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 1*به بهانه انتشاريک بيانيه دانشجوئی

  درضرورت گذاربه اقدام های سراسری توسط جنبش دانشجوئی
  

  تقی روزبه
  

دانشجويان دانشگاه اميرکبيربدليل نقش برکسی پوشيده نيست که 
برجسته اشان درمبارزه عليه استبدادوبرای آزادی وبرابری،همواره 

مقابله  ودراين ميان،.موردخشم ونفرت ويژه حاکمان قرارداشته اند
درخشان دانشجويان باحضوراحمدی نژاد واعوان وانصارش 

نشجويان درصحن اين دانشگاه يکی از بيادماندنی ترين مبارزات دا
ازهمين رو رژيم ودستگاه های امنيتی .اين دانشگاه را تشکيل می دهد

وابسته به آن همواره بدنبال يافتن انواع واقسام بهانه ها برای هجوم 
  .وسرکوب مبارزات دانشجويان اين دانشگاه  بوده اند

  
چنان که انتشارمقاالت جعلی ومنتسب به دانشجويان توسط 

 دانشجو تنها 8وتوقيف  نشريه  ودستگيری عناصروابسته به رژيم ،
يکی ازاقدامات رژيم برای پيشبرد اهداف سرکوبگرانه اش بشمارمی 

هدفِ مشخص رژيم سرکوب تشکل مستقل اين دانشگاه ودرهم .رود
 تيرنيروهای 18هم چنين درسالگرد .شکستن روحيه مقاومت آن است

ن کننده سرکوب با يورش به اين دانشگاه ودستگيری چندنفر تحص
يک بارديگرترس ونفرت خود را ازجنبش دانشجوئی به نمايش 

 تيرابعاد گسترده تری 18البته تهاجم به دانشجويان درسالگرد .گذاشت
داشت وشامل هجوم به دفترادوارتحکيم وحدت ودستگيری شماری از 

گزارشات .دانشجويان حاضردراين دفتر و پلمب کردن درب آن نيزشد
شاربه  دانشجويان زندانی شده برای درهم دريافتی ازافزايش ف

شکستن مقاومت آن ها و گرفتن اعترافات موردنظرشکنجه گران 
بی شک درچنين شرايطی دفاع گسترده وهمه جانبه . حکايت می کند

ازجنبش دانشجوئی وتقويت دامنه همبستگی باآن توسط سايرجنبش ها 
درخارج وهم چنين حمايت فعال نيروهای مدافع آزادی وبرابری 

ازکشوربرای توقف شکنجه ووادارساختن رژيم به آزادی هرچه 
  .سريع تر اين عزيزان دارای اهميت زيادی است

درپی انتشاريک طوماراعتراضی با امضاء هزاران دانشجوی اين 
دانشگاه دراعتراض به بازداشت دانشجويان وخواست آزادی 

نيه ای اعالم کرده آنان،اينک انجمن اسالمی اين دانشگاه  با انتشاربيا
که هدف اصلی حاکميت درهم شکستن روحيه مقاومت جنبش 
دانشجويان است واضافه شده که اجازه نخواهيم دادخواب بازگشت به 

  . تعبيرشود60دهه 
بی شک قراردادن چنين وظيفه ای دربرابر سرکوب فراگير، بدرستی 
 وظيفه ای درنگ ناپذيراست که مشارکت درآن و دفاع فعال ازآن

اما درهمان حال بايد اضافه کرد که .برعهده هرفردآزاديخواه است
تحقق چنين امرخطيری دارای الزامات وپيش شرط های مشخصی 
است که جنبش دانشجوئی  بدون توجه به آن ها قادربه انجام اين 

  :وظيفه مهم وعاجل  نخواهد بود
نخستين شرط آنست که جنبش دانشجوئی باهمه توان وامکانات خود 

بدون مشارکت بدنه گسترده دانشجوئی .واردصحنه مبارزه شود
درهمه دانشگاه ها وبدون يک حرکت سراسری دانشجوئی دست يابی 

  . به چنين هدفی ناممکن است
 ازهمين رو درکنارمقاومت های موضعی وموردی که دراين يا آن 
دانشگاه صورت می گيرد وبه عنوان نبردهای موضعی اهميت خود 

بش دانشجوئی برای تحقق آن نيازمند يک حرکت را دارد،جن
سراسری وگسترده ای است که خود نيازمند تدارک الزم و ازهمين 

والبته برکسی پوشيده نيست که يکی ازمهم ترين پيام . امروز است
 تيرکه چندين دانشجوی ديگراين دانشگاه را به جرم 18های برآمد 

اه کردند،همانا  بزرگداشت نمادين آن دستگيروروانه بازداشتگ
ضرورت تأکيد بر خصلت سراسری ودرآميختن آن با جنبش مردمی 

  .بود
اگردرنظربگيريم که تعرض رژيم نه اقدام فصلی ومقطعی بلکه 
برآمده از راهبردی است درجهت  سرکوب جنبش و برای حفظ 
وتثبيت موقعيت متزلزل خود،آنگاه براهميت مقاومت پيوسته وتوده 

رهم شکستن  يورش رژيم پی خواهيم ای شدن آن، برای د
درحقيقت مبارزات متعددومنفرد جنبش دانشجوئی نيازمندجهشی .برد

ازجمله شروط .به جلوبرای متبلورساختن يک جنبش سراسری است

ديگرپذيرش ضرورت اتحادعمل گسترده توسط گرايشات مختلف 
البته روشن است که اتحاد گسترده .دانشجوئی دربرابررژيم است

يعنی ناديده " همه باهم"ررژيم نمی تواند ونبايدبه معنای اتحاددربراب
گرفتن گرايشات مختلف وبرسميت نشناختن حق تبليغ وفعاليت مستقل 

به  عبارت ديگر، . آن ها و تنظيم مناسبات براين پايه   فهميده شود
تنها با نگرشی مبتنی بريک جنبش دانشجوئی پلوراليستی 

رايشات ورويکردهای گوناگون حول ومتکثر،جنبشی دربرگيرنده گ
دفاع ازمطالبات مشخص وفراگيردانشجويان،بعنوان نقطه عزيمت، 

بديهی .می توان به يک اقدام مشترک و اتحاد عمل وسيع نائل گرديد
است که برپائی يک حرکت گسترده وسراسری می توانددرگسترش 
روحيه مقاومت وفضای همبستگی درميان دانشجويان تأثيرزيادی 

که خود بالقوه ازآبشخور نيروی -هم چنان که چنين جنبشی .ذاردبگ
تغذيه می کندمی تواند -دانشجوئی عظيمی درمقياس ميليونی

تأثيرمهمی درارتقاء روحيه مقاومت عمومی ومبارزه سايراقشار 
اجتماعی و درنتيجه درشعله ورترساختن مبارزات سراسری برجای 

