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چالش افزايش مزد كارگران در
سال  ٩٢بر كدام اساس؟

تنظيم از شيده رخ فروز

شمارۀ  -١٩اسفند١٣٩١

در حالی به روزھای پايانی سال نزديك می
شويم شورای عالی کار مزد حداقل اسمی

نوشته ھای اين شماره:

کارگران را برای سال  ،٩٢مبلغ  ۴٧٨ھزار و

چالش افزايش مزد كارگران در سال  ٩٢بر كدام
ص١

اساس؟

باز ھم تشديد سياست زن ستيزی و تفكيك جنسيتی

 ١٢۵تومان اعالم کرده که بيانگر افزايشی به
ميزان  ٢۵درصد نسبت به مزد حداقل در سال
 ١٣٩١است .اين افزايش  ٢۵درصدی با توجه

ص ١٢

به رقم رسمی تورم که برای سال  ٩١حدود ٣١

جنبش کمونيستی زنان کالرا سِ تکين

ص ١۵

درصد اعالم شده در واقع بيانگر کاھش مزد

بھار ما يا بھار آنھا؟

ص ٢۴

خوشا به حال گرسنگان!

ص ٢٦

خريد کارگران از  ۶درصد بسيار بيشتر است.

نوبت تبديل شدن برنج به كاالی لوكس

ص ٣٦

نخست اينکه حتی اگر رقم  ٣١درصدی نرخ

حقيقی و يا قدرت خريد کارگران به ميزان حداقل
 ۶درصد است .البته ميزان واقعی کاھش قدرت

تورم را درست فرض کنيم ،اين رقم بيانگر نرخ
متوسط تورم برای کل دھک ھای جمعيت است
در حالی که مطابق آمارھای رسمی )از جمله

برای ارتقای خيزش ما به ياری ھمه جانبۀ

آمار بانک مرکزی( ،نرخ تورم برای دھک ھای

انقالبيان پرولتری نيازمنديم

کم درآمد جمعيت که کارگران جزء آن دھک ھا
ھستند )دھک ھای  ١تا  ،(۶از نرخ تورم متوسط

ruwo.iran@gmail.com

بيشتر است .ديگر اينکه قرائن نشان می دھند که
به احتمال زياد ،نرخ تورم در سال آينده از امسال
ھم بيشتر خواھد بود .روزنامۀ دنيای اقتصاد در
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مقاله ای زير عنوان »مسير آيندۀ تورم در دو

سازمان ھای کارگری رسمی نيز از آن سخن می

سناريو« که در تاريخ  ٢٣آذر ١٣٩١منتشر شده

گويند و ھرکسی »از ظن خود« راه حلی ارائه

می نويسد» :با در نظر گرفتن روند بلندمدت

می دھد .سازمان ھای کارگری مستقل و بيشتر

تورم و نقش موثر نقدينگی در آن و با توجه به

سازمان ھا و احزاب چپ نيز در اين مورد يا

آخرين آمار تورم برای سال  ١٣٩١بر مبنای

شعار افزايش مزد به تناسب تورم را مطرح می

آمار بانک مرکزی ،سناريو خوشبينانه برای

کنند )خواستی که تکرار مادۀ  ۴١قانون کار

تورم به دست میآيد که طی آن نرخ تورم در

رژيم است( .برخی از سازمان ھا ھم خواستار

1392به سطح  ٣١/٥درصد

افزايش مزد برای تأمين عالی ترين استاندارد

خواھد رسيد« )تأکيد از ما است( .يعنی طبق

زندگی در سطح جھانی برای کارگران ھستند .ما

تخمين دنيای اقتصاد ،در بھترين حالت در پايان

قبل از ارائۀ ديدگاه خود در اين زمينه به فرمول

تابستان سال آينده نرخ تورم  ٣١٫۵خواھد بود که

ھای رايج پيشنھادی در رابطه با تعيين حداقل

قاعدتا برای کل سال  ١٣٩٢از اين ھم بيشتر

دستمزد که در رسانه ھای رسمی آمده اند نگاھی

خواھد شد .ھمين نشريه اضافه می کند» :اين

می اندازيم:

پايان تابستان

احتمال وجود دارد که تکانهھای اقتصاد کالن
بيشتر از اين باشد و نرخ تورم نيز به سطوحی
برسد که حتی مرزھای ابتدای دھه  ١٣٧٠را ھم
رد کند «.دنيای اقتصاد خجالت کشيده که
»مرزھای تورم ابتدای دھۀ  «١٣٧٠را ذکر کند؛
خواننده در جدولی که پائين تر آمده خواھد ديد که
مثال در سال  ١٣٧۴نرخ تورم در حدود ۵٠
درصد بوده است!

»اگر بخواھيم مطابق قانون افزايش دستمزدھا را
داشته باشيم ،واقعا ً حق كارگران است كه در سال
آينده افزايشی قابل توجه در دستمزدھا داشته
باشند .ضمن اينكه ما ھميشه يك سال عقب ھستيم،
دستمزد سال آينده را كه معلوم نيست چه تورمی
در آن سال اتقاق بيفتد ،براساس تورم سال جاری
تعيين می كنيم .حال آنكه اين كار زمانی درست
است كه يك ثبات اقتصادی در كشور برقرار

شکاف فزايندۀ بين قيمت کاالھا و خدمات

باشد .كارگران ھميشه تلفيقی از ماده  ۴١قانون

مصرفی عمومی و سطح مزدھا در تمام سال

كار را كه شامل تورم و معيشت خانوار است

ھای حکومت اسالمی واقعيتی غير قابل کتمان

پيگيری كرده و از آن دفاع می كنند .از طرفی

است طوری که مقامات حکومتی ،برخی از

باالخره كارفرمايان ھم با وجود قبول داشتن اين

سران بخش خصوصی و نيز به اصطالح

موضوع توان پرداخت اين ميزان دستمزد را
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ندارند .ھر سال ھم بعد از افزايش دستمزدھا يك

درآورد ،نه براساس نرخ تورم ،نه نرخ ارز و نه

سری تعديل نيرو داشته ايم -٩١/١١/٧) «.

حتی بر پايه نيازھای روزمره ھيچ تغييری

ھمشھری(

نميكند .اگر قرار است نرخ حامل ھای انرژی را

»اكنون تورم به عنوان دماسنج اقتصاد كشور،
رقم بااليی را نشان می دھد و نرخ ارز نيز در
ماه ھای اخير تمايل به افزايش داشته است .اين

به فوب خليج فارس نزديك كنيم ،چطور است
حقوق و دستمزدھا را نيز به فوب خليج فارس
برسانيم؟ ) -٩١/١١/٢۵آفتاب يزد(

ھا ھمه ،صرف نظر از معانی فنی اقتصادی،

»وضعيت اقتصادی اين روزھا به ما نشان ميدھد

برای مردم عادی تنھا و تنھا يك معنا دارد؛

كه قيمت كاالھای اساسی به شدت دستخوش

كاھش قدرت خريد و كوچك شدن سفره ھا .اين

افزايش شده و افزايش قيمت ھا ھم يكدست نيست.

در حالی است كه ھنوز ھيچ تناسبی ميان دستمزد

يعنی برخی كاالھای اساسی حتی افزايش ١٠٠

و حقوق كارمندان و كارگران از يك سو و

درصدی داشته اند و برخی تنھا  ٢٠تا  ۵٠درصد

افزايش تورم و نرخ ارز از سوی ديگر وجود

افزايش پيدا كرده اند .بنابراين توجه يك سويه به

ندارد .در حالی كه فضای اقتصادی جامعه به

ماده  ۴١قانون كار و آنجا كه می گويد دستمزد

سمتی می رود كه ھمه چيز به مرور يا با نرخ

بايد براساس نرخ تورم تعيين شود ،كافی نيست.

ارز ھماھنگ می شود يا با تورم نزديك ٣٠

دولت و نماينده دولت در شورای عالی كار بايد

درصدی )آمار رسمی( ،اما ھيچ كس از ميزان

به بند دوم كه تأمين معيشت زندگی خانوار را

حقوق و دستمزد افراد سخنی نمی گويد... .

تأكيد می كند توجه داشته باشند .اما با اين وجود

ھدفمندی يارانه ھا در اجرا گويا به شيوه ای است

گويا برای دولت به صرفه نيست كه به اين بند

كه تنھا دغدغه افزايش نرخ حامل ھای انرژی،

توجه كند زيرا تنھا آن بند را كه مربوط به نرخ

متناسب با نرخ جھانی را دارد ،بھای خودرو

تورم است ،در نظر می گيرد و بند دوم را ناديده

متناسب با نرخ ارز افزايش می يابد ،بھای

می انگارد .بنابراين اگر دستمزد با توجه به نرخ

كاالھای مصرفی وارداتی براساس نرخ ارز

تورم تعيين شود مسلما كارگران برای تأمين

تغيير می كند و حتی كاالھای توليد داخل بر پايه

معيشت مشكل خواھند داشت ... .نكته اينجاست

ارزبری خود شامل افزايش قيمت می شوند .اما

كه ھميشه ميزان دستمزدی كه كارگران ما

حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كه بدون

دريافت می كردند با ميزان واقعی آن كه بايد

شك چرخ اقتصاد كشور را بايد به چرخش

دريافت می كردند فاصله عميقی داشته و ما بايد
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سعی كنيم دستمزد كارگران را به نرخ واقعی

با پوزش از خوانندگان به دليل ارائه نقل قول

برسانيم -٩١/١٢/۵) «.آفتاب(

ھای طوالنی باال .ھدفمان نشان دادن اين بود که

»نايب رئيس كانون عالی شوراھای اسالمی كار
اظھار كرد :نمايندگان تشكل ھای كارگری اعالم
كردند كه دولت بايد ھزينه ھای معيشتی كارگران
را پوشش بدھد و كمك ھای غيرنقدی به صورت
بسته ھای حمايتی برای كارگران در نظر
بگيرد -٩١/١٢/٨) «.ھمان منبع(

محور اساسی تعيين مزدھا حول تورم و سبد
معيشت )كه به عنوان خواست كارگران عنوان
می گردد( در ديدگاه ھای رايج ،دركی مبتنی بر
حفظ وضع موجود است كه از ماده  ۴١قانون
كار رژيم نيز فراتر نمی رود .حتی اگر چنين
تغييری رخ دھد در اوضاع فالكتبار كارگران
ايران بھبودی حاصل نمی شود .ما بارھا ضمن

»در شرايطی كه قيمت كاالھای اساسی از كنترل

بررسی ھای آماری با تكيه بر درك علمی و دقيق

دولت خارج شده است ،افزايش نقدی دستمزدھا

پيشروان كارگری از مقولۀ مزد به نقد اين گونه

مخصوصا اگر رقم قابل توجھی باشد تنھا باعث

نظرات پرداخته ايم ،اما بازھم بايد به اين مبحث

اخراج كارگران و افزايش تورم می شود .در اين

مھم در زندگی و مبارزات كارگران و مھمتر از

شرايط دولت بايد با تعيين سبد معيشت يك خانوار

آن به طرح و تأكيد بر نظرات مثبت و انقالبی

 ۴نفره در كنار افزايش عرفی دستمزد ،مانع از

پرداخت.

سقوط بيشتر جامعۀ كارگری شود ... .اگر نرخ
دستمزدھا بدون اختصاص سبد كاال و يا بدون
مھار تورم افزايش يابد ،كارگر فقط پول اضافی
حمل كرده است بدون آنكه قدرت خريدش حفظ

قبل از ھر چيز به جدول زير ،كه حداقل مزد
اسمی )تومان در ماه( و نرخ تورم را در سال
ھای  ۵٨تا  ٩١نشان می دھد ،توجه می كنيم:

شود -٩١/١١/٢٣) «.ھمان منبع(
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مزد حداقل اسمی )تومان در ماه( و نرخ تورم در سال ھای  ١٣۵٨تا ١٣٩١

١٣۶۵

١٣۶۴

١٣۶٣

١٣۶٢

١٣۶١

١٣۶٠

١٣۵٩

١٣۵٨

سال

٢١۶٠

٢١۶٠

١٩٠۵

١٩٠۵

١٩٠۵

١٩٠۵

١٩٠۵

١٧٠١

حداقل مزد

% ٢٣٫٧

% ۶٫٩

% ١٠٫۴

% ١۴٫٨

% ١٩٫٢

% ٢٢٫٨

% ٢٣٫۵

١١٫۴٠%

نرخ تورم

١٣٧٣

١٣٧٢

١٣٧١

١٣٧٠

١٣۶٩

١٣۶٨

١٣۶٧

١٣۶۶

سال

١١۶٨٢

٨٩٨٢

۶٨٠١

۵٠٣١

٣٠٠٠

٢۴٩٠

٢۴٩٠

٢٢٨٠

حداقل مزد

% ٣۵٫٢

% ٢٢٫٩

% ٢۴٫۴

% ٢٠٫٧

% ٩٫٠

% ١٧٫۴

% ٢٨٫٩

% ٢٧٫٧

نرخ تورم

١٣٨١

١٣٨٠

١٣٧٩

١٣٧٨

١٣٧٧

١٣٧۶

١٣٧۵

١٣٧۴

سال

۶٩٨۴۶

۵۶٧٩٠

۴۵٨٠١

٣۶١٨٣

٣٠١۵٣

٢۵۴۴۶

٢٠٧٢١

١۵٩٩٩

حداقل مزد

% ١۵٫٨

% ١١٫۴

% ١٢٫۶

% ٢٠٫١

%18.1

% ١٧٫٣

% ٢٣٫٢

% ۴٩٫۴

نرخ تورم

١٣٨٩

١٣٨٨

١٣٨٧

١٣٨۶

١٣٨۵

١٣٨۴

١٣٨٣

١٣٨٢

سال

٣٠٣٠۴٨

٢۶٣۵٢٠

٢١٩۶٠٠

١٨٣٠٠٠

١۵٠٠٠٠

١٢۶۶٧٨

١٠۶۶٠٠

٨۵٣٣٨

حداقل مزد

١٢٫۴%

% ١٠٫٨

% ٢۵٫۴

% ١٨٫۴

% ١١٫٩

% ١٠٫۴

% ١۵٫٢

% ١۵٫۶

نرخ تورم

١٣٩١

١٣٩٠

سال

٣٨٩٧٠٠

٣٣٠٣٠٠

حداقل مزد

) %٣١پيش %٢١٫۵
بينی بانک
مرکزی(

نرخ تورم

)منبع :آمارھا و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی ،به نقل از مقالۀ علل و پيامدھای اقتصادی و سياسی تورم شديد و
مستمر در ايران ،نوشتۀ سھراب شباھنگ .رقم تورم سال  ١٣٩١به روز شده است(

ديده می شود كه طی سال ھای طوالنی  ۵٩تا

باالئی بر اقتصاد ايران حاكم بوده است .در سال

 ۶٣و  ۶٧تا  ۶٨مزد اسمی ھيچ افزايش پيدا

ھای  ٧١ ،٧٠و  ٧٢افزايش مزد اسمی از نرخ

نكرده در حالی كه در اين سال ھا نرخ ھای تورم

تورم بيشتر است اما در سال  ٧٣و  ٧۴دوباره
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نرخ تورم از نرخ افزايش مزد اسمی پيشی می

شود که مزد حداقل حقيقی کارگران در اين

گيرد .در سال ھای  ٧۵و  ٧۶افزايش مزد اسمی

فاصله بيش از ٣٠درصد کاھش پيدا کرده است،

از نرخ تورم بيشتر است در سال  ٧٧افزايش

يعنی قدرت خريد کارگرانی که مزد حداقل

مزد اسمی برابر نرخ تورم است و در سال ھای

دريافت می کنند در سال  ،١٣٩١به ميزان ٢١

 ٧٨تا  ٨۵شاھد افزايش بيشتر مزد نسبت به تورم

درصد از قدرت خريد کارگران دريافت کنندۀ

ھستيم .از سال  ٨۶به بعد دوباره نرخ تورم از

مزد حداقل در سال  ١٣۵٨کمتر بوده است.١

افزايش اسمی مزد حداقل پيشی می گيرد.

