکومت اسالمی 

بھ رھبری علمای دین را توصیھ می کرد و والیت را از 

فرد بھ نھاد شورای حل و عقد رجوع میداد. این جملھ از 

رآن توانستھ است تمامی علوم جھان را آن ق«اوست کھ 

از اسحاق  -اخوان المسلمین» (ھم در یک آیھ بگنجاند

موسی الحسینی، ترجمۀ سید ھادی خسروشاھی، 

). او از سلفی خواندن خویش 1378انتشارات اطالعات 

شما می «ابائی نداشت. در ھمانجا چنین می خوانیم: 

د ما را باز دارتوانید بگوئید و ھیچ کس ھم نمی تواند ش

کھ اخوان المسلمین جنبشی است سلفی، شیوه ای است بر 

خاستھ از سنت، حقیقتی است صوفیانھ، سازمانی است 

سیاسی، گروھی است پھلوانی، انجمنی است علمی و 

فرھنگی، نھادی است اقتصادی و آرمانی است 

پایگاه اجتماعی پان اسالمیسم را در مصر ». اجتماعی

ھای مھمی از بورژوازی تجاری و چون ایران الیھ 

خرده بورژوازی و روشنفکران دینی (روحانی و غیر 

روحانی) تشکیل می دادند. سرکوب ھای شدید دوران 

ناصر از یک سو و مراودات اخوان المسلمین با دستگاه 

دولتی و سرمایھ داری جھانی در دوران ھای بعدی از 

ا ود کھ بسوی دیگر، جنبش اخوان را از نفس انداختھ ب

نسیم بھار عربی و با قدرت گرفتن سلفی ھای القاعده و 

طالبانی، دچار شوک جدیدی گردید کھ آن را دوباره بھ 

جلوی صحنھ و حتی این بار بھ باالی ھرم قدرت راند. 

موج جدید سلفی گرائی و تروریستی، اخوان را نیز بی 

نصیب نگذاشت و نھضت جھاد و تکفیر از درون آن بھ 

 شاخۀ مصری القاعده بیرون آمد.عنوان 

جریان دیگری کھ کمتر از آن صحبت شده 

و  از نخستین یكی است کھ، اسالمیجماعت 

قاره در شبھ اسالمی احزاب  تأثیرگذارترین

 بھ شمار می رود. بنیانگذار این پاكستانویژه بھ 

)، 1979/ ش 1358(متوفی مودودی ، ابواالعلیجماعت

و  افتادحزبی چنین  فكر تأسیسبھ  1937/ش 1316در 
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در الھور در  1941اوت 26/ 1320شھریور  4در 

سیاسی ھند، آن را بھ وجود  -نشستی از رھبران مذھبی

 امیر حزبعنوان بھ مودودینشست آورد. در ھمین 

. افکار مودودی در خارج از شبھ قارۀ ھند شد برگزیده

فکری جنبش سلفی و جھادی  نیزتاًثیر مھمی در ساختار

معاصر گذاشتھ است و بھ ویژه طالبان را می توان فرزند 

) 1903-1979آن دانست. ابواالعلی مودودی(» خلف«

در اورنگ آباد ھند متولد شد.  در ابتدا طرفدار جمعیت 

مسلم لیگ بود. او از پایھ گذاران اندیشۀ خالفت اسالمی 

منشوری  در ھند است. کتاب خالفت و ملوکیت او

راھبردی در رد خالفت عثمان و معاویھ و طرحی نو 

برای  خالفت اسالمی با ارجاع بھ دورۀ پیامبر اسالم می 

 ھندی یكپارچھخواھان  باشد. او بعد از استقالل ھند،

مخالف جدائی پاکستان از ھند بود. جدائی و  مستقلو 

 رپاکستان از ھند با اندیشۀ امتی و پان اسالمیستی او د

ملت برای او مفھومی نداشت. او ضد  -تضاد بود. دولت 

مدرنیتھ بود و رویکردی انکاری بھ پدیده ھای غربی 

ً اعالم کرد کھ اسالم دموکراسی و  داشت. صریحا

لیبرالیسم نیست. اسالم مشروطھ خواه نیست. اسالم، 

اسالم است و خود دارای قوانین متعدد و گوناگونی برای 

 كھ نی است. در تفكر مودودینظام اجتماعی و مد

با و سیاست  مذھب استوار استبر آن اسالمی  جماعت

و  از مفاھیم رو، ویاند و از این شده یكدیگر آمیختھ

 كرده استفاده اسالمی اندیشھتبیین  برایاسالمی نمادھای 

 از اسالمسیاسی تا قرائتی است  شدهكار باعث و این 

بر را مبتنی سیاسی اسالم  نظامدھد. مودودی ارائھ 

و  بر قرآنمبتنی كھ  كرد: توحید، رسالتاعالم اصل سھ 

خود اسالمی جماعت  زمان. از این ، و خالفتاستسنّت

نمود در پاكستان اسالمی شریعت اجرای بھ  را موظف

 نجانشی رااسالمی  كوشید تا قوانینبعدی و در چند دھۀ 

در پاکستان بخش ھائی از زمینداران، نماید عرفی قوانین

نظامیان و بورژوازی تجاری و رھبران مذھبی از این 

جریان حمایت می کردند و می کنند. بھ عالوه، افراط 

گرایان مسلمان در چھارچوب دستگاه امنیتی پاکستان، 

ن یاز حامیان اصلی القاعده و طالبان می باشند. در تمام ا

کشورھا بخش ھای کمابیش وسیعی از توده ھای فقیر و 

حاشیھ نشین شھری کھ منبع فکری و فرھنگی دیگری 

جز تبلیغات دینی و مساجد و مؤسسات مذھبی ندارند و 

یا از احزاب و جریان ھای غیر دینی بھ دالیل گوناگون 

سرخورده شده اند ھواداران و سیاھی لشکر جریان ھای 

تشکیل می دھند. ھمچنین عناصر  پان اسالمیستی را

ماجراجو و لومپن ھا نیز بخش قابل توجھی از نیروھای 

جریانات مختلف پان اسالمیستی در ھمۀ کشورھا را رقم 

 می زنند. 

 زمینھ ھای تاریخی و سیاسی ظھور داعش

سیاسی  –داعش، عالوه بر آبشخورھای ایدئولوژیک 

ی ایع سیاسفوق، در واقعیت ھای تاریخی خاورمیانھ و وق

یک قرن اخیر نیز ریشھ دارد. شکست امپراتوری 

عثمانی در جنگ اول و باز تقسیم منطقھ بین امپریالیست 

ھای فاتح بھ ویژه انگلیس و فرانسھ، با عقد قراردادھای 

و   1916مھ  Sykes - Picot (16پیکو ( -سایکس

ھائی  )، کھ باقول1923و لوزان Sèvre (1920 )سور(

اعراب و استقالل کردھا ھمراه بود، در  در مورد وحدت

نھان بھ تقسیم تمام منطقھ بھ حوزه ھای نفوذ قدرت ھای 

خارجی منجرشد کھ منطقھ ای حیاتی بین دریای سیاه و 

دریای مدیترانھ و دریای خزر و دریای سرخ را دربر 

می گرفت. لبنان و سوریھ و بخشی از ایالت موصل در 

 ند. کویت و حاشیۀ جنوبیحوزۀ نفوذ فرانسھ قرار گرفت

خلیج و بین النھرین (عراق کنونی) و منطقۀ عرب نشین 

اردن و سوریۀ جنوبی و فلسطین تحت نفوذ انگلیس 

درآمد. شریف حسین و پسرانش کھ در مورد وحدت 

کشورھای عربی فریب انگلستان را خورده بودند 

سرانجام تسلیم قدرت انگلیس شده بھ تقسیم ممالک عرب 

اھی ھای عراق و اردن ھاشمی و عربستان بھ پادش

سعودی تن دادند. برپائی حکومت ھای دست نشانده و بھ 

) زخم 1948زودی پس از آن تاًسیس دولت اسرائیل (

                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

11 
 



ھائی بر پیکر مردم عرب وارد کرد کھ ھنوز جراحت 

ھای آن التیام نیافتھ است. بر بستر این حوادث تاریخی 

ضد غربی عرب ھا  تمامی مبارزات ضد امپریالیستی و

با رویکردھای مترقی و یا ارتجاعی رشد کردند. 

ناسیونالیسم عرب در شکل ناصریسم و سپس ناسیونالیسم 

عفلقی در سوریھ و عراق (متبلور در دو حزب بعث) با 

چاشنی سوسیالیسم دولتی و مشابھات آن در لیبی قذافی 

و سودان نمیری و نیز جبھۀ آزادی بخش الجزایر کھ بھ 

رت سیاسی رسیده بود نیز نتوانستند بر این زخم ھا قد

مرھمی بنھند. شکست آنھا در مقابلھ با اسرائیل، شکست 

ناصریسم، احزاب بعث، جبھۀ آزادی بخش ملی الجزایر، 

جریان ھای قذافی، نمیری و غیره در ساختن دولت ھای 

دموکراتیک و مترقی کھ ناشی از عوامل مختلفی مانند 

نظرانھ و یا عظمت طلبانھ، بازمانده  ناسیونالیسم تنگ

ھای تفکرات و گرایش ھای عشیره ای، ضدیت با 

کمونیسم و دموکراسی و توھمات این جریانات و یا 

برخی از آنھا نسبت بھ اسالم بھ عنوان عنصری وحدت 

بخش و پیشرو بود، ھمراه با شکست و فروپاشی اردوگاه 

سی سیاخألی  -مھم ترین پشتیبانشان -»سوسیالیسم«

ایجاد کرد کھ در نبود و یا ضعف جریان ھای  قوی 

کمونیست و چپ و دموکرات، زمینھ  را برای بدیل ھای 

اسالمی و ارتجاعی در خاورمیانھ، آفریقا، آسیای 

مرکزی و قفقاز فراھم کرد. جریان ھای پان اسالمیست 

در مقابل » سرزمین اسالمی«سال ھاست کھ حفاظت از 

صلیبی ھا (مسیحیان) و «و یا سلطۀ حملھ و اشغال کفار 

را یکی از شعارھای اصلی خود کرده اند. » یھودیان

اقتصادی در این مناطق -بحران ھای سیاسی و اجتماعی

کھ سیاست ھای نئو لیبرالی دھھ ھای اخیر بر شدت آنھا 

افزوده، بھ بروز جنبش ھائی مردمی منجر شد کھ بھ 

ا نقش توده ھا و بھار عربی موسوم شده اند. این جنبش ھ

بوروکراتیک پر  -مردم را در برابر دولت ھای نظامی 

رنگ کردند و از تونس تا مصر و لیبی و سوریھ و یمن 

و حتی مراکش و الجزایر توانستند لرزه بر اندام رھبران 

سنتی و نظام ھای حاکم بیاندازند. ھمھ جا توده ھای 

 شھری، جوانان و کارگران و زحمتکشان با شعارھای

آزادی و دموکراسی و خواست ھای برابری طلبانھ قد 

علم کردند. متاًسفانھ در غالب این کشورھا بھ دالیلی کھ 

در باال گفتھ شد این جریان ھای واپس گرای اسالمی 

ھستند کھ بیشترین بھره را نصیب خود کرده و می کنند 

و در این میان میدانی  برای تحقق اھداف و آرمان ھای 

د و در درجۀ اول ایجاد حکومت اسالمی ارتجاعی خو

پیدا کرده اند. ظھور و صعود داعش و سایر گروه ھای 

پان اسالمیستی را نمی توان فقط  با زمینھ ھای 

تاریخی آن کھ در باال بھ آن  -سیاسی  -ایدئولوژیک

پرداختیم، توضیح داد. نقش قدرت ھای امپریالیستی 

افع و تضادھای جھانی و قدرت ھای منطقھ ای و تقابل من

آنھا در روندی دینامیک، عامل مھم دیگری است کھ باید 

مورد تحلیل قرار گیرد. من سعی می کنم در سطور زیر 

ضمن توضیح دادن روند تولد و رشد داعش، بھ این مھم 

بپردازم. در ضمن الزم است با دیدگاه ھائی انحرافی در 

را این باره برخورد شود مانند تحلیل ھائی کھ داعش 

صرفا عامل و کارگزار می دانند و درگیری آمریکا و 

 توصیف می» جنگ زرگری«انگلیس و فرانسھ را با او 

کنند (مانند برخورد نقدی فرمانده بسیج، مصاحبھ با 

). برخی تحلیل ھای 1393مھر  5خبرگزاری فارس 

ھم بھ این گونھ ارزیابی ھا بی شباھت نیستند! » چپ«

اعش" و نقش وی در طرح ھای ارتش "د«(مانند مقالۀ 
شمارۀ » توفان«مندرج در » راھبردی امپریالیستی

174 .( 

بھ ھمین طریق با تحلیل ھائی کھ درگیری بین نیروھای 

و » تمدن«مؤتلف آمریکا با داعش را جنگ بین 

توصیف می کنند نیز باید مرزبندی داشت. » بربریت«

کا و ریاین تحلیل ھا فراموش می کنند کھ امپریالیسم آم

متحدانش خود بھ طور مستقیم و یا غیر مستقیم در ایجاد 

یا تقویت این سازمان ھا کھ اینک تروریست شان می 

 »تروریست ھا«نامند نقش داشتند و تا ھنگامی کھ این 

مستقیما در جھت اھداف آمریکا، انگلستان و فرانسھ و یا 

ترکیھ و عربستان و اسرائیل عمل می کردند (مانند 
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ت ھای داعش و النصره در سوریھ و لبنان و غیره)، فعالی

با آنھا نھ تنھا درگیر نمی شدند بلکھ بھ طور مستقیم یا 

غیر مستقیم کمک شان می کردند. ھمچنین الزم است کھ 

سیاست این طرف ھای مختلف (بھ ویژه آمریکا، 

انگلیس، روسیھ، عربستان، ترکیھ و ایران) بھ طور 

بھ تغییرات و تحوالتشان) دینامیک (یعنی با توجھ 

بررسی شوند تغییراتی کھ بھ ویژه با تغییر اوضاع 

سیاسی ارتباط دارند. آمریکا در روند سیاست جھانی اش 

بھ ضد شوروی در ابتدا در خاورمیانھ و در افغانستان و 

سیاستی را کھ موسوم  -1980حتی در ایران در سالھای 

روه راه تقویت گ بھ کمربند سبز شد دنبال می کرد. در این

ھای تند رواسالمی و جھادی را کھ از ظرفیت باالی ضد 

کمونیستی برخوردارند، در دستور کارقرارداد. ایجاد 

بحران در ساختار سیاسی و راھبردی اتحاد شوروی، از 

اھداف اساسی این سیاست بود. مقابلھ و جلوگیری از 

رشد بدیل ھای چپ کھ عمدتا" تمایل بھ شوروی داشتند 

و یا خطر افتادن در حوزۀ نفوذ آن را داشتند  نیز جزئی 

از این سیاست بود. دخالت آمریکا در سرکوب جنبش 

ھای چپ در نیکاراگوئھ و آنگوال و یا دخالتش در روند 

انقالب ایران با حمایت از خمینی و بی طرف ساختن 

ارتش شاه، ھنگامی کھ شاه دیگر قادر بھ حفظ موقعیتش 

است تبعیت می کرد. این فرایند بعد از نبود از این سی

فروپاشی شوروی، ھم ادامھ یافت. ایجاد و یا تقویت 

انقالب ھای رنگی در میان اقمار سابق شوروی 

(گرجستان، تاجیکستان، قیرقیزستان، اوکراین ... ) در 

جھت تغییر و یا سرنگونی دولت ھای باقی مانده از رژیم 

جدید سرمایھ و  ھای سابق، با ھدف تسخیر بازارھای

کاال و محدود ساختن نفوذ روسیھ جزئی از سیاست 

عمومی غرب است. سیاست تھاجمی آمریکا و متحدانش 

در افغانستان و عراق با روی کار آمدن جناح ھای تند 

رو در آمریکا، فاز جدیدی از تغییرات راھکاری را در 

سیاست امپریالیسم غرب نشان می دھد کھ در آن آمریکا 

یاروئی با متحدان سابقش چون طالبان و القاعده و بھ رو

صدام حسین پرداخت. در ادامۀ بحث خویش راجع بھ 

 داعش بھ این موضوع باز خواھیم گشت. 

 تاریخچۀ تشکیل داعش
بھ سرکردگی » توحید و جھاد«پس از تشکیل گروه 

و بیعت او با  2004در سال » ابومصعب الزرقاوی«

، این گروه بھ »القاعده«بق سرکردۀ سا» اسامھ بن الدن«

شاخھ سازمان القاعده در عراق تبدیل شد. این گروه با 

گسترش عملیات خود بھ یکی از قدرتمندترین گروه ھای 

تروریستی در عراق تبدیل شد، تا اینکھ الزرقاوی در 

در اظھاراتی ضبط شده بھ صورت مصور  2006سال 

 عبدهللا«بھ سرکردگی » شورای مجاھدین«از تشکیل 

خبر داد. پس از کشتھ شدن زرقاوی در » رشید البغدادی

بھ عنوان سرکرده این » ابوحمزه المھاجر« 2006سال 

دولت «گروه تعیین شد. در پایان آن سال نیز گروه 

بھ ریاست  »الدولة االسالمیھ فی العراق -اسالمی عراق 

 2010آوریل  19تشکیل شد. در  »ابوعمر البغدادی«

راقی و آمریکایی در عملیاتی در نیروھای مشترک ع

و » ابوعمر البغدادی«منزلی را کھ » الثرثار«منطقھ 

در آن پناه گرفتھ بودند، ھدف قرار » ابوحمزه المھاجر«

ا ھا آن منزل ردادند. با شدت گرفتن تبادل آتش، جنگنده

بمباران کردند کھ در نتیجۀ آن این دو تروریست از پای 

تروریست در معرض دید عموم در آمدند. اجساد این دو 

ای در گذاشتھ شد. یک ھفتھ بعد این گروه در بیانیھ

اینترنت بھ کشتھ شدن این دو تروریست اذعان کرد و 

یا  »ابوبکر البغدادی«روز  10پس از حدود 

 بھ» ابراھیم عواد ابراھیم علی البدری السامرائی«ھمان

دین الناصر ل«عنوان جانشین و سرکرده جدید تعیین شد. 