  .بنهد
وئی بابدنه دانشجوئی درهردانشگاه  گره زدن مبارزات فعالين دانشج

وپيوند ميان مبارزات دانشگاه ها ومؤسسات عالی با يکديگر 
وگسترش اين مبارزات به يک مبارزه سراسری ومثال بطورمشخص 
به يک اعتصاب سراسری حول خواست مشخصی نظيرآزادی 

گرچه نمی . ازاهميت کليدی برخورداراست.... دانشجويان زندانی و
داشت که جنبش دانشجوئی درشرابط کنونی با شروع توان انتظار

فصل تعطيالت به تواند باهمه توان خود درپشت يک مبارزه 
سراسری قرارگيرد،اما تدارک چنين ضرورتی برای زمان مناسب 
ازهم اکنون می تواند بخشی ازوظايف فعالين دانشجوئی را تشکيل 

  . بدهد
 درهم شکستن بی شک عقب راندن يورش رژيم ودرگام های بعدی

تهاجم سراسری آن،ازجمله درسراسردانشگاه ها نيازمند يک واکنش 
وترديدی نمی توان داشت که  اکنون .سراسری وهم آهنگ است

بطورمشخص چنين ضرورتی بعنوان يک وظيفه عاجل 
اما اين که درشرايط کنونی . دربرابرجنبش دانشجوئی قرارگرفته است
ی تاچه حد دارای اين آمادگی وفصل جديد دانشجوئی،جنبش دانشجوئ

وتوان باشد که به عنوان مثال بتواند به تدارک يک اعتصاب عمومی 
وسراسری درسطح دانشگاه ها برای آزادی ياران دربند خودمبادرت 

گرچه اين راهم نمی .ورزد، هنوزدرباره اش نمی توان نظرقطعی داد
ت های توان ناديده گرفت که جنبش دانشجوئی درسال گذشته به حرک

اعتراضی مهمی،ازنظر ميزان شرکت دانشجويان درحرکات 
اعتراضی وطرح مطالبات مشخص وفراگيروعدم نگاه به باال وتأکيد 
برنيرو وعزم مستقل خود، درشماری ازمهم ترين دانشگاه های 
کشورمبادرت ورزيد که می توان آن ها را تمرين های  مناسبی برای 

بی گمان نقش . بشمارآوردکسب آمادگی جهت يک حرکت سراسری 
فعالين چپ وراديکال ونيروهائی که برای آزادی،برابری مبارزه می 
کنند دردامن زدن به جنبش گسترده دانشجوئی وتعميق مطالبات 
. دانشجويان بربستر آزمون خود ازاهميت زيادی برخورداراست

باهمه توان خود برای سراسری کردن اعتراضات جنبش دانشجوئی 
  .بکوشيم

2007 -07-21-30-04-86 
اجازه نمی دهيم خواب بازگشت "می توانيداين بيانيه را با عنوان -1*
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 *ديدگاه * 

 يسم در ايرانچشم انداز دمکراسی و سوسيال
 فرامرز دادور

در ميان جنبش دمکراتيک در ايران، سوسياليست ها که بخش راديکال تر و قاطع تر 
آن را تشکيل می دهند، علی رغم فعاليت های مداوم، هنوز کامال موفق نشده اند که با 
توجه به شرايط حاضر در جهان و ايران يک استراتژی همه جانبه مبارزاتی اتخاذ کنند 

 در حين کسب مشروعيت و اعتماد در ميان توده ها و ساير جنبش های مردمی، از که
ترکيبی درست و متشکل از اشکال و محتوای کارزار برای نيل به سوسياليسم و 
همچنين ترسيمی معتبر از ارکان اصلی اجتماعی در جامعه آلترناتيو مورد نظر خود 

کت های مهم و اميدوارکننده درميان سال هاست که در اين راستا حر. برخوردار باشد
اپوزيسيون آزاديخواه به همت بخش هايی از جريانات چپ، ملی گرای دمکرات و 

گرفته، اما بديهی است که هنوز راه درازی در پيش روی ما  مستقل انجام /افراد مترقی
اين نوشته با توجه به شرايط امروز در جهان و ايران در حين تاکيد بر . وجود دارد

لزوم تداوم اتحاد عمل وسيع و همکاری در ميان اپوزيسيون دمکرات، منجمله چپ 
پيرامون عام ترين اهداف آزادی خواهانه و عدالت جويانه و از جمله تعهد به اصل 
خدشه ناپذير جمهوريت، حول دو محور اصلی يعنی ضديت با سياست های دخالتگرانه 

رژيم ارتجاعی جمهوری اسالمی، تالشی و جنگ طلبانه امپرياليستی و مبارزه عليه 
است برای روشن نمودن مناسبترين و واقع بينانه ترين اشکال برای پيشبرد کارزار 
مشترک عليه احتماِل تجاوز خارجی و همچنين در جهت پيروزی برای نه فقط انقالب 
دمکراتيک و آزادی خواهانه سياسی بلکه در راستای تعميق انقالب در ديگر عرصه 

 اجتماعی و به خصوص تغيير بنيادی در مناسبات اقتصادی به سوی روابط های
  .عادالنه تر سوسياليستی می باشد

  :در خطوط پايين بعد از
و ) به ويژه در آمريکا( نگاهی به شرايط اجتماعی و آرايش طبقاتی حاضر در جهان -ا

  ايران و سپس 
جنبش های چپ و مترقی،  اشاره به تجربيات مبارزات جهانی در ميان برخی از - 2

  آنگاه به 
 پروژه ی دمکراسی و سوسياليسم و چگونگی مبارزه برای آن در ايران پرداخته - 3

 می شود

 
  
  نگاهی به شرايط اجتماعی و آرايش طبقاتی در جهان و ايران - 1

اقشار در سطح جهانی آن گونه / در قرن اخير تحوالت اجتماعی و شکل گيری طبقات
ی پردازان سوسياليسم حدس می زدند به پيش نرفت و اکثريت که مارکس و تئور

  .مزدبگيران به يک طبقه توليد کننده تبديل نگشته اند
: (Andre Gorz)(1)پروسه ی پرولتريزه شدن به طوری که، به گفته ی آندره گرز 

و " از تمامی ظرفيت های مستقل خود جهت توليد ابزار معيشت فارغ شوند"کارگران 
 تجريد گشته ی خود را عمدتًا در اشکال کاال و يا پول مبادله کنند، انجام نيروی کار

به جای آن بيلون ها ). :35Fare well to the working class-39(نگرفته است 
پرولتر مزدبگير که اغلب آن ها درگير فعاليت های غيرتوليدی هستند، در کنار صدها 

 کامًال محروم، به طور غيرمتمرکز، ميليون صاحب کار خرده پا، کم کار، بيکار و
برای . پراکنده و در شرايط بسيار متنوع تر اجتماعی برای زندگی، تالش می کنند