آنچه در مورد قدرت خريد کارگرانی که مزد

نكته بسيار مھمی كه بايد در نظر داشت اين

حداقل دريافت می کنند گفتيم در مورد مجموع

است كه در ايران حتی اگر نرخ افزايش مزد

کارگران نيز صدق می کند .زيرا نخست بايد

اسمی بيش از نرخ تورم باشد )يعنی حتی اگر

توجه داشت که بخش بزرگی از کارگران ايران

مزدھای واقعی افزايش يابند( ،اگر تورم در سطح

مزدی کمتر از مزد حداقل رسمی يا برابر آن

پائينی مھار شود يا حتی صفر گردد ،اين امر به

دريافت می کنند .افزون بر اين می دانيم که مزد

معنی بيرون رفتن كارگران از دايرۀ فقر نيست.

ميليون ھا کارگر زن و نيز مزد کودکان کار

علت فقر كارگران تورم نيست تا با از ميان رفتن

عموما ً از مزد حداقل رسمی بسيار کمتر است.

يا مھار آن فقر از ميان برداشته شود .البته تورم

دوم اينکه کارگران متخصص ،ماھر يا با سابقۀ

باعث افزايش فقر و وخامت بيشتر وضع زندگی

زياد ،که ممکن است مزدشان  ٢ ،١٫۵يا ٢٫۵

كارگران می شود ،اما رفع آن به معنی از ميان

برابر مزد حداقل باشد ،نيز از اين کاھش قدرت

رفتن فقر نيست .ھمان گونه كه سال ھا است در

خريد نسبت به گذشته آسيب می بينند ،زيرا اگر

اروپا ،آمريكا و ژاپن شاھد مھار شدن تورم در

نرخ افزايش مزد حداقل از نرخ تورم کمتر باشد

سطح پائينی ھستيم اما به رغم آن فقر كارگران

نرخ افزايش مزدھائی که مضربی از مزد حداقل

در اين كشورھا تشديد می گردد و گسترش می

ھستند نيز از نرخ تورم کمتر خواھد بود )عالوه

يابد.

بر اين ،طبق مصوبات شورای عالی کار ،نرخ

اگر آمارھای خو ِد رژيم در مورد نرخ تورم و
مزد حداقل قانونی در سال ھای  ١٣۵٨تا ١٣٩١
را در نظر بگيريم با يک محاسبۀ ساده ديده می

افزايش مزد کارگرانی که بيش از مزد حداقل
دريافت می کنند ھمه ساله از نرخ افزايش مزد
حداقل کمتر است(.
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احساس کارگران از تورم ،و يا دقيق تر بگوئيم

دريافتی کارگران بتواند يک زندگی مرفه

از فاصلۀ بين مزد و ھزينۀ زندگی ،بسيار بيش

»براساس استاندارد جھانی« برای کارگران

از آن چيزی است که در باال گفته شد .علت اين

ايران تأمين کند ،بايد مجموع دريافتی  ١٢تا ١٣

امر آن است که سطح مزد کارگران ايران به

ميليون کارگر مزدی ايران چيزی بين  ٧٠٠تا

طور بنيادی و ساختاری بسيار پائين است و از

 ٨٠٠ميليارد دالر در سال باشد که تقريبا دو

حداقل الزم برای گذران زندگی و حتی از خط
فقر بسيار پائين تر است و نه تنھا افزايش مزدھا
به تناسب تورم ،بلکه افزايش مزد حتی به ميزان
دو يا سه برابر نرخ تورم نيز چاره ساز نيست و
حداقل زندگی متوسط و معمولی را تأمين نمی
کند.
بدين سان روشن است که خواست افزايش مزد به
تناسب تورم )که از ديد برخی از سازمان ھای
سياسی چپ که خود را حزب طبقۀ کارگر می
نامند به عنوان شعار مبارزاتی کارگران توصيه
می شود( ،شعاری راست روانه و محافظه کارانه
است و حتی فوری ترين مشکالت کارگران را
حل نمی کند .درک اين موضوع باعث شده است
که در يکی دو سال اخير برخی سازمان ھای
کارگری و برخی از سازمان ھای سياسی چپ،
خواست »تعيين دستمزدھا توسط نماينده ھای
واقعی کارگران براساس باالترين استانداردھای
زندگی بشر امروز« را مطرح کنند .اين خواست
که »جذاب« و »دلربا« به نظر می رسد فاقد بنياد
علمی و حداقل محاسبۀ اقتصادی است .بر طبق
يک محاسبۀ سادۀ سرانگشتی برای اينکه مزد

٢

برابر کل توليد ناخالص ساليانۀ کشور است!

اين گونه شعارھای ظاھرا »چپ« که براساس
واقعيت انگاشتن آرزوھا بيان می شوند مشکلی
از کارگران حل نمی کنند و نمی توانند شعاری
برای عمل )چه تبليغ و ترويج و چه بسيج و
سازماندھی جنبش ھای اعتراضی و مطالباتی
کارگران( باشند.
روشن است که اگر کل کارگران ايران يا دست
کم کارگران واحدھای بزرگ صنعتی و خدماتی
کشور ،خواست واحد و مشترکی برای مزد
حداقل مطرح کنند ،اين کار ،گام مھمی برای
وحدت مبارزاتی آنان خواھد بود .تا زمانی که
طبقۀ کارگر قدرت سياسی و اقتصادی سرمايه
داران و ديگر طبقات دارا را سرنگون نکرده و
قدرت سياسی و برنامۀ اقتصادی – اجتماعی و
فرھنگی خود را بنياد ننھاده باشد ،تا زمانی که
کار مزدی وجود داشته باشد ،خواست افزايش
ِ
مزد يکی از خواست ھای دائمی کارگران در
ھمۀ کشورھا خواھد بود و بايد باشد .طبيعی است
که در ھر شرايطی و در ھر نبردی ،خو ِد
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کارگران با توجه به توازن نيروھا و با مشورت

ھر ساله بايد به تناسب تورم و نيز افزايش

و تبادل نظر و تجربه با يکديگر خواست افزايش

بارآوری اجتماعی کار افزايش يايد.

مزد به ميزان معينی را مطرح خواھند کرد .اما
اين امر ،ضرورت يا دست کم مفيد بودن داشتن
معيار و مبنائی برای افزايش مزد را نفی نمی

حال ببينيم ھزينۀ متوسط ماھانۀ يک خانوار
شھری چقدر است؟
٣

کند .اگر شعار »افزايش مزد به تناسب تورم«

براساس آخرين داده ھای بانک مرکزی ،

شعاری راست روانه و شعار »تعيين دستمزدھا

متوسط ھزينه ناخالص ساالنه يك خانوار شھری

توسط نماينده ھای واقعی کارگران براساس

در سال  ١٣٨٩برابر  ١۴٢۶۶٢ھزار ﷼

باالترين استانداردھای زندگی بشر امروز«

)ماھانه حدود  ١١٨٠۵ھزار ﷼( بوده است .اين

شعاری چپ روانه و ناممکن است ،پرسشی که

ھزينه برحسب استان ھای مختلف کشور فرق می

مطرح می شود اين است که پس مبنای خواست

کند :در استان تھران ھزينۀ ساالنۀ متوسط يک

افزايش مزد بايد چه باشد؟

خانوار برابر  ١٨۵٣٧٧ھزار ﷼ )ماھانه

ما بارھا اين واقعيت انکار ناپذير را تکرار کرده
ايم که طبقۀ کارگر بزرگترين طبقۀ اجتماعی و
بزرگترين مولد ثروت در کشور است .در ھمان

 ١۵۴۴٨ھزار ﷼( و در استان ھرمزگان ھزينۀ
متوسط ساالنه برابر  ٨٧٣٨٢ھزار ﷼ )ماھانه
 ٧٢٨٢ھزار ﷼( محاسبه شده است.

حال می توان گفت که کارگران با خانواده شان

حال ھزينۀ ميانگين يک خانوار شھری در کل

اکثريت جمعيت را تشکيل می دھند .بدين سان

کشور را در نظر می گيريم .بنا بر داده ھای باال

طبيعی ،معقول و »عادالنه« است که کارگران

اين ھزينه در سال  ١٣٨٩برابر  ١١٨٠۵ھزار

خواھان مزدی باشند که ھزينۀ متوسط زندگی

﷼ و يا تقريبا يک ميليون و صد و ھشتاد ھزار

يک خانوار شھری را تأمين کند ،يعنی خواھان

تومان در ماه بوده است .باالتر گفتيم که طبق

زندگی ای در سطح متوسط جامعه باشند .از اين

آمار بانک مرکزی تورم در سال  ١٣٩٠برابر

رو ھزينۀ متوسط زندگی يک خانوار شھری )با

 ٢١٫۵درصد و در سال  ١٣٩١به گفتۀ محمود

توجه به اينکه اکثريت عظيم کارگران در مناطق

بھمنی رئيس بانک مرکزی حدود  ٣١درصد
۴

 .بدين سان با در نظر

شھری زندگی می کنند( می تواند مبنائی برای

تخمين زده می شود

حداقل مزد باشد و طبيعی است که چنين مزدی

گرفتن نرخ تورم در سال ھای  ١٣٩٠و ،١٣٩١
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ھزينۀ متوسط ماھانۀ يک خانوار شھری در سال

يک حقيقت انکار ناپذير و تکان دھنده پرده

 ١٣٩١چنين خواھد بود:

برداشته ايم .

١١٨٠٠٠٠ ×1.215 ×1.٣١ =١٨٧٨١۴٧
تومان در ماه
بدين سان ديده می شود برای اينکه سطح زندگی
کارگران به سطح زندگی متوسط در ايران )و نه
»باال ترين استاندارد زندگی در جھان«!( برسد
بايد مزد ماھانۀ کارگران به بيش از يک ميليون
و ھشتصد و ھفتاد و ھشت ھزار تومان ارتقا يابد
يعنی به ميزان  ۴تا  ۴٫۵برابر افزايش پيدا کند.

در اينجا به نکته ای که در مبارزه برای افزايش
مزدھا ھم از نظر عملی و ھم به لحاظ اصولی
اھميت دارد می پردازيم .ممکن است گفته شود
درست است که شعار افزايش مزدھا به تناسب
تورم ،بيانگر خواستی محافظه کارانه است و
نقش کردن آن بر »پرچم طبقۀ کارگر« نيز
چيزی جز ھذيان گوئی نيست ،اما با توجه به
سطح بسيارنازل مزدھا در شرايط کنونی و نيز
با توجه به توازن نيروھای طبقاتی ،فراخوان

حتی اگر يارانه ھای نقدی را نيز در نظر بگيريم

مبارزه برای افزايش مزدھا به تناسب تورم می

بازھم مجموع مزد و يارانه ھا بايد دست کم سه

تواند قدم عملی مثبتی به حساب آيد .پاسخ ما به

برابر شوند تا سطح زندگی کارگران به سطح

اين مالحظۀ محتمل چنين است :کارگران در

متوسط زندگی در کشور برسد.

مبارزه برای افزايش مزد ،خواه در سطح کل

داده ھای باال و بسياری داده ھای ديگر )مثال در

کشور و کل اقتصاد خواه در يک رشتۀ صنعتی

زمينۀ مقايسۀ مزدھا با خط فقر( نشان می دھند

يا خدماتی و يا در کارخانه ،بنگاه يا مؤسسۀ

که تا چه حد وحشتناکی سطح عمومی مزدھا در

معين ،بر حسب توازن نيروھای طبقاتی و

ايران پائين است و شدت استثمار کارگران ايران

برحسب درجۀ تشکل و آگاھی شان سطح معينی

تا چه اندازه باال است .پس ھنگامی که ما از

از افزايش مزد را طلب می کنند و حتی روی آن

استثمار مطلق کارگران )و در نتيجه فقر مطلق

ممکن است وارد مذاکره شوند .افزايش مورد

کارگران يعنی روند فقير تر شدن طبقۀ کارگر نه

درخواست می تواند از نرخ تورم بيشتر يا با آن

تنھا نسبت به طبقات دارا بلکه حتی نسبت به

مساوی باشد .حتی در برخی موارد ممکن است

گذشتۀ خود اين طبقه( حرف می زنيم ،تنھا از

کارگران مجبور شوند به افزايش مزدی کمتر از
نرخ تورم تن دھند و حتی ممکن است در مبارزه
ای ھيچ دستاوردی نداشته باشند! آنچه اھميت
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درجۀ اول دارد اين است که کارگران در ھر

كاالھائی نامرغوب و بی كيفيت كه در بسياری

مبارزه ای يک گام به آگاھی و تشکل بيشتر برای

موارد مورد نياز برخی خانوارھای كارگری نيز

برانداختن سرمايه داری نزديک تر شوند ،يک

نبود ،گرديد و پس از آن نيز با جايگزينی مبلغی

قدم وضعيت مادی و روحی و اخالقی خود را

اندك ،بساط آن كالً برچيده شد .عضو ستاد رفاھی

باالتر ببرند يعنی به طور عينی و ذھنی

كارگران كشور موضوع تعيين حداقل دستمزد را

بورژوازی را به عقب برانند و خود پيش بروند.

با ايجاد جو تھديد و وحشت از اخراج برای

ھيچ حدی از افزايش مزدھا نبايد کارگران را

كارگران ،تا حد پائين آوردن انتظار و دلخوش

راضی کند چون آزادی کارگران تنھا با لغو نظام

كردن به سبد كاالی غيرنقدی به وسيله دولت،

کار مزدی ميسر است و نه از طريق افزايش مزد
ِ

تقليل داده و رندانه چنين پيشنھاد می كند:

و ھمان گونه که مارکس می گويد پرچم کارگران
نه مزد عادالنه بلکه لغو نظام کار مزدی است.
اگر کارگران بخواھند ميزانی يا معياری برای
افزايش مزد در مبارزۀ معين يا برای دورۀ معينی
از مبارزه تعيين کنند ،اين ميزان و اين معيار را
نبايد از بورژوازی و از قانون کار او وام
بگيرند.