ز انیز بھ عنوان وزیر جنگ معرفی شد. » هللا سلیمان

، بعد از جذب دستھ ھای پراکندۀ القاعده کھ 2010سال 

این گروه  نا امید شده بودند،» ایمن ظواھری«از رھبری 

در  1971گفتھ می شود کھ بغدادی در سال «رشد کرد. 

خانواده ای سرشناس و مذھبی در سامرا بھ دنیا آمده و 

تحصیل دکترای علوم اسالمی از دانشگاه اسالمی فارغ ال
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بغداد و خطیب یکی از مساجد سنی بوده است. پس 

، بھ فعالیت ھای مسلحانھ بھ 2003ازاشغال عراق در 

 «ضد آمریکا و متحدانش دست یازید و بھ عضویت در

انجمن قضائی دولت «و » مجلس شورای مجاھدین عراق

توسط آمریکائی  2005در آمد. در سال » اسالمی عراق

در زندان ماند. پس از آزادی  2009ھا دستگیر شد و تا 

بھ رھبری دولت اسالمی عراق رسید و  2010درماه مھ 

با انجام چند عملیات خونبار تروریستی، جایگاه خود را 

(نقل از مقالھ سعید آقا علیخانی در مھر نامھ » تثبیت کرد

 ).36شمارۀ 

ریھ و ورود گروه ھای با گسترش مبارزۀ مسلحانھ در سو

جھادی از ھر نوع، شاخۀ سوری دولت اسالمی عراق 

» ابومحمد جوالئی«ھم بھ نام جبھۀ النصره بھ رھبری 

الدولة االسالمیھ فی « 2013شکل گرفت. در آوریل 

با آغاز اختالفات  ، داعش، تشکیل شد.»العراق و الشام

ھا بین عناصر جبھھ النصره و داعش در و درگیری

سرکردۀ القاعده » ایمن الظواھری«، سرانجام سوریھ

رئیس گروه دولت اسالمی » ابوبکر البغدادی«تصمیم 

در عراق برای ادغام گروه خود با جبھھ النصره را لغو 

دولت «کرد. الظواھری تأکید کرد کھ فعالیت ھای 

فقط بھ عراق منحصر شود. ولی این » اسالمی درعراق

د نبود، بھ صورتی موضوع برای سرکردۀ داعش خوشاین

کھ البغدادی، در نواری صوتی اعالم کرد کھ با 

درخواست ایمن الظواھری، برای لغو گروه داعش و 

 گروه«جدایی از جبھھ النصره، مخالف است. وی گفت: 

زند دولت اسالمی عراق و شام تا زمانی کھ نبض ما می

ھایمان جاری است باقی خواھد ماند و ما و خون در رگ

 ابوبکر» عقب نشینی و چانھ زدن نیستیم. حاضر بھ

بغدادی دراین مورد با سرپیچی ازفرمان ایمن ظواھری 

من فقط فرمان خدا را اجرا می «رھبر القاعده گفت: 

یک تفاوت بین داعش با دیگر سازمان ھای پان » کنم.

اسالمیستی بھ چشم می خورد. جریان ھای پان 

یان ھای پان اسالمیستی قدیمی و جا افتاده (شبیھ جر

اسالمیستی مصر، سوریھ، پاکستان و ایران) اساسا 

سیاست خود را بر تشکیل دولت در یک کشور متمرکز 

می کنند. اما داعش (و نیز القاعده بھ طور کلی) مرز و 

جدیدی » جھان وطنان«وطن نمی شناسند و از این بابت 

ھستند کھ در وھلۀ اول دنیای اسالمی راھدف گرفتھ اند 

» انقالب«درجۀ بعدی سیاست ارسال و صدور و در 

خود را بھ جھان مورد نظر دارند. داعش بھ صراحت 

گفتھ است کھ تفکیک عراق و سوریھ بر طبق توافق نامۀ 

پیکو را کھ قرار دادی بین انگلیس و فرانسھ  –سایکس 

برای تقسیم مستملکات امپراتوری عثمانی در خاورمیانھ 

اعش عراق و سوریھ سرزمین بود، قبول ندارد. از نظر د

 بھ» خالفت اسالمی«واحدی ھستند کھ جزئی از قلمرو 

شمار می روند. آنھا سودای ایجاد حکومت باصطالح 

شام را دارند. شام قدیم عبارت است از بخش ھایی از 

کشورھای اردن، لبنان، فلسطین و بخش ھایی از 

تا سرزمین عراق و سوریھ. داعش در پی تحقق  ترکیھ 

استراتژی، در سوریھ بھ جنگ با سایر گروه ھای  این

نفر در سوریھ  در  3000جھادی دست یازید. نزدیک بھ 

این در گیری ھا بھ ھالکت رسیدند. داعش در پی اختالف 

با جبھۀ النصر و جوالئی،حضور مستقل خود را در 

سوریھ گسترش داد. برخی از محافل قدرت حاکم 

ن ن رئیس سابق سازماعربستان نزدیک بھ بندربن سلطا

اطالعاتی عربستان و القاعده، با حمایت از النصر، 

خواھان انحالل داعش در سوریھ و وحدت گروه ھای 

جھادی مخالف اسد بودند. امری کھ با مخالفت بغدادی بھ 

سرانجام نرسید. داعش با استفاده از شرایطی کھ جنگ 

 اداخلی در سوریھ فراھم آورده بود یعنی حمایت آمریک

و فرانسھ و سایر قدرت ھای غربی و قدرت ھای منطقھ 

ای چون ترکیھ و عربستان و قطر از مخالفان بشار 

االسد، بھ پول و اسلحھ الزم برای سربازگیری در میان 

جھادی ھائی کھ از ھمۀ نقاط عالم بھ سوریھ آمده بودند، 

دست یافت. سوریھ یکی از آخرین کشورھای عربی 

دمی در آن در بطن آنچھ بھ بھار است کھ اعتراضات مر

عربی موسوم شده، شروع گردید. اینجا نیز چون ھمھ جا 

مردمی کھ از دیکتاتوری و حکومتی موروثی و 
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بوروکرات و سرتا پا فاسد کھ انحصار کسب و کارھای 

متوسط و بزرگ و گاھی حتی خرده فعالیت ھای 

اقتصادی را در اختیار خود و حلقۀ پیرامونی اش گرفتھ 

بھ تنگ آمده بودند سر بھ شورش برداشتند. بیش از یک 

چھارم مردم سوریھ برای در خواست آزادی و 

دموکراسی و زندگی بھتر بدون ایدئولوژی خاصی در 

رھبری و بدنۀ جنبش بھ پا خواستند. اما خیزش مردم 

سوریھ در نبود رھبری فعال دموکراتیک و مترقی در 

د شدن تشکل ھای صحنھ و نبود نمایندگی سیاسی وار

مخالفین در بازی ھای قدرت ھای خارجی، بھ بیراھھ 

کشیده شد. سرکوب خونین جنبش و بھ کار گیری 

خشونت و کشتار معترضان غیر مسلح از یک سو و 

اشتیاق گروه ھای جھادی برای گرفتن سھم بیشتر قدرت، 

باعث سلطھ یابی گروه ھای مسلح (مرکب از سربازان 

رتش سوریھ گریختھ و بھ درگیری و افسرانی کھ از ا

مسلحانھ با ارتش و با نیروھای امنیتی روی آورده بودند 

و نیروھای ») ارتش آزاد سوریھ«(اعضای بھ اصطالح 

مسلح وابستھ بھ اخوان المسلمین و القاعده و غیره) در 

صفوف مخالفان شد. امری کھ بھ سرعت 

عناصردموکراتیک و توده ای را منزوی کرد. کمک 

ی مالی و تسلیحاتی قطر بھ سلفیست ھا و تشکل ھای ھا

وابستھ بھ اخوان در این روند نقش مًوثری داشت. قطر 

مصر و لیبی در راه  –بھ دنبال مًوفقیت ھایش در تونس 

نفوذ قدرتش در میان گروه ھای جھادی، ھمان شیوه را 

در سوریھ با اندکی تاًخیر بھ کار گرفت. و از طریق 

 »مجلس الوطنی«بھ دنبال جای پائی در اخوان المسلمین 

بر آمد. عربستان نیز کھ در تضاد » ائتالف الوطنی« و

با قدرت ھای منطقھ ای چون ایران و ترکیھ قرار دارد 

وارد معرکھ شد و بھ یاری النصر شتافت. و ھمۀ اینھا 

آتش بیار معرکھ ای شدند کھ اکنون خاموش کردن آن 

ادی شدن مبارزات مردم بسیار مشکل می نماید. روند جھ

سوریھ با تشکیل گروه ھای جھادی افراطی کھ برای 

می جنگند، مانند داعش و » الخالفھ الراشده« تاًسیس 

النصر و الجبھة االسالمیھ کھ گروه معتدل تری است 

و گروھھای » ارتش آزاد سوریھ«شدت گرفت. و حضور

ارتش آزاد («دموکرات و چپ  را کم رنگ کرده اند. 

در آغاز از ھمۀ گروه ھای مسلح قوی تر بود » ھسوری

و اکنون نیز ھزاران نفر عضو دارد کھ بخش مھمی از 

بین سوریھ و لبنان » القلمون«آنھا در مناطق کوھستانی 

 جھادی در -مستقرند.) حمایت مردم از نیروھای تکفیری

ابتدا زیاد بود و آنھا را بھ عنوان ناجی می پذیرفتند. ولی 

مال زور و شیوه ھای خشن و اجرای احکام بھ زودی اع

شریعت (حد و تازیانھ و حجاب اجباری و باج و جزیھ. 

. . ) آنھا را نا امید کرد. تبعیت مردم اکنون بیشتر از 

طریق اعمال زور و ترس انجام می گیرد. خشونت و 

رادیکالیسم ارتجاعی داعش در ذات ایدئولوژی تکفیری 

ت بھ نص قران و سیاست و جھادی آن نھفتھ است. برگش

ھای تمامیت خواه کھ تکفیر دگراندیشان را بھ ھمراه دارد 

ھمراه با بن بست سیاسی و اجتماعی کھ ھمزاد آن است 

ضرورتا" بھ جنگ و جھاد می رسد. و حقیقت ادعائی 

مستتر در آیات و روایات یک امر ایده آل برای 

ابد تبنیادگرائی است کھ کثرت و تغییر و تفسیر بر نمی 

و آنھا فقط بھ زور سالح بر آرمان ایدآلیستی خویش پا 

می فشارند. تا آن زمان کھ داعش با اسد، دشمن آمریکا 

می جنگید از حمایت غرب و قدرت ھای منطقھ ای 

طرفدار آن برخودار بود. موشک ھای پاتریوت برای 

مقابلھ با ھواپیماھای سوری در اختیار آنھا قرار داده شد 

طریق آلمان و ھلند و آمریکا در پایگاھی در  و ناتو از

داعشی ھا بھ  اردن نیروھای داعش را آموزش می داد.

رغم شقاوت ھایشان در مورد زنان و کودکان و سربازان 

سوری و مردم عادی و تفکر تکفیری و جھادی شان 

بھ شمار می رفتند. و » مبارزان راه آزادی«بخشی از 

ین زیاده روی ھا صحبت رسانھ ھای غربی خیلی کم از ا

می کردند. ولی بھ مجرد اینکھ داعش بھ عراق و حیاط 

خلوت آمریکا حملھ کرد تروریست و بربر گردید. در 

این میان نقش ترکیھ، قدرتی کھ در ھمسایگی عراق و 

 سوریھ  قرار دارد، در صعود داعش حائز اھمیت است. 
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 پیشروی داعش در عراق
شکست امپراتوری  عراق کشوری تاریخی نیست. با

عثمانی و تقسیم مایملک آن، عراق بھ ملک فیصل از 

پسران شریف حسین رسید. ھویت و ھمبستگی ملی کھ 

ملت منسجم را می سازد در  -زمینۀ ایدئولوژیک دولت

اینجا وجود نداشتھ است. با کودتای عبدالکریم قاسم در 

و کودتاھای بعدی و استیالی حزب بعث و  1958

ر دستگاه دولتی و اعمال زور، این کشور تکریتی ھا ب

مدتی سرپا نگھداشتھ شد. تقسیم مذھبی و قومی عراق دو 

اختالف بزرگ را در درون عراق دامن زد. اختالف 

شیعیان وسنی ھا از یکسو و نگرش و خواستھ ھای ملی 

کردھا از سوی دیگر، کردھای عراق کھ در کنفرانس 

دستان را گرفتھ سور و لوزان قول استقالل و وحدت کر

بودند. با مخالفت ترکیھ و انگلستان شاھد انضمام 

اقلیمشان بھ عراق شدند. شیعیان تا سقوط صدام در 

، از ھمۀ ارکان قدرت دور نگھداشتھ شده بودند.  2003

ولی با اشغال عراق و سازماندھی حکومت جدید، قدرت 

بھ گروھی از شیعیان با ھمکاری کردھای طالبانی و 

 Paulمنتقل شد. از اولین اقدامات برمر ( بارزانی

Bremer،(  400حاکم آمریکائی عراق، اخراج بیش از 

ھزار سرباز و نیروھای اطالعاتی حزب و ارتش بعثی 

عراق بود. رھا کردن آنھا در جامعھ و دستوری مبنی بر 

عدم استخدام تمام کارکنان بخش دولتی وابستھ بھ حزب 

از آنھا بھ اجبار در حزب بعث،علیرغم آنکھ بخش کثیری 

ثبت نام کرده بودند از خطاھای بزرگی بود کھ بھ این 

مذھبی دامن زد. بعثی زدائی معادل  –اختالفات قومی 

)، اتاق I. C. Gسنی زدائی شد. گروه بحران بین الملل (

فکری در بروکسل، در گزارشی آمریکا را متھم بھ ایجاد 

ای و قومی و یک نظام سیاسی بر محور مرزھای فرقھ 

تبعیض آمیز نسبت بھ اقلیت سنی کرده است. دستورھای 

نھ تنھا امور اداری و سیاسی را شامل می شد  -بِرِمر

بلکھ او عراق را بھ بھشت بازار آزاد نئولیبرال ھا تبدیل 

بھ شرکت ھا اجازۀ  39کرد. برای مثال در فرمان 

صادرات بدون محدودیت و مالیات را داد. فرمان شمارۀ 

ھمۀ حمایت ھا را از محصوالت تولیدی و صادراتی 12

حذف کرد. مؤسسات تجاری و صنعتی عراق با چوب 

حراج بھ سرمایھ گذاران خارجی و نخبگان تازه رسیده 

ای واگذارشدند کھ طرفدار آمریکا بودند. از ھمھ مھم تر 

نفت عراق بدون اجازۀ پارلمان، توسط شرکت ھای چند 

و سود آن بھ غول ھای نفتی  ملیتی بھره برداری شده

تعلق گرفت. سیاست ھای نئو لیبرالی و غارت شرکت 

ھای خارجی، اشغال و بوروکراسی، ھمۀ مردم عراق 

را نشانھ گرفتھ است. از این رو ما شاھد بروز محالفت 

ھائی بھ ضد حاکمان و حامیان آمریکائیش در میان 

اما شیعیان و کردھا و ھمراھی آنھا با سنی ھا ھستیم. 

واکنش رھبران حاکم  بھ این اوضاع تشدید تضادھای 

فرقھ ای و مذھبی بود. در این کار تا آنجا موفق شدند کھ 

از ایجاد اتحادی دموکراتیک از ھمۀ مردم عراق  بھ ضد 

ز انظام حاکم و مدافعان امپریالیستش جلوگیری کردند. 

، مالکی، سمت ھای نخست وزیر، 2010دسامبر سال 

ل قوای مسلح، وزارت دفاع و وزارت کشور فرماندھی ک

را قبضھ کرد. ترس از خأل مانع ھرگونھ کوششی برای 

جانشینی او می شد و او را از پشتیبانی کافی از سوی 

و ایران برخوردار می نمود. اوباما از  ایاالت متحده

، خواھان بیرون کشیدن 2008زمان انتخاب خود درسال 

ان از بودن مردی توانا سریع نیروھای خود بود و تھر

در رأس حکومت عراق کھ می کوشید ھرگز منافع آن 

 را تھدید نکند خرسند بود. 

مبارزه علیھ «مالکی بی گمان انحصار دست یازی بھ  

برای جبران فقدان برنامھ سیاسی را ندارد. » تروریسم

در دنیای عرب، تقریبا ھمھ ھمتایان او از این امر برای 

وء استفاده ھای خود بھره گرفتھ اند. پوشاندن بدترین س

این شامل حافظ اسد، پدر رئیس جمھوری کنونی سوریھ، 

، معمر 1990ژنرال ھای الجزایری درسال ھای دھھ 

قذافی در لیبی یا زین العابدین بن علی در تونس می شود. 