مثال، در آمريکا که پيشرفته ترين جامعه ی سرمايه داری است طبقه ی متوسط يعنی 
اقشاری که منحصرًا از فروش نيروی کار خود معاش نمی کنند و يا اينکه فقط بخشی 

 درصد 62 درصد را در مقايسه با 36 آن را در جريان دادوستد می گذارند حدود از
تشکيل می ) صاحبان اصلی ثروت( درصد طبقه سرمايه دار 2طبقه کارگر و فقط 

بدين ترتيب، روند تحوالت . (Monthly Review, Michael Zweig)(2)دهند 
 صاحبان سرمايه و طبقاتی، به طور راديکال در جهت تقسيم به دو قطب عمدتًا

عوامل بسيار موثر در شکل گيری اين  يکی از. کارگران توليد کننده انجام نگرفته است
نوع آرايش طبقاتی در اغلب کشورها، دگرگونی هايی است که در عرصه های 

در آمريکا، در چند دهه ی گذشته بيشتر . تکنولوژيک و اقتصادی روی داده است
وه توليد می کردند، به تدريج جای خود را به کارگاه های کارخانه هايی که به طور انب

  .تکنيکی کوچک و پراکنده در پهنه ی کشور و جهان داده اند
که سازنده و توزيع کننده ی قطعات يدکی ماشين (Delphi)   دلفی برای مثال شرکت

ين ا. است، امروزه شباهت بسيار کمی به سيستم کارخانه ای توليدات انبوه گدشته دارد
چند پاره، رقابتی و " نوع صنايع مانند بسياری از موسسات توليدی و تکنولوژيک 

گرديده اند و صاحبان آن ها ديگر بخش قابل مالحظه ای از حقوق صنفی و " جهانی
مزايای اجتماعی آن طور که کارگران در گذشته به کمک اتحاديه های قدرتمند خود به 

 33 تنها دلفی کارگاه متعلق به شرکت 160از . ددست آورده بودند را تامين نمی کنن
 عدد از 8تای آن به حيات خود ادامه می دهند که احتماًال تا چند سال ديگر بيشتر از 

 سال گذشته 6اين صنعت در شاخه ی آمريکايی خود اگر در . آنها برجای نخواهند ماند
 و در آينده ی  هزار است660 کارگر داشت، امروزه تعداد آن 840,000نزديک به 

به گفته ی ديويد موبرگ .  هزار نفر نيز تقليل خواهد نمود400نزديک تا سطح 
(David Moberg) يکی از فعالين و نويسندگان جنبش کارگری، با توجه به ايجاد ،

تغييرات بزرگ در کيفيت تکنولوژيک و آرايش کمی در مجموعه ی صنايع، برای 
 شديدتر از گذشته برای احقاق مزايای اجتماعی و کارگران نياز مبرم اين شده است که

 In these Times, June) (3) . به ويژه بيمه ی رايگان درمانی مبارزه کنند 
نيز اين سير )  درصد32(در شرايط زندگی طبقه متوسط در آمريکا (2006:30-31

يشتر قهقرايی ماديت يافته و در مقايسه با چند دهه ی پيش بيکاری و محروميت هرچه ب
برای مثال بخش عظيمی از تحصيل کردگان و کسانی که در . وخيم تر گرديده است

فرهنگی کار می کنند هم / رشته های مديريت، دانشگاهی، روزنامه نگاری و هنری
تقريبًا . اکنون امنيت شغلی نداشته از مزايای اجتماعی و بيمه درمانی برخوردار نيستند

 درصد جمعيت را تشکيل می 28شگاهی آمريکا که  درصد از فارغ التحصيالن دان21
در واکنشی به وخامت اوضاغ اقتصادی آنها است که برای . دهند بيمه درمانی ندارند

 تعدادی از فعالين روشنفکر و کارگری موفق به تشکيل 2005نمونه در پاييز سال 
ه در  شده اند ک(United Professionals)" حرفه ای های متحد"سنديکايی به نام 

 National)" وکالی مشتغل سراسری انجمِن"همکاری با گروه هايی مانند 
Employment Lawyers Association) اتحاديه ی نويسندگان آزاد" و "

(Free lancer’s Union)برای خواسته های صنفی و دمکراتيک مبارزه می کنند  
.(4) (The nation,Ehrenreich & Draut, Nov 6, 2006)  پا، نيز در ارو

گرايش در جهت سياست های نئوليبرالی اقتصادی در ميان حکومتگران شرايط 
نامساعد اقتصادی برای بسياری از مردم و به ويژه اقليت های مليتی به وجود آورده 

در فرانسه در دهه ی گذشته به خاطر وجود سطح باالی بيکاری و محروميت، . است
، حرکت های ) درصد40باالی (اورميانه ای، خ/ به ويژه در ميان مهاجرين آفريقايی

، 2007در انتخابات ماه می . شورشی در ميان جوانان اين مناطق فراوان بودند
بسياری از شهروندان فرانسوی به کانديداهائی رای دادند که مسله ی بيکاری و بيمه را 

 Jean-Marie) ماری لوپن -طرح می کردند و البته برخی از آنها مثل جين
Lepen) راستگرای نئوفاشيست از اين مسله نيز استفاده نموده تفکرات بسيار ،

  .ارتجاعی و ضد مهاجرين را نيز در ميان شورای کارگری فرانسه رواج می داد
در اغلب کشورهای توسعه يابنده، به خاطر وجود موانع بی شمار درونی و خارجی و 

مايه در بسياری از آنها، اقتصاد از جمله سلطه ی استبداد داخلی و استثمار عريان سر
بدون (ود، پراکنده و نامتعادل  محد به طور کلی و به ويژه در عرصه ی صنايع عمدتًا

وجود روابط ارگانيک زنجيره ای ميان رشته های مختلف و به خصوص بين بخش 
و تا حدی کپی شده از روند ) های توليد کننده ی ابزار سرمايه و توليدات مصرفی

بعد از سپری شدن تجربه ی ناموفق . يون در غرب رشد نموده استمدرنيزاس
در تعدادی از ) در هر دو مدل با سمت گيری سرمايه داری و سوسياليستی(خودکفايانه 

 به بعد، رژيم های دست راستی در توافق و 70اين جوامع، از اواخر سال های 
ی وابسته به سرمايه های همکاری با برنامه های نئوليبرال تجويز شده از طرف نهادها

جهانی و دول امپرياليستی آنها مثل صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و همزمان 
حذف يارانه ی دولتی به بخش های مستمند و به ويژه خرده مالکين کشاورز، اکثر اين 
کشورها را به ورشکستگی اقتصادی کشانده مردم را با فاجعه ی افزايش در بيکاری و 

يکی از نتايج آن هجوم ميليون ها نفر . از پايه ترين سطح زندگی مواجه نمودندمحروم 
از زحمتکشان و بيکاران روستايی به شهرها بوده که طبيعتًا به خاطر عدم جذب آنها 
به اشتغال در اقتصاد ضعيف و عقب مانده در اين جوامع، باعث رشد بادکنکی جمعيت 