»ھم اكنون يك زندگی عادی برای يك خانوادۀ
متوسط يك ميليون و صد ھزار تومان در ماه
ھزينه دارد ... .بر اين اساس انتظار می رود كه
حداقل دستمزد در سال آينده از نصف اين مبلغ
) ٥٥٠ھزار تومان( كمتر نباشد اما چون می
دانيم كه كارگران نمی توانند توقع دريافت چنين
دستمزدی را داشته باشند انتظار داريم كه دولت

امسال در تعيين حداقل دستمزد سال  ،٩٢تأكيد

با تخصيص سبد كاالی دولتی از توليد حمايت

بيشتری بر سبد كاالی غير نقدی ميگردد ،و به

كند ... .مسئول كانون شوراھای اسالمی استان

نوعی حتی نسبت به گذشته رويكردی عقب مانده

فارس با بيان اينكه در سال ھای اخير به دنبال

تر به كارگران پيشنھاد می شود و آب پاكی بر

ھرگونه افزايش مزد و يا بھبود قدرت خريد

دست كارگران مبنی بر افزايش حداقل مزد می

كارگران ،برخی كارفرمايان به نام حفظ و

ريزند .اين برخورد به افزايش مزد ،تكرار

حمايت از توليد ،گروھی از كارگران خود را

موضوع بن ھا و سبد كااليی در سال ھای پيش

درست يا غلط اخراج كرده اند ،گفت :به ھمين

است كه با واسطه گری و زيرمجموعه ھای

دليل و با توجه به شرايط اقتصادی كنونی،

عريض و طويل اداری و حيف و ميل ھای

كارگران انتظار افزايش آنچنانی دستمزدھای سال

مسئوالن دست اندركار نھايتا ً منجر به ارائه

 ٩٢را نداشته بلكه از دولت توقع دارند كه با
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اختصاص سبد كاالی غير نقدی از آنھا حمايت

وسيع ترين توده ھای رنج و کار در زندگی

كند -٩١/١١/١٦) «.آفتاب(.

اقتصادی ،سياسی و فرھنگی و تصميم گيری

بررسی و تحليل عميق مزد و نوسانات آن و پيوند
دقيق آن با بيکاری و انباشت سرمايه و ارائۀ
خواست ھای درست که بتواند توده ھای وسيع
کارگران را در مبارزه ای يک پارچه برای
ارتقای سطح زندگی و بھبود شرايط کارشان در
شھرھا و روستاھا در کارخانه ھا و کارگاه ھا،
معادن ،کارگاه ھای ساختمانی ،مزارع و
دامداری ھا ،مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و
مخابرات ،مدارس ،دانشگاه ھا و بيمارستان ھا،
فروشگاه ھا ،ادارات و بانک ھا و غيره گردد
ضروری و اجتناب ناپذير است .اما کارگران و
ھمۀ مبارزانی که برای آزادی طبقۀ کارگر و کل
بشريت از يوغ سرمايه داری و نظام طبقاتی
مبارزه می کنند بايد ھمواره در مد نظر داشته
باشند که مبارزات اقتصادی و اجتماعی طبقۀ
کارگر – که البته تنھا در مزد و شرايط کار
خالصه نمی شود  ،-آری مبارزات اقتصادی و
اجتماعی طبقۀ کارگر حتی اگر ھمۀ ابعاد و
زوايای اين مبارزه را دربر گيرد به تنھائی قادر
به تغيير ريشه ای و اساسی زندگی کارگان نيست
و کارگران عالوه بر آن نيازمند مبارزه ای
سياسی و انقالبی برای برانداختن قدرت سرمايه
داران و زمينداران و استقرار قدرت کارگران و

کارگران و زحمتکشان در ھمۀ امور فراھم شود.
به ھمين دليل است که مبارزات اقتصادی،
اجتماعی و سياسی کارگران بايد با تالش برای
پی ريزی ارگان ھا و ابزارھای چنين مبارزاتی
توأم باشد يعنی تالش برای ايجاد حزب سياسی
انقالبی طبقۀ کارگر که با توده ھای کارگر به
ويژه در مراکز بزرگ صنعتی پيوند ارگانيک
داشته باشد و تالش برای پی ريزی سنديکاھای
مستقل و رزمندۀ کارگری )مستقل از دولت،
کارفرما ،احزاب سياسی و نھادھای دينی( که
مبارزات اقتصادی و اجتماعی کارگران را
وحدت بخشد .بی شک طبقۀ کارگر در روند اوج
گيری مبارزات طبقاتی و در نقاط عطف تاريخی
ضرورت شکل گيری سازمان ھای ديگر مانند
شورا ،به عنوان ارگان اعمال قدرت سياسی
کارگران و زحمتکشان ،کميتۀ کارخانه و محل
کار ،ھمچون ارکان ادارۀ توليد که جانشين
مديريت بورژوائی می شود ،مطرح خواھد شد.
تجارب مبارزات کارگری جھان نشان داده است
که کارگرانی که تجربۀ تحزب سياسی و فعاليت
سنديکائی مستقل و رزمنده داشته اند در شرايط
مقتضی آمادگی بيشتری برای ايجاد شوراھا و
کميته ھای کارخانه و ديگر ارگان ھای اعمال

زحمتکشان ھستند تا شرايط برای شرکت فعاالنۀ
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قدرت سياسی و مديريت کارگری از خود نشان

جلب كرد .در اولين پرسش آمده بود :به نظر شما

داده اند.

با توجه به آداب و رسوم ايرانيان ،تأسيس و راه

 – ١نگاه کنيد به مقالۀ » علل و پيامدھای اقتصادی و
سياسی تورم شديد و مستمر در ايران« ،نوشتۀ سھراب
شباھنگ.

اندازی دانشگاھھای ويژه دختران در كدام يك از
مقاطع تحصيلی ضرورت دارد؟ برای پاسخ به
اين پرسش ،چھار گزينه شامل مقطع كارشناسی،

اين مقاله در دو بخش در خيزش  ١۶و خيزش  ١٨قابل
دسترسی است:

 -٢برای توضيح بيشتر به مقالۀ »مزد حد اقل کارگران در
سال  : ١٣٩١ضربه ای سخت بر پيکر زخمی طبقۀ
کارگر« مندرج در نشريۀ خيزش شمارۀ  ٨رجوع کنيد.
 - ٣نتايج بررسی بودجۀ خانوار در سال  ،١٣٨٩تاريخ
انتشار :آذر ١٣٩٠
 – ٤رجوع کنيد به آمار تورم ماھانه و ساالنۀ بانک
مرکزی و گفته ھای اخير محمود بھمنی که در سايت
بانک مرکزی قابل دسترسی است.

مقطع كارشناسی ارشد و مقطع دكترا و نيز ھر
سه مشخص شده بود كه داوطلبان بايد به يكی
پاسخ می دادند .پرسش دوم بر مبنای اين بود كه
بين پرديس دختران و پرديس پسران و پرديس
مختلط با فرض تساوی در كيفيت آموزشی و
محتوای علمی ،راه اندازی كدام ضروری تر
است؟ و چھار گزينۀ دختران ،پسران ،مختلط و
تفاوتی نمی كند ،برای پاسخ مشخص شده بود.
صرفنظر از اين نكته انحرافی در پرسش نخست

باز ھم تشديد سياست زن ستيزی

كه تنھا بر "آداب و رسوم ايرانی" درتفكيك

و تفكيك جنسيتی

جنسيتی تأكيد می كند و نه بر استبداد دينی ،و
دخالت ھمه جانبۀ احكام شرعی در تمامی امور و
شيده رخ فروز

زوايای زندگی خصوصی و عاطفی جوانان،
طرح اين پرسش و پاسخ ھدفی به جز ارعاب و

جديت مسئوالن وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری

توسل به زيركانه ترين اجبار برای توجيه اعمال

در تشديد سياست تفكيك جنسيتی در دانشگاه ھا،

اين سياست به عنوان خواست مردم )و نيز خود

به مقطع دكترا نيز رسيد .در پی برگزاری

زنان( ،دربر ندارد .جالب است عليرغم اينكه در

آزمون دكترای نيمه متمركز كه در تاريخ ١٨

باالی فرم مربوطه قيد شده كه پاسخ ھا تأثيری در

اسفند در  ٣٣شھر و با حضور بيش از ٢٠٠

نتيجۀ آزمون ندارد ،اما با درج كد داوطلب بر

ھزار داوطلب برگزار شد ٢ ،پرسش در برگه

روی آن ،ھويت او كامالً محرز می گردد و پس

ھای نظرخواھی توجه شركت كنندگان را به خود

از آزمون كتبی ،قبولی در مصاحبه )قبولی در
12

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
١٩
ﺷ ﺎ

آزمون دكترا با مصاحبه ھمراه است( نيز جزو

ظاھر و مناسبات دانشگاھی بايد بر احكام و شرع

شرايط پذيرش است .اين فشار و اجبار بر شركت

مقدس اسالم باشد  ...مناسبات بين دانشجويان،

كنندگان كه مستقيما ً بر آيندۀ تحصيلی و اشتغال

دانشجويان و اساتيد ،اساتيد با يكديگر و شكل و

آنھا تأثير گذار است ،نه يك "نظرسنجی" آزاد،

ظاھر ،شكل پوشش ،شكل حجاب و عفاف ھمه

بلكه تفتيش عقيده است .با استفاده از چنين روش

تأثير گذار است .وی با اشاره به جنجال ھايی كه

ھای رذيالنه ای است كه وزير علوم رژيم با

دربارۀ دانشگاه تك جنسيتی صورت می گيرد،

تأكيد زياد بر اجرای اين طرح به نظرسنجی

گفت :بنا به فرمايشات مقام معظم رھبری در

ھايی از اين دست استناد می ورزد ٨٢» :درصد

پاسخ به كسانی كه دربارۀ ايجاد دانشگاه ھای تك

خانواده ھا با طرح تفكيك جنسيتی در دانشگاه ھا

جنسيتی جار و جنجال می كنند سكوت كامل

موافقند .ھمچنين  ٨٠درصد والدين معتقد بودند

داريم تا انتخابات تمام شود ،بعد از آن نتايج تك

پيشرفت تحصيلی فرزندشان در محيط ھای

جنسيتی كردن دانشگاه ھا را كه در نظر سنجی

جداگانه كمك خواھد كرد و  ٧۶/۴درصد نيز

به دست آمده اعالم خواھيم كرد(٩١/١٢/٢۴) «.

معتقد بودند كه محيط ھای جداگانه ،مشاركت
دانشجويان را در مباحث كالسی افزايش می
دھد) «.آفتاب –  (٩١/١٢/٢٠مرتجعين رژيم به
ھر دستاويزی چنگ می زنند تا با فشار ،تھديد و
اعمال زور زنان و دختران جوان را ھمچون
»جذاميان« از عرصه ھای مختلف زندگی
)اشتغال ،تحصيل ،ھنر ،سياست و  (...و
باالبردن سطح آگاھی و دانش ،طرد و به عقب
برانند .وزير علوم كه گوی سبقت را در اعمال
سياست ھای ارتجاعی تبعيض آميز و دفاع از
عقب ماندگی و سركوب دانشگاه ھا ،از ھم پالگی
ھای دو آتشه اش نيز ربوده ،به شاخ و شانه
كشيدن ھا و توجيھاتش ادامه می دھد» :به مردم
تعھد دادم كه دانشگاه را اسالمی كنم ... .شكل و

رژيم حاكم كه با ايجاد موانع و ديوارھای فراوان
بر سر راه تكامل آزاد توانائی ھا ،انرژی،
خواست ھا ،ارتقای فكری – فرھنگی جوانان )و
بويژه دختران( ،به مسلط ساختن تاريك انديشی،
خرافات ،اسارت روحی و تخدير ذھنی آنان در
سطح دانشگاه ھا و جامعه ،بيش از پيش ھمت
گماشته است ،راديكال شدن سطح اعتراضات و
محتوای مبارزه بر سر انبوه خواسته ھا و
مطالبات دانشجويان ،جوانان و زنان را خطری
بالقوه می داند كه در ارتباط و نزديكی با جنبش
كارگری توانايی بالفعل شدن دارد .از ھمين
روست كه استثمارگران حاكم و مسئوالن وابسته
از اين زنگ خطر با عبارات و تفاسيری مانند
»سرطان اخالقی« و رابطۀ دانشگاه و افزايش
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»جنايت« ،دم می زنند» :قرائتی به تشريح نقص

اعمال ستم جنسيتی و مضاعف عليه آنان دفاع

ھای علوم جديد ادامه داد و گفت :ھنوز ھيچ كس

كرده اند:

نتوانسته است به اين سوال من پاسخ دھد كه چرا
در ھر كشوری دانشگاه بيشتر است ،آمار جنايت
نيز در آن كشور باالتر است ... .اكنون سرطان
اخالقی در دانشگاه ھای ما رواج پيدا كرده است
و از نظر اخالقی در حال سقوط ھستيم .پوك شده
ايم و پوكمان كرده اند  ...به نحوی كه فكر می
كنيم چون چند كتاب خوانده ايم بايد كفش ،لباس،
رفتار ،گفتار و  ...ما متفاوت از سايرين باشد... .
آرايش كردن دختران در دانشگاه را از نظر
حقوقی ،ظلم تعبير كرد و گفت :اگر زمانی من
توان اين كار را داشته باشم می گويم حجاب در
خيابان آزاد اما در دانشگاه الزم است .چرا كه
آرايش كردن دختران موجب سلب تمركز علمی
ساير دانشجويان می شود(٩١/١٢/٩) «... .
قرائتی مرتجع كه از ھول ھليم در ديگ افتاده،
فريبكارانه ادعا می كند كه در قبال به بند كشيدن
دختران دانشجو )زنان( حاضر است حجاب را
در سطح خيابان آزاد كند ،اين سخنان متناقض
وی در حالی ابراز می شود كه ھمواره به
اصطالح علمای مرتجع و مزدور حاكم به شدت
)و با ادبيات پوسيدۀ قرون وسطايی خود( ،با
درك معيوب خويش از موجوديت مستقل و
برخورداری از حق حيات برابر برای زنان ،از

»علم الھدی امام جمعه مشھد گفت ... :اما در چند
سال گذشته بنده عرض كردم با ورزش بانوان و
شركت در مسابقات خارجی و بين المللی مخالفم.
علتش را نيز عرض كردم به عنوان نھی از
منكر .ھمان طور كه ھمه چيز زن ھا بايد در
حوزۀ عفت ،حجاب و عصمت باشد ،ورزش
بانوان نيز بايد محدود در حوزۀ عفت و حجاب
باشد  ...ورزش ھای تبرّجی زن ھا در برابر
مردھا حرام است و درست نيست ... .اخيراً
موتور سواری دخترھا را تصويب كرده اند ...
بنده اعالم می كنم كه خير ،با ورزش ھای
تبرّ جی مخالفم و اين ھا خالف شرع بوده و حرام
است  ...مسئله ورزش تبرّجی حرام و خالف
شرع است  ...مراجع ھم فتوا دادند ،نامه نوشتند
و اعالم كردند اين كار حرام است ... .اين كه
دختر بيايد مقابل چشم مرد نامحرم ،موتور سوار
شود و با آن لباس و اندام تك چرخ بزند ،معصيت
خداست و منكر بارز شرعی است .وی گفت :بعد
ھم می گويند موتورسواری زنان ،كدام زن و
دختر می رود سوار موتور می شود و تك چرخ
می زند .اين خواھر بسيجی می رود؟ اين زن
ھای نماز جمعه می روند ،اين دخترھای فاضله
عالمه حوزه ھای علميه و دانشگاه ھا می روند؟«
)(٩١/١٢/٨
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جالب است كه حتی زنان مجلس نشين رژيم نيز

آينده به دست آورند) «.زھره طيب زاده

كه در تداوم سلطۀ اقتصادی و سياسی سرمايه

(٩١/١٢/١۴

داران و طبقات حاكم ذينفعند ،مرتجع تر و عقب
مانده تر از جنبش بورژوائی زنان ھستند .اين
تضاد را بخوبی می توان در مصوبات مجلس كه
بويژه

با مسائل زنان ،خانواده ،كودكان و

مجازات ھای اسالمی مرتبط است ،مشاھده نمود.
نقش آنان در سياست گزاری ھا ،سركوب و ستم
بر زنان زحمتكش جامعه را دوشادوش مردان
سياست پيشۀ حاكم نمی توان ناديده انگاشت:
»نماينده زن مجلس :اساسا ً با وزير شدن زنان
مخالف ھستم ... .علت مخالفت من با وزير شدن
زنان اين است كه زنان در كشور ما ھنوز تجربه
الزم را برای مديريت ھای كالن ندارند .مديريت

كوچكترين چشم انداز آزادی و زندگی بھتر،
برای زنان ،جوانان ،دانشجويان و اكثريت
زحمتكش جامعه تحت شرايط كنونی وجود ندارد.
خاستگاه و منافع اين اكثريت تنھا با منافع و
خواست ھای طبقۀ كارگر و توده ھای زحمتكش
انطباق و ھمسوئی دارد .ھر راه حل و تالش
ديگری غير از اين ،و جز از طريق انقالب و
برقراری جمھوری دمكراتيك شورائی كارگران
و زحمتكشان ،محكوم به شكست است.