در یمن، رییس جمھوری علی عبدهللا صالح تا زمان 

ند، بر پایۀ بھره ، یک نظام قدرتم2012سقوطش درسال 
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برداری از تھدید القاعده بنا کرد. در زمان قیام ھای 

ھمھ نظام ھای مربوطھ، کھ با » بھار عرب«موسوم بھ 

کینھ و خصومت مردم روبرو شده بودند، بھ دستاویز 

اقدامات مالکی مبارزه علیھ تروریسم چنگ انداختند 

نخست وزیر شیعی در سرکوب تظاھرات مسالمت آمیز 

رافع «ا در اعتراض بھ دستگیری محافظان سنی ھ

از شخصیت ھای سنی مخالف کھ با طرح » العیساوی

مطالباتی برای شرایط بھتر زندگی و خاتمھ دادن بھ 

تبعیض استخدام سنی ھا در مقامات اداری و 

حکومتی،ھمراه بود. شرایط ھمزیستی بین سنی ھا و 

ظاھرات شیعیان را حاد و حادتر کرد.  ده ھا تن در این ت

کشتھ و صدھا نفر مجروح گردیدند. معترضان در 

تکریت و االنبار خواستار پایان دادن بھ فساد، فقر، 

بیکاری، کمبود آب و برق بودند. شرایطی کھ در نتیجۀ 

یک دھھ اشغال نظامی و جنگ داخلی و فساد دستگاه 

اداری بھ وجود آمده یا تشدید شده بود. افراطیون سنی 

داعش نیز بھ نوبۀ خویش با سیاست ھای  مذھب القاعده و

ترور و ایجاد وحشت در میان شیعیان بھ این سیاست 

دامن زدند. بر بستر این شکاف داعش سریعا" رشد کرد. 

در مرحلۀ اول با سربازگیری وسیع از میان نیروھای 

رانده شدۀ بعثی، بھ نیروئی رزمنده کھ از اطالعات و 

ودند، دست یافت و با آگاھی ھای فنی خوبی برخوردار ب

محکم کردن پایھ ھایش در سوریھ، مھیای حملھ بھ عراق 

روز «گردید. مدیر سازمان اطالعات کردستان بنام 

در مصاحبھ ای با دیلی تلگراف اظھار داشتھ کھ » بھجت

ماه قبل از حملۀ داعش بھ عراق، بھ مقامات  5از 

، خبر تدارک  MI6و بریتانیا CIAاطالعاتی آمریکا، 

ملۀ داعش را بھ مناطق جنوبی عراق داده بود. بھ رغِم ح

درز این اطالعات، مقامات آمریکائی و انگلیسی در 

استفاده از آنھا تعلل کردند. مردم سنی مناطق شمالی 

عراق کھ پاسخی از مقاومت ھای مسالمت آمیزشان در 

مقابل حکومت مرکزی نگرفتھ بودند بھ ھمراھی رؤسا 

از حکومت شیعیان دچار ترس  و شیوخ قبایل سنی کھ

بودند، بھ حمایت فعال از داعش و یا بی طرفی و تسلیم 

در برابر سیاست و عملیات آن روی آوردند. در آستانۀ 

حملۀ داعش بھ موصل نھ تنھا ارتش عراق در ضعیف 

ترین وضعیت قرار داشت.  بلکھ با بیماری طالبانی و 

 طلبانۀ اختالف در بدنۀ حکومت و سیاست ھای انحصار

مالکی و برآمدن مطالبات کردھا و مناقشھ بر سر نفت 

اربیل و کرکوک، بحران داخلی عراق در اوج خود بود. 

تدا بلکھ گروه مق –نھ تنھا گروه العراقیھ بھ رھبری ایادی 

صدر و کردھای بارزانی خواستار سرنگونی مالکی 

گردیدند. داعش با کنترل استان االنبار در زمستان گذشتھ 

ھ سرعت در پی استفاده از این وضعیت برآمد. توجھ ب

کنیم کھ مناطق سنی نشین االنبار تا استان نینوا (موصل) 

و صالح الدین و بخش ھائی از کرکوک با سوریھ 

ھمجوارند و بخشی از االنبار با عربستان و اردن. در 

نتیجھ در استراتژی داعش برای ایجاد امارات اسالمی، 

ی دارد. ارتش سرھم بندی شدۀ این حوزه نقش اساس

عراق، در مواجھھ با داعش، با دست زدن بھ کشتار غیر 

نظامیان و فرار و جا گذاشتن امکانات و مھماتشان، بھ 

 -1392پیشروی ھای اولیۀ داعش مدد رساند. در دی 

پس از بھ آتش کشیدن چادر معترضین  -2014ژانویھ 

و  امنیتی، نشین عراق توسط نیروھایھای سنیدر استان

عقب نشینی ارتش از دو شھر رمادی و فلوجھ، نیروھای 

دولت اسالمی عراق و شام از این فرصت استفاده کرده، 

نیمی از شھر فلوجھ و قسمتی از شھر رمادی را بھ 

تصرف خود درآوردند و در این دو شھربھ ایجاد 

لح فراد مسھای ایست وبازرسی مبادرت کردند. اایستگاه

تصرف شھر موصل، دست بھ غارت داعش پس از 

 429ھای این شھر زدند. این گروه موفق شد حدود بانک

ھای موصل، غارت کند. بدین میلیون دالر را از بانک

توان گفت داعش در آن زمان بھ ثروتمندترین ترتیب می

گروه تروریستی در جھان تبدیل شد. پیش از تصرف 

بوده  میلیون دالر" 875موصل "دارایی نقدی داعش 

پس از تصرف شھر  گاردین است. بنا بھ گزارش

ھای داعش احتماالً بالغ بر چند میلیارد موصل، دارایی

ھا و مؤسسات مالی و دالر گردید. پس از غارت بانک
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ھای ت نظامی موصل باید بھ دارایییابی بھ تجھیزادست

پیشین داعش مبلغی حدود یک و نیم میلیارد دالر دیگر 

ھای نخستین محمولھ 1393تیر  14نیز افزود. داعش در 

عجیل آغاز و آنھا را از  میدان نفتی نفت را از

نفت  تانکر 100صادر کرد و  کردستان عراق منطقۀ

ھزار دالر در مقابل  14تا  12را بھ قیمت حدود  خام

ھای خود بھ فروش برای تامین مالی عملیات تانکر ھر

رساند. شالل عبدالبابان شھردار منطقھ توزخورماتو در 

رند خای گفت: افرادی کھ نفت را از این گروه میبیانیھ

ھای تحت کنترل این گروه و از طریق شھرھای از راه

نگی ِکفری یا غدیرکرم بھ پاالیشگاه ھا یا با ھماھ

ھای بازرسی از طریق شھر مخمور بھ منطقھ ایست

آنھا ھمچنین در این زمان کنترل  رسانندکردستان می

را در  سوریھ ھای نفتی و گازی مھمتمامی میدان

مرز عراق است، در دست کھ ھم دیرالزور استان

استان دیرالزور سوریھ را  بشکھ نفت داعش ھر داشتند.

رساند.  پیش از این، دالر بھ فروش می 12بھ قیمت 

زمانی کھ چاه ھای نفت دیرالزور در دست دیگر گروه 

ھا ھر بشکھ نفت را ھای تروریستی قرار داشت، آن

فروختند.  یکی از منابع دالر می 50الی  30معادل 

نفت و گازی است کھ از منابع زیر اصلی درآمد داعش، 

کنند. عمدۀ خریداران این نفت زمینی سوریھ غارت می

ھای سوختی ھستند کھ نفت خریداری شده را و گاز دالل

فروش آزاد و کنند. روانھ می آمریکا و اروپا بھ مقصد

ارزان نفت با کمک ترکیھ و سرازیر کردن آن بھ 

بازارھای جھانی و خرید اسلحھ از ھمین بازارھا، بدون 

نظامی امکان پذیر  -یاری انحصارات و غول ھای نفتی 

تین پیشرفت ھای داعش، نھ تنھا عوامل نیست. در نخس

فوق بلکھ سیاست تبلیغی و ارعاب نیز مًوثر بوده اند. 

داعش با استفاده از امکانات تکنولوژیک کھ ترکیھ و 

عربستان و قطر در اختیارش گذاشتھ بودند از یک سیستم 

بسیار پیچیده و سریع برای بھ تصویر کشاندن عملیاتش 

شبکھ ھای اجتماعی در  و پخش آن در میان کاربران

سطح جھانی برای تبلیغ و جمع آوری پول برخوردار 

است. سیاست ارعاب، قبل از اشغال یک منطقھ با نشان 

دادن سربریده ھا و اعدام ھای سریع، ھدف ترساندن و 

رماندن نیروھای مقاومت را دنبال می کند. عالوه بر آن 

 در این باید اذعان کرد کھ داعش از یک پایگاه اجتماعی

مناطق برخوردار است و با نشان دادن تصاویر استقبال 

مردم و شادی آنھا حربۀ تبلیغاتی مھمی در اختیار دارد. 

بیش از ده ھزار پایگاه اینترنتی برای تبلیغ دیدگاه ھای 

داعش وجود دارد. این گروه ھا با تولید فیلم، انیمیشن، 

وسیعا  ،شرت و فروش آن در اینترنت -پوستر و تولید تی

در نواحی فقیر نشین و حاشیھ ای شھرھای اروپائی، 

جوانان مسلمان و یا تازه مسلمان را بھ خود جذب می 

ھزار  15کنند. نیروھای جھادی داعش بھ قول فیگارو تا 

نفر آنھا فرانسوی ھستند. منابع  500نفر است کھ حدود 

غربی تعداد کل اروپائیان را در میان داعشی ھا، تا 

فر برآورد می کنند. بعد از فرانسوی ھا، ن 3000

انگلیسی ھا، بلژیکی ھا و آلمانی ھا بیشترین آمار را دارا 

می باشند. تعداد زیادی از مسلمانان افراطی آذری و 

چچنی نیز بھ داعش پیوستھ اند. حمالت داعش بھ عراق 

بسیاری از معادالت استراتژیک  2014در ماه ھای اولیھ 

ھم زد.  پیشرفت سریع داعش و بھ  برقرار شده را بھ

خطر انداختن حکومت متمایل بھ غرب عراق و اقلیم 

کردستان و اعمال زیاده روی ھا و کشتار اقلیت ھای 

 –یزیدی در ایالت سنجار و اجبار مسیحی ھا در نینوا 

بھ   -کھ قرن ھاست در این منطقھ زندگی می کنند 

ضد خود  مھاجرت و یا تغییر دین، نفرت عمومی را بھ

بر انگیخت. با تغییر دولت مالکی، شیعیان عراق جبھۀ 

 مشترکی  بھ ضد داعش تشکیل دادند. 

حکومت کردستان عراق نیز برای دفاع از اقلیم خود بھ  

جبھۀ مقابل داعش پیوست. داعش تا زمانی کھ در سوریھ 

بھ ضد اسد و ایران می جنگید حلقھ ای از استراتژی 

ران بھ شمار می رفت. ولی بھ غرب بھ ضد روسیھ و ای

مجرد آنکھ این نیروی غیر قابل کنترل از مرزھای 

سوریھ بھ زادگاه اولیھ اش باز گشت و سودای خالفت 
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اسالمی اش را وارد مرحلۀ عمل نمود آمریکا و اروپا، 

بھ رغم تردیدھای اولیھ شان، تغییر رویھ داده و بھ مقابلھ 

 سھ منطقھ ای عراقبا آن شتافتند. با وجود بحث تقسیم 

(کرد، شیعھ و سنی نشین) کھ در  طرح جو بایدن معاون 

رئیس جمھور آمریکا، مطرح شده بود و با وجود آنکھ 

بارزانی ھا در تقسیم فدرالی عراق منافعی در جھت 

تاًمین استقالل بیشتر برای اقلیم کردستان را می بینند، 

ند. ی کمجوعۀ تحوالت موجود این آلترناتیو را تقویت نم

بھ نظرمی آید کھ در اختالف نظر جناح ھای مختلف 

آمریکائی، کفۀ ترازو بھ نفع دخالت بھ ضد داعش در 

عراق و سوریھ چربیده است. حکومت ھای آمریکا، 

انگلستان، فرانسھ، ترکیھ و عربستان سعودی تمایل دارند 

مبارزه با داعش را بھ تالش برای سرنگونی اسد تبدیل 

بھ صراحت ھمکاری خود در مبارزه با کنند و ترکیھ 

داعش را منوط بھ ایجاد منطقۀ منع پرواز در سوریھ و 

بسیج نیروھا بھ ضد حکومت بشار کرده است. ترکیھ در 

حالی کھ از حرکت کردھای ترکیھ و عراق برای یاری 

رساندن بھ مردم کوبانی جلوگیری می کند یا موانع و 

 است، برای آموزشکنترل ھای بسیار شدیدی برپا کرده 

و دیگر » ارتش آزاد سوریھ«نظامی و تسلیح نیروھای 

پایگاه در اختیار آمریکا و متحدانش » جنگجویان آزادی«

 قرار می دھد.

مسألۀ تأمین امنیت و ثبات و حفظ مرزھای کنونی برای 

تاًمین حرکت سرمایھ و کاال بھ ھمان اندازۀ دسترسی بھ 

است. داعش برای منابع انرژی و فروش اسلحھ مھم 

تحقق استراتژی اش در برقراری حکومت اسالمی، 

حوزه ای را اشغال کرده کھ از آن فراتر نمی تواند برود. 

در جنوب بھ سمت بغداد، تمام شیعیان و حامی درجھ اول 

آنھا ایران قرار دارد. در شرق، اقلیم کردستان و در بخش 

، ھای دیگر اردن و عربستان و ترکیھ و حکومت اسد

محدوده ھائی ناممکن برای عبور داعش ھستند. تداوم 

 -این امر، عمال" بھ تقسیم منطقھ براساس خطوط مذھبی

قومی انجامیده و تعادل ناپایداری را بھ وجود آورده است 

کھ برای ھمۀ بازیگران در صحنھ غیر قابل قبول می 

 نماید.

 داعش و ترکیھ

گروه اسالم در ترکیھ پس از روی کار آمدن اردوغان و  

گرایان، رؤیای احیای امپراتوری عثمانی و قدرت 

 »فضای حیاتی«ھژمونیک ترک ھا  تقویت شده است. 

ترکیھ از موصل تا شرق مدیترانھ گسترش دارد. فضائی 

کھ در آن آب و انرژی برای تحقق این رًویا بھ فراوانی 

 یافت می شود. در پی جنبش ھای موسوم بھ بھار عربی،

النھضت تونس و اخوان المسلمین مصر ھا بھ  ترک

نزدیک شده از آنھا حمایت کردند. دولت ترکیھ بھ دنبال 

شورش ھای مردم سوریھ بھ ضد بشار اسد در کنار 

نظامیان و گروه ھای اسالم گرای ضد بشار قرار گرفت 

و در عراق با دفاع از بارزانی و ایاد عالوی بھ مقابلھ با 

ق الھاشمی معاون رئیس مالکی روی آورد. پیشتر، طار

جمھور عراق بھ ترکیھ فرار کرده و در آنجا پناه گرفتھ 

 »عدالت و توسعھ«بود. مخالفین دولت ترکیھ در حزب 

آن دولت را بھ دخالت » جمھوری خواه خلق«و حزب 

در امور داخلی سوریھ و کمک بھ استقرار و رشد داعش 

 افسر اطالعاتی 4در آن کشور کرده اند. دستگیری 

در عراق را نشانی بارز برای  2014ترکیھ در ماه مھ 

رھبر حزب » قلیچدار اوغلو«مدعای خود می دانند. 

ما باید «در این باره می گوید: » جمھوری خواه خلق«

 دولت» اکنون چوب حمایتمان از مخالفان اسد را بخوریم

ترکیھ در این سیاست، سرنگونی اسد و تضعیف حکومت 

کرد و در پی ایجاد مانعی برای مالکی را جستجو می 

ایران در جدال منطقھ ای برای ھژمونی است. ترکیھ در 

تقویت داعش، در پی ایجاد بازوئی نظامی، ھمچون سپاه 

قدس جمھوری اسالمی ایران، برای پیشبرد مقاصد 

استراتژیکش در منطقھ است. سیاست ترکیھ در رابطھ با 

ھ د. دولت ترکیکردھا ھم تابعی از این استراتژی می باش

) PDKبا نزدیکی بھ حزب دموکرات کردستان عراق (
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و کمک بھ مسعود بارزانی رھبر این حزب و خرید نفت 

کردھا بھ رغم مخالفت پارلمان عراق، بھ تضعیف دولت 

مرکزی عراق و ایجاد شکاف در جبھۀ کردھا پرداخت. 

این در حالی است کھ جبھۀ میھنی کردستان بھ رھبری 

نی، رئیس جمھور سابق عراق، بھ ایران و جالل طالبا

حکومت مالکی نزدیک است. ترکیھ ھمین سیاست را 

درمورد کردھای سوریھ اعمال کرده است. بارزانی با 

 CNKS» شورای ملی کردھای سوریھ«کمک ترکیھ، 

را با ھدف مقابلھ و سقوط بشار االسد، بھ وجود آورده 

 حزب وحدت«است و در صدد محدود کردن نفوذ 

و شاخۀ واحدھای محافظت مردمی  PYD» دموکراتیک

، PKK، »حزب کارگران کرد«نزدیک بھ  YPGآن 

می باشد. حزب اخیر در منطقۀ نفوذش بھ سازماندھی 

ارگان ھای دموکراتیک توده ای برای ادارۀ غیر متمرکز 

شھرھا و  روستاھا پرداختھ کھ در آنھا انتخابات 

در ارگان ھای  دموکراتیک و برابری زنان و مردان

اجرائی تضمین شده است. درعین حال استراتژی سقوط 

اسد را ھم رھا کرده اند. این کردھای سوریھ کھ عمال" 

) بھ خودمختاری ROJAVA-درسھ منطقھ (روژاوا

رسیده اند ترکیھ را بھ ھراس انداختھ اند ھمین ھاھستند 

کھ امروز در کوبانِی محاصره شده، قھرمانانھ با داعش 

نگند. استراتژی ترکیھ در این مورد نھ تنھا سقوط می ج

اسد و قطع نفوذ ایران را دنبال می کند بلکھ بھ واسطۀ 

با دولت  1984، کھ از سال PKKحضور قابل مالحظۀ 

ترکیھ در حال جنگ است، جلوگیری از ایجاد یک منطقۀ 

کرد نشین مستقل در کنار مرزھایش را نیز در مد نظر 

را بھ  PKKھ ای ناگزیر تقویت دارد چون چنین منطق

ھمراه دارد. بدین ترتیب در مواجھھ با داعش و اسد دو 

گرایش شکل گرفتھ اند و ھمین نکتھ تردیدھای بارزانی 

را در مقابلھ با داعش در اوایل کار نشان می دھد. با 

حملۀ داعش بھ اربیل و تھدید اقلیم کردستان این وحدت 

دھای . ترکیھ از کمک بھ کرشکننده با ترکیھ بھ لرزه افتاد

بارزانی علیھ داعش خودداری کرد رژیم جمھوری 

اسالمی ایران با دادن اسلحھ بھ کردھای عراق، توانست 

تا حدودی این خالً را پر کند. دولت ایران با توجھ بھ 

روابط نزدیکش با طالبانی در منطقۀ جنوبی کردستان 

بھ عراق کھ شیعیان ترکمن را نیز شامل می شود، 

گسترش حوزۀ نفوذ جغرافیائی و استراتژیکش اقدام کرده 

است. ھمسوئی ایران و آمریکا در حمایت از حکومت 

عراق و مقابلھ با داعش در این مرحلھ، می تواند موانعی 

 بر سر راه استراتژی منطقھ ای ترکیھ ایجاد کند. 