به گفته ی مايک ديويس، در کتاب . يده استحاشيه نشين در اغلب شهرهای بزرگ گرد
 جمعيت های محروم ساکن در اطراف (Planet Of Slums)" سياره حلبی آبادها"

شهرهای صنعتی در کشورهای رشد يابنده، شديدًا رو به افزايش است و تنها در چين 
 درصد از جمعيت 70 ميليون و بيشتر از 160 ميليون، در هندوستان 190باالی 
ن در کشورهای نيجريه، پاکستان، اتيوپی و سودان در اين مناطق فقيرنشين در شهرنشي

 ميليون، مکزيکوسيتی 12 تا 10 بين (Mumbai)اطراف شهرهايی مثل مومبای 
Mexico City) ( و داکاDhaka) (10 ميليون در الٌگس 7 ميليون و تقريبا 

Lagos)( قاهره ،Cairo)( کراچی ،Karachi)( کينشاسا ،Kinshasa)( ،
و ) (Shanghai، شانگهای )(Sao Paolo، سائپالو)(Brazzavilleبرازاويل 

 New left Review, July/August) (5).زندگی می کنند) (Dehliدهلی 
 بديهی است که وضع توده های مردم در جهان سوم به مراتب  (2006:141-142

نشينان محروم به وخيم تر است و در حالی که در کشورهای پيشرفته صنعتی حاشيه 
 درصد از جمعيت تعلق دارند، در عوض در جوامع رشد يابنده، طبقات و 6حدود 

  . درصد از جمعيت شهرنشين را تشکيل می دهند75اقشار محروم بيشتر از 
البته اين مقايسه نسبی است و حتی در جوامع غربی نيز در مقايسه با سطح ممکن 

ه و فاصله ی طبقاتی عظيم بين يک اقليت زندگی وجود شرايط استثماری ناعادالن
غرب، شرق، شمال و (کوچک و اکثريت بسيار وسيع مردم مثل تمامی نقاط ديگر دنيا 

با تمام اين وجود در کشورهای فقير و . يک واقعيت تلخ برای بشريت است) جنوب
 توسعه يابنده محروميت بيشتر است و اکثريت توده های مردم را هنوز کشاورزان فقير

و محرومان کم کار و بيکار تشکيل می دهند و به روشنی روابط اقتصادی در اين 
جوامع با آنچه که در دوران صنعتی شدن غرب و در کارخانه ها و کارگاه های 

 درصد از کل نيروی کار در 80حدود . توليدی غالب بود، فرسنگ ها فاصله دارد
 شهرها تشکيل می دهند که بيشتر جوامع توسعه يابنده را هنوز روستاييان مهاجر به

آنها به جای آنکه در کارخانه ها و يا ساير مؤسسات صنعتی اشتغال پيدا نمايند 
مجبورند که در مشاغل غيررسمی، غيرمولد و عمدتًا خدماتی و خرده پا و اغلب در 

عجيب نيست که اين بخش ). 146: همان(مؤسسات کوچک اقتصادی به کار بپردازند 
عيت در دنيای توسعه يابنده هنوز از توشه ی تجربيات تاريخی مربوط به عظيم از جم

مبارزات سازمان يافته متعلق به کارگران صنعتی و تکنيکی در شهرهای بزرگ 
متروپل غافل بوده و طيف های فعال آنها عمدتًا بر اساس واقعيات امروزين اجتماعی و 

ات عام آزاديخواهانه و عدالت ويژگی های محلی خود و حول محور ترکيبی از مطالب
بدين خاطر است که در ميان توده های کارگری زحمتکش و . جويانه تالش می کنند

محروم در اين جوامع رگه هايی از اعتقادات و خواسته های آنها هنوز به طور غليظ 
مسيحيت آزاديبخش در آمريکای التين، برداشت . م.ب(سنتی / به ارزش های بومی

آغشته ) برهمنی در آسيای شرقی/ المی در خاورميانه و ايده های بودايیهای متنوع اس
 ميليون نفر هنوز به شيوه ی قبيله 300ناگفته نماند که در دنيای امروز بيش از . است

ای زندگی می کنند که طبيعتًا مطالبات آنها و توسل به انواع انديشه های فرهنگی و 



 4

ش های عدالت طلبانه می باشند اما کمابيش کهن جهت طرح آنها، گرچه متاثر از ارز
در واقع تداوم تبلور تفکرات سنتی در جوامع نه چندان مدرن . متفاوت خواهند بود

/ برای ابراز خواسته های حق طلبانه توده ها ناشی از عدم وجود تحرک الزم اجتماعی
/ راقتصادی است که بخشًا متاثر از سلطه ی بيش از يک قرن سياست های استعما

امروزه، در جوامع . امپرياليستی از طرف رژيم های متروپل در اين جوامع می باشد
 بيليون و صد ميليون يعنی 1توسعه يابنده فقر و محروميت به حدی است که حدود 

 دالر در روز 2 تا 1 ميليون بين 500 بيليون و 1 دالر و 1 جمعيت دنيا کمتر از 6/1
 ,World Policy Journal(نوز نسبتًا فقير هستند درآمد دارند و يک بيليون ديگر ه

Summer 2006: 22-25( (6) .  
 ميليون نفر قادر به اشتغال هستند که 25 ميليونی تقريبًا 70در ايران از جمعيت   

به )  ميليون18تقريبًا ( درصد 75، حدود ) درصد12باالی (گذشته از بخش بيکار آن 
تعلق ) در شهر و روستا( کشان خرده پا جمعيت کارگری يعنی مزدبگيران و زحمت

اما اين مجموعه از طبقات و اقشار زحمتکش و پايين جامعه از شرايط اجتماعی . دارند
طبق تحقيقاتی که فرهاد نعمانی و سهراب . بسيار متنوعه ای نيز برخوردار هستند

 آنها می بهداد دو اقتصاددان ايرانی انجام داده اند و با توجه به تعاريف روشنگرانه
توان به شناخت بهتری از اساسی ترين خصايل اجتماعی طبقات در جامعه ايران دست 

براساس نظريه ی آنها در شرايط کنونی طبقه کارگر آن بخش از مزدبگيران را . يافت
تشکيل می دهد که نه فقط صاحب ابزار فعاليت های اقتصادی نمی باشند بلکه در عين 

تعداد آن در سال . وان مستقل شغلی نيز برخوردار نيستندحال از تخصص فنی باال و ت
 درصد از جمعيت فعال اقتصادی 31.1 ميليون نفر، يعنی 4.6حدود ) 1996 (1375

از ديدگاه اين دو محقق، در بعد از ). Class & Labor in Iran(را تشکيل می داد 
اکثرًا حول محور انقالب به تعداد اقشار خرده بورژوا يعنی صاحبکاران خرده پا که 