جنبش کمونيستی زنان

ھای كالن كشور عرصه آزمون و خطا نيست و
ما حق نداريم به خاطر مسائل شعاری ،مديريت

کالرا سِ تکين

كشور را با اين نوع اقدامات دستخوش مشكل
كنيم ... .زنان اساسا ً به علت وظايف و مسئوليت
ھای مھمی كه در خانواده دارند ،فرصت الزم را
برای نقش آفرينی در عرصه ھای مديريتی
نداشته اند مگر آنكه در اين نوع مسئوليت ھای
خود كسر بگذارند ،ممكن است استثنايی وجود
داشته باشد اما به عنوان قاعده كلی ھنوز زنان ما
بايد عرصه ھای ميانی مديريتی را تجربه كنند تا

ترجمۀ آزاده پورآذر

توان الزم را برای مديريت ھای كالن در سالھای

جنبش کمونيستی زنان دارای تاريخچه ای کوتاه
ولی پربار است .اين جنبش در مھمترين دوره
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ای که بشريت تا به حال شناخته است به وجود

زيردستان مضاعف بايد از آن آگاھی سرچشمه

آمده و توسعه يافته است .دوره ای که با اکتبر

گيرد که انقالب پرولتری جھانی تنھا راه رھائی

سرخ  ١٩١٧يعنی با شروع انقالب جھانی

آنھاست.

پرولتری آغاز شده و برمبنای براندازی مالکيت
خصوصی وسائل توليد و تحقق کمونيسم به مثابه
نظم ]نوين[ اجتماعی ،تمام سدھای اقتصادی ـ
اجتماعی بين انسانھا را از بين برده و فرم نوين
زندگی اجتماعی را به وجود آورده است .اين
تحول عظيم جامعه ،شرط غير قابل اجتنابی
برای ايجاد رابطۀ بھتر بين زن و مرد ،پدر و
مادر و فرزندان و نھايتا ً برای رھائی کامل

در مرحله باالتری از شناخت تاريخی ،علمی و
فعاليت عملی ،جنبش کمونيستی زنان آن
دستاوردی را دنبال می کند که جنبش سوسيال
دموکراتيک زنان زمانی با روح مارکسيستی و
خود خواسته شروع کرده بود ولی امروزه بدان
خيانت شده است .بين اين دو جنبش تضادی
آشتی ناپذير عميقا ً شکاف می اندازد:

انسانی و برابری تمامی جنس زن است .جنبش

ــ مواضع آنھا در مقابل نظم اجتماعی

کمونيستی زنان آگاھانه می خواھد و بايد در

بورژوائی ،اقتصاد و دولت آن.

خدمت آن ھدفی قرار گيرد که به واقعيت در

ــ رھائی کامل زنان به واسطه رفرم جامعۀ

آوردن آن ]از طريق[ آماده نمودن تمامی استثمار

بورژوائی يا به واسطه انقالب.

شدگان و تحت ستم قرارگرفتگان نظام سرمايه
داری در تمامی جھان بايد باشد که تحت

اين مسئله ای است که ھر دو جنبش را چه در

پيشروئی و رھبری طبقاتی پرولتاريا به

اﺳــﺎس و چه در تاکتيک از ھم جدا می کند.

رزمندگان انقالبی تبديل می شوند .فعاليت زنان

جنبش سوسيال دموکراتيک بورژوا زد ۀ زنان،

کمونيست ،از نظر برنامه و سازمانيافتگى در

انقالب ستيزانه از فراگيری روشن و صريح

جھتی گام برمی دارد که توده ھای وسيع زنان

رويدادھا از سال  ١٩١۴به بعد سر باز می زند.

را که به واسطه حاکميت مالکان بزرگ غارت

برعکس جنبش کمونيستی زنان در تئوری و

شده اند ،زنان شاغل را که در قيد حاکميت

پراتيک از نتايج رھنمود بخش و ھدف بخش

جنسی مرد اسير می باشند و زنان تمامی اقشار

جنگ جھانی امپرياليستی ،انقالب روسی و ديگر

جامعه را به ھمرزمانی در جھت اين دستاورد

حوادث تاريخی تاکنون آموخته است و متأثر از

رھائی بخش ارتقا دھد .خواست وعمل اين

نظريۀ تاريخی و با ثبات مارکسيسم انقالبی و
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نتايج آن با به کارگيری فعال لنينيسم در رابطه با

پرولتاريا فقط با شرکت منظم و فعال زنان طبقۀ

مسائل و وظايف پروسه تکاملی جامعه است.

کارگر تحقق می يابد و خود را تثبيت می کند«.

پايه گذاری جنبش کمونيستی سازمان يافته زنان

ھدف از اين تصميم گيری ايجاد و توسعۀ جنبش

در کنگره انترناسيونال سوم در مسکو و در ماه

کمونيستی زنان و تأثير گذاری بر رابطۀ اين

مارس  ١٩١٩انجام گرفت .تأثير رابطۀ جنبش

جنبش با انترناسيونال کمونيستی و واحدھای ملی

کمونيستی زنان با اين سازمان جھانی پرولتاريا

آن بوده است .انترناسيونال دوم ،چه از زاويه

در گسترش سريع عينی ،ذھنی و تاريخی تکامل

تئوريک و چه سازماندھی ،ترکيب بدون

اجتماعی ،در جھت انقالب پرولتری منعکس می

محتوائی است که فاقد قدرت مسئول و رھبری

مانند

کننده در جھت صدور قطعنامه ھا و برقراری

انترناسيونال دوم تنھا بدين قانع نشد که صرفا ً

تظاھرات می باشد و جنبش سوسيال دمکراتيک

بخاطر خواست برابری طلبی زنان و پيوستن و

زنان ]نيز[ در ھمين چارچوب شکل گرفته است

قرار گرفتن آنھا در صف پرولتاريای رزمنده

بدون آنکه رھبری آن را به پذيرد .انترناسيونال

آنھا را تشويق و تمجيد نمايد و نه بيشتر ]بلکه[

سوم از رويدادھای امپرياليستی دوران خود و از

به تقاضای رفقای روسی ـ زنان کمونيست

کمبودھا و نيز از آخرين شکست ننگ آميز و

خارجی به خاطر دشواری ھای نامعمول آن

خيانت ھای گذشتگان خود درس گرفت و

زمان برای برقراری رفت و آمد ارتباطی با

برخالف انترناسيونال دوم ،چه از زاويه

روسيه شورائی نتوانسته بودند در کنگره شرکت

ايدئولوژيک و چه سازماندھی ،مجموعه ای

نمايند ـ يک قطعنامه با رأی ھمگانی به تصويب

است استوار .بدين جھت است که جنبش

گردد.

کنگره

انترناسيونال

سوم

زنان

نه

تنھا

رسيد که بر برابری کامل زنان و اھميت زنان

کمونيستی

به عنوان نيروھای انقالبی صحه گذاشت .در اين

انترناسيونال سوم ،بلکه در يک ھماھنگی

قطعنامه تأکيد می شود که »تنھا صف فشرده و

ناگسستنی با آن و تحت رھبری آن فعاليت می

يکپارچۀ زنان و مردان مبارز طبقۀ کارگر می

کند .درست مثل تمامی سازمان ھای جھانی

تواند ضامن اين باشد که انترناسيونال کمونيستی

عظيم پرولتری ،جنبش کمونيستی زنان نيز کار

به انجام وظايف پيش روی خود بپردازد و

و مبارزۀ خود را به انديشۀ ماترياليسم تاريخی

پيروزی نھائی پرولتاريا و براندازی کامل نظم

که لنين آن را به مرحله عمل در می آورد

در

چارچوب

سرمايه داری امکان پذير شود .ديکتاتوری
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توسعه می دھد و خود را به تجربيات و آموزه

خصوصی بر وسائل توليد و تبديل آن به مالکيت

ھای انقالب روسی مجھز می کند.

جمعی ،رھائی کامل زنان تضمين می گردد .اين

ضوابط سازمانی ]برمبنای[ وحدت بين المللی ،و
کار سازمانی که با آن توده ھای زنان شاغل را
که با مغز و دست کار می کنند به نيروھائی
تبديل نمايد که ھمراه با برادران ھم طبقه ای
خود انقالب را که به آنھا رھائی می بخشد ،به
ثبت تاريخ به رسانند ،اينھا اھداف اصلی جنبش
کمونيستی زنان اند .کنکره ھای بين المللی زنان

تحول عميق و وسيع در نظم اجتماعی می
بايستی با حرکت جمعی تھی دستان و بی چيزان
بدون در نظر گرفتن جنسيت آنھا ھمراه باشد.
بدون مبارزۀ طبقاتی انقالبی پرولتاريا رھائی
واقعی زنان و بدون شرکت زنان در اين مبارزه
نابودی

سرمايه

داری

و

خالقيت

نوين

سوسياليستی غيرممکن است.

و بحث ھايشان در جھت ھدفی سه گانه موفق به

اين خط مشی تأکيد می کند که کمونيسم رھائی

نظر می آيند .آنھا در رابطۀ مستقيم با کنگره

بخش پيش فرضی است برای انقالب که به

جھانی انترناسيوناليستی و يا نمايندگان آنھا قرار

وسيله

پيروزمند

گرفته و تصميمات و گزارش ھايشان مورد

ديکتاتوری خود را به مثابه راه رسيدن به تحول

بررسی و تصميم گيری کنگره قرار می گيرند

عظيم نظم اجتماعی ،برپا می کند .تصورات

که قاعدتا ً نمايندگان رفقای زن بر آن صحه می

فاسد و دروغين که ]طبق آن[ کتاب ھای قانون

گذارند و آن را تأئيد می کنند .در رابطه با

در جھت برابری جنسی زن ،به -سازی شرايط

اصول ،تاکتيک و سازماندھی ،دومين کنگره

پرولتاريا ،جايگزينی ديکتاتوری بورژوائی

جنبش کمونيستی زنان ) ١٩٢١مسکو( بسيار

بجای ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری آزادی و

موثر و مشی دھنده بود .در اين کنگره خط مشی

برابری ،تغيير يافته اند ،از طرف اين خط مشی

جنبش کمونيستی زنان آماده و تصويب می شود

قاطعانه رد می شود و توضيح داده می شود که

که از خط مشی مدعيان دفاع از حقوق زنان و

رفرم ھا از ھرگونه و نوعی که باشند وصله ای

نيز از سوسيال دموکراسی و رفرميسم

اند بر جامعه استثمار کننده و برده ساز

بورژوائی و جنبش زنانشان متمايز می گردد.

بورژوائی .آنھا برای حل مسائل زنان و مسائل

اين خط مشی تأکيد بر آن دارد که مالکيت

اجتماعی ھيچ نقشی ندارند .از پس موضعگيری

خصوصی تنھا دليل بردگی جنسی و بردگی

در مقابل اين رفرم ھا و ر ّد قاطعانه آن به

طبقاتی است و تنھا از پس براندازی مالکيت

عنوان » اھداف نھائی « ،جنبش کمونيستی زنان

آن

پرولتاريای

رزمندۀ
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خواست ھای متعددی را فرموله می کند که

کمونيستی و تحت نام پرولتارھای زن و زنان

ھدفمند درخدمت آگاھی کمونيستی و فعاليت ھای

شاغل ،در جھت به حرکت در آوردن توده ھا

سازمانی انجام می پذيرند از جمله :تسھيل

عليه سرمايه داری و نظم بورژوائی است.

نيازھای روزانه و اضطراری زنان کارگر،
تلفيق دانش و اراده مصمم زنان آگاه در
بکارگيری روزافزون مطالبات به خاطر باال
بردن کارآيی انقالبی برای فروپاشی حاکميت و
تسخير قدرت بدست پرولتاريا.

سومين کنگره جھانی انترناسيونال کمونيستی اين
خط مشی را مورد تأئيد قرار داد .کنفرانس ھا و
شوراھای سازمان يافتۀ زنان کمونيست در
انطباق با خط فکری شان ـ دو کنفرانس در
برلين و بقيه در مسکو ـ به مھمترين بخش ھای

برطبق اين خط مشی سازماندھی زنان کمونيست

کار حزبی از جمله تجزيه و تحليل مسائلی چون

به شکل خاص با قاطعيت تمام رد می شود و

سنديکا ،شرکت ھای تعاونی و حوزه ھای تعليم

زنان کمونيست به مثابه اعضاء برابر ،متحد و

و تربيت می پردازند .نشست ھا با شرکت زنان

ھم ارزش با مردان در حزب کمونيست

و ھيئت نمايندگی جمعيت ھای کارگران زن به

کشورھای خود عضو می شوند .زنان شاغل بايد

کار خود ادامه می دھند و کنفرانس ھا به عنوان

به سنديکاھای رفقای مرد ھمکارشان تعلق داشته

وسيله با ارزشی در جھت جذب زنان شاغل در

باشند] .ولی[ با توجه به وجود رابطه ھای

خارج از محدودۀ حزب کمونيست و ھمزمان

اجتماعی خاصی که حاصل ناتوانی و واپس

تربيت آنھا برای کار جمعی ـ سوسياليستی به

گرائی بسياری از مردان و زنان است و در

کار گرفته می شوند .کنفرانس ھا به ھمين شکل

جھت درک ضرورت و مزيت سازمان ھای

بر سازمان ھای توده ای ،سمپاتيزان ھا و

جمعی ،احزاب کمونيستی در مقطع فعلی نياز به

بخصوص سازمانھای توده ای زنان فرا حزبی

ارگان ھای خاصی دارند که اين ارگان ھا نھايتا ً

تأثير می گذارند و نشست ھای کشوری زنان

و در طول زمان وجودشان غير ضروری

کمونيست فعاليت ھای خود را به ھمين شکل و

خواھد شد .چگونگی ترکيب اين ارگان ھا ـ

قاعدتا ً در ارتباط با حزب کمونيست کشور خود

بھترين شکل ترکيبی است از رفقای زن و مرد ـ

انجام می دھند .از سال  ١٩٢١دو دفتر بين

سئوال درستی است .آنچه که برای جنبش بين

المللی زنان ـ يکی در برلين برای غرب ،و

المللی کمونيستی زنان اھميت دارد شرکت فعال

ديگری در مسکو برای شرق ـ برای ايجاد

با برنامه مشخص و سازمان يافته در احزاب

ارتباط مستحکم جنبش کمونيستی زنان در تک
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تک کشورھا با يکديگر و نيز ارتباط با رھبری

و عليه اتحاد خصمانۀ بورژوائی ،سوسيال

انترناسيونال کمونيستی ايجاد شدند .اين دو دفتر

دموکراتيک و ضد بلشويکی ،که در ضديت با

بعد از چھارمين کنگره جھانی در ھم ادغام و

شوروی قصد سرکوب اقتصادی اولين دولت

بعنوان بخش اجرائی زنان ]انترناسيونال

ديکتاتوری پرولتاريا را داشتند ،نمودند ،زنان در

کمونيستی[ اعالم شد .مقر آن در مسکو بود و با

صفوف اوليه با تمام قوا آماده بودند که به خاطر

کار خود تمام بخش ھا و ارگان ھای ستاد

مسائل انقالب و در نھايت به خاطر مسائل

سازمان جھانی پرولتری را نظم می بخشيد که

خاص خود نيرو بگذارند.