 نتیجھ گیری

درگیری ھای سلفی و شیوع و گسترش گروه ھای جھادی 

، مبارز چپ گرای »سالمھ کیلھ«را می توان بھ قول 

شکل جدیدی از رویاروئی با «سوری،  -فلسطینی 

انقالب ھای عربی و بھ عنوان جایگزینی برای انقالب 

. »ھایی دانست کھ بر پایۀ حرکت مردمی استوار بودند

و از بین رفتن چتر  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی

حمایتی کھ بر باالی سر کشورھائی چون عراق، لیبی، 

سوریھ و حتی سودان برپا شده بود، اوضاع بین المللی 

بھ ضرر دیکتاتوری ھای مستقر در این کشورھا تغییر 

کرد. غرب در ابتدا سعی کرد با تحبیب سران این 

 کشورھا آنھا را بھ حوزۀ نفوذ خود بکشاند و خالً حضور

شوروی را پر کند. فرانسھ و آمریکا از ھیچ اقدامی برای 

نزدیکی و جلب صدام حسین، معمر القذافی، بشار االسد 

و سایر دیکتاتورھای عرب چون بن علی و مبارک  

کوتاھی نکردند. اما وقتی نسیم بھار عربی شروع بھ 

وزیدن و پایھ ھای دیکتاتوری ھای عرب شروع بھ 

تعویض استراتژی و در پوشش لرزیدن کرد، آنھا با 

مدافعان حقوق بشر و منادیان آزادی و دموکراسی بھ 

دخالت در این کشورھا تا حد حملۀ نظامی بھ لیبی و 

بھ نظر می رسد کھ این عمل با «سوریھ اقدام کردند. 

غرق کردن منطقھ با نیروھای قرون وسطائی در حال 

قھ انجام شدن است. نیروھائی کھ توسط قدرت ھای منط

ای و بین المللی تحریک می شوند. ھمۀ این قدرت ھا 

خواستار خاموشی انقالبند. این نیروھا جھت نشر فساد و 

نابودی بھ سوریھ، عراق، یمن، لیبی و تونس گسیل شدند. 
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ما شاھد ویرانگری آنھا در سوریھ و ارتباطشان با رژیم 

ھای واپسگرای منطقھ ھستیم. اکنون کھ ویرانگری شان 

اق آشکار شده، معلوم می شود کھ آنھا بزرگترین در عر

بار بر دوش ملت ھا در انقالب ھایشان ھستند. چون این 

ملت ھا در یک آن با دو دشمن مواجھند. کھ ھر دوی آنھا 

مھ (بھ نقل از سال» با ھم بھ قتل و سرکوبشان می پردازند

بھ انرژی  کیلھ). در استراتژی غرب، دسترسی آسان تر

نابع آن، گشودن بازارھای کاال و سرمایھ و و تاًمین م

حضور نظامی و سیاسی در منطقھ ای با اھمیت فوق 

العادۀ استراتژیک، نقش درجۀ اول را بازی می کنند. 

افزون بر آن محدود کردن منافع سلطھ جویانۀ روسیھ کھ 

رؤیای بازگشت بھ دوران شوروی را در سر می 

ایران و تقویت پروراند، محدود کردن قدرت منطقھ ای 

بھار «قدرت اسرائیل نیز در این بازی نقش دارند. 

بھ کابوسی بدل شده کھ در آن قربانی اصلی، » عربی

توده ھای کارگران و زحمتکشان و مردم بی گناه ھستند 

کھ بھ ھر طرف روی آورند گوشت قربانی می شوند. 

توده ھای عرب، کرد، ترکمان، ترک، آسوری ھا بین 

گیر کرده اند. اینجاست کھ قاعدۀ بازی، چکش و سندان 

اھداف و نحوۀ بازی باید عوض شوند. این عوض شدن 

ھا مستلزم شناخت دقیق نیروھای پیشرو و واپسگرا، 

اتحاد ھمۀ نیروھای انقالبی و پیشرو در مبارزه ای ھمھ 

جانبھ با ارتجاع ھای محلی، منطقھ ای و قدرت ھای 

ت ھای سرکوبگر امپریالیستی است. مبارزه با حکوم

ھمچون رژیم ھای عراق، سوریھ، عربستان، ایران و 

ترکیھ، مبارزه با سیاست قدرت ھای استیالگر و 

امپریالیست و مبارزه با دار و دستھ ھای رنگارنگ پان 

اسالمیست مانند داعش کھ دمل چرکین دیگری بر چھرۀ 

خاور میانھ اند، ابعاد و عرصھ ھای مختلف پیکار 

متشان منطقھ و ھمۀ انسان ھائی را تشکیل کارگران و زح

می دھند کھ برای دموکراسی و برای محو ستم و استثمار 

 تالش می ورزند.     

 توضیحات:

 1115محمد بن عبدالوھاب از طایفۀ بنو تمیم در  -) 1(

در نجد عربستان بھ دنیا آمده و می توان او را  -ه ق

او در  مُوسس وھابیت و اولین دولت عربستان دانست.

دمشق بھ تحصیل پرداخت و از علمای حنبلی آرای ابن 

را آموخت و آنھا را پذیرفت. او در  728تیمیھ متوفی در 

کالمی پرداخت.  -کتاب عقیده بھ رد نظریات اشعری

مخالف ھرگونھ استفاده از ابزار مدرن و خواھان 

بازگشت بھ صدر اسالم و نص قران بود. وھابیون 

لب پادشاھی عربستان سعودی و چھ طرفدار او چھ در قا

در کسوت گروه ھای جھادی، با اتکا بھ آرای سلفی او و 

تغییر روش او در استفاده از تکنولوژی جدید، بھ 

گسترش آرای وعقاید ارتجاعی و تقویت قدرت سیاسی 

   شان پرداختھ اند. 

احمد بن  -ه ش) 707-ه ش 641ابن تیمیھ (  -)2(   

از علمای سنی و حنبلی  -رامیعبدالحلیم بن تیمیھ ح

است. کھ در ترکیۀ کنونی بھ دنیا آمده و در دمشق زندگی 

بر نفی  کرده و در ھمانجا فوت نموده است. ابن تیمیھ

ھرگونھ تعقل در فھم معنای ظاھر کالم خدا و حمل آن 

بر معانی لغوی داشت. او اصرار داشت ھر آنچھ در 

اھری باید حمل قران آمده، بره مان معانی لغوی  و ظ

شود و کسانی کھ بھ دنبال تفسیر و استدالل براساس 

قرائن و روایات می گردند. تاُویلی ھستند و از نظر او 

مردودند. او اجتھاد و استدالل ھای عقلی و علمی و فلسفھ 

و منطق را رد کرده  دشمن سرسخت شیعھ و تصوف 

بود و بر عادی شمردن پیامبر و اولیای الھی اصرار 

شت. و زیارت و مقبره و جشن و شادی در تولد پیامبر دا

را نیز نفی می کرد. امری کھ وھابیون ھم بر آن اصرار 

دارند. از این رو او شیعیان را بدعت گذار و مشرک 

میدانست کھ با توسل بھ پیامبر و ائمھ بھ خدا واصل می 

شوند. ابن تیمیھ مورد نفرت اھل سنت از پیروان شافعی 

حنفی قرار داشت. از این زاویھ او در و مالکی و 

 زمرۀعلمای تکفیری قرارمی گیرد. 
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اشعری ھا از پیروان ابوالحسن اشعری اھل سنت  -)3( 

و جماعت کھ نقل (= قران و سنت) را بر عقل ترجیح 

می داد (برخالف خردگرایان معتزلھ). او می گفت: 

ایمان تصدیق بھ قلب است و اقرار بھ زبان وعمل بھ 

ن از فروع است. در حدود اواخر قرن سوم و اوائل ارکا

قرن چھارم ھجری ابوالحسن اشعری کھ در نزد قاضی 

عبدالجبار مکتب اعتزال را فرا گرفتھ بود و در آن مجتھد 

و صاحب نظر شده بود، از مکتب اعتزال رو گرداند و 

بھ مذھب اھل السنھ گرائید و با تسلطی کھ در مکتب 

ھمۀ اھل السنھ را بر پایھ ھای اعتزالی یافتھ بود، 

مکتب نسبتاً دقیق فکری  فراھم  استداللی خاصی نھاد و

آورد. بعدھا پیروان اشعری تغییرات زیادی در اندیشھ 

ھای او بھ وجود آوردند. او بر خالف احمد بن حنبل، 

بحث و استدالل و بھ کار بردن منطق را در تفسیر قران 

اھل حدیث دو دستھ و سنت جایز می شمرد و از اینجا 

شدند، اشاعره (اشعری ھا) کھ کالم [بیان دالیل و حجت 

ھای عقاید دینی و رد نظرات ضد دینی] را جایز می 

 شمردند و حنابلھ (حنبلی ھا) کھ آن را حرام می دانستند. 

فھرست مفصلی از این گروه ھا را می توان فراھم  -)4(

ه می کنیم. کرد کھ ما در اینجا بھ مھم ترین آنھا اشار

نھضت العلما و گروه محمدیھ در اندونزی کھ در سال 

در قتل عام کمونیست ھای آن  1966و  1965ھای 

نفر یا بیشتر) و  500000کشور (رقمی در حدود نفر 

ھمکاری با نیروھای سوھارتو در سرکوب جنبش 

کارگری و دموکراتیک نقش مھمی داشتند؛ جبھۀ اسالمی 

لح اسالمی مانند گروه رستگاری و جریان ھای مس

اسالمی مسلح، جنبش اسالمی مسلحانھ، جبھۀ اسالمی 

جھاد مسلحانھ، مجمع اسالمی برای دعوت و جھاد، 

جنبش اسالمی برای تبلیغ و جھاد، ارتش اسالمی 

رستگاری، جنبش برای دولت اسالمی، گروه سلفی برای 

تبلیغ و مبارزه، تکفیر و ھجرت در الجزایر؛ حماس و 

المی در فلسطین؛ حزب هللا لبنان؛ جریان القاعده جھاد اس

و شاخھ ھای متعدد آن (القاعده در افغانستان و پاکستان، 

، »AQMIاکمی «القاعده در یمن، القاعده در مغرب 

القاعده در کشورھای آسیائی (اندونزی و غیره)؛ گروه 

(بوکوحرام) شباب در  ھای اسالمی مسلح در نیجریھ

دولت «اق کھ بعدا بھ سازمان سومالی؛ القاعدۀ عر

و سپس بھ داعش تبدیل شد؛ القاعده در » اسالمی عراق

 سوریھ (النصره) و غیره. 

برخی از کتاب ھای سید قطب توسط روحانیان پان  -)5(

اسالمیست کھ برخی از آنان بھ مقامات بسیار باال در 

رژیم جمھوری اسالمی رسیدند بھ فارسی ترجمھ شده 

» فی ظالل القرآن«و » قلمرو اسالمآینده در «است: 

، تفسیر در ھشت جلد) ترجمۀ سید علی »در سایۀ قرآن(«

ترجمۀ » ویژگی ھای ایدئولوژی اسالمی«خامنھ ای؛ 

ترجمۀ سید ھادی » ما چھ می گوئیم«محمد خامنھ ای؛ 

ترجمۀ محمد » عدالت اجتماعی در اسالم«خسروشاھی، 

 علی گرامی و سید ھادی خسروشاھی

 ، كھ»اسالمیجماعت «و حزب دودی مو -)6(

غیر ) را حزبی لیگ سراسر ھند (مسلممسلمانان جامعھ 

د، داشتن اعتراضعملكرد آن  نحوهدانستند و بھ میدینی 

و  حزباین میان در آغاز خود را از درگیری ھای 

ھندوھا بود، كنار كشیدند. در سلطھ ، كھ كنگرهحزب 

ز ایكی  بھای حاشیھ از حزبیتدریج  بھ اسالمیجماعت 

شد و در  بدلپاكستان سیاسی احزاب ترین مھم 

ضیاء از زمان  ویژه ، بھپاكستان سیاسیرویدادھای 

 . اینكاستبھ بعد بسیار تأثیرگذار بوده  الحق

 و كراچی ویژه ، بھدر سراسر پاكستان اسالمیجماعت 

سرحد، نفوذ در ایالت قبایلی ق پیشاور و مناط

و  تأثیرگذار استامور سیاسی  دارد و در تمامبسیاری 

 درگرایی  رشد بیشتر اسالمرا برای  امر زمینھ ھمین

 بھبازگشت خواھان مودودی  است. كرده فراھمپاكستان 

بود و  راستین و اسالماسالمی سنّت ھای 

، در متمدن دینی عنوان، بھ ماسالكھ داشت عقیده 

موجود بر موانع مسلمانان می شود كھ موفق صورتی 

بردارند را از میان  اسالمیو سّنت رشد فرھنگ  سر راه

میسر نمی شود. قرآن بھ كار جز با بازگشت  و این
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باشد و اسالمی ایمان  سیاست ھا باید در جھت

 تواند حالّلمی» اسالمیدولت «تأسیس 

/ 1327در اسفند  باشد.مسلمانان مشكالت تمام 

 رسیددولت تصویب  بھ» قرارداد مقاصد«، 1949مارس

قرار گیرد. پاكستان اساسی قانون تا مبنای 

شد و  خدا شناختھ از آن، حاكمیت قانوناین براساس 

می شد. و شریعت قرآن  طبقبایست می قوانینتمام 

 ھب مودودیبرای بزرگی پیروزی  قانوناین صویب ت

 بود جامعھمكلف جمھوری آمد. رئیس شمارمی

كند و بازسازی اسالمی  قوانینرا براساس مسلمانان 

و ن قرآاسالمی  با قوانیندر مخالفت قانونی نگذارد ھیچ 

بود  موظف جمھوریاجرا شود. رئیس  سنّت

ا در رالزم  اسالمیھای دھد تا توصیھكیل تشكمیسیونی 

 18/ 1334اسفند  28اختیار او قرار دھد. در 

كرد درخواست ، مودودی 1956مارس

شود. تشكیل جماعت اسالمی شورای مجلس جلسھ كھ 

در اساسی قانون تصویب  ، خواھانجلسھدر این وی 

 ونقاناین  می،اسال، جماعت ترتیباین شورا گردید. بھ 

، در 1973/ش 1352. در شناخترسمیت را بھ اساسی 

 كشور بھاین ، عنوان جدید پاكستاناساسی قانون 

 تغییر یافت. پاكستاناسالمی جمھوری 
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 سھراب شباھنگ 

 1393شھریور و مھر 

درج شده  35بخش اول این مقالھ در خیزش شمارۀ [

 ]است.

 2بخش 

 طبقاتی جامعۀ ایران ساختار
آنچھ در مورد طبقات مختلف جامعۀ سرمایھ داری گفتیم 

و مبنای روش ما در مورد محاسبۀ وزن نسبی طبقات 

جامعۀ آمریکا قرار گرفت، در خطوط کلی خود در مورد 

ایران نیز صادق است. یعنی در جامعۀ سرمایھ داری 

 یایران نیز طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایھ دار طبقات اصل

جامعھ را تشکیل می دھند و برای توصیف کامل جامعۀ 

ایران و ترکیب طبقاتی آن باید وزن و جایگاه خرده 

بورژوازی (شھر و روستا) و زمینداران را نیز در این 

جامعھ تعیین کرد. طبیعتا وزن نسبی طبقات از نظر 

اجتماعی و  –جمعیت نگاری و نیز بھ لحاظ اقتصادی 

 ختلف سرمایھ داری متفاوت اند. سیاسی در کشورھای م

 طبقۀ کارگر ایران
برای محاسبۀ جمعیت کارگراِن مزدی ایران، داده ھای 

از انتشارات » 1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار «

الف:  3مرکز آمار ایران بھ طور مشخص جدول شمارۀ 

ھای تر برحسب جنس، گروهسالھ و بیش 10شاغالن «

 ، را مبنای بررسی»غلیعمدۀ شغلی بھ تفکیک وضع ش

قرار می دھیم. سپس برای محاسبۀ دقیق تر جمعیت 

کارگران مزدی از دیگر داده ھای ھمین منبع  یعنی 

ھای تر برحسب جنس، گروهسالھ و بیش 10شاغالن «

نیز  و» عمدۀ فعالیت اقتصادی بھ تفکیک وضع شغلی

داده ھای وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و صندوق 
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می اندازیم:الف  3اجتماعی استفاده می کنیم. نخست نظری بھ جدول تأمین 

 

 (ھزار نفر)ھای عمدۀ شغلی بھ تفکیک وضع شغلی  تر برحسب جنس، گروهسالھ و بیش 10شاغالن   الف  3جدول 
 بخش خصوصي کل گروه ھای عمده شغلی

مزد و حقوق 
بگیران 
بخش 
 عمومي

 جمع

كاركنان  كارفرمایان
 مستقل

مزد و 
وق حق

 بگیران

كاركنان 
فامیلي 

 بدون مزد

مزد و حقوق 

بگیران 

 تعاونی

 3564 20 1377 7969 6766 814 16946 20510 مرد و زن
قانونگذاران، مقامات 
 عالی رتبھ و مدیران 

523 300 152 38 106 2 1 224 

 1142 1 1 472 95 25 593 1736 متخصصان
 386 3 6 394 209 21 633 1019 ھا و دستیارانتكنیسین

كارمندان امور اداری و 
 533 3 4 437 21 5 472 1005 دفتری

كاركنان خدماتی ، 
فروشندگان فروشگاه ھا 

 و بازارھا
2682 2477 133 1395 830 116 3 205 

كاركنان ماھر 
كشاورزی، جنگلداری 

 و ماھیگیری
3183 3166 163 1889 201 910 4 17 

صنعتگران و كاركنان 
9386 مشاغل مربوط  3732 273 1400 1900 158 1 138 

متصدیان (اپراتورھا ) 
ماشین آالت و 

ھا، مونتاژكارھا دستگاه
 و رانندگان وسایل نقلیھ 

2557 2362 29 1263 1048 20 2 195 

 234 2 159 2578 455 13 3208 3442 كارگران ساده
 0 490 0 - 2 0 2 492 سایر و اظھار نشده

کل جمعیت مزد و حقوق  1390طبق این جدول، در سال 

ھزار نفر و کل مزد و  7969بگیران بخش خصوصی 

ھزار نفر و کل مزد  3564حقوق بگیران بخش عمومی 

ھزار نفر بودند.  20و حقوق بگیران بخش تعاونی حدود 

 11ھزار نفر ( 11553یعنی در این سال در مجموع 

ھزار نفر) مزد و حقوق بگیر وجود داشتھ  553میلیون و 

ھزار نفر از مزد و حقوق  106طبق ھمین جدول  است.