فعاليت های بسيار محدود اقتصادی و توليدات متاثر از دسترنج خود معاش می کنند، 
 تعداد آنها به حدود 1996در مقايسه با کارگران کارمزدی اضافه گرديده و در سال 

رسيده بود که در صورت اضافه نمودن )  درصد از فعالين اقتصادی36( ميليون 5.2
به آن، اين بخش از جمعيت حدود )  ميليون1حدود ( ه خانگی کارگران پرداخت نشد

را تشکيل می ) پرولتاريای کارمزد( درصد از نيروی کار خارج از بازار کار 43.5
با توجه به اين آمار می توان تخمين زد که در سال های اخير، ). 89-93: همان(داد 

ما به احتمال زياد تناسب بين نيز، با اينکه مسلمًا به جمعيت مطلق کارگری اضافه شده ا
بخشی از (و زحمتکشان خرده پا ) پرولتاريای کالسيک(تعداد کارگران کارمزد 

در کتاب ذکر شده، همچنين مطرح می . با کمی تغيير حفظ شده است) پرولتاريای نوين
آن بخش از مزدبگيران متخصص و خرده مالکان و " طبقه متوسط"گردد که 

ت يافته در عرصه ی اقتصاد را در بر می گيرد که از مهارت صاحبکاران نسبتًا تثبي
تکنيکی، قدرت مديريت و اتوريته ی مستقل تری برخوردار هستند و عمدتًا در رشته 
های کارشناسی اقتصادی، فنی و علمی و در رده های مديريت اشتغال داشته و صاحب 

ليت های سطحی از ثروت و مالکيت خصوصی بر انباشتی از تخصص ها و فعا
، اغلب )دولتی/ خصوصی(بسياری از کارمندان باالی شرکت ها . اقتصادی می باشند

پزشکان، حقوق دانان، مهندسان و مديران بازرگانی به اين طيف تعلق داشته، از لحاظ 
در سال . منافع اجتماعی مابين طبقه ی سرمايه دار و طبقه ی کارگر قرار می گيرند

 85درصد از جمعيت ايران را تشکيل می داد که  10 طبقه متوسط حدود 1996
درصد آن برای دولت کار کرده، از شرايط نسبتًا مرفه تری نسبت به طبقات کارگر و 

اجتماعی / زحمتکش خرده پا برخوردار بوده اند و طبيعتًا موضع گيری های سياسی
از طرف بخش ديگری از نيروی کار در اقشار ميانی، . محتاط خود را نيز داشته اند

 معرفی (Political functionary)نويسندگان اين کتاب تحت عنوان کارکنان سياسی 
 ميليون نفر را تشکيل می 6/1 درصد يعنی 10 حدود 1990می گردند که در اواخر 

م .ب(امنيتی وابسته به رژيم / دادند و به خاطر اشتغال در اداره جات سياسی
و افسران ارشد در نيروهای انتظامی و وزارتخانه های اطالعات، کشور، خارجه 

عالوه بر طبقات ذکر شده، طبقه . عمدتًا به حفظ نظام حاضر پايبند بوده اند) ارتش
 آن 1996در سال )  هزار نفر550( درصد از نيروی کار 4سرمايه دار يعنی تقريبا 

طيف های فعال را تشکيل می داد که صاحب ابزار فعاليت های اقتصادی و دارای 
با توجه ). 187- 195 و 17-24: همان(ان اعمال کنترل قدرت بر جامعه می باشند تو

 سال، آرايش طبقاتی در ايران 10به اين آمار می توان تخمين زد که بعد از گذشت 
  .تقريبًا هنوز از همان تناسب برخوردار باشد

در بر مبنای آمار ارايه شده در اين خطوط اهميت قضيه در اين شناخت است که   
ايران مانند بسياری از جوامع ديگر، گستره ی عظيمی از توده های کارگری، 
زحمتکش و محروم و بسياری از اقشار بينابين تحت شرايط استثمار و استبداد برای 
زندگی تالش می کنند کارگران و بخش عظيمی از اين جمعيت، برمبنای تعريف 

غ از هر نوع قيد و بند مربوطه به کارگرانی که فار( کالسيک از طبقه ی پرولتاريا 
مالکيت بر ابزار و فعاليت های اقتصادی بوده از طريق فروش نيروی کار خود به 

در واقع به نظر می رسد که مثال در . در آن جای نمی گيرند) تامين معاش می پردازند
/ يدی(ايران کمتر از نيمی از جمعيت زحمتکش و محروم به پرولتاريای مزدبگير 

تعلق دارند و مابقی آنها مجموعه ای از سرمايه دارهای کوچک، خرده ) فکری
صاحبکاران، بيکاران و محرومان را تشکيل می دهند که بر اساس آمار اشاره شده در 

البته .  درصد از نيروی کار در ايران را در بر می گيرد30خطوط قبلی، بيشتر از 
/ عيشت می کند و فرهنگ اجتماعیحتی جمعيت کارگری نيز در شرايط بسيار متنوع م

در ايران مانند برخی از جوامع عقب مانده ی ديگر . سياسی ناهمگونی به خود دارد
به گفته ی سيد . اکثريت عظيم پرولتاريای صنعتی در مؤسسات کوچک اشتغال دارند

 درصد از کارگران صنعتی در کارگاه های 90محمد جهرمی، وزير کار، نزديک به 
ايلنا، . (  نفر شاغل دارند کار می کنند10ات صنفی که کمتر از کوچک و مؤسس

     6/4/06، قيد شده در 1385 فروردين 14 و 13خبرگزاری کار ايران 
(www.etehadefedaian.org (7) و بخش اعظم کارگاه های صنعتی به ،

بنابر يک . محصوالت نساجی و نه توليدات ماشين آالت و صنايع سنگين تعلق دارند

 استفاده می کند، در ميان جوانان 2000نبع ديگر که از آمار رسمی رژيم در سال م
 درصد در صنايع و حدود 37 درصد در بخش کشاورزی، حدود 20مشمول، حدود 

   (Abkhum, Iran bulletin, 10/6/06) درصد در خدمات کار می کردند42
ن است که درايران فقط درصد با توجه به آمار باال، نکته ی مورد تاکيد دراينجا اي(8).