ی بخش کشوری است.
نمونه خوب آن ،رھبر ِ

زنان شاغل ھمه جا با شجاعت و فداکاری بی

وحدت بين المللی در جھت ايجاد مواضع اصولی

شائبه ،ارزش انقالبی شرکت خود را ھمراه با

و سازماندھی ،عمليات جنبش کمونيستی زنان را

مبارزات برادرانشان در تاريخ ثبت نموده اند.

قدرتمند ساخته و به آن شتاب و نيروی رھبری

]از آن جمله اند[ شرکت در ارتقاء شرايط

می بخشيد .فراخوان زنان کمونيست برای کمک

اجتماعی ـ ملی

پست و عقب مانده در

به گرسنگان روسيه شوروی در سال  ١٩٢١در

بلغارستان ،رومانی و يوگسالوی ،شرکت در

قلب بيشماری از زنان حتی در کشورھای

مبارزات صنعتگران ،دھقانان و روشتفکران

سرمايه داری شعله افکند و منجر به کمک ھای

عليه فاشيسم و ترور در ايتاليا و لھستان و

زيادی شد .روز بين المللی زن ـ ھشت مارس ـ

کشورھای ديگر ،شرکت در مبارزات عظيم

ھمه ساله توده ھای انقالبی رشد يافته زنان را

کارگران معدن در بريتانيای کبير ،شرکت در

در اتحاد جماھير شوروی و زنان انقالبی پيشتاز

مبارزات انقالبی کارگران ـ دھقانان ،خرده

در کشورھای سرمايه داری ،مستعمره و نيمه

بورژوازی و روشنفکران عليه بردگی اجتماعی

مستعمره را در جھت آگاھی جمعی بر ھمبستگی

ـ ملی در چين ،ھندوستان ،اندونزی و ھندوچين،

بين المللی با يکديگر و نيز با برادرانشان و در

آفريقای جنوب غربی و بقيۀ مناطقی که به وسيلۀ

جھت تحقق يافتن کمونيسم رھائی بخش متحد می

امپرياليسم غارت شده است ،شرکت در کليه

کند .ھنگامی که احزاب کمونيستی کشورھا در

اعتصابات و بايکوت ھا از ھر نوع ،که به

قالب انترناسيونال سوم و توده ھای پرولتر و

ندرت نمونه ای بوده است که کارگران زن و

شاغالن تمامی اقشار ،اعالم مبارزه متفق و

ھمسران کارگران در آن سھمی نداشته باشند،

مصمم و متحد عليه خطرات جنگ امپرياليستی

شرکت در نبردھای سخت به خاطر ايجاد
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مقررات سياسی ،اجتماعی و احقاق حقوق

انقالبی جنبش کمونيستی زنان ھمانند چشمه ای

فرھنگی ،سياسی بی چيزان و غيره .ھميشه و

ھميشه جوشان در مبارزات آزاديخواھانۀ

در ھمه جا در حاليکه زنان فعاالنه در تمام وقايع

رزمندگان زن جاری است .نمونه درخشان آن

شرکت می کنند ،اگر چه برخی فعاليت ھا مورد

شرکت زنان در اکتبر سرخ ،مبارزه عليه

توجه قرار نمی گيرد ،عزم و عشق مبارزاتی

محاصره اقتصادی و جنگ داخلی و شرکت

آنان با آگاھی بر ھمبستگی بين المللی افزايش

دالورانه زنان در ايجاد نظام سوسياليستی است.

می يابد .بذر انديشه ھای انقالبی جنبش

کمونيست ھای زن در ساير کشورھا می توانند

کمونيستی زنان جوانه می زند و رشد می کند.

از اين جنبش بياموزند که چگونه انسان برای

رفقای سازمان يافته جنبش کمونيستی زنان در
اتحاد جماھير شوروی مانند ھنگی قوی و منظم،

انقالب می ميرد ـ چيزی که دشوارترين است ـ و
چگونه برای انقالب زندگی می کند.

که به درستی مانند يک ارتش کامل دولتی اند،

ھمراه با انترناسيونال سوم جنبش کمونيستی

بيشترين و با ارزش ترين چيزی را که به دست

زنان در ساير نقاط کره زمين گسترش می يابد.

می آورند نيروی کمّی و قدرت برابری با مردان

نه تنھا در کانادا و اياالت متحده آمريکا بلکه در

در دولت ديکتاتوری پرولتاريا و در ]ارگان[

مکزيک ،آمريکای مرکزی و جنوبی ،آفريقای

رھبری کننده اش حزب کمونيست روسی است.

جنوبی و استراليا .جنبش کمونيستی زنان از توده

تجربيات اين رزمندگان انقالبی در دوره

ھای وسيعی از زنان در کشورھای خاورميانه و

برقراری و تثبيت قدرت دولتی به وسيله

خاور دور و از زنانی که بوسيله فرم زندگی

پرولتاريا و در دورۀ استفاده از قدرت برای بنا

اقتصادی ،اجتماعی چند ھزار ساله به زنجير

نھادن سوسياليسم ،و تجربيات آنھا در تربيت و

کشيده شده اند و برده ترين برده ھای جنسی اند،

آگاه کردن توده ھای پرولتری و دھقانی ـ

عناصر انقالبی می سازد .البته ھجوم تجارت

بخصوص توده ھای زنان شاغل ـ  ،گنجينه ای

سرمايه داری در اين کشورھا و در برخی از

است غنی .مطمئنا ً کاربرد اين تجربيات برای

آنھا ورود توليدات سرمايه داری باعث ايجاد

جنبش کمونيستی زنان در خارج از شوروی و

جنبش بورژوائی زنان شده است ،که نتايج قابل

تحت شرايط تاريخی دگرگونه به معنای تقليدی

توجھی به دست آورده است .عالوه بر ماھيت و

کورکورانه و برده وار نيست ،بلکه پيام آور

اھداف بورژوائی اش ،به دليل اينکه اين جنبش

انگيزۀ فکری کامل و پربار می باشد .نيروی
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فاقد تحرک وسيع و شتاب و فاقد اھداف عاليه

صرف نظر از رشد و تأثيراتش در اتحاد

بود در بطن اين جوامع نفوذ نکرده است.

جماھير شوروی ،جنبش کمونيستی زنان ھنوز

با کمک و راھنمائی خبرگان شوروی و در
ھماھنگی با حزب کمونيست در کشورھای
شرق ،جنبش کمونيستی زنان به وجود آمد.
جنبش کمونيستی زنان خصوصا ً در چين
مجموعه ای از پرولترھای زن ،دھقانان زن و
ھمچنين تعداد بيشماری دانشجويان زن و خرده
بورژواھا بود .اين جنبش ،اين زنان را به
جانباختگان مبارز انقالبی صعود داد .در روز
بين المللی زن در  ١٩٢٧در استان  Hebeeيک
کنفرانس زنان تشکيل شد که با شعار »انقالب
تنھا راه رھائی زن است« شروع گرديد.

ضعيف است .تقريبا ً در تمام بخش ھای کشوری
انترناسيونال کمونيستی ،رھبری و ارگان ھای
مربوطه مدعی اند که درک الزم برای ضرورت
شرکت توده ھای زنان شاغل در نبرد انقالبی
طبقاتی پرولتاريا و شرايط مفروض تاريخی اين
شرکت ناکافی است .ھر جا که سرمايه داری
امپرياليستی حاکم است و استثمار می کند ،جنبش
کمونيستی زنان فشار اقتصادی آن ،دولت آن و
نظم اجتماعی آن را در مقابل خويش می بيند و
به عالوه اين جنبش در رقابتی قوی و دردناک با
جنبش بورژوائی و سوسيال دموکراتيک زنان
می باشد .جنبش کمونيستی زنان ھنوز جوان

نکته قابل اھميت ،رشد و کارائی ھای جنبش

است .برمبنای اصول قابل درک تاريخی ،که

کمونيستی زنان است .پيروزی ھا نبايستی او را

ضعف و اشتباھات احزاب کمونيستی ھم در آن

سرمست ،بلکه بايد متعھد کند .اين برای

نفوذ خواھند داشت.

کمونيسم ناشايسته است که زنان مبارز پيشاھنگ
سازمان يافتۀ آن بخواھند کار خود را ]صرفا ً[
در رابطه با دستيابی به توده ھای زنان پرولتر و
شاغل ارزيابی کنند و نه در رابطه با بزرگی و
اھميت وظيفه ای که در دوران سرنگونی

اين مسئله و موانع ديگر موقعيت عالی جنبش
کمونيستی زنان را به خطر نمی اندازد ،بلکه
برعکس موجب باالترين حد تکامل اراده و
نيروی آن می گردد.

سرمايه داری جھانی و شروع توقف ناپذير رشد

با جوھر لنينيستی و با کمک ماترياليسم

انقالب پرولتری جھانی پيش روی آنھاست.

ديالکتيک ،جنبش کمونيستی زنان شرايط بلوغ

حاملين جنبش کمونيستی بايد اين را به شکل يک

خود را بررسی می کند و در پی شناخت اصولی

واقعيت در نظر داشته باشند.

تئوری ،موفقيت عملی خود را تضمين می کند.
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جنبش کمونيستی زنان آگاھانه ،فعال و رزمنده

تمام کشورھا و مناطق تحت قدرت سرمايه

بر موانع و دشواری ھا چيره می گردد و

داری ،جنبش کمونيستی زنان نيز به مثابه يک

خواستھايش در رابطه با ھم ارزشی زنان به

فاکتور ذھنی سرنگونی نظام سرمايه داری و

مثابه نيروھای انقالب و کمونيسم و با عمل

تحقق کمونيسم خود را تثبيت می کند .در چنين

استحکام می يابد و مھمتر از ھمه اينکه زنان

نقشی جنبش کمونيستی زنان بايد توده ھای شاغل

کمونيست سازمان يافته اشتباھات و نقايص

زنان را از چنگ جنبش ھای ضد انقالبی

مواضع تئوريک و عملی خود را تصحيح می

بورژوائی و سوسيال دموکراتيک زنان در

کنند و غيورانه و آگاھانه در از ميان بردن

بياورد] .البته[ نيروی کمی به تنھائی ،که می

اشتباھات و کمبودھای مربوط به پروسه تکاملی

توان بدان مغرور ھم بود ،به معنای تحول

تبديل واحدھای کشوری به احزاب رھبری کننده

اجتماعی و نيروی رھائی بخش نيست .ارزيابی

توده ای پرولتاريای انقالبی سھيم می شوند .در

صحيح از تکامل اجتماعی و نيروی برخاسته از

برابر جنبش کمونيستی زنان يک موضوع جالب

اراده و عمل از ارزش ھای تاريخی به حساب

توجه قرار دارد و آن اولين دولت ديکتاتوری

می آيد .برمبنای اين ارزش ھای تاريخی ،جنبش

پرولتری است که در قانون اساسی آن برابری

جوان کمونيستی زنان بر ھر دو جنبش ضد

کامل جنس زن تعيين می گردد و اين برابری با

انقالبی زنان ]جنبش بورژوائی و سوسيال

مقرراتی در جھت تضمين آموزش شغلی و

دمکراتيک زنان[ و بر تمام فشارھای جامعه

فرھنگی ھمگانی و تضمين شغلی زنان شاغل و

بورژوائی نھايتا ً پيروز خواھد شد .به کمک اين

کمک ھای وسيع اجتماعی برای مادران و

شناخت که با عمل به دست می آيد زنان پرولتر

کودکان و نوآوری ھای اصولی تضمين می

و شاغل آموزش داده می شوند و به زير پرچم

شود .جنبش کمونيستی زنان تحت تأثير عناصر

سرخ گرد ھم می آيند و پيروزی انقالب به مثابه

عينی ای به پيش می رود که ]اين عناصر عينی[

نيروی رھائی بخش زنان ،دستاورد جنبش

با وجود ثبات و توازن اقتصادی ای که تحت

کمونيستی زنان نيز خواھد بود.

حاکميت بی رحمانه سرمايه ھای انحصاری
امپرياليستی ]بوجود آمده است[ پايان نظم جامعه
سرمايه داری را سرعت می بخشند .ھمراه با

مأخذZetkin Clara: Zur Geshichte :
der Proletarischen Frauenbewegung

استثمار شدگان انقالبی رزمنده سازمان يافته در
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دريافت نمی کنند .كارگران فصلی و بيكاران )و

1979 s. 162 ‐ 170

نيز از كارافتادگان( به ندرت مزدی به خانه می

‐http://www.marxistische
bibliothek.de/zetkin6.html.
توضيحات درون کروشه از مترجم است.

برند .زنان سرپرست خانوار و كودكان كار و
خيابان نيز اگر کار داشته باشند به مراتب از مزد
پائين تری نسبت به مردان برخوردارند .باالخره
كارگرانی كه به دنبال تعديل شديد نيرو ،اخراج
شده اند )از جمله كاھش شديد نيروی انسانی در

بھار ما يا بھار آنھا؟

شركت ارج ،از  ٢۵٠٠كارگر شاغل در اين
شركت حدود  ۴٠٠نفر مشغول به كارند( .آری

شيده رخ فروز

ھمۀ اينھا مجموعه ای از خانواده بزرگ
كارگران ايران را با انواع محروميت ھا و

روزھای پايانی سال و به دنبال آن شروع

موقعيت ناامن شغلی تشكيل می دھند كه سال نو

تعطيالت سال نو ،برای خانوارھای كارگری و

و تعطيالت برايشان ھيچ رنگ و بويی ندارد.

تھيدستان جامعه ،بيش از ماه ھای ديگر سال با

نقطۀ مقابل اين اوضاع ،زندگی لوكس و تجملی،

فقر ،رنج و عذاب ھای روحی ھمراه است .تأمين

غرق در رفاه سرمايه داران و زمينداران حاكم،

مخارج اين ايام ،شرمنده ھمسر و فرزند نشدن،

مزدوران وابسته به آنان ،آقازاده ھا ،انواع

حفظ آبرو و شئونات در ديد و بازديدھای مرسوم

سالطين سرمايه )سلطان شكر ،گوشت و اخيراً

و پرداخت ھزينه ھای پايانی سال ،مسائل

سلطان پتروشيمی و  (...است كه لذت بھار را

كمرشكن و شاقی است كه بايد با آن دست و پنجه

نيز به خود اختصاص داده اند.