ھزار نفر از مزد و  224بگیران بخش خصوصی، 

نفر از مزد  1000حقوق بگیران بخش عمومی و حدود 

قانونگذاران، مقامات «و حقوق بگیران بخش تعاونی را 

تشکیل می دادند کھ آنھا را نباید » عالی رتبھ و مدیران

 جزء طبقۀ کارگر بھ حساب آورد.

، کل جمعیت مزد و حقوق بگیر 1390بدین سان در سال  

قانونگذاران، «بخش ھای خصوصی و عمومی بدون 

 106) - 11553برابر » مقامات عالی رتبھ و مدیران

 222میلیون و  11ھزار نفر یا  11222 = (1+ 224 +

 ھزار نفر بود.  

حال برای تعیین جمعیت کارگران باید جمعیت کل 

ارتش، پاسدار، نیروھای انتظامی، نیروھای مسلح (

ھزار نفر کھ در  11222بسیج و غیره) را نیز از رقم 

 باال بھ دست آوردیم کم کنیم.

در آمارھای رسمی، جمعیِت کل نیروھای مسلح را نمی 

ایر گلوبال ف توان پیدا کرد. در برخی منابع خارجی مانند 

   ) /http://www.globalfirepower.com( پاور

داده ھائی در مورد نیروھای مسلح ایران وجود دارد کھ 
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دقیق، بھ روز و کامل نیستند. از این رو باید بھ دنبال داده 

ھای منابع داخلی کھ ممکن است بھ طور غیر مستقیم 

حاوی اطالعات کامل تری در زمینۀ جمعیت کل 

ت. ما بر اساس یک بررسی غیر نیروھای مسلح باشند رف

ھزار  55میلیون و  1ھزار نفر ( 1055مستقیم، رقم  

نفر) را برای کل نیروھای مسلح (ارتش، پاسدار، 

نیروھای انتظامی و بسیجی استخدامی) بھ دست آورده 

 )11ایم.(

ھزار نفر جمعیت نیروھای مسلح از  1055با کم کردن  

ن مدیران و ھزار نفر مزد و حقوق بگیر بدو 11222

جمعیت کل مزد مقامات عالی کھ در باال محاسبھ کردیم 

و حقوق بگیران بدون مدیران و مقامات عالی و بدون 

 11222– برابر  1390افراد نیروھای مسلح در سال 

. این رقم، یعنی ھزار نفرخواھد شد 10167 = 1055

کارگران ھزار نفر را می توان تعداد  167میلیون و  10

ل رشتھ ھای مختلف صنعتی، کشاورزی و در ک شاغل

خدمات (بدون مدیران و مقامات عالی رتبھ و بدون 

 ).12دانست ( 1390نیروھای مسلح) در سال 

را کھ طبق  1390اگر جمعیت کارگران بیکار در سال  

ھزار  2878، »1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار «

نفر اعالم شده بھ عدۀ کارگران شاغل بیافزائیم کل 

بھ  1390در سال» جمعیت فعال اقتصادی کارگری«

 13045 =دست خواھد آمد کھ برابر خواھد بود با: 

 )13ھزار نفر. ( + 10167 2878

با توجھ بھ اینکھ کل جمعیت اقتصادی فعال ایران در سال 

 388میلیون و  23ھزار نفر (  23388برابر 1390

جمعیت اقتصادی فعال «ھزار نفر) بود، نسبت 

در سال » کل جمعیت اقتصادی فعال«بھ » کارگری

13045  =0.558بھ  1390
23388

بھ می رسید.  %55.8و یا  

اکثریت  1390عبارت دیگر، کارگران مزدی در سال 

 .مطلق جمعیت فعال اقتصادی کشور را تشکیل می دادند

ھزار نفر کارگر با اعضای  13045این  1390در سال 

میلیون نفر یا  42تا  40خانواده ھایشان جمعیتی بین 

کل جمعیت کشور را دربر می گرفتند. در  %56تقریبا 

، جمعیت طبقۀ کارگر، در معنی وسیع 1390سال 

اجتماعی آن، از این ھم بیشتر بوده است زیرا ما 

کارگران بازنشستۀ صندوق تأمین اجتماعی و صندوق 

بازنشستگی دولتی و کارگران از کار افتاده و کارگرانی 

یچ صندوق تأمین اجتماعی مستمری نمی گیرند کھ از ھ

را بھ حساب نیاورده ایم. با در نظر گرفتن این موارد 

 %60بھ بیش از  1390جمعیت کل طبقۀ کارگر در سال 

 می رسید. 1390جمعیت کشور در سال 

جدول زیر توزیع تقریبی کارگراِن مزدی را برحسب 

می  ناجتماعی نشا –رشتھ ھای مختلف فعالیت اقتصادی 

 دھد.

در ایران در » اشرافیت کارگری«براساس تخمین ما، 

ھزار نفر از کل  500جمعیتی در حدود  1390سال 

 جمعیت کارگران شاغل را تشکیل می داد.

 

 

 

 

 

 (ھزار نفر)                 جمعیت کارگران شاغل در رشتھ ھای مختلف فعالیت اقتصادی و اجتماعی       ب      3جدول 
رشتۀ 

 فعالیت

کشاورزی، 

شکار، 

جنگلداری و 

 شیالت،

صنعت، 

معدن، آب و 

 برق و گاز

حمل و  ساختمان

 نقل

عمده 

فروشی، 

خرده 

فروشی و 

 تعمیرات

بھداشت و  آموزش

مددکاری 

 اجتماعی

مستغالت، 

اجاره و 

فعالیتھای کسب 

 و کار

بانک ھا و 

مؤسسات 

 مالی

ھتل و 

 رستوران

خدمات 

عمومی و 

 شخصی

 466 148 222 430 496 1195 1048 813 2354 2593 648 تعداد 

 4.6 1.4 2.2 4.2 4.7 11.4 10.0 7.8 22.5 24.8 6.4 درصد
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 طبقۀ سرمایھ دار ایران
صاحبان سرمایھ نھ تنھا  طبقۀ سرمایھ دارمنظور ما از 

ھای تولیدی و تجاری و بانکی بلکھ کلیۀ کسانی است کھ 

روی کار در امر تخصیص و ادارۀ سرمایھ ھا و نی

متناظر آنھا قدرت تصمیم گیری دارند و بھ خاطر چنین 

موقعیتی می توانند ارزش اضافی کارگران را بھ 

صورت سود بنگاه یا حق السھم سرمایھ شان و یا در 

شکل حقوق و پاداش ھای گزاف و غیره تصاحب کنند. 

بھ بیان دیگر، طبقۀ سرمایھ دار عالوه برصاحبان 

تی، تجاری و بانکی، خصوصی سرمایھ ھای صنع

مدیران عالی رتبۀ بنگاه ھای خصوصی و عمومی و نھاد 

ھای اقتصادی وابستھ بھ ولی فقیھ و مؤسسات مذھبی را 

نیز در بر می گیرد. افزون بر آن مدیران و مقامات باالی 

نظامی و غیر نظامی ادارات و مؤسسات دولتی و 

 انیعمومی اعم از روحانی و غیر روحانی یعنی تمام کس

کھ بھ لحاظ سیاسی، اداری و قضائی قدرت تصمیم گیری 

و تدوین و تصویب قوانین و مقررات و اجرای آن را 

 دارند جزء طبقۀ سرمایھ دار بھ حساب می آیند.

برخی از جامعھ شناسان کھ خود را مارکسیست یا دست 

کم طرفدار تحلیل ساختار طبقاتی جامعھ بر اساس روش 

سیاسی مارکسی  –اجتماعی  –درک اقتصادی  مارکس و

از طبقات می دانند، مدیران عالی رتبھ را جزء طبقۀ 

سرمایھ دار بھ حساب نمی آورند (مانند اریک. ُالین. 

رایت جامعھ شناس آمریکائی). آنھا قبول دارند کھ حقوق 

و مزایای دریافتی مدیران عالی رتبھ بسیار بیشتر از 

افھ دریافتی ھای کاری است کھ انجام می دھند و این اض

آنھا از محل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران 

تأمین می شود، اما چون این مدیران رسما مالک وسایل 

تولید نیستند (ھرچند شمار روز افزونی از آنھا مقدار 

قابل توجھی سھام نیز دارند)، آنھا را سرمایھ دار بھ 

ر دحساب نمی آورند. ما براساس تعریفی کھ از طبقات 

آغاز این نوشتھ ارائھ دادیم و تحلیل خود را بر آن استوار 

کردیم، جایگاه افراد در سازمان اجتماعی تولید و از 

جملھ تقسیم کار اجتماعی (کار فکری و بدنی، تصمیم 

گیری و اجرا و غیره)، نحوۀ روابط افراد با وسایل تولید، 

ن یقدرت تخصیص منابع و غیره را مبنا قرار دادیم. با ا

ترتیب، مدیران عالی رتبھ جانشین مالکان وسایل تولید 

یا سرمایھ داران (یا در مواردی زمینداران) ھستند و تا 

آنجا کھ بھ رابطھ شان با نیروی کار، وسایل تولید، 

تخصیص منابع و حتی تقسیم سود، رابطھ با سرمایھ 

داران و مدیران دیگر، رابطھ با دولت و غیره مربوط 

یران عالی رتبھ درست مانند خود مالک می شود، مد

از او تا آنجا کھ بھ » بھتر«وسایل تولید (و حتی غالبا 

حفظ و گسترش سرمایھ مربوط می شود) عمل می کنند. 

م یا تجس سرمایۀ شخصیت یافتھمارکس سرمایھ دار را 

سرمایھ می داند، بھ این اعتبار مدیر بنگاه سرمایھ داری 

و حتی بھ نحوی کارآ تر از او، نیز مانند سرمایھ دار، 

را در جامعۀ سرمایھ » سرمایۀ شخصیت یافتھ«نقش 

 داری ایفا می کنند.

مدیران عالی رتبۀ بنگاه ھای دولتی نقشی مشابھ مدیران 

بنگاه ھای خصوصی بازی می کنند و تقریبا در تمام 

کشورھا گاه در بخش دولتی و گاه در بخش خصوصی 

اشتغال دارند. سرمایۀ  رمایھخدمت بھ سبھ انجام وظیفۀ 

دولتی، مانند کل دستگاه دولتی، در خدمت کل طبقۀ 

سرمایھ دار است و مدیران بخش ھای مختلف سرمایۀ 

دولتی نیز، مانند مدیران عالی رتبۀ خصوصی و مانند 

سرمایھ داران خصوصی، چیزی جز سرمایۀ شخصیت 

یافتھ نیستند. سھم روز افزونی کھ مدیران عالی رتبۀ 

خصوصی و دولتی از ارزش اضافی کارگران می برند 

ناشی از جایگاه آنھا در سازمان اجتماعی تولید و سازمان 

عمومی سرمایھ است. برای بررسی موقعیت طبقاتی 

گروه ھا و افراد باید جایگاه و نقش آنھا را نھ تنھا در 

درون روابط مستقیمی کھ در چارچوبش عمل می کنند 

ر ارتباط این روابط و این عمل با بلکھ افزون بر آن د

چارچوب کلی روابط تولیدی و طبقاتی اجتماعی  مورد 

مطالعھ قرار داد. این امر در مورد نھادھای غیر 

اقتصادی، مانند نھادھای سیاسی، حقوقی و بھ ویژه 
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ساختار دولتی حاکم بر جامعھ صادق است. مارکس و 

قوۀ «می نویسند:  مانیفست حزب کمونیستانگلس در 

مجریۀ دولت مدرن چیزی جز کمیتۀ ادارۀ امور عاِم کل 

این حکم را در مورد قوۀ ». بورژوازی نیست

قانونگذاری و قوۀ قضائی ھم می توان تعمیم داد. طبقھ 

صرفا مفھومی اقتصادی نیست بلکھ مفھومی اقتصادی، 

 اجتماعی، سیاسی و فرھنگی است.

اران و مدیران بنا بر آنچھ گفتھ شد ما نھ تنھا سرمایھ د

عالی بنگاه ھای خصوصی بلکھ مدیران عالی بنگاه ھای 

عمومی و مقامات باالی اجرائی (اداری و نظامی)، 

قضائی و قانونگذاری را جزء طبقۀ سرمایھ دار می 

 دانیم.

برای محاسبۀ شمار تقریبی اعضای طبقۀ سرمایھ دار در 

 -نتایج آمارگیری نیروی کار «ایران می توان جدول 

 را مبنای بررسی قرار داد.»  1390

قانونگذاران، مقامات «در این جدول، یک سطر یعنی 

، »کارفرمایان«و یک ستون یعنی » عالی رتبھ و مدیران

حاوی بخش بسیار مھمی از اطالعات مورد نیاز ما برای 

محاسبۀ جمعیت طبقۀ سرمایھ دار یا بورژوازی در ایران 

کراری و اطالعات است. روشن است کھ باید اطالعات ت

نامربوط را حذف کرد. مجموع جمعیت ھای سطر 

، و ستون »قانونگذاران، مقامات عالی رتبھ و مدیران«

بھ شرط آنکھ اطالعات تکراری و » کارفرمایان«

نامربوط را حذف کنیم مجموع کارفرمایان، مقامات 

عالی رتبھ و مدیران (و یا بخش اعظم آنھا) را بھ ما 

 خواھد داد. 

قانونگذاران، مقامات عالی «جمعیت متناظر با سطر از 

ھزار نفر را در بر می گیرد  523کھ » رتبھ و مدیران

ھزار نفر کارکن  2و » کارکن مستقل«ھزار  38رقم 

فامیلی بدون مزد را کم می کنیم چون اینھا جزء طبقۀ 

 سرمایھ دار نیستند.

قانونگذاران، مقامات «جمعیت  1390در نتیجھ در سال  

کھ کارکن مستقل و کارکن فامیلی » عالی رتبھ و مدیرانی

ھزار  483 = (2 + 38) – 523بدون مزد نبودند، برابر 

ھزار نفری کھ  483نفر بھ دست می آید. در این سال از 

ھزار نفر مدیران و بوروکرات ھای  331حساب کردیم، 

تراز باالی بخش ھای دولتی و شبھ دولتی و خصوصی 

بخشی از کارفرمایان بخش خصوصی  ھزار نفر 152و 

ھزار  483را تشکیل می دادند. اگر بخواھیم این جمعیت 

نفری را برحسب بخش خصوصی و عمومی تفکیک 

مجموع  1390کنیم، مالحظھ خواھیم کرد کھ در سال 

ھزار  224ھزار نفر از آنان بھ بخش خصوصی و  259

 نفرشان بھ بخش عمومی تعلق داشتند. 

قیۀ جمعیت کارفرمایان سرمایھ دار را حال می کوشیم ب

کھ در رقم باال منظور نشده اند حساب می کنیم. طبق 

تعداد کل » 1390 -نتایج آمارگیری کار «جدول 

کارفرمایان برحسب گروه ھای مختلف شغلی جمعیتی 

ھزار نفر را تشکیل می داده است. از این  814معادل 

از نظر مرکز  ھزار نفر را (کھ 152ھزار نفر، قبال  814

آمار در زمرۀ مدیران و مقامات عالی رتبھ آمده بودند) 

 حساب کرده ایم.

 = 152-814 اکنون ببینیم از بقیۀ کارفرمایان یعنی از 

ھزار کارفرما (کھ قاعدتا کارفرماھای کوچک و 662

متوسط بوده اند) چھ تعدادشان را می توان بورژوا و چھ 

ما فرض می کنیم  تعداد را خرده بورژوا تلقی کرد.