از کارگران صنعتی در مؤسسات بزرگ و )  درصد10کمتر از (بسيار کوچکی 
به شکل انبوه کار می کنند و اکثريت ) م نفت، ذوب آهن، ماشين سازی.ب(کارخانه ای 

بخش . به طور پراکنده اشتغال دارند) به ويژه نساجی(آنها در موسسات کوچک 
) م معلمين، کارمندان يقه سفيد.ب( حيطه ی خدمات دولتی بزرگتری از کارگران در

فعاليت می کنند و عالوه بر آن درصد بيشتری از توده های زحمتکش به مثابه ی 
و ...) عمدتًا تجاری(صاحب کاران کوچک و خرده پا در حاشيه فعاليت های اقتصادی 

تی به مثابه ی نه توليدی در شهر و روستا مشغول می باشند که طبق تعاريف چپ سن
  .پرولتاريای ناگزير به فروش نيروی کار خود تلقی نمی گردد

در اين رابطه، اين واقعيت که خيل عظيمی از زحمتکشان به طور پراکنده درگير 
فعاليت های اقتصادی خرده کاال بوده و انگيزه برای تشکيل سازمان های مستقل 

ناسبات اقتصادی از سرمايه اجتماعی و ضرورت ايجاد تحول راديکال در م/ صنفی
داری به سوسياليسم هنوز برای بسياری از آنها، مستقيمًا، قابل لمس نبوده و موضويت 
ندارد و در عوض خواست ها و به ويژه مطالبات مقطعی آنها عمدتًا حول محور 

رفاهی دور می زند، است که برای اهداف سوسياليستی و جنبش / موضوعات صنفی
در ايران و بسياری از جوامع ديگر، سرمايه . می ايجاد می کندچپ چالش سياسی مه

داری به طور کامًال متفاوت تر از انتظاری که پيش کسوت های جنبش سوسياليست 
داشتند و به خصوص در حيطه های آرايش طبقاتی و خصلت اجتماعی کار، عمدتًا به 

 اشکال کار و وقوع شرايط جديد در. طور غيرمتمرکز و متفرقه رشد نموده است
روابط اقتصادی باعث ظهور متغيرهای جديدی درمناسبات اجتماعی و روابط انسان ها 

در واقع پرداختن به اين پديده . نيز گرديده که تحقيق درباره ی آنها حايز اهميت است
ی مدرن يعنی چگونگی پروسه ی تغييرات کيفی و کمی در آرايش طبقاتی و خصلت 

 مداوم ناشی از آنها در زندگی توده های مردم برای تحليل های اجتماعی کار و تاثيرات
  .سوسياليستی حياتی هستند

همان طور که در خطوط قبلی اشاره گرديد در اين قرن در وضعيت طبقه کارگر   
نه فقط در جوامع . و توده های زحمتکش و محروم تغييرات بسياری پديدار گشته است

نده نيز، در شرايط امروز، بخش های کوچکتری صنعتی بلکه در کشورهای توسعه ياب
م ذوب آهن، پااليشگاه، ماشين .ب( در صنايع کارخانه ای (mass)به طور انبوه 

با ظهور انقالب تکنولوژيک و کامپيوتری اشکال سازماندهی . کار می کنند) سازی
ی نيروی کار هرچه بيشتر به طور غيرمتمرکز پيشرفت نموده و اشتغال با تنوع عظيم

در چارچوب سرمايه داری، روند اتوماسيزاسيون و رشد سريع . مواجه شده است
صنعت کامپيوتر، اينترنت و در کل تکنولوژی مربوط به پخش اطالعات در حين 
بارآوری رشد اقتصادی، خود يکی از عوامل دخيل در تشديد بيکاری، استثمار و 

رگر و زحمتکش نيز می اجتماعی در ميان طبقات و اقشار کا/محروميت اقتصادی
تحوالت به شکلی بوده اند که در يک طرف يک اقليت بسيار کوچک از صاحبان . باشد

اصلی سرمايه به عالوه ی مديران اقتصادی و ماموران امنيتِی حافِظ منافع رژيم و 
که از امنيت شغلی ) متعلق به طبقه ی متوسط(بخش کوچکی از کارگران اريستوکرات 

در جهت حفظ مناسبات سرمايه داری عمل می کنند و در طرف برخوردار هستند 
ديگر اکثريت وسيع توده های مردم هستند که بخشی از آنها را مزدبگيران در عرصه 
های متفاوت صنعتی، تکنولوژيک، خدمات و کشاورزی و بخشی ديگر خرده 
 /بورژوازی محروم و همچنين طيف هايی از کارکنان حرفه ای درعرصه های هنری

نويسندگی و چشمگيرتر از همه جمعيت روزافزون بيکار گشته و محروم تشکيل می 
درواقع اکثريت توده های زحمتکش و محروم و حتی کارگران حقوق بر، آنگونه . دهند

که مارکس پيش بينی می کرد ديگر در کارخانه ها و موسساتی که به طور انبوه توليد 
به . ها حتی در عرصه ی توليد نيز فعال نيستندمی کنند اشتغال ندارند و بخش اعظم آن

شرايط نوين و : سوسياليست فرانسوی(9).  (Andre Groz)گفته ی آندره ٌگرز 
غيرمتمرکز کاری آن طور که از طرف جنبش سوسياليستی انتظار می رفت به انسجام 

ده کننده و سازن به مثابه ی نيروی اصلی آزاد) مزدبگيران صنعتی(قدرت طبقه کارگر 
بلکه نيروی اصلی ). 31.ص(ی جامعه ی آزاد و غيراستثماری منجر نشده است 

صاحبکاران و سرمايه داران (پرولتاريای امروزين را کارگران، زحمتکشان خرده پا 
، بيکاران و محرومانی تشکيل می دهند که به طور غيرمتمرکز و غيرهمگون )کوچک

در عين . اشی وابسته به آن می باشنددرگير فعاليت های اقتصادی و يا تالش های مع
حال آنها حتی با داشتن سليقه ها و مطالبات بسيار متنوع و ناهمگون اجتماعی، در 
مجموع دارای يک خصلت مشترک محوری می باشند و آن اين است که به خاطر 
گذران زندگی، مجبور به گرداندن چرخ اقتصاد سرمايه داری هستند که عمده ی نتايج 

رفاهی آن به نفع يک اقليت بسيار کوچک از صاحبان بزرگ سرمايه و قدرت مادی و 
اگر به اين واقعيت توجه داشته باشيم که عالوه بر کارگران مزدبگير . جذب می شود

صنعتی و حقوق بگيران در رشته های متنوع اقتصاد و اکثريت بخش های ديگر 
 طرف صاحبان اصلی جمعيت نيز به اشکال مختلف تحت کنترل سرمايه بوده از

سرمايه و ثروت های عظيم مورد ستم و استثمار قرار می گيرند، در آن صورت 
چگونگی تحليل از ظهور شرايط نوين در آرايش طبقاتی و مسايل مربوط به نوع 

درازمدت در ميان تمامی توده های مردم که اکثريت مطلق / مطالبات و اهداف مقطعی
  . فوق العاده ای پيدا می کندجامعه را تشکيل می دهند اهميت

با توجه به اين شرايط نوين در جهان سرمايه داری و به ويژه وجود تنوع   
ترکيبی از روابط (روزافزون در اشتغال، اشکال کار و خصايل نيروی کار اجتماعی 

و ويژگی های آکنده از ضروريات زندگی، برای ) دستمزدی و روابط خرده کااليی
حمتکش و محروم، متاسفانه، هنوز صورت مسله قابل لمس تر اکثريت توده های ز