نرم كرد .بسياری از كارگران ھنوز دستمزدھای
معوقه و مطالبات خود را دريافت نكرده اند )مثالً
كارگران شركت راه سازی رانه دژ يك سال
حقوق معوقه دارند( چه رسد به عيدی و پاداش
آخر سال .جمعيت كثيری از كارگران كارگاه
ھای كوچك و خانگی كه از ھرگونه حمايت
قانونی برای دريافت مزد محرومند ،عيدی ای

گزارش زير كه ما عينا ً آن را از مطبوعات
رسمی رژيم نقل می کنيم به محاسبۀ مخارج يك
خانواده در تعطيالت عيد می پردازد .قيمت ھای
ذكر شده با توجه به مناطق مختلف به رقمی
باالتر از اين نيز بالغ می گردد )بسياری از اقالم
ذكر شده با نرخ ميادين شھرداری و نمايشگاه
ھای عرضۀ مستقيم در نظر گرفته شده است ولی
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خارج از اين مراكز قيمت ھا باالترند( ،نرخ ھا

١٨ھزار و  ٨٠٠تومان ،شيرينی خشك پذيرايی

متعلق به تاريخی است كه گزارش منتشر شده و

بسته يك كيلو و  ٢٠٠گرمی ١٣ھزار تومان،

با توجه به رشد روزانه قيمت ھا ،طی روزھای

شيرينی تر كيلويی  ١٠ھزارتومان در بازار

آينده باز ھم افزايش خواھند داشت .مقايسه تأمين

موجود است .ھمچنين ھر كيلو گوشت قرمز

اين مخارج با مزدھای دريافتی كارگران و

استراليايی به نرخ دولتی  ١٩ھزار و ۶۵٠

دستھای خالی و سفره ھای خالی تر ميليونھا

تومان ،گوشت گوساله الشه كيلويی ٢٢

خانوار تھيدست ،خود بی نياز از ھرگونه تفسير

ھزارتومان ،مخلوط كيلويی  ٢٣ھزار تومان،

و توضيح است:

راسته كيلويی  ٣۴ھزار تومان ،گوشت مخلوط

»مخارج يك خانواده در تعطيالت عيد چقدر
است؟
 ...گزارش پيش رو نگاھی به اين موضوع دارد.
به گزارش آريا ،از  ٩اسفند ماه نمايشگاه ھای
عرضه مستقيم كاال بر پا و مايحتاج عمومی مردم
در آن نمايشگاه ھا عرضه شده است ،گفته شده
پسته  ۴٠ھزار تومانی در اين نمايشگاه عرضه
می شود ولی اين در حالی است كه پسته درجه
يك كيلويی ۶١ھزار تومان و پسته درجه دوم
كيلويی  ۵١ھزار تومان در بازار عرضه می
شود .ھمچنين مغز گردو كيلويی  ٣٨ھزار
تومان ،بادام كاغذی كيلويی٣١ھزارتومان ،بادام
زمينی كيلويی  ٢١ھزارتومان ،مغز فندق كيلويی
 ۴۴ھزارتومان ،مغز تخمه كدو كيلويی  ۴١ھزار
و  ٨٠٠تومان ،تخمه ژاپنی كيلويی ١۶ھزار و
 ٨٠٠تومان ،بادام كيلويی  ۴٨ھزار و ٨٠٠
تومان ،شكالت پذيرايی به طور متوسط كيلويی

گوسفندی كيلويی  ٢٩ھزارتومان ،مرغ برزيلی
به نرخ دولتی ھر كيلو  ۵ھزار و  ١٠٠تومان و
مرغ در بازار آزاد كيلويی  ۶ھزار و ٣٠٠
تومان فروخته می شود.
برای  ۵كيلو آجيل مخلوط عيد بايد مبلغی در
حدود  ٢٠٠ھزار تومان ھزينه كرد .حاال اگر
قرار باشد به بخش مخارج برسيم و ھر يك از
افراد قصد خريد يكدست لباس نو را برای سال
آينده داشته باشند ،می بايست برای خريد يك
شلوار به طور متوسط  ٨٠ھزارتومان ،يك جفت
كفش  ۴٠ھزارتومان ،پيراھن مردانه به طور
متوسط  ٣۵ھزار تومان و مانتو برای خانم ھا
 ٨٠ھزار تومان ھزينه كنند .برای خريد لباس
شب عيد نيز اگر خانواده  ۴نفری را متشكل از
پدر خانواده و فرزند پسر و مادر و فرزند دختر
بدانيم با توجه به قيمتھای تقريبی ای كه برای
لباس ھا ذكر شد برای يك آقا ١۴۵ھزارتومان و
برای يك خانم  ٢٠٠ھزار تومان ھزينه بر است
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كه جمع  ۴نفرخانواده مبلغی در حدود ۶٩٠
شده جمعا ً حدود يك ميليون و  ١۴٠ھزار تومان
ھزارتومان می شود .اگر متوسط خانوارھای

برای  ١٣روز عيد سرپرست يك خانواده  ۴نفره

ايرانی را  ۴نفره بدانيم ھزينه سبزی پلو با ماھی

بايد ھزينه كند .نكته اول در اين گزارش اين است

برای شب عيد ،ماھی قزل آال كيلويی به صورت

كه مخارج از نگاه يك خانواده  ۴نفره و البته از

متوسط  ٢٠ھزار تومان و اگر برای  ۴نفر ٢

طبقه متوسط رو به پايين در نظر گرفته شده

كيلو ماھی در نظر بگيريم برای شب عيد ۴٠

است .نكته دوم اين است كه ھزينه سفرھای

ھزار تومان ھزينه ماھی ،برنج را اگر به طور

نوروزی و تفريحات معمول و رايج مانند سينما و

متوسط كيلويی  ۵ھزار و  ۵٠٠تومان در نظر

 ...در نظر گرفته نشده است .نكته مھم ديگر اين

بگيريم و در كنار مخلفات ساده يك سبزی پلو با

گزارش اين است كه آب بھا ،گاز بھا ،پول برق و

ماھی  ۵٠ھزار تومان برای يك خانواده  ۴نفری

اقالمی مانند روغن ،حبوبات ،چای ،شكر ،قند و

آب می خورد .اگر آجيل شب عيد را نيز به طور

غيره نيز در اين گزارش نيامده است) «.روزنامه

متوسط كيلويی  ۴٠ھزارتومان حساب كنيم

آفتاب – (٩١/١٢/٨

ھمچنين برای خريد شيرينی خشك در حدود  ٣و

خوشا به حال گرسنگان!

نيم كيلو مبلغ  ۴٠ھزار تومان بايد پرداخت .اگر
بخواھيم مرغ و گوشت را براساس نرخ دولتی
حساب كنيم سه كيلو گوشت حدود  ۶٠ھزار

يحيی سمندر

تومان و  ۴كيلو مرغ دولتی حدود  ٢١ھزارتومان

اسفند ١٣٩١

می شود و اگر  ١٠كيلو برنج را نيز در نظر
بگيريم براساس نرخ دولتی مبلغی در حدود ۵۵

پاپ جديد ،منابع الھام او و عملکرد اجتماعی

ھزارتومان بايد ھزينه كرد .ميوه نيز ھر كيلو

کليسا

پرتقال تامسون جنوب كيلويی  ١٢٠٠تومان،
سيب زرد نيز كيلويی  ١۵۵٠تومان ،خيار گلخانه
ای كيلويی  ١۶۵٠تومان ،كيوی كيلويی ١۴۵٠
تومان و اگر از ھر كدام  ۴كيلو تھيه شود مبلغی
در حدود  ٢٣ھزار و  ۵٠٠تومان بايد برای ميوه
شب عيد پول پرداخت .با جمع ھزينه ھای ذكر

در تاريخ  ١٣مارس  ٢٠١٣کاردينال آرژانتينی
خورخه ماريو برگوگليو پس از اجالس چند
روزۀ  ١١٥کاردينال از کليساھای کاتوليک
سراسر جھان به عنوان پاپ جديد تعيين شد.
برگوگليو با صعود به اين مقام لقب پاپ فرانسوا
)فرانسيس( را برای خود برگزيد .انتخاب اين
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لقب به گفتۀ نزديکان پاپ جديد و خبرگان امور

چون باعث سعادت در دنيای ديگر می شود يا با

واتيکان ،بيانگر نخستين پيامی است که پاپ جديد

عبارت کليسايی :خوشا به حال مسکينان زيرا

خواسته با ارجاع به دو قديس کليسا يعنی فرانسوا

ملکوت آسمان از آن ايشان خواھد بود .البته اين

) ١١٨٢-١٢٢۶ميالدی( و فرانسوا

امر در اديان ديگر ھم ھست ،به طور مثال می

گزاويه ) (١٥٠٦ -١٥٥٢به کاتوليک ھای جھان

دانيم که در اسالم نيز از قول محمد گفته شده که

بدھد .ويژگی فرانسوا داسيز توجه خاصی بود که

»فقر افتخار من است«.

داسيز

به فقرا می کرد و اينکه می خواست کليسا،
»کليسای فقرا« و يا »کليسا برای فقرا« باشد .او
»سلک يا زمرۀ سائالن )گدايان( Ordre des
 «mendiantsرا به وجود آورد که اعضای آن
يا مانند خود او به مال و ثروت پشت کرده بودند

چون در اينجا به روی کار آمدن پاپ جديد ،منابع
الھام او و نقش اجتماعی کليسا می پردازيم به
برخی تعليمات مسيحيت اشاره می کنيم .در انجيل
متی باب  ۵آمده است:

و يا مال و ثروتی نداشتند و در اين سلک از

» ١وقتی عيسی جمعيت زيادی را ديد ،به باالی

طريق گرفتن صدقه و يا کار يدی امرار معاش

کوھی رفت و در آنجا نشست و شاگردانش به

می کردند.

نزد او آمدند  ٢و او دھان خود را گشوده به آنان

توجه برخی از سران کليسا به فقر  -حتی اگر از
روی صداقت باشد و نه برای فريب توده ھای
مردم – به منظور ريشه کن کردن فقر نيست
بلکه ھدف آن ،فارغ از نيت و يا اعتقاد فرد
کليسائی يا به طور کلی آدم دينداری که از موضع
دينی به فقر برخورد می کند ،تسلی دادن به فقرا
و آماده کردن ذھن شان برای پذيرش فقر و
انصراف از اعتراض و طغيان است .ھدف ،حقنه
کردن اين باور است که فقر نه تنھا سرنوشتی
است محتوم که بايد تحمل شود بلکه فضيلتی است
که بايد قدرش را دانست و به آن مباھات کرد

چنين تعليم داد ٣ :خوشا به حال کسانی که از فقر
روحی خود آگاھند زيرا ،پادشاھی آسمانی از آن
ايشان است ۴ .خوشا به حال ماتم زدگان ،زيرا
ايشان تسلی خواھند يافت ۵ .خوشا به حال
فروتنان ،زيرا ايشان مالک جھان خواھند شد۶ .
خوشا به حال کسانی که گرسنه و تشنه نيکی
مطلق ھستند ،زيرا ايشان سير خواھند شد٧ .
خوشا به حال رحم کنندگان ،زيرا ايشان رحمت
خواھند ديد ٨ .خوشا به حال پاک دالن ،زيرا
ايشان خدا را خواھند ديد ٩ .خوشا به حال صلح
دھندگان ،زيرا ايشان فرزندان خدا خوانده خواھند
شد ١٠ .خوشا به حال کسانی که در راه نيکی
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جفا می بينند ،زيرا پادشاھی آسمانی از آن ايشان

بر گونه راست تو سيلی می زند گونه ديگر خود

است ١١ .خوشحال باشيد اگر به خاطر من به

را به طرف او بگردان«.

شما اھانت می کنند و جفا می رسانند و به ناحق
ھرگونه افترائی به شما می زنند ١٢ .خوشحال
باشيد و بسيار شادی کنيد ،زيرا پاداش شما در
آسمان عظيم است چون ھمين طور به پيامبران
قبل از شما نيز جفا می رسانيدند ١٣ .شما نمک
جھان ھستيد ولی ھر گاه نمک مزه خود را از
دست بدھد چگونه می تواند آن را بار ديگر
نمکين ساخت ؟ ديگر مصرفی ندارد جز آنکه
بيرون ريخته پايمال مردم شود ١۴ .شما نور
جھان ھستيد .نمی توان شھری را که بر کوھی
بنا شده است پنھان کرد ١۵ .ھيچکس چراغ
روشن نمی کند که آن را زير سرپوش بگذارد
بلکه آن را بر چراغپايه قرار می دھد تا به تمام
ساکنان خانه نور دھد ١۶ .نور شما نيز بايد ھمين
طور در برابر مردم بتابد تا کارھای نيک شما را
ببينند و پدر آسمانی شما را تمجيد نمايند ١٧ .فکر
نکنيد که من آمده ام تا تورات و نوشته ھای
پيامبران را منسوخ نمايم .نيامده ام تا منسوخ کنم
بلکه تا به کمال برسانم «.جملۀ معروف ديگر
مسيح در ادامۀ ھمين گفتار است ٣٨» :شنيده ايد
که گفته شده" :چشم به عوض چشم و دندان به
عوض دندان"  ٣٩اما من به شما می گويم به
کسی که به تو بدی می کند بدی نکن و اگر کسی

آری چنان که باالتر گفتيم ،يکی از عملکردھای
اجتماعی دين پذيراندن روابط اجتماعی و طبقاتی
موجود ،پذيراندن نابرابری ھا و رده بندی و
رسته ھا و رتبه ھای طبقاتی از دو طريق است:
يکی دادن وعدۀ نعمت ھای دنيای ديگر و بی
ارزش و مردار قلمداد کردن نعمت ھای مادی و
ت ُدربار و حکيمانه ای
دنيوی ،و يا اظھار جمال ِ
مانند »اقتصاد مال خر است« ،يا قايل شدن به
مقامی واال برای دينداران مانند »نور جھان«،
»ھدف آفرينش« ،ھندوانه گذاشتن زير بغل فقرا
و غيره؛ و ديگری ترويج صدقه که در واقع
نوعی روغن کاری چرخ و دنده ھای ماشين
استثمار و سلطۀ طبقاتی و سلسله مراتب اجتماعی
موجود و نوعی سوپاپ اطمينان برای جلوگيری
از انفجار ھای اجتماعی است .در يک کالم ،يکی
از مھم ترين عملکردھای دين ،ترويج تسليم و
رضا و مخالفت با اعتراض و شورش است .اگر
در شرايطی و در مقاطع معينی برخی نحله ھای
مذھبی بيانگر نوعی اعتراض اجتماعی و محمل
وحدت توده ھای معترض می گردند و يا گفتمان
دينی به قالبی برای بيان خواست ھای اجتماعی و
سياسی تبديل می شود ،بدان علت است که توده
ھا ھنوز نتوانسته اند به دستگاه فکری و نظری
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عقالنی و علمی و به بيان مستقل ،روشن ،دقيق و

قدرت( منجر شود و ايجاد اميد واھی برای ساکت

علمی مقوالت اقتصادی -اجتماعی و سياسی و

کردن ،شادی يا رضايت درونی به معنی نه تنھا

فرھنگی و خواست ھای خود و ابزارھای مادی

پذيرش وضع موجود ،بلکه قبول آن به عنوان

تحقق آن دست يابند .اين امر ھمچنين بيانگر

چيز خوب است که با تمجيد فقر ،ھمچون فضيلت

تالش بخشی از طبقات حاکم است که ھنگامی که

يا نعمت ،کامل می شود .ترويج مسيحيت تالش

می بينند توده ھا به رغم دعوت ھای دينی به

برای تحقق جھانی کردن اين دين است و احترام

تسليم و رضا و تمکين ،دست به اعتراض می

به خلقت در واقع احترام به وضع اجتماعی است

زنند ،مزورانه خود را با توده ھا ھمدل و ھمراه

و اينکه اگر وضع اين چنين است چون اين چنين

جلوه می دھند و از طريق گفتمان مبھم و چند

خلق شده است.