شاغل را بتوان خرده  4صاحبان کارگاه ھای با کمتر از

شاغل با  3یا  2، 1بورژوا نامید. (کارگاه ھای دارای 

این فرض در نظر گرفتھ شده اند کھ در چنین کارگاه 

ھائی عموما خود صاحب کارگاه ھم کار می کند و کار 

 خود او برای گذران زندگیش الزم است، یعنی تنھا با

استثمار یک یا دو کارگری کھ در استخدام دارد قادر بھ 

زندگی نیست. البتھ در مواردی ممکن است تعداد 

نفر باشند و در مواردی حتی استثمار یک  4کارگران او 

کارگر ھم او را از کارکردن معاف کند. از سوی دیگر 

نفره و باالتر  10نفره یا حتی  5کارفرمای یک کارگاه 

و نھ تنھا کار سازماندھی و  –ارکند ھم ممکن است ک

ادارۀ کارگاه. اما بھ رغم اینکھ کار می کند او را سرمایھ 

دار می نامیم زیرا بدون کارکردن و با استخدام یک مدیر 
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برای سازماندھی و ادارۀ کارگاھش، یعنی صرفا از 

طریق استثمار کارگران کارگاھش، نیز می تواند زندگی 

شد. نکتۀ دیگر اینکھ در مقیاس کمابیش مرفھی داشتھ با

کارگاه ھای کوچک مرز بین خرده بورژوای مرفھ و 

سرمایھ دار کوچک عبور پذیر است و گذار از یکی بھ 

 662دیگری نسبتا بھ آسانی صورت می گیرد.) اگر از 

ھزار کارفرما جمعیت کارفرماھای کارگاه ھای دارای 

 رمایھ دارشاغل را کم کنیم بقیھ را می توان س 3و  2، 1

ھزار نفری باال افزود تا  483تلقی کرد و بھ جمعیت 

جمعیت کل بورژوازی ایران (اعم از کارفرمایان و 

مدیران بخش خصوصی و مدیران بخش ھای عمومی و 

مقامات باالی سیاسی و اداری) بھ دست آید. تعداد 

در  1390نفر در سال  3تا  1کارفرمایان کارگاه ھای 

ی دانیم کھ کارگاه ھایشان اکثریت دسترس نیست، اما م

عظیم کارگاه ھای کوچک را تشکیل می دھند. در 

، نتایج 1381سرشماری عمومی کارگاھی سال «
 1از انتشارات مرکز آمار، کارگاه ھای دارای» تفصیلی

کل کارگاه را دربر می گرفتند.  %85.52کارکن  3تا 

ھم برای  1390فرض می کنیم کھ این نسبت در سال 

گاه ھا و ھم جمعیت کارفرمایان واحدھای کوچک کار

برقرار باشد. براساس این فرض می توان گفت کھ از 

صاحب  %15حدود  1390ھزار کارفرما در سال  662

کارکن بھ باال بوده اند کھ آنھا را  4کارگاه ھای دارای 

 662جمعیت  %15سرمایھ دار بھ حساب آورده ایم. 

ھزار  562ر می شود و ھزار نف 100ھزار نفری تقریبا 

 3تا  1کارفرمای باقی مانده را کھ صاحب کارگاه ھای 

کارکن غیر از صاحب  2تا  1نفر شاغل (یعنی دارای 

کارگاه) ھستند می توان خرده بورژوا بھ حساب آورد. 

ر د جمعیت بورژوازی ایراندر نتیجھ می توان گفت کھ 

ا ھزار نفر و یا ب 583 = 100+ 483معادل  1390سال 

ھزار  600تا  550توجھ بھ خطای محاسباتی رقمی بین 

جمعیت فعال  %2.5نفر بوده است. این جمعیت حدود 

اقتصادی کشور بود و بورژواھا با خانواده ھایشان 

میلیون نفر را تشکیل می دادند.  2تا  1.5جمعیتی بین 

 20از 1390ایران در سال  بورژوازی بزرگجمعیت 

تجاوز نمی کرد یعنی  رژواکل طبقۀ بوجمعیت  %25تا 

ھزار بورژوای بزرگ از کل جمعیت  150تا  110بین 

فعال اقتصادی کشور بود کھ با خانواده ھایشان جمعیتی 

 ھزارنفر را تشکیل می داد. 500تا  350بین 

محاسبۀ تقریبی جمعیت زمینداران بزرگ
سالنامۀ منتشر شده در  –طبق داده ھای مرکزآمار ایران 

در ایران  1382در سال  )،1391( رآماری کشو

بھره برداری کشاورزی وجود داشتھ کھ بھ  4332423

 صورت زیرطبقھ بندی شده اند:

o 3471972  خانوار معمولی بھره بردار س���اکن

خانوار از آنھا ص���احب  2669660روس���تا کھ 

 خانوار بی زمین.  802312زمین بوده اند و

o  816104  12382بھره بردار غیرس�����اکن کھ 

 د از آنھا بی زمین بوده اند.واح

o 36239  خ���انوار معمولی غیر س���������اکن ک���ھ

 خانوار آنھا بی زمین بوده اند. 36236

از کل  1382طبق داده ھای باال می بینیم کھ درسال 

خانوار یعنی  231280خانوارھای معمولی بھره بردار

در صد آنھا بی زمین بوده اند. اعضای کارکن این  23.1

 1.5(کھ رقمی در حدود دست کم  خانوارھای بی زمین

میلیون را تشکیل می دادند) یا بھ صورت کارگر 

کشاورزی در واحدھای بزرگ کشاورزی یا بھ صورت 

کارگر فصلی برای زمینداران بزرگ و بورژوازی 

دھقانی و دھقانان مرفھ اشتغال داشتند و یا اینکھ قطعھ 

ی زمینی از زمینداران بزرگ یا دھقانان مرفھ اجاره م

 )14کردند.(

جدول زیر توزیع زمین ھای زراعی زیر کشت برحسب 

بھره برداری مختلف را نشان می دھد. این جدول 
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سالنامۀ  4-6براساس داده ھای کشاورزی در جدول 

تنظیم شده اما داده ھا مربوط بھ سال  1391آماری 

ھستند و داده ھای جدیدتری در این زمینھ در  1382

 دسترس نیستند.

جدول نھ تمام زمین ھای کشاورزی بلکھ تنھا  در این

زمین ھای زیر کشت محصوالت زراعی ساالنھ بر 

حسب بھره برداری ھا بھ حساب آمده اند و باغ ھا و 

قلمستان ھا و نیز زمین ھای آیش منظور نشده اند. 

بنابراین طبیعی است کھ این جدول  کل بھره برداری ھا 

را  1382ال و کل جمعیت شاغل در کشاورزی در س

آنھا را شامل می شود.  %65دربر نمی گیرد اما حدود 

از این نظر نسبت ھای محاسبھ شده با تقریب خوبی برای 

 کل جمعیت کشاورزی قابل تعمیم ھستند.

 

 )4(جدول  توزیع زمین ھای زراعی زیر کشت بر حسب بھره برداری مختلف
 

را مالحظھ کنید) 15(* پانوشت 

کشت محصوالت ساالنۀ  تعداد کل بھره برداری ھای زیر

واحد بوده  2639486برابر  1382زراعی در سال 

است. این رقم بھ معنی کل خانوارھای دھقانی و یا کل 

فعاالن در کشاورزی نیست. در داده ھای فوق جمعیت 

دھقانان بی زمین در نظر گرفتھ نشده است و جمعیت 

کارکنان فامیلی بدون مزد نیز بھ حساب نیامده است. 

تر، در بررسی وضعیت خرده بورژوازی، بھ  پائین

 خواھیم پرداخت. 1390جمعیت دھقانی در سال 

منظور ما در اینجا بھ دست آوردن تخمینی در مورد 

تعداد زمینداران بزرگ کشاورزی در جامعۀ سرمایھ 

داری ایران است یعنی کسانی کھ یا بھره برداری ھای 

ه می دھند بزرگ خود را بھ کشاورزان سرمایھ دار اجار

و یا خود با استخدام کارگر کشاورزی فصلی یا دائمی 

بھره برداری ھای کشاورزی شان را اداره می کنند. این 

ھکتار  20دو گروه اساسا در بھره برداری ھای باالتر از 

ھکتار تا کمتر  20یافت می شوند کھ آنھا را بھ دو دستۀ 

کتار ھ 35ھکتار و بھره برداری ھای باالتر از  35از 

  105398تقسیم کرده ایم. در میان دستۀ اول کھ شامل 

 اال بھره برداری ھائی کھ در آنھابھره برداری است احتم

 صاحب زمین خود و خانواده اش با استخدام کارگران 

فصلی یا دائمی بھ کار کشاورزی مشغولند بیشترند. دستۀ 

دوم شامل بھره برداری ھائی است کھ صاحبان آنھا 

ت اشخاص حقیقی یا حقوقی (مانند شرکت ھای ممکن اس

بزرگ کشاورزی و یا کشت و صنعت ھای متعلق بھ 

دولت، بنیادھا، آستان قدس رضوی و دیگر مؤسسات 

مذھبی، ستاد اجرائی فرمان امام، سپاه پاسداران، ارتش 

و مؤسسات وابستھ بھ آن، موقوفات و یا زمین ھا، 

خصوصی مؤسسات و امالک کشاورزی مالکان بزرگ 

شمار کل بھره  مساحت کل ھربھره برداری 

 برداری ھا

کل مساحت زمین زیر   درصد

 کشت (ھکتار)

 درصد

 19.7 2292403 65.7 1735532 ھکتار 5کمتر از  دھقانان فقیر (*)

 19.5 2271691 17.4 459339 ھکتار 10ھکتارتا کمتر از 5 دھقانان متوسط

 22.1 2576157 10.7 281900 ھکتار 20ھکتار تا کمتر از  10 دھقانان ثروتمند

 بورژوازی دھقانی و

 زمینداران متوسط 

 15.2 1767876 4 105398 ھکتار 35ھکتار تا کمتر از  20

زمینداران بزرگ و 

سرمایھ داران کشاورزی 

 حقیقی یا حقوقی 

 23.5 2738900 2.2 57316 ھکتار 35باالتر از 

 100 11647027 100 2639486  کل
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غیر از اینھائی کھ ذکر شد) باشند. طبق داده ھای مرکز 

تعداد کل شرکت ھای رسمی  1382آمار ایران در سال 

واحد بوده کھ  8107و مؤسسات عمومی کشاورزی 

واحد آن شرکت ھای بدون زمین بوده اند. در مورد  763

مساحت کل زمین ھای کشاورزی متعلق بھ این شرکت 

 آماری در دست نداریم. ھا و مؤسسات عمومی، 

 35طبق جدول باال عدۀ کل بھره برداری ھای باالتر از 

شخص حقیقی یا  57316برابر  1382ھکتار در سال 

حقوقی بود کھ نزدیک دو میلیون و ھفتصد و سی و نھ 

 48ھزار ھکتار زمین داشتند (بھ طور متوسط حدود 

 %2.2ھکتار برای ھر بھره برداری بزرگ). آنھا تنھا 

ھره برداری ھای کشاورزی را نمایندگی می کردند اما ب

کل زمین ھای کشاورزی بودند. این  %23.5مالک 

ھزار  400شخص حقیقی یا حقوقی نزدیک  57316

ھکتار زمین بیش از کلیۀ زمین ھای متعلق بھ بیش از 

یک میلیون و ھفت صد ھزار خانوار دھقانی فقیر داشتند. 

ھکتار را در  20تر از اگر کل بھره برداری ھای باال

نظر بگیریم (کھ شامل بھره برداری ھای بورژوازی 

دھقانی و بھره برداری ھای بسیار بزرگ می شود)، این 

 162مجموعا حدود  1382بھره برداری ھا در سال 

کل بھره برداری ھای  %6.2ھزار واحد یعنی حدود 

کشاورزی را تشکیل می دادند در حالی کھ مالک 

ای زیر کشت بودند کھ تقریبا معادل کل زمین ھ 38.7%

ھزار خانوار دھقانی  300میلیون و  2زمین ھای حدود 

 فقیر و متوسط بود.

اگر عالوه بر زمین ھای زیر کشت محصوالت ساالنھ، 

زمین ھای آیش و باغ ھا و قلمستان ھا را نیز در نظر 

تعداد بھره برداری ھای با  1382بگیریم، در سال 

واحد و  59788ھکتار برابر  35مساحت بیش از 

مساحت کل زمین ھای این بھره بره برداری ھا 

میلیون ھکتار) و  4.52ھکتار (تقریبا  4517952

ھکتار بوده  75.6مساحت متوسط ھر بھره برداری 

ھکتار  35بھره برداری با مساحت باالی  59788است. 

کل بھره برداری ھای کشاورزی را تشکیل  %1.7تنھا 

در حالی کھ سھم آنھا از کل زمین ھای می دادند 

می رسید  %25.6، بھ 1382کشاورزی در سال 

(مساحت کل زمین ھای زیرکشت و آیش و باغ ھا و 

میلیون ھکتار بود). بھ عبارت  17.7قلمستان ھا تقریبا بھ 

کل زمین ھای کشاورزی  %25.6، 1382دیگر در سال 

 بھره برداری ھا تعلق داشت. %1.7تنھا بھ 

جمعیت زمینداران بزرگ (چھ آنھائی کھ  1382سال  در

خود در فعالیت کشاورزی فعال و در آن سرمایھ گذاری 

کرده بودند و چھ آنھائی کھ زمین ھایشان را اجاره داده 

بودند) در کل جمعیت فعال اقتصادی را می توان در 

تا  % 0.4ھزار نفر فرض کرد (بین  160تا  100حدود 

تصادی). البتھ بخشی از اینان (بھ جمعیت فعال اق 0.7%

 ھم زمیندار و ھم سرمایھ دارویژه زمینداران حقوقی) 

 بوده اند.

ما پائین تر بھ جایگاه اقتصادی زمینداران (روستا و 

شھر) و نقش اجاره و زمین در اقتصاد ایران خواھیم 

 پرداخت.

 خرده بورژوازی شھر و ده
یران در ا خرده بورژوازی شھریگروه ھای مختلف 

عبارتند از پیشھ وران و صنعتگران کوچک، دکان 

داران، بخش مھم صاحبان مشاغل آزاد (مانند پزشکان 

و دیگر مشاغل مربوط بھ بھداشت و درمان کھ مطب و 

محل کار خود را دارند، بخشی از وکالی دادگستری، 

رانندگان تاکسی و دیگر وسایل نقلیھ کھ صاحب وسیلۀ 

ا اجاره می کنند و مانند آنھا) و کار خود ھستند یا آن ر

نیز صاحبان کارگاه ھای کوچک کھ خود نیز کار تولیدی 

انجام می دھند و بخش وسیعی از نویسندگان، ھنرمندان، 

را  خرده بورژوازی روستاروزنامھ نگاران و غیره. 

اساسا دھقانان خرده مالک تشکیل می دھند. البتھ در 

ن و دکان داران و روستاھا نیز پیشھ وران و صنعتگرا

رانندگان اتوبوس و مینی بوس و وانت و کامیون غیره 

کھ صاحب یا شریک خودروھای شغلی خود ھستند و 

 نیز برخی مشاغل آزاد دیگر وجود دارند.
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برای محاسبۀ جمعیت کل خرده بورژوازی شھر و 

و » کارکنان مستقل«، ستون ھای 1390روستا در سال 

را کھ در باال آمده  3جدول  »کارکنان فامیلی بدون مزد«

کھ ھم از » کارکنان مستقل«در نظر می گیریم. 

کارفرمایان و ھم از مزد و حقوق بگیران متمایزند در 

 ھزار نفر و کارکنان 6766ی معادل جمعیت 1390سال 

ھزار نفر بودند. این دو دستھ  1378فامیلی بدون مزد 

ھزار  8143با جمعیتی در حدود  1390بندی کھ در سال 

نفر بخش اصلی خرده بورژوازی شھر و روستا را 

تشکیل می دادند. (از کل جمعیت کارکنان فامیلی بدون 

ھزار نفرشان در فعالیت ھای کشاورزی،  910مزد 

ھزار نفر در  158دامداری، جنگلداری و ماھی گیری، 

ھزار در فروشگاه و  116مشاغل مربوط بھ صنعت، 

 اشتغال داشتند).  بازار و بقیھ بھ کارھای دیگر

برای محاسبۀ تقریبی جمعیت خرده بورژوازی در سال 

ھزار نفری (کارکنان  8143باید بھ این جمعیت  1390

ھزار نفری کارکنان فامیلی  1378مستقل و جمعیت 

ھزار نفر صاحبان کارگاه ھای  562بدون مزد)، جمعیت 

نفری را نیز بیافزائیم. در نتیجھ جمعیت کل خرده  3تا  1

بورژوازی شھر و روستا از کل جمعیت فعال اقتصادی 

ھزار   8605 = 562 + 8143برابر با  1390در سال 

جمعیت فعال را تشکیل می داد. در  %36.8نفر بود کھ 

این سال جمعیت کل خرده بورژوازی شھر و روستا 

 27(جمعیت فعال و اعضای خانوادھایشان) حدود 

 میلیون نفر بود. 

ھزار نفری  8605این جمعیت  ، از1390در سال 

 2800کارکنان مستقل یا خرده بورژوای شھر و ده، 

ھزار نفر در کشاورزی، جنگلداری و ماھیگیری، 

نفر در فروشگاه  1511ھزار نفر در صنعت،  1558

ھزار نفر در حمل و نقل و ماشین آالت و  1283ھا، 

ھزار نفر بھ عنوان کارکنان ساده  615دستگاه ھا و 

ھ کار بوده اند (روشن است کھ ارقام فوق شامل مشغول ب

 کارکنان مزدی فعالیت ھای فوق نمی شوند).

در مورد الیھ بندی دھقانان در سال  4با توجھ بھ جدول 

و  %83، می بینیم کھ دھقانان فقیر و متوسط 1382

کل بھره برداران کشاورزی  %10.7دھقانان ثروتمند 

دھقانی و زمینداران را تشکیل می دادند. اگر بورژوازی 

بزرگ را کنار بگذاریم دھقانان فقیر و متوسط حدود 

جمعیت دھقانی را تشکیل می دادند. در سال  88%

این نسبت ھا احتماال متفاوت بوده اند ولی ما بھ  1390

خاطر نداشتن اطالعات نمی توانیم در این باره چیزی 

دی بن بگوئیم. ھمچنین تا آنجا کھ می دانیم در مورد الیھ

خرده بورژوازی شھری اطالعات دقیق و کاملی در 

دست نیست. اما با توجھ بھ دھک ھای درآمدی در سال 

با احتمال زیاد می توان گفت کھ جمعیت خرده  1390

بھ  1390بورژوازی فقیر و متوسط شھر و ده در سال 

جمعیت کل خرده  %85تا  80طور متوسط بین 

 بورژوازی را تشکیل می داده است.