است و به جای اينکه کليت سرمايه داری و روابط کارمزدی به زير سوال رود، در 
سياسی  /بيشتر مواقع و بر پايه ی وجود زمينه های متفاوت زندگی، مطالبات اجتماعی
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ول محور موضوعات هنوز عمدتًا در امتداد مسيرهای مجزا و مستقل از يکديگر و ح
صنفی و مزايای کوتاه مدت اجتماعی و البته هنوز درچارچوب مناسبات غالب 

به گفته ی آنتونيونگری و مايکل . اقتصادی، يعنی سرمايه داری، مطرح می شوند
تفکر و ارايه / عمدتًا از جنس ذهنيت(اين دوران که نيروی کار غيرمادی  هارت در

 طراحی و ساير ابزار متاثر از روابط هنری، شده از طريق مکالمه، نوشتار و
اطالعات، تخصص، ايده، سمبل، تصوير (و توليدات غير مادی ) تخصصی و فرهنگی

خصلت هژمونيک به خود ) و ديگر تکنيک ها و بازتوليدهای مربوطه ی اجتماعی
، خصوصيات پرولتاريايی ديگر تنها )Multitude: 108,109&110(گرفته اند 

گران صنعتی و حتی فقط مزدبگيران نمی شود بلکه اکثريت مطلق توده شامل حال کار
های مردم تحت کنترل حکومت سرمايه و درگير نوعی از فعاليت های اقتصادی می 

موضوع بسيار مهم در . باشند که از مناسبات برابرگونه و همبستگی آور بيگانه است
ارمزدی خالصه نمی شود بلکه اين جا اين است که کار ارزش آفرين لزومًا به روابط ک

بخش عظيمی از فعالين اقتصادی خرده پا و صاحبکار که لزومًا نيروی کار خود را 
بديهی است که بشريت با حمل . نمی فروشند نيز در توليد ارزش مبادله نقش دارند

م تخصص و خصايل رفتاری معطوف به .ب(توشه ی عظيمی از تجربيات تاريخی 
، يعنی افزايش )اسبات اجتماعی سازنده برای بهبودی شرايط زندگیتوليد و بازتوليد من

ظرفيت در توانايی و خالقيت در عرصه های متفاوت بسياری ونه لزومًا فقط در حيطه 
البته به اين مفهوم . فروش نيروی کار در ازای دستمزد، به توليد ارزش می پردازد

م مغازه داران، .ب(ک نخواهد بود که صاحبان سرمايه و منابع اقتصادی کوچ
صنعتی ، ) مزدبگيران(در مقايسه با کارگران ...) صنعتگران، تاکسی رانان خصوصی

به ويژه در بخش هايی مانند نفت، پتروشيمی و ماشين سازی از شرايط مادی بهتری 
علی : "، نعماتی و بهداد"طبقه و کار در ايران"بنا به نظر نويسندگان . برخوردار باشند

 روابط مالکيت در تعريف از طبقه، امکان آن است که کارگران متخصص رغم اهميت
درآمدی باالتر و در زندگی فرصت های مزيت آور بيشتری در ) م وکيل و مهندس.ب(

  ).21(مقايسه با سرمايه داران کوچک داشته باشند 
 درصد جمعيت 80واقعيت اين است که پرولتاريای نوين جهانی، که امروزه باالی   
وامع را تشکيل می دهد به طور بسيار پراکنده در تجمع های کوچک و يا به در ج

شکل فردی، در عرصه های متنوع و بی شمار اجتماعی و از جمله در بخش های 
کارخانه ای، کارگاهی، ساختمانی، معماری، کشاورزی، خدمات و ديگر شاخه های 

ر زير کنترل و اتوريته بيکار د/ اقتصادی، به طور کارمزد، صاحبکار و يا کم کار
اصل . فکری مشغول می باشد/ ستمگرانه و استثمار کننده به فعاليت های فيزيکی

مطلب در اين جا اين است که انسان ها با سپری کردن روزگار خود به انواع و اقسام 
و با درجات متفاوت در شکل گيری تمدن بشری و توسعه روابط و نهادهای اجتماعی 

 يعنی متوسط نيروی کار (abstract labor)نيروی کار تجريدی . سهيم می باشند
برای فروش، در کليت خود در سرمايه داری منبع توليد ثروت می باشد و انسان های 
بيکار و يا کسانی که فرصت اجتماعی فروش نيروی کار از آنها سلب گرديده و يا به 

) سرمايه دار خريدار آن ی نيروی کار و يا  نه کارگر فروشنده(مثابه ی صاحبکار 
معيشت می کنند، به هر حال به اشکال گوناگون و از طريق کانال ها و اشکال بسيار 

 سهيم (used value)متنوع اجتماعی در آفرينش نيروی کارمفيد و قابل استفاده 
 با توجه به 19موضوع مهم که بايد به آن اشاره نمود اين است که در قرن . هستند

وهای مولده و اقتصاد، مارکس و بسياری از سوسياليست ها ارزش سطح پيشرفت نير
 محاسبه می کردند، يعنی (quantitatively)هر محصول را عمدتًا به طور کمی 

اينکه مقدار ارزش بر اساس زمان معين مصرف شده برای نيروی کار تجريدی تعيين 
طور کمی ارزيابی می گشت و چيزی معادل ساعات نيروی کار و قابل اندازه گيری به 

اما در جهان سرمايه داری کنونی، به گفته ی آنتونيو نگری و مايکل هارت . می شد
(Antonio Negrie&Michael Hart) (10) سيستم قانون ارزش، قدری متفاوت 

 تحوالت کيفی  (Labor) بدين معنی که در نوع استفاده از نيروی کار. عمل می کند
ندين دهه ی اخير، به خاطر رشد تکنولوژی کامپيوتری به ويژه در چ. ايجاد شده است

و صنعت ارتباطاتی، نيروی کار بطوِر فزاينده ای به خود خصلت غيرمادی 
(Immaterial Labor)  گرفته که تا حد زيادی متاثر از شرايط نوين جهان در

 به سوی توليدات (Fordism) مرحله ی فعلی گذار از توليد انبوه صنعتی و فورديسم 
غير مادی و پست فورديسم /و فعاليت های اقتصادی پراکنده و بسيار متنوع مادی

(Post-Fordism)می باشد .  
در چارچوب پارادايم جديد توليدات غيرمادی مانند ايده ها، تصاوير، دانش،   

م قوانين اجتماعی، .ب(تخصص، زيبايی و روابط مؤثر در سازماندهی روابط انسانی 
ديگر فقط ) ت و رسومات سازنده و حافظ پديده های ارزش دارضوابط معنوی، عادا

عمل نمی کنند، بلکه خود به مثابه ی اهداف و " ابزار برای زندگی اجتماعی"همچون 
يعنی مناسباتی که در چارچوب روابط کااليی " زندگی اجتماعی"تشکيل دهنده ی کليت 