پھلوی دينی که به شکل ھای گوناگون قابل تفسير
و تأويل است و مانند ژوکر با ھر ورقی قابل
تعويض است وارد معرکه می شوند و می کوشند
بر موج اعتراض ھا سوار گردند و کنترل آن را
به دست گيرند و با رسيدن به قدرت ،دوباره
آشکارا ،تسليم و رضا و تمکين به وضع موجود
را بين توده ھا ترويج و تحميل کنند ،چون اين بار
عالوه بر
ھويج توھّم ،چماق واقعی سرکوب را
ِ
نيز در دست دارند.

شھرت فرانسوا داسيز و به اصطالح نوآوری او،
نزديکی به فقرا )از جمله خوردن و پوشيدن مانند
فقرا( ،ساده زيستی و تالش برای ايجاد تحول در
کليسا بود که در آن زمان )مثل امروز و بسياری
ادوار تاريخی ديگر( ،مظھر تجمل و نماد و مأمن
طبقات توانگر شده بود و خود يکی از مراکز
استثمار و تجمع ثروت به شمار می رفت .سئوال
اين است که پاپ جديد چرا به قديس فرانسوا
داسيز ارجاع می دھد؟ آيا می خواھد مانند او

فرانسوا داسيز و پيروان او )فرانسيسکن ھا( پنج

»کليسای فقرا« درست کند ،به عبارت ديگر

چيز را موعظه می کردند :عبادت )دعا و

کليسائی که بيشتر از گذشته بر دو عملکرد مھم

نيايش( ،شادی )بھجت و رضايت باطنی( ،فقر،

کليسا و مذھب به طور کلی ،يعنی تبليغ تسليم و

ترويج مسيحيت و احترام به خلقت .عبادت و دعا

رضا و مخالفت با شورش و اعتراض از يک سو

برای منحرف کردن اذھان از واقعيت موجود و

و توسعۀ صدقه دھی و صدقه گيری برای

گاه نوميدی ای است که ممکن است به عمل

جلوگيری از انفجارھای اجتماعی ،سازمان دھد؟

مخرب )دست کم از نظر صاحبان ثروت و

اگر چنين است چرا اکنون واتيکان اين سياست را
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در پيش می گيرد يا بھتر بگوئيم مورد تأکيد قرار

فيليپين و غيره( و آفريقا )ماداگاسکار ،کنگو،

می دھد؟ نظير ھمين پرسش را در مورد ارجاع

ساحل عاج ،آفريقای جنوبی ،آفريقای مرکزی و

پاپ جديد به قديس ديگر کليسا يعنی فرانسوا

غيره( .ميسسونرھای ژزوئيت )و ديگر ميسيونر

گزاويه ھم می توان مطرح کرد .چرا پاپ

ھای مسيحی( غالبا پيش قراوالن نيروھای

فرانسوا به فرانسوا گزاويه ارجاع می دھد؟

نظامی و کشتی ھای جنگی و تجاری

فرانسوا گزاويه ھمراه با ايگناس لويوال )-١۵۵۶
 (١۴٩۴يکی از بنيان گذاران فرقۀ ژزوئيت ھا
بود پاپ جديد ھم رئيس ژزوئيت ھای آرژانتين
بود ،اما ارجاع او به فرانسوا گزاويه تنھا بيانگر
اظھار ارادت او به مرشد معنوی اش نيست.
برای درک بھتر علت ارجاع پاپ جديد به
فرانسوا گزاويه بايد ديد ژزوئيت ھا چه نقش ھای
ويژه ای در کليسا و در تاريخ جھان داشته اند.
ژزوئيت ھا با چند ويژگی در تاريخ شناخته شده
اند:
 ايفای نقش بازوی نظامی کليسا توسط ژزوئيت ھاطی ساليان دراز.

استعمارگران اروپائی بودند .ضمن اينکه در
موارد متعددی ،به ويژه در آمريکای جنوبی،
ژزوئيت ھا ضمن آنکه با تعليمات دينی
به»نجات روح بوميان« اشتغال داشتند تن آنھا
را به بردگی يا بيگاری در مزارع و کارگاه ھای
ژزوئيتی می کشاندند.
کنترل نه تنھا مدارس دينی کليسا
 تالش برایِ
بلکه مدارس و دانشگاه ھای خصوصی و
استقرار دستگاه آموزشی ھمراه با انضباط تقريبا
نظامی .اين مدارس به منظور تربيت تئوری
پردازان و مأموران و مقامات آيندۀ کليسا و نيز
تربيت کادرھای دولت ھای بورژوا و حتی
کادرھای بنگاه ھای خصوصی ايجاد شده بودند

 -تالش در راه تحکيم جزميات نظری و اعتقادی

و بخش ھائی از طبقات دارا به خاطر آموزش

کليسا ،مبارزه با جوانه ھای انديشه ھای نو و

»جدی و سختگيرانه« و انضباطی که در اين

علمی و ھمکاری با دستگاه ھای تفتيش عقايد در

مدارس حاکم بود فرزندان خود را به آن

اين زمينه.

مؤسسات برای تحصيل می فرستادند و می

 ترويج مسيحيت از طريق اعزام ميسيونرھاعالوه بر اروپا به قارۀ آمريکا )به ويژه
مکزيک ،برزيل ،آرژانتين ،کلمبيا و نيز
آمريکای شمالی( و نيز آسيا )چين ،ژاپن ،ھند،

فرستند.
بدين سان پاپ جديد ظاھرا در نظر دارد دست کم
پاره ای از اين مأموريت ھای ژزوئيت وار را
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احيا و يا تقويت کند .نکتۀ مھم و مشترکی که ھم

کودتاگران ھمکاری می کرده است .برخی از

در تعليمات فرانسوا داسيز و ھم فرانسوا گزاويه

گزارش ھای ديگر ھمکاری مستقيم او با دار و

وجود دارد ترويج مسيحيت است که پاپ جديد ھم

دستۀ نظامی حاکم بر آرژانتين را رد می کنند و

آن را به يکی از برنامه ھای مھم خود تبديل کرده

حتی می گويند که او در خفا برای آزادی کشيشان

است ،البته پس از راست و ريست کردن مسايل

دستگير شده تالش می کرده است .حتی اگر اين

مافيائی واتيکان و تجاوز به کودکان در کليسای

حرف درست باشد بايد پرسيد در مورد  ٣٠ھزار

کاتوليک و يا سرپوش موقت گذاشتن بر آنھا و

ناپديد ١٥ ،ھزار قتل و اعدام و و ھزاران زندانی

غيره که حتی اعتقاد مومنان ساده دل به کليسا را

توسط آن رژيم و اعمال شکنجه بر مخالفان

به لرزه در آورده است .اما برای پاسخ دادن به

سياسی و غيره برگوگليوی ژزوئيت چه کار می

اين پرسش که چرا امروز و چرا اين پاپ يعنی

کرده و چه موضعی داشته است؟ حتی طرفداران

خورخه ماريو برگوگليو برای اجرای مأموريت

پر و پا قرص او نمی توانند منکر شوند که

کليسا در زمينه ھائی که اشاره کرديم انتخاب شده

سياست برگوگليو در مقابل کودتاگران آرژانتينی

است ،نخست به طور خالصه به شخصيت و

دست کم سکوت و مماشات بوده است .روزنامه

عملکرد او می پردازيم و سپس به ويژگی ھای

الکروا که نشريه ای با گرايش مسيحی است ،در

اجتماعی  -اقتصادی و سياسی ای را که زمينۀ

شمارۀ مورخ  ١٤مارس  ،٢٠١٣از قول آدولفو

انتخاب او را فراھم کرده اند اشاره می کنيم.

پرز اسکول ،يکی از مخالفان سرشناس رژيم

شخصيت پاپ جديد و شرايط جھانی انتخاب او
از نظر اقتصادی – اجتماعی و سياسی

نظامی آرژانتين می نويسد» :صدھا اسقف با
رابطه داشتند اما

رژيم ديکتاتوری آرژانتين
ِ
برگوگليو نداشت« .اما ھمين نشريه می نويسد که

مطالب بسيار زيادی در مورد روابط خورخه

خود کليسای آرژانتين در سال  ٢٠٠٠از رفتار

ماريو برگوگليو با دار و دستۀ نظاميان کودتاگر

خويش در سال ھای حکومت نظاميان »عذر

آرژانتين در سال ھای  ١٩٧٦تا  ١٩٨٣در رسانه

خواھی« کرد.

ھای گوناگون آمده است .طبق گزارش ھای
چندی ،از جمله گفته ھای برخی از قربانيان
سرکوب کودتاگران ،برگوگليو تا حد تحويل دادن
و يا افشای نام کشيشان مخالف نظاميان حاکم با

اما مسأله فراتر از اين ھاست :سکوت و مماشات
در مقابل دار و دسته ھای نظامی و يا ھمکاری
با آنھا در مسير خط مشی عمومی ضد کمونيستی
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و ارتجاعی دستگاه کليساست .آری ،مسأله اين

آمريکا برای تغيير رژيم در لھستان برکسی

نيست که برگوگليو شخصا خبرچينی کرده يا نه يا

پوشيده نيست .موضع گيری )يا عدم موضع

شخصا در مورد ربودن کودکان و زنان از سوی

گيری( برگوگليو در مقابل رژيم نظامی آرژانتين

رژيم و تحويل آنھا به نظاميان شرکت داشته يا

که

کاتوليکی-

نه .مسأله اين است که اينھا را می دانسته و دست

ناسيوناليستی داشتند ،در ادامۀ ھمان خط مشی

کم سکوت کرده است .تأييد رسمی حکومت ھای

پاپ پل دوم است.

مرتجع و سرکوبگر از سوی کليسا يا سکوت در
مقابل آنھا سياست عمومی کليسا و واتيکان است.
سردبير مجلۀ کاتوليکی فرانسوی گوليا در
مصاحبه ای با فرانس انفو می گويد» :اين مرد

سردمداران

آن

ايدئولوژی

زمينه ھای اجتماعی  -اقتصادی و سياسی
انتخاب پاپ جديد و نقش او برای مقابله با
بحران کنونی

]برگوگليو[ گفتمان و گرايشی که مناسب با

ما در اينجا به مسايل داخلی کليسای کاتوليک و

حفاظت از برخی از ھمکارانش باشد که درگير

واتيکان نمی پردازيم زيرا آنھا در مقابل زمينه

مبارزه با ديکتاتوری ]ژنرال[ ويده ال شده بودند

ھای اجتماعی  -اقتصادی و سياسی انتخاب پاپ

نداشت .من سندی در اختيار دارم که نشان می

جديد ،و نيز نقش او به عنوان يک نھاد در نظام

دھد کليسای آرژانتين نشست ھائی با مقامات

سرمايه داری جھانی ،کم اھميت اند .واقعيت اين

ديکتاتوری برگزار می کرد تا يک رشته تدابير

است که بحران اقتصادی – اجتماعی عميق و

در مورد مخالفان کاتوليکی اتخاذ کند که

ديرپائی بر جھان حاکم است که چشم انداز برون

مارکسيست قلمداد می شدند زيرا در رابطه با

رفت از آن روشن نيست .دولت ھای سرمايه

نظام کاتوليکی ای که پشتيبان ژنرال ويده ال بود،

داری ،از پيشرفته ترين شان گرفته تا عقب مانده

خرابکار و برانداز به حساب می آمدند«.

ترين شان ،به اقدامات کمابيش مشابھی برای

)منبع:
( http://www.bellaciao.org/fr/spip.php?article133984

اکنون ديگرداستان ھمکاری پاپ پل دوم و
کليسای لھستان با دستگاه ھای اطالعاتی اروپا و
آمريکا و با مخافل بورژوائی لھستان ،اروپا و

بازگشت به وضع عادی توليد و بازتوليد سرمايه
دست زده اند .از نظر اقتصادی ،اين اقدامات
شامل تزريق ھزاران ميليارد دالر پول به بنگاه
ھای سرمايه

داری

برای جلوگيری از

ورشکستگی و از سر گيری فعاليت عادی
آنھاست .اين اقدامات ھمچنين کاھش شديدھزينه
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ھای اجتماعی دولت ھا ،افزايش ماليات ھا )به

ژاپن با چين و روسيه و تا حدی با ھند و برزيل،

ويژه ماليات ھای غير مستقيم( ،تسھيل

و اختالف ھای منافع اقتصادی و سياسی

بيکارسازی و بازپس گرفتن دستاوردھای

استراتژيک که با اختالفات دينی جلوه گر می

کارگری را دربر می گيرد .برای اينکه بتوان

شود که خود اشکال متعددی به خود می گيرد

اينھا را به خورد توده ھا داد بايد ذھنيت تسليم و

مثال اختالف بين پان اسالميسم و مسيحيت يا بين

رضا و توھم و اميد واھی در آنھا ايجاد کرد و در

پان اسالميسم با ايدئولوژی ليبرالی و غيره ،اينھا

ھمان حال فشار بايد تا آن حد باشد که به انفجار

ھمه در دنيای کنونی وجود دارند و عمل می

منتھی نشود .کليسا و مذھب به طور کلی از يک

کنند .يکی از نقش ھای کليسا و واتيکان ھمواره

سو با تسلی فقرا و وعدۀ نعمت ھای دنيای ديگر

اين بوده که برتری خود را به وسايل گوناگون در

و تجليل فقر و از سوی ديگر با ترويج صدقه اين

چنين نبردھائی تثبيت کند .ترويج مسيحيت که

عملکرد اجتماعی سرمايه داری را برعھده می

پاپ جديد آن را از طريق ارجاع به فرانسوا

گيرند ،کاری که از دولت ھا ساخته نيست و يا

داسيز و فرانسوا گزاويه يکی از وظايف خود

کليسا کارآئی بيشتری در انجام آن دارد .اين کار

اعالم کرده از جمله برای مقابله با پان اسالميسم

تا آنجا که به مسيحيت مربوط می شود از آنجا که

و ديگر جرياناتی است که منافع اقتصادی و

اين دين خود را جھانی می داند طبيعتا بايد توأم

سياسی و استراتژيک خود را با دينی غير از

با ترويج مسيحيت در سطح جھان و به ويژه

مسيحيت بيان می کنند.

بخش ھای فقير باشد .اينجاست که موعظه ھای
فرسودۀ فرانسوا داسيز و فرانسوا گزاويه از زبان
پاپی که قبال آزمايش خود را در حمايت از
سرمايه داری و ارتجاع به خوبی گذرانده به خط
مشی کليسا و سالح ذھنی سرکوب و اسارت توده
ھا بدل می شود.