در جدول گروه ھای عمدۀ شغلی جمعیت غیر ساکن 

(اساسا عشایر کوچنده) فعال نیز جزء فعاالن گروه شغلی 

کشاورزی، جنگل داری، شکار و ماھیگیری بھ حساب 

جمعیت  1387آمده اند. در سرشماری عشایر در سال، 

ھزار نفر گزارش شده است  1186کل عشایر کوچنده 

ا را رقمی در ھمین نیز جمعیت آنھ 1390کھ در سال 

 حدود می توان فرض کرد. 

از بررسی کلی جمعیت تقریبی طبقات اجتماعی ایران 

در جمعیت فعال اقتصادی کھ در باال صورت گرفت بھ 

از  1390طور خالصھ می توان گفت کھ در سال 

ھزار نفر جمعیت فعال اقتصادی کشور،  23388

خرده بورژوازی شھر  %36.8طبقۀ کارگر،  55.8%

 %2.5روستا (از جملھ دھقانان خرده مالک)، حدود  و

طبقۀ سرمایھ دار (از جملھ بورژوازی دھقانی) و حدود 

زمینداران بزرگ بوده اند. علت اینکھ مجموع  0.5%

کمتر است، این است کھ جمعیت  %100این درصدھا از 

جمعیت فعال) را در ھیچ  %4.4نیروھای مسلح (حدود 

، خرده بورژوازی، یک از جمعیت ھای کارگران

 سرمایھ داران و زمینداران بزرگ نگنجاندیم. 
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تا آنجا کھ بھ نقش و عملکرد نیروھای مسلح بھ عنوان 

یک نھاد مربوط می شود روشن است کھ اینان ابزار 

سرکوب کارگران، دھقانان و تھی دستان شھری بھ نفع 

سرمایھ داران و زمینداران و بھ طور کلی طبقات دارا و 

ارعاب و بھ اطاعت درآوردن مردم در مقابل عامل 

دولت و طبقات استثمارگرھستند ھرچند تودۀ وسیع 

اعضای آن منشأ دھقانی، خرده بورژوازی شھری یا 

کارگری داشتھ باشند. نیروھای مسلح بخش تعیین کنندۀ 

ماشین سرکوب دولتی بورژوائی اند و در طرح و اجرای 

مھم و گاه تعیین سیاست ھای بورژوازی حاکم نیز نقش 

کننده دارند و در ضمن از نظر اقتصادی ھم بخش مھمی 

از منابع و بنگاه ھا و بازارھای کاال و سرمایھ را کنترل 

 می کنند.

ممکن است گفتھ شود کھ بین تودۀ سربازان یا درجھ 

داران و افسران جزء از یک طرف و افسران باال و 

امنیتی و فرماندھان از طرف دیگر، یا بین نیروھای 

نیروھائی کھ مستقیما در سرکوب توده ھا و یا دیگر 

مأموریت ھای پلید دست دارند با نظامیان یا نیروھای 

باید فرق قایل شد و غیره. از دید ما » عادی«انتظامی 

چنین مسایلی تنھا در عرصۀ عملی و بھ ھنگام رشد 

مبارزۀ طبقاتی و در شرایطی کھ این مبارزه در درون 

نظامی و انتظامی بازتاب پیدا کند، مطرح نیروھای 

خواھند شد. طبیعی است کھ در آن شرایط طبقۀ کارگر 

و نیروھای انقالبی خواھند کوشید توده ھای سرباز را 

از فرماندھان و سردمداران رژیم جدا کنند و بھ صفوف 

خویش فراخوانند. ھمچنین طبیعی است کھ پیش از وقوع 

بلیغی، آموزشی و چنین شرایطی کار ترویجی، ت

سازماندھی در میان سربازان ضرورت می یابد. اما تا 

آنجا کھ بھ تحلیل عام طبقاتی و صف بندی طبقات در 

شرایط کنونی مربوط می شود نمی توان جدائی بالقوۀ 

سربازان از فرماندھان و افسران عالی رتبھ را امری 

مفروض و بالفعل دانست. در شرایط کنونی بخش ھای 

ون نیروھای مسلح نظامی و انتظامی ابزار گوناگ

سرکوب کارگران و دیگر توده ھای زحمتکش و اکثریت 

قاطع مردم بھ نفع طبقات استثمارگرند و در صف طبقاتی 

بین طبقات ستمگر و زیر ستم، ابزار دست طبقات 

 ستمگر و استثمارگرند.

 اوباش یا لومپن ھا
و افرادی منظور از اوباش یا لومپن ھا تمام گروه ھا 

ھستند کھ بھ دالیل گوناگون اقتصادی، اجتماعی یا 

شخصی از طبقات اجتماعی موجود برکنده و فرو رانده 

شده اند. اوباش بھ طور کلی شامل دزدان و کاله 

برداران، باج خورھا و تلکھ گیران، قوادان، چاقوکشان، 

قاچاقچیان مواد مخدر، اعضای دستھ ھای مختلف 

 افتھ، گدایان و غیره می شوند.تبھکاری سازمان ی

منشأ اوباش ممکن است از ھر طبقۀ اجتماعی باشد اما 

اکثر آنھا از طبقات پائین جامعھ بیرون می آیند. دیدیم کھ 

تجزیۀ طبقاتی یکی از روند ھای مھم در جامعۀ سرمایھ 

داری است. در این رونِد تجزیھ، ھمواره مقداری 

افرادی وجود دارند وجود دارد، یعنی ھمواره » اتالف«

کھ در ھیچ طبقھ یا الیۀ اجتماعی قدیمی یا تازه بھ وجود 

 -آمده جائی پیدا نمی کنند. بحران ھای اقتصادی 

اجتماعی، بیکاری، نبود تأمین اجتماعی و کمک برای 

سر و سامان یافتن و داشتن فعالیتی عادی، فقر مادی و 

ھمی فرھنگی، جنگ ھا و درگیری ھا بخشی  از عوامل م

ھستند کھ در ایجاد و گسترش لومپن ھا در جامعھ نقش 

دارند. نبرد و حشیانھ ای کھ در جامعۀ سرمایھ داری 

برای دست یابی بھ پول و ثروت بھ ھر قیمت وجود دارد 

و عناصر ماجراجوئی کھ برای دست یابی بھ ثروت بی 

زحمت بھ ھر جنایت و پستی ای تن می دھند؛ سیاست 

ینۀ اجیر کردن چماقداران و طبقات حاکم در زم

چاقوکشان برای سرکوب مبارزات طبقات زیر ستم و یا 

کنار زدن رقیبان و غیره؛ سودھای سرشار ناشی از 

تبھکاری سازمان یافتھ کھ غالبا یک سر آن در میان 

حاکمان یا نھادھای اقتصادی و سیاسی حاکم است، نیز 

تداوم  بخش مھم دیگری از عواملی ھستند کھ در ایجاد و

اوباش یا لمپن ھا نقش دارند. جامعۀ طبقاتی و بھ ویژه 
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جامعۀ سرمایھ داری گھوارۀ پرورش اوباش یا لمپن ھا 

است. لمپن ھا، بھ ویژه اوباش سازمان یافتھ، یکی از 

ابزارھای سلطۀ سرمایھ داران در کنار ارتش و نیروھای 

 انتظامی و امنیتی رسمی ھستند.

در تمام کشورھای سرمایھ داری افزون بر اینھا، اکنون 

شاھد بنگاه ھا و شبکھ ھای اقتصادی و عرصھ ھائی از 

تولید و مبادلھ و شکل معینی از توزیع درآمدھا ھستیم کھ 

زیر کنترل اوباش یا لمپن ھا و یا دقیق تر بگوئیم رؤسای 

لمپن ھاست کھ با دستگاه دولتی،  -لمپن ھا یا بورژوا

ای جاسوسی و نیز با سرویس ھای پلیس و دستگاه ھ

تبھکاری سازمان یافتھ پیوند نزدیک دارند. فساد و 

اختالس در دستگاه حکومتی یکی دیگر از عوامل 

 گسترش شبکھ ھا و دار و دستھ ھای اوباش است.

در ایران از دیرباز دار و دستھ ھای اوباش یکی از تکیھ 

گاه ھای حکومت ھا و طبقات دارا و مقامات روحانی 

. روحانیان مھم در زمان انقالب مشروطھ، خواه بوده اند

طرفداران استبداد مانند شیخ فضل هللا نوری، مجتھد 

تبریزی، ھاشم دوه چی، آملی، امام جمعھ تھران و 

طرفداران «اصفھان و غیره، و خواه روحانیان 

مانند بھبھانی و دیگران، دار و دستۀ اوباش » مشروطھ

د بعد ھا نیز کسانی مانن طرفدار و وابستھ بھ خود داشتند.

کاشانی، خمینی و دیگر آیت هللا ھا و روحانیان پان 

اسالمیست مانند منتظری، بھشتی، خامنھ ای، 

رفسنجانی، کنی، مصباح و غیره، ضمن داشتن پایگاھی 

در میان طبقات استثمارگر و مرتجع، ھمواره دارای 

تکیھ گاه ھائی نیز در میان دار و دستھ ھای لومپن و 

 بودند.» اھل ھای محالتج«

تمام عواملی کھ ایجاد و رشد اوباش در جامعھ را تقویت 

می کند در رژیم جمھوری اسالمی ایران عمل می کنند. 

بھ ھمین جھت جمعیت وسیعی از اوباش در جامعھ وجود 

دارند کھ ھرچند رقم دقیق آن معلوم نیست اما بی تردید 

کاھش یا بھ صدھا ھزار تن می رسد و نشانی ھم از 

متوقف شدن آنھا دیده نمی شود. بخش قابل مالحظھ ای 

از اوباش یا در شبکھ ھای اقتصادی وابستھ بھ رژیم و یا 

در کنار نیروھای سرکوبگر پاسدار و ارتش و نیروھای 

امنیتی و انتظامی و بسیج و حراست ھا و غیره بھ 

 صورت جیره خواران دستگاه حاکم عمل می کنند.

مان جنگ و انقالب نیز بھ نفع این یا آن لومپن ھا در ز

دار و دستۀ ارتجاعی و ضد انقالبی وارد عمل می شوند. 

این خطر نیز وجود دارد کھ لومپن ھا در صف انقالبیان 

بھ عنوان عناصر جاسوس، آشوب افکن، ماجراجو وارد 

 شوند و بھ جنبش انقالبی لطمھ ھای بزرگی بزنند.   

 پانوشت ھا

عات مربوط بھ صندوق تأمین اجتماعی در اطال  – 11

نیروھای مسلح تعداد کل بیمھ شدگان این نیروھا را می توان 

تحلیل وضعیت موجود نحوۀ «یافت. در مقالھ ای تحت عنوان 
 »پوشش بیمھ ھای اجتماعی درایران

(منبع: 

bimeh.mcls.gov.ir/.../cf72c9b738a0463eb091a

71ddf.. ( 

» بیمھ ھای اجتماعی کشور سامانۀ بانک جامع اطالعات«

،) آمار کل »وابستھ بھ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بیمھ شدگان سازمان تأمین اجتماعی کارکنان نیروھای مسلح 

ارتش جمھوری اسالمی، سپاه پاسداران، نیروی انتظامی («

و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و سازمانھای تابع 

از پایور، پیمانی، وظیفھ، بسیجی ویژه و و وابستھ بھ آنھا اعم 

 بگیران و عائلھ تحت مستمرینیز بازنشستگان، وظیفھ

نفر اعالم شده  4800000، برابر 1390در سال  »)بگیران

نیروھای مسلح را در دست  مستمری بگیراناست. اما عدۀ کل 

نداریم تا با کم کردن آن از جمعیت کل بیمھ شدگان نیروھای 

و اعضای خانوادۀ  شاغالن نیروھای مسلحکل  مسلح، جمعیت

آنھا و در نتیجھ جمعیت کل نیروھای مسلح شاغل را بھ دست 

آوریم. برای محاسبۀ تقریبی تعداد مستمری بگیران نیروھای 

مسلح فرض می کنیم کھ نسبت آنھا بھ کل بیمھ شدگان نیروھای 

مسلح معادل نسبت مستمری بگیران مشمول صندوق بیمھ 

ماعی (مستمری بگیران غیر نظامی مشمول قانون ھای اجت

کار) بھ کل بیمھ شدگان شاغل و بازنشستھ و اعضای خانواده 

ھایشان و نیز اعضای خانواده ھای در گذشتگان منتسب بھ 

سامانۀ بانک جامع «این صندوق باشد. براساس داده ھای 
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جمعیت کل بیمھ شدگان منتسب » اطالعات بیمھ ھای کشور

، بھ 1390یمھ ھای اجتماعی تا پایان سال بھ صندوق ب

نفر آنھا مستمری  4200336نفر می رسید کھ  34776050

بگیر بوده اند. بنابراین نسبت مستمری بگیران بھ کل بیمھ 

 بوده است. %12.1شدگان صندوق بیمھ ھای اجتماعی حدود 

نسبت مستمری بگیران نیروھای مسلح بھ کل بیمھ شدگان 

است. پس  %12.1قاعدتا ھمین نیروھای مسلح نیز 

جمعیت کل مستمری بگیران نیروھای مسلح در سال 

 = %12.1×4800000 580800تقریبا برابر 1390

نفر بوده است. در نتیجھ جمعیت بیمھ شدگان شاغل 

 1390نیروھای مسلح و اعضای خانواده شان در سال 

می رسیده  4800000 580800 - 4219200 =بھ 

نفر  4سط اعضای خانوادۀ آنھا را است. اگر تعداد متو

 1390بگیریم جمعیت کل نیروھای مسلح شاغل در سال 

4219200  نفر 1054800 =بھ 
4

میلیون و  1و یا تقریبا  

ھزار نفر ) بالغ می شده است. ما  1055ھزار نفر ( 55

ھزار نفر را از کل مزد و  1055در متن باال این رقم 

کارفرمایان حقوق  حقوق بگیران، غیر از مدیران و

بگیر، کسر کرده ایم تا جمعیت کل مزد و حقوق بگیران 

عادی (غیر از کارفرماھا، مدیران و نیروھای مسلح) را 

 بھ دست آوریم.

یک روش دیگر برای تخمین کل جمعیت نیروھای مسلح 

تر برحسب سالھ و بیش 10شاغالن «توجھ بھ جدول 

ع تفکیک وضھای عمدۀ فعالیت اقتصادی بھ جنس، گروه

» 1390 - نتایج آمارگیری نیروی کار«سند » شغلی

ادارۀ امور «است. در این جدول سطری با عنوان 

وجود دارد کھ » عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی اجباری

طبیعتا شامل نیروھای مسلح در معنی وسیع کلمھ کھ در 

باال آمد می شود اما بھ عمد با اقالم دیگری درھم آمیختھ 

جمعیت کل نیروی شاغل  1390. در سال شده است

ادارۀ امور عمومی، دفاع و تأمین اجتماعی «در

ھزار  1300نفر یا تقریبا  1300187برابر » اجباری

ھزار نفر از  1227نفر یا  1227215نفر بوده است کھ 

این جمعیت در بخش دولتی شاغل بوده اند. طبیعی است 

ھزار  1227کھ نیروھای مسلح بخشی از این جمعیت

نفری بوده اند. از آنجا کھ ما شمار کسان دیگری را کھ 

ھزار نفر  1227با جمعیت نیروھای مسلح در این رقم 

اند در دست نداریم، نمی توانیم جمعیت » یک کاسھ شده«

نیروھای مسلح را بھ طور جداگانھ از این طریق بھ دست 

ھزار نفری کھ ما محاسبھ کرده  1055آوریم. اما جمعیت 

ھزار نفری کھ شامل نیروھای مسلح  1227م بھ رقم ای

بھ عالوۀ بخش دیگری از کارمندان دولتی کھ در ادارات 

یا سازمان ھای عمومی دولتی کار می کنند نزدیک است 

و این نشان  -است  %10اختالف میان آنھا کمتر از  –

 می دھد کھ محاسبۀ ما زیاد دور از واقعیت نیست.  

 گاه کنید. ن 2بھ پیوست   - 12

ھزار  2878با احتمال قوی می توان گفت کھ رقم  - 13

بھ »  1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار«نفر کھ در 

اعالم شده  1390عنوان جمعیت کارگران بیکار در سال 

بسیار کمتر از رقم واقعی بیکاران در آن سال است. علت 

اینکھ ما از رقم دیگری برای جمعیت بیکاران استفاده 

ردیم این است کھ خواستیم ھمۀ ارقام براساس داده نک

 باشد.» 1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار «ھای 

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 

کمیسیون برنامھ، بودجھ و محاسبات مجلس گزارش داد 

کھ در حال حاضر شش میلیون نیروی انسانی بیکار «

 ن نفر دیگر نیز بھ آندر کشور وجود دارد کھ ھفت میلیو

اضافھ خواھد شد. بھ گفتھ او اگر بھ ھمین منوال پیش 

میلیون  10این رقم بھ  1400انداز رود در چشم

). 1393شھریور  23 تجارت فردا،(منبع: » .رسدمی

 6جمعیت بیکاران را بھ گفتۀ ربیعی  1393اگر در سال 

این جمعیت نمی توانستھ  1390میلیون بگیریم در سال 

میلیون باشد. بھ ھر حال چھ جمعیت بیکاران  4متر از ک

میلیون یا بیشتر بگیریم یا  4معادل  1390را در سال 

 2.878 ،»1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار «طبق 

میلیون نفر فرض کنیم در نتیجھ گیری ما مبنی بر اینکھ 
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طبقۀ کارگر بزرگترین طبقۀ اجتماعی ایران است و 

ه ھایشان اکثریت جمعیت کشور را کارگران با خانواد

 تشکیل می دھند تغییری ایجاد نمی شود. 

کارگران مزدی کشاورزی در محاسبۀ جمعیت کل  - 14

طبقۀ کارگردر نظر گرفتھ شده اند. در اینجا می کوشیم 

تخمینی از کارگران کشاورزی بھ طور جداگانھ بھ دست 

» 1390 -نتایج آمارگیری نیروی کار«دھیم. طبق جدول 

کل جمعیت مزد و حقوق بگیران کشاورزی (در بخش 

نفر  591627ھای خصوصی، تعاونی و دولتی)  برابر 

بوده است کھ اگر کل مزد بگیران و حقوق بگیران 

نفر می رسد.  647781شیالت را ھم بھ آنان بیافزائیم بھ 

از این جمعیت مزد بگیران و حقوق بگیران کشاورزی، 

نفر براساس  218539 جنگلداری، شکار و شیالت،

نفر کارگر  429242ارزیابی مرکز آمار کارکن ماھر و 

سادۀ کشاورزی، جنگلداری، شکار و شیالت بوده اند. 

در این تخمین احتماال کارگران فصلی یا کارگران روز 

مزد کشاورزی در نظر گرفتھ نشده اند یا کامال ملحوظ 

 نشده اند.

کشت زمینی کھ الیھ بندی دھقانان بر حسب سطح  -15 

روی آن کار می کنند ممکن است در برخی موارد دقیق 

ھکتار  5ھکتار زمین زیر کشت گندم و  5نباشد. مثال 

زمین زیر کشت برنج، پنبھ یا سیب زمینی درآمدھای 

یکسانی ندارند و میزان نفر روز کار الزم در سال بر 

روی آنھا متفاوت است. با این ھمھ اگر ھزینھ و درآمد 

ھکتار محصوالت عمدۀ  5م مھم کشاورزی برای اقال

کشاورزی در نظر گرفتھ شود، و یا نفر روز کارالزم 

برای یک ھکتار زمین زیر کشت این محصوالت 

بررسی گردد، مالحظھ خواھد شد کھ رده بندی بھره 

برداری ھای مختلف کشاورزی و ارتباط دادن این بھره 

بھ شکلی کھ در برداری ھا با الیھ ھای مختلف دھقانی، 

توزیع زمین ھای زراعی زیر کشت بر حسب «جدول 

 بھ طور متوسط آمده، بجاست و» بھره برداری مختلف

وضعیت زندگی دھقانان را با تقریب قابل قبولی منعکس 

می کند. ارقام مربوط بھ ھزینھ و درآمد یک ھکتار 

محصول) و نفر روز  33محصوالت مھم کشاورزی (

این » ت، داشت و برداشتکاش«کار الزم برای 

محصوالت در یک ھکتار زمین زیر کشت آنھا را در 

ھزینۀ تولید محصوالت کشاورزی، سال زاعی «سند 
از انتشارات وزارت جھاد » ، جلد اول1388-1387

 کشاورزی می توان یافت.

 میانگین« 1387-1388طبق این سند در سال زراعی 

 از ھكتار یك در كشت عملیات انواع برای روز كار نفر

دیم)  و آبی از (اعم بررسی مورد زراعی محصوالت

است. با توجھ بھ اینکھ  بوده» روز كار نفر 65 با برابر

در یک خانوار کشاورزی معموال بیش از یک نفر کار 

ھکتار زمین زیرکشت  5می کنند مالحظھ می شود کھ 

(حتی اگر زمین ھای آیش را در نظر نگیریم) بھ زحمت 

انوار کافی است و بھ طریق اولی صاحبان برای یک خ

ھکتار را می توان دفقانان  5بھره برداری ھای کمتر از 

  فقیر دانست.

                                              2پیوست 

 دربارۀ کارگران فکری

برخی از تحلیل گران اجتماعی و شماری از فعاالن 

یدی و  کارگری و چپ، طبقۀ کارگر را بھ کارگران

برخی تنھا بھ کارگراِن یدِی مولد محدود می کنند. از دید 

آنان معلمان، پرستاران و دیگر کارکنان عادی مزدی 

بیمارستان ھا و غیره، کارکنان عادی ادارات، بانک ھا، 

شھرداری ھا و غیره را نمی توان جزء طبقۀ کارگر بھ 

 حساب آورد. تعریف ما از کارگر، چنانکھ در متن آمده،

کسی است کھ فاقد وسایل تولید و کار و وسایل مصرف 

برای گذران زندگی است از این رو نیروی کار (بدنی و 

فکری) خود را بھ دارندگان وسایل تولید در مقابل مزد 

عرضھ می کند. با این تعریف از کارگر، کارمندان عادی 

بانک ھا، ادارات، شھرداری ھا، پرستاران، بھورزان، 

نیسین آزمایشگاه و حتی مھندسان یا بھیاران، تک

                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران           

   
 خیزش

35 
 



پزشکانی کھ فاقد وسایل تولید و کارند در مقابل مزد و 

حقوق در مؤسسۀ خصوصی یا دولتی کار می کنند و 

ِسمت مدیریت و کنترل و سرپرستی کارگران را ندارند، 

ِسمت «کارگر بھ حساب می آیند. علت اینکھ ما از 

ر ر روند کاد» مدیریت و کنترل و سرپرستی کارگران

و سازمان اجتماعی کار حرف می زنیم این است کھ در 

تعریف طبقھ کھ در آغاز نوشتۀ حاضر نقل کردیم، 

جایگاه افراد در سازمان اجتماعی کار را یکی از 

 معیارھای طبقھ بھ شمار می آوریم. 

در اینجا برای روشن تر شدن این موضوع کھ چرا 

مزدی فکری را  کارکنان عادی رشتۀ خدمات و کارکنان

جزء طبقۀ کارگر بھ حساب می آوریم، وضعیت معلمان 

 حقوق بگیر را  بھ طور خالصھ بررسی می کنیم.  

منظور ما از معلم کسی است کھ در یک کودکستان، 

دبستان، دبیرستان، دانشگاه یا مدرسۀ عالی، کاِر تدریس 

(و یا تحقیق) در مقابل مزد یا حقوق انجام می دھد و 

سھام دار مؤسسھ ای کھ در آن کار می کند  صاحب یا

طۀ رابنیست. بھ عبارت دیگر منظور کسی است کھ در 

نیروی کار فکری خود را بھ کارفرمای  کاِر مزدی

خصوصی یا دولتی می فروشد. اکثریت عظیم چنین 

بعدا خواھیم گفت  –درصد یا بیشتر  90کسانی (حدود 

طۀ اجتماعی چرا اکثریت عظیم و نھ تمامی) از نظر راب

اقتصادی در وضعیتی درست مانند کارگر کارخانۀ  –

صنعتی یا کارگر رشتھ ھای مختلف خدماتی و یا کارگر 

مزدی کشاورزی و غیره ھستند: معلمان (در مفھومی کھ 

در باال آمد) فاقد وسایل تولید و شرایط عینی کار خود 

ھستند، چارچوب کارشان را نھ خود آنھا بلکھ کارفرما 

ن می کند، عالوه براین ارزشی کھ در مدت معینی، تعیی

مثال یک سال، تولید می کنند بیش از حقوقی است کھ 

ارزش اضافی برای آن مدت دریافت می دارند یعنی 

. سود بخش بودن مدارس خصوصی دلیل تولید می کنند

واضح این امر است کھ معلمان، ارزش اضافی برای 

ر در مورد معلمان کارفرما تولید می کنند و ھمین ام

بخش دولتی ھم صادق است زیرا شرایط کار و حقوق 

آنھا بھ طور متوسط و برای کار یکسان با شرایط و 

حقوق معلمان بخش خصوصی تفاوت چندانی ندارد. 

اینکھ دولت ارزش اضافی ای را کھ از معلمان استثمار 

می کند چگونھ بھ مصرف می رساند بحث دیگری است 

وع را کھ معلمان استثمار می شوند و و اصل این موض

 ارزش اضافی تولید می کنند تغییر نمی دھد. 

ارزش اضافی ای کھ معلمان بخش خصوصی تولید می 

کنند و کارفرمایان خصوصی در رشتۀ آموزش آن را بھ 

تصاحب خود در می آورند، مانند ارزش اضافی 

کارگران مزدی رشتھ ھای مختلف صنعت، معدن، 

ختمان و غیره، بھ سادگی قابل تشخیص و کشاورزی، سا

قابل محاسبھ است. در مورد معلمان بخش دولتی 

موضوع پیچیده تر است. این پیچیدگی بھ خاطر این است 

کھ در غالب کشورھای سرمایھ داری، آموزش ابتدائی و 

متوسطھ (یا بھ طور کلی آموزشی کھ کارگران برای 

ا دارند) رایگان ی تولید و افزایش بارآوری کار بدان نیاز

کم ھزینھ است، یعنی تمام یا بخش مھمی از ھزینۀ آن را 

دولت می پردازد. اگر آموزش در مدارس دولتی رایگان 

نبود، دولت نیز درست مانند بخش خصوصی از رشتۀ 

آموزش سود نقدی می برد کھ چیزی جز ارزش اضافی 

استثمار شده از معلمان نبود. رایگان بودن آموزش بدین 

معنی نیست کھ معلمان ارزش اضافی تولید نمی کنند، 

آنان ھم ارزش نیروی کار خود و ھم ارزش اضافی تولید 

می کنند. این ارزش اضافی بھ محاسبھ درنمی آید. بخش 

اعظم آن از طریق ارزان تر شدن نیروی کار سواد 

آموختھ و آموزش دیده بھ طور رایگان در اختیار طبقۀ 

گیرد. اگر دولت این ھزینھ را بھ  سرمایھ دار قرار می

عھده نمی گرفت و ھمۀ مدارس خصوصی بودند، در آن 

صورت مزد ھمۀ کارگران جامعھ می بایست بھ نسبت 

ھزینۀ تحصیلی کارگران و نسل آیندۀ آنان بیشتر می شد. 

چون مزد چیزی جز ھزینۀ بازتولید نیروی کار نیست 

نی کھ ھزینۀ آموزش را نیز دربر می گیرد، یع
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کارفرمایان می بایست مزد بیشتری بھ ھمۀ کارگران می 

پرداختند. بدین سان دولت با رایگان کردن آموزش (یا 

کم ھزینھ کردن آن)، در واقع ھزینھ ای را کھ کارفرما 

می بایست بھ صورت مزد باالتر می پرداخت برعھده 

می گیرد. علت اینکھ دولت می تواند این ھزینھ را 

جملھ بھ خاطر این است کھ ارزش  برعھده گیرد از

اضافی ناشی از کار معلمانی را کھ در استخدام دولت 

 ھستند استثمار می کند.

تحلیل استثمار معلمان دولتی را می توان بھ استثمار 

کارگران رشتھ ھای پژوھشی، بھداشتی، درمانی، حمل 

 و نقل عمومی و غیره نیز تعمیم داد. 

معلمان کارگرند و نھ ھمگی اما چرا گفتیم اکثریت عظیم 

آنھا؟ در میان معلمان، ھمچنان کھ در میان کارگران 

صنعتی و خدماتی و غیره، یک عده وظیۀ مدیریت و 

سرپرستی و کنترل کار را برعھده دارند کھ بھ معنی 

اجرای دستورھای کارفرما و متحقق کردن اھداف او 

است. این عده اگر اصطالح مارکس را بھ کار ببریم، 

درجھ داران، افسران و ژنرال ھای ارتش کار یا ھمان 

کادرھا ھستند (منظور ما از کادر کسی است کھ کار 

کسان دیگر یا بخشی از کار آنھا را شکل می دھد و در 

جھت معینی بھ پیش می برد). طبیعی است کھ اینھا را 

نباید جزء طبقۀ کارگر بھ حساب آورد. افزون برآن در 

نان کھ در میان روشنفکران بھ طور میان معلمان، ھمچ

کلی، عده ای ایدئولوژی پرداز طبقھ یا طبقات حاکم و 

ارتجاعی اند. اینھا نیز جزء کارگران بھ حساب نمی آیند. 

اینھا بھ رغم تفاوت ھای شخصی و کیفیت ھا و توانائی 

ھای بسیار متفاوتشان و بھ رغم ناھمگونی دیدگاه ھای 

لق بھ طبقات حاکم و ایدئولوژیک شان، ھمگی متع

استثمارگرند. افزون بر آن بسیاری از این گونھ 

مبالغ ھنگفتی دریافت می » حقوق«تحت اسم » معلمان«

کنند کھ بھ ھیچ رو تناسبی با کاری کھ انجام می دھند 

ندارد. اما اکثریت بسیار عظیم معلمان در ھر رتبۀ 

 نعلمی، چنین نیستند. اکنون در ایران بیش از یک میلیو

درصد آنھا  90معلم وجود دارد و می توان گفت کھ 

کارگر (فروشندۀ نیروی کار و تولید کنندۀ ارزش 

درصد آنھا وظایف  10اضافی) اند. شاید تنھا حدود 

کنترل و مدیریت را برعھده دارند یعنی کادرند. بقیھ فرق 

چندانی با مزد بگیران معمولی ندارند. آمارھائی وجود 

دھند حقوق معلمان در ایران تفاوت  دارد کھ نشان می

چندانی با مزد متوسط کارگران ندارد و حتی حقوق 

برخی کارگران فنی از حقوق متوسط معلمان دبستان و 

متوسط حقوق معلمان  1392دبیران بیشتر است. در سال 

تیر  20در ایران کمتر از یک میلیون تومان بود (ایلنا، 

طبق  1392ال ) و این در حالی است کھ در س1392

متوسط ھزینۀ خانوار شھری، حدود آمار بانک مرکزی، 

ھزار لایر و یا دو میلیون و سیصد و ھفتاد ھزار  23705

 و پانصد تومان در ماه بوده است.

 »زحمتکشان«دربارۀ اصطالح 

بھ رغم آنچھ در باال گفتھ شد، برخی از نویسندگان، از 

 »ۀ متوسططبق«جملھ برخی فعاالن چپ، معلمان را جزء 

طبقۀ «بھ حساب می آورند. ما نشان دادیم کھ اصطالح 

اصطالحی نادقیق و غیرعلمی است و حاوی » متوسط

ناروشنی ھا و ابھامات است. عده ای دیگر معلمان (و 

کارکنان مزدی بیمارستان ھا، ادارات، بانک ھا و غیره) 

و نھ کارگران رقم می زنند. » زحمتکشان«را جزء 

نیز می تواند موجب یک رشتھ » شانزحمتک«اصطالح 

اشتباھات و درھم آمیختگی ھا شود: دو رانندۀ تاکسی یا 

اتوبوس را در نطر می گیریم. یکی صاحب وسیلۀ کار 

خودش است و دیگری کارگر مزدی یک شرکت تاکسی 

رانی یا اتوبوس رانی است. اینھا ھر دو زحمتکش اند و 

 ارزش مصرفیکارشان (بھ لحاظ جنبۀ فنی کار) و نیز 

 -کھ تولید می کنند یکسان است. اما از نظر اجتماعی

اقتصادی بھ دو رده بندی مختلف تعلق دارند. از نظر 

و  خرده بورژوااصطالح شناسی مارکسیستی اولی 

است. حتی در اقتصاد  کارگر مزدی یا پرولتردومی 

اجتماعی سرمایھ دارانھ این دو را در یک دستھ بندی 
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خود کار «یکی کارگر است و دیگری  قرار نمی دھند

(اتو آنتروپرونور) یا شاغل حرفۀ آزاد و بھ » فرما

عبارت دقیق، خرده بورژوا است. ھمین مثال را در 

مورد یک کارگر مزدی کشاورزی و یک دھقان کوچک 

خرده مالک می توان تعمیم داد کھ ھر دو زحمتکش اند 

 ارند. اقتصادی تعلق د-اما بھ دو رده بندی اجتماعی

در ادبیات اصیل مارکسیستی معلمان حقوق بگیر، در 

مفھومی کھ باالتر آمد، جزء پرولتاریا بھ حساب آمده اند. 

سرمایھ جلد اول  16در زیر پاراگراف ھائی از فصل 

می آوریم کھ در آن مارکس بھ صراحت معلم مدرسھ را 

بلکھ کارگر و آنھم کارگر مولد (یعنی » زحمتکش«نھ 

ارزش اضافی برای کارفرما تولید می کند)  کارگری کھ

 ارزیابی کرده است. 

تولید سرمایھ داری صرفا تولید کاال نیست، [بلکھ] «

اساسا تولیِد ارزش اضافی است. کارگر نھ برای خود 

بلکھ برای سرمایھ تولید می کند. پس اینکھ فقط تولید کند 

 کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند. بنابراین

صرفا کارگری مولد بھ حساب می آید کھ ارزش اضافی 

برای سرمایھ دار بھ وجود آورد و از این رو برای 

خودْگستری سرمایھ کار کند. بگذارید مثالی خارج از 

مثال معلم مدرسھ قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: 

ھنگامی کارگر مولد است کھ عالوه بر پرورش ذھن 

سبی برای ثروتمند کردن [فکر] شاگردانش، مانند ا

صاحب مدرسھ کار کند. اینکھ این آخری در کارخانۀ 

تولیِد درس سرمایھ گذاری کرده و نھ در کارخانۀ 

. بنابراین سوسیس سازی، تغییری در رابطھ نمی دھد

مفھوم کار مولد نھ تنھا بر کار و اثر مفید [مصرفی] آن، 

 گربھ کارگر و محصول کار او داللت دارد بلکھ بیان

رابطۀ اجتماعی ویژه ای است، رابطھ ای کھ بھ طور 

تاریخی پدیدار شده و بر کارگر ُمھِر وسیلۀ مستقیم ایجاد 

 (تکیھ بر کلمات از ما است).» ارزش اضافی زده است.

بھ روشنی می بینیم کھ مارکس معلمانی را کھ در مدرسھ  

ای بھ عنوان حقوق بگیر کار می کنند جزء طبقۀ کارگر 

 بی می کند.ارزیا
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