اما مھم ترين عملکرد اجتماعی کليسا و پاپ در
حوزۀ ايدئولوژيک مبارزه با کمونيسم است.
گفتمان پاپ در مورد فقر و گفتمان او در مورد
ترويج جھانی مسيحيت ھر دو به طور مستقيم و
غير مستقيم با ھدف کنار زدن جنبش کمونيستی و
گفتمان کمونيستی ارائه می شوند که البته

اما بحران سرمايه داری تنھا اقتصادی و

ھمکاری با رژيم ھای ارتجاعی و نظاميان و

اجتماعی نيست .اختالفات درون کشورھای

نيروھای امنيتی ھم باعث »تقويت استدالل« ھای

سرمايه داری از جمله اختالفات آمريکا ،اروپا و

آنھا در اين زمينه می گردد و »برھان ھای
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کوبنده ای« در اختيارشان می گذارد .کليسا و

و جھل می دانند ترس از نيروھای طبيعی و

دين از ھر حربه ای به ضد کمونيسم استفاده می

اجتماعی که انسان ھيچ کنترلی بر آنھا ندارد و

کند و با ھرکس به ضد کمونيسم و کمونيست ھا

جھل در مورد قانونمندی ھا و روند تحول

متحد می شود .تاريخ کليسا و ديگر اديان اين

رويدادھا و به ويژه جھل در مورد آينده و ترس

ادعا را بارھا تأييد کرده است.

از آن .بدين سان قاعدتا بايد با افزايش توانائی ھا
و دانش انسان زمينۀ اعتقاد به دين ضعيف تر و
ضعيف تر شود .اما واقعيت اين است که ھرچند
اين امر تا حدی صورت می گيرد اما چيزی که
دين را حفظ می کند تنھا جھل و ترس نيست.
طبقات حاکم ھمواره از دين ھمچون ابزاری
برای به اسارت درآوردن روحی و فکری توده
ھای زحمتکش بھره گرفته اند .ھمچنين دين
وسيلۀ مناسبی برای در اسارت نگاه داشتن زنان
بوده است.
بدين سان مبارزه با تفکر دينی و نھادھای دينی

کاردينال آرژانتينی خورخه ماريو برگوگليو که اکنون

که اين تفکر را توليد و بازتوليد و ترويج می کنند

پاپ جديد فرانسيس است و ديکتاتور نظامی آرژانتين

و تا آنجا که بتوانند به وسايل مختلف به عمل

خورخه رافايل ويدال در دھۀ  ٧٠قرن بيستم.

درمی آورند ،وظيفۀ ھميشگی نيروھای انقالبی و

شيوۀ برخورد کارگران کمونيست و انقالبی به

به ويژه کمونيست ھاست .اما چنانکه ديديم دين

دين

پايۀ اجتماعی نيرومندی دارد که ھمانا منافع
طبقات استثمارگر و کسانی است که از اين

بحث در مورد انتخاب پاپ جديد و نقش و

استثمار بھره می گيرند و برای مبارزۀ مؤثر با

عملکرد او و به طور کلی نقش دين در جامعه و

دين بايد در درجۀ اول با بنيان اجتماعی دين يعنی

در نظام سرمايه داری را نمی توانيم بدون اشاره

روابط اجتماعی و اقتصادی ای که دين از آن بر

ای به شيوۀ برخورد کمونيست ھا به دين به پايان
برسانيم .بسياری از انديشمندان منشأ دين را ترس
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می خيزد و حافظ دين است مبارزه کرد که البته

طبيعتا از ديدگاه کمونيست ھا مبارزۀ نظری با

نافی مبارزۀ نظری با دين نيست.

دين آزاد است و کمونيست ھا بايد از اين حق به

پيشرفت در امر مبارزه با دين به پيشرفت علم و
آگاھی و به روند محو روابط توليدی
استثمارگرانه و محو طبقات در جامعه بستگی
دارد .اين مبارزه با ممنوع کردن دين يا اعمال
دينی به نتيجه نمی رسد به عکس ممنوع کردن
دين باعث ريشه دار تر شدن آن می گردد.
جمھوری دموکراتيک شورائی يعنی دولت
انقالبی کارگران و زحمتکشان که مناسب ترين
دولت پس از سرنگونی انقالبی رژيم جمھوری
اسالمی ايران است بايد در ھمۀ زمينه ھای
اقتصادی ،سياسی ،حقوقی و فرھنگی از دين و
نھادھای دينی مستقل باشد .بايد تمام کمک ھای
دولتی به مؤسسات و نھادھای دينی قطع گردد.
جمھوری دموکراتيک شورائی بايد با دين به
عنوان امر خصوصی افراد ،و با نھادھای دينی
ھمچون نھادھای خصوصی رفتار کند .در

درستی و به طور کامل بھره گيرند .ھمچنين بايد
با توھم ھائی که نوعی »مذھب رھائی بخش« يا
»نوعی ھمگرائی بين اھداف کمونيست ھا با فالن
يا بھمان دين يا مذھب« را ترويج می کنند يا
ممکن می دانند مبارزه کنند و مرزبندی نمايند.
ھرچند آنچه گفته شد برای کسانی که با الفبای
کمونيسم علمی آشنائی دارند امری بديھی به نظر
می رسد اما شمار نه چندان کمی از احزاب و
سازمان ھائی که خود را کمونيست می دانند يا
ھنوز اين الفبا را نمی دانند )که بسيار بعيد است(
يا آگاھانه و به خاطرمنافع محدود و تنگ نظرانه
به آن پشت پا زده اند .مثال پی ير داره ويل
Dharréville

Pierre

مسئول

کميسيون

»جمھوری ،دموکراسی و نھادھا« در »حزب
کمونيست فرانسه« در واکنش به انتخاب پاپ
جديد می نويسد:

جمھوری دموکراتيک شورائی دين رسمی وجود

»کاردينال ھا پاپ جديدی تعيين کردند ،اين لحظه

ندارد .ھمۀ اديان آزادند و تعاليم ھيج دينی منبع

ای مھم برای ھمۀ کاتوليک ھای سراسر جھان

قانون يا رفتار اجتماعی دولت نيست .نداشتن دين

است.

يا داشتن آن يا تغيير مذھب آزاد است و ھيچ کس
به خاطر دين يا بی دينی يا تغيير دين نه مورد
تعقيب قرار می گيرد و نه صاحب امتيازی می
شود.

اين انتخاب بی سابقه بيانگر جايگاه اھميت يابندۀ
آمريکای التين در جھان است ،ھر چند که ارادۀ
عظيم رھائی بخشی که خلق ھای آنجا نشان داده
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اند در گذشته با دشمنی مسئوالن مختلف کاتوليک
روبرو شده بود .اما بدون پيش داوری دربارۀ
آينده] ،بايد گفت[ اولويت برای فقرا ،که به نظر

بايد گفت که پا منبری پاپ ھم نمی توانست بھتر
از اين »مسئول حزب کمونيست فرانسه« مجيز
پاپ را بگويد.
ھمجنين بايد گفت کمونيست ھا ھنگامی واقعا می

مسير پاپ جديد باشد ،باعث
خص
می رسد شا
ِ
ِ
اميدواری بسياری از کاتوليک ھا و فراتر از آنھا

توانند پيام خود را به کارگران و توده ھای

شده است  ...پاپ فرانسوا در نخستين کلماتش

زحمتکش برسانند و آنھا را در راه انقالب و

فراخوان "برادری عظيمی" در جھان را سر داد.

آزادی بسيج نمايند که با »کمونيست« ھائی از

اين بيانگر چالشی بزرگ در عصر ما و خواستی

نوع پی ير داره ويل مرزبندی نمايند و با توھمات

است که دغدغۀ کل بشريت است) «.منبع:

اخته کنندۀ آنھا با منطق و بی رحمانه بجنگند.

( http://www.pcf.fr/37171

نوبت تبديل شدن برنج به كاالی لوكس
درجۀ توھم يا ساده انديشی و يا عوام فريبی ای
که در اين جمالت تلنبار شده خيره کننده است!
نويسنده گمان می کند يا می خواھد به خواننده

شيده رخ فروز

بپذيراند که انتخاب پاپ از آرژانتين نوعی ادای

روند سرسام آور گرانی مايحتاج عمومی ،كه ھر

دين به آمريکای التين و آن ھم به »ارادۀ عظيم

دوره با كمبود شديد يا نايابی يكی از اقالم

آزادی بخش خلق ھای اين قاره« است! نويسنده

ضروری و پر مصرف خانوارھا و دو نرخی

گمان می کند يا می خواھد به خواننده بپذيراند

شدن )آزاد و دولتی( آن ھمراه است ،فشاری

که خوزه ماريو برگوگليو ھم به اين »ارادۀ

مضاعف بر توده ھا و خالی تر شدن سفره ھا در

آزدی بخش« تعلق دارد! نويسنده به روشنی

پی دارد .پس ازماه ھا كه "مرغ" به كااليی

نشان می دھد که ھيچ چيز از »اولويت برای

لوكس و دور از دسترس مردم تبديل شده بود و با

فقرا« در گفتار پاپ نفھميده و حرف ھای او را

افزايش چند برابری قيمت باالخره توزيع شد،

به »قيمت اسمی« خريداری کرده است .نويسنده

اكنون برنج به چنين وضعيتی دچار گرديده است.

گمان می کند يا می خواھد به خواننده بپذيراند

برای اكثريت كم درآمد و آسيب پذير جامعه كه

که »برادری عظيمی« که پاپ از آن حرف می

فاقد توان خريد آسان و بی دردسر به نرخ بازار

زند چيز نازه ای است و اصوال محتوائی دارد!

آزادند ،تھيۀ برنج كه پس از نان )و در غياب
ساير اقالم ضروری مانند گوشت و فرآورده ھای
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گوشتی( پرمصرف ترين كاالی سبد مصرفی

كاالھای عرضه شده در نمايشگاه و خارج آن

خانوارھاست ،كاری پرھزينه ،شاق و استرس زا

است .با اين حال يكی از مشكالتی كه ھمواره در

شده است .حتی خريد نامرغوبترين برنج وارداتی

نمايشگاه بھاره و پاييزه به چشم خورده و تاكنون

نيز با قيمتھای گزاف كنونی دشوار است و

درمان نشده ،كيفيت پايين كاالھای عرضه شده

ناچاراً راھی )مانند بسياری اقالم ديگر( جز عدم

است ... .برخی از مراجعه كنندگان می گويند

مصرف ،مصرف اندك و يا جايگزينی آن با

بخشی از كاالھای عرضه شده در اين نمايشگاه

موادی مانند نان يا ماكارونی باقی نمی ماند.

محصوالت انبار شده و بالاستفاده توليد كنندگان و

افزايش قيمت برنج داخلی بين  ۵۵٠٠تا ٧٠٠٠

صنوفی است كه از كيفيت قابل قبول برخوردار

تومان و ھمچنين افزايش قيمت برنج ھای

نيست(٩١/١٢/١۵) «.

وارداتی و عدم عرضه و توزيع آن ،مردم را
مجبور می کند در صف ھای چند صد متری
برای تھيۀ برنج )ھندی( در جلو فروشگاه ھا و
اخيراً نمايشگاه ھای عرضۀ كاالی دولتی ساعتھا
در انتظار بايستند .در اين ميان سرمايه داران
حاكم )دولتی و خصوصی( و تجار سودجو )به
رغم سفره ھای رنگين و ريخت و پاش ھايشان(
تنھا برندۀ سياست ھايی اند كه مستقيما ً معيشت
مردم زحمتكش را بازيچۀ خود ساخته اند» :يك
مسئول در وزارت صنعت در اين خصوص
گفت :برنامه ای داريم تا در فروشگاه ھای
زنجيره ای و تعاونی ھای مصرف كارگری و
كارمندی ھم برنج ھندی توزيع شود .ھمان طور
كه پيش بينی می شد نمايشگاه ھای بھاره امسال،
بيشتر از سال ھای قبل مورد توجه مردم قرار
گرفته است كه علت آن نيز رشد شديد قيمت ھا

عالوه بر اينھا استرس و آسيب ھای روحی و
جسمی كه تأمين ھزينه و تھيۀ مايحتاج اساسی به
خانوارھای زحمتكش )بويژه زنان كه بيشترين
نيروی خويش را صرف تامين و تھيه ارزاق
خانواده می كنند از رفت و آمد ،انتظار و ايستادن
در صف ھا تا حمل كاال( وارد می سازد ،خود به
واقعيتی زجرآور در زندگی روزمرۀ آنان تبديل
شده است كه گاه حتی به قربانی شدنشان نيز
منجر می گردد» :البرز آنالين نوشت :در يكی از
بازارھای نوروزی كرج كه برنج ھندی توزيع
می شد مرد  ۶۵ساله ای در صف ايستاده بود تا
نوبتش شود اما با فردی بر سر نوبت جر و
بحثش شد .اين موضوع سبب شد تا پيرمرد از
شدت عصبانيت جان به جان آفرين تسليم كند،
حتی فرصت بستن چشمھايش را نداشت«.

در ماه ھای اخير و تفاوت نسبتا ً زياد قيمت
37

ﺧﻴﺰش

ارﮔﺎن ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺘﺤﺪ اﻳﺮان
١٩
ﺷ ﺎ

اما مسئوالن حاكم بيشرمانه و با گذاشتن ھزار

سخن می گويند و از ما تحمل می طلبند ،ولی

منت بر سر مردم ،تداوم چنين اوضاعی را

حتی كفش آھنين در دوندگی ھای روزمره برای

"شأن" باالی آنان قلمداد می كنند ...» :در

تھيۀ لقمه نانی كه با خونمان عجين گشته ،دوام

نمايشگاه ھای بھاره برنج ھندی با قيمت ٣۵۵٠

نخواھد آورد .شأن انسان زحمتکش باالتر از

تومان عرضه می شود ...به دليل ازدحام زياد

زندگی در فقر سياه و سيه روزی ،و تحمل

مردم ،توزيع برنج ھندی در نمايشگاه ھای بھاره

تحقير ،تبعيض ،بی حقوقی و سركوب است.

را متوقف كرده ايم و فقط در نمايشگاه مصالی

برای تأمين شأن زندگی شرافتمندانه ،راھی جز

تھران اين عرضه انجام می شود  ...به نظر می

كوبيدن مھر بطالن بر اوضاع موجود و اعمال

رسد شأن مردم ايران باالتر از آن باشد تا

قدرت شوراھای انقالبی كارگران و زحمتكشان

كاالھای مورد نياز آن ھا در بدترين شكل توزيع

شھر و روستا ،برنامه ريزی و كنترل انقالبی

در محل ھايی مملو از جمعيت با كيفيت نامناسب

سراپای زندگی اقتصادی ،سياسی ،اجتماعی و

و تنھا به دليل قيمت پايين تر در اين نمايشگاه ھا

فرھنگی جامعه ،باقی نمانده است.

عرضه شود) «.آفتاب (٩١/١٢/١٣-اين ھمه
پرده پوشی واقعيات و بازی با كلمات برای اين
است تا دليل گرانی ھا به كنترل گرانی و مسائل

* -به مقالۀ »علل و پيامدھای اقتصادی و سياسی تورم
شديد و مستمر در ايران« نوشتۀ سھراب شباھنگ در

"خيزش" رجوع كنيد.

توزيع تقليل يافته و از ساختار اقتصادی ايران،
سياست اقتصادی رژيم و منافع سرمايه داران
حاكم و تجار و زمينداران بزرگ در ايجاد و
تداوم چنين اوضاعی ،فاكتور گرفته شود*.
برای طبقه كارگر و زحمتكشان شھر و روستا
تداوم وضعيت كنونی چيزی بيش از وخامت
بيشتر وضع شان ،تشديد بيكاری و تورم و
افزايش فقر و تيره روزی ،نخواھد بود .پس از
گرانی نان ،مرغ ،گوشت و اكنون برنج ،نوبت
به اقالم ديگر و تكرار ھمين اوضاع خواھد
رسيد .سرمايه داران حاكم از رعايت "شأن" ما
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