ايجاد ). Multitude:146(اجزای متنوع سرمايه را تشکيل می دهند پديدار می شوند 
تحول کيفی در ماهيت توليدات نوين باعث گرديده است که حداقل درعرصه ی توليدات 

م متخصصين تکنولوژيک و کامپيوتر، پزشکان، .ب(غيرمادی، صاحبان نيروی کار 
از قدرت حرکت و استقالل نسبی بيشتری در ) وکال، معلمان، معماران و طراحان

وده و طبيعتًا با افزايش توانايی درايجاد ارتباط و هماهنگی فعاليت خود برخوردار ب
/ خالق با ديگر انسان های فعال اجتماعی، به ظرفيت توليد ارزش های اقتصادی

اجتماعی، به طور تصاعدی افزوده و به موازات اينکه محصوالت جديدتر و انقالبی 
نند قادر به کنترل تر، به ويژه در عرصه های دانش، تخصص و ارتباطات توليد می ک

امروزه بخش عظيمی از سرمايه های . بيشتری در زندگی اجتماعی خود نيز باشند
) فيزيکی(جهانی لزومًا ديگر مثل منزل، زمين، کارخانه، جواهرات ماهيت مادی 

ندارند بلکه به طور روز افزون به خود ارزش هنری، تکنيکی، کارآيی اجتماعی و 
بر همين منوال در خصلت نيروی کار و چگونگی . مورديت جغرافيايی می گيرند

استفاده از آن و ماهيت کيفی محصوالت توليد شده، نيز، تحوالت زيادی صورت گرفته 
 از 20 و 19در اين رابطه، اگر استنباط مارکس و سوسياليست های قرن . است

 مبنای اندازه گيری از کميت ارزش استثمار حول محور تئوری ارزش و عمدتًا بر
اضافی انجام می گرفت و درجه ی استثمار متناسب با زمان نيروی کار افزوده بعد از 

متوسط کارمزد جهت مخارج برای معيشت (زمان ضرور جهت توليد ارزش مصرف 
ارزيابی می شد، در شرايط کنونی استثمار به ) ی کارگری يک کارگر و يا خانواده

 گشته در عرصه ی روابط طور روزافزون حول محور تصرف ارزش های توليد
  .و رسميت قانون داشته باشد صورت می گيرد" اعتبار عمومی"اجتماعی که 

در اين رابطه می توان برای مثال به ارزش های حاصل گشته از فعاليت های   
اقتصادی در عرصه ی صنايع بانکی و تبلور آنها در اشکال ذخاير و پشتوانه های 

 که خاصيت ارزشی آن ها عمدتًا معطوف به انتظار  اشاره نمود(derivatives)مالی 
از سودآوری در آينده ی نامعلوم است که هنوز در حيطه های مربوطه ی اقتصادی و 
اشکال متنوع در مبادله نيروی کار، بخشًا پيش بينی نشده، به کار نيافتاده و ماديت 

 های غيرمادی مهم اما امروزه آنچه که فعاليت های اقتصادی را در عرصه. نيافته اند
می نماياند همان وجود خصلت مشترک ارزش آفرين، برای مبادله، در آنها است که در 
ارزيابی از آرايش طبقاتی در جامعه نيز مؤثر بوده ضرورت ارايه يک تعريف 

به اين معنی که در جوامع . متکامل گرديده و نوين از پرولتاريا را ايجاب می کند
ديگر تحوالت دقيقًا به سوی دو قطب متضاد ) و توسعه يابندهپيشرفته (سرمايه داری 

که يکی، بخش بسيار کوچکی از نخبگان و تصاحب کنندگان ثروت و قدرت و ديگری، 
اکثريت عظيمی از جمعيت کارگری و مزدبگير که درصد بزرگ آن را توليدکنندگان 

يل در تعداد گرچه يک طرف قضيه يعنی تقل. مستقيم تشکيل بدهد تحول نمی يابند
صاحبان اصلی سرمايه و ثروت انجام گرديده، اما تغييرات کمی در شرايط توده های 
تحت استثمار و محروم اشکال متنوعی به خود گرفته است و در شرايط جديد مجموعه 

 ، توليد)م کارگران صنعتی، کشاورزی.ب(کنندگان مادی  آنها را ترکيبی از توليد
، )ولين در صنايع خدمات و تکنولوژی اطالعاتم مشم.ب(کنندگان غيرمادی 

و ) صاحبکاران و سرمايه داران خرده پا در شهر و روستا(زحمتکشان خرده پا 
اين بخش . جمعيت روزافزونی از کم کاران و بيکاران و محرومان تشکيل می دهند

 (multitudes) نفراتدر جامعه که از طرف نگری و هارت  عظيم و گسترش يابنده
ه می شوند در واقع پرولتاريای اين زمان هستند و به نوعی تحت روابط کنونی ناميد

تالش حق طلبانه برای زندگی و تداوم هستی خود، در  سرمايه داری، و در پروسه ی
قالب انسان هايی همچون کارگر توليد کننده، آموزگار تعليم دهنده، کارمند يقه سفيد 

 ها مصرف کننده و فروشنده نيروی کار و اداری، صاحبکار و کشاورز و يا ميليون
اين خصلت پرولتری در سطوح متفاوت شامل . نتايج زحمات فردی، فعاليت می کنند

حال مزدبگيران، خرده سرمايه داران، محرومان، بيکاران و کم کاران می باشد و 
در واقع . همچون زنجيری آن ها را در توليد اجتماعی جامعه سهيم نگه داشته است

ريت مطلق جوامع امروزی را انسان هايی تشکيل می دهند که به طور اجبار اکث
مجموعه ی انرژی و توانايی های خود را درجهت گرداندن چرخ اقتصاد در عرصه 
های متنوع مادی، غيرمادی، مستقيم و غيرمستقيم به کار انداخته، در چارچوب 

قدرت، بدون  ثروت ومقررات تعيين گشته و نهادينه شده از طرف صاحبان اصلی 
  .داشتن اختيار و کنترل الزم برای يک زندگی الزم مصرف می کنند

، به پيش  (Ernesto laclau) (11)در اين رابطه مطالعات اخير ارنستو لکله  
 درباره ی ِخرد عمومیوی در کتاب اخير خود تحت عنوان . برد بحث کمک می کند

(On Populist Reason) توده" به مقوله ی" (Populace) نگاه جديدتری نموده 
 (Jose Nun)" حوزه نان"و با استفاده از نوشته های انديشمندان جامعه شناس مانند 

 relative)" جمعيت افزوده نسبی" آنچه را که مارکس 19معتقد است که در قرن 
surplus population) ارتش ذخيره " می دانست به سه گروه تقسيم می کرد که

 فقط بخش متحرک آن را تشکيل می داد و (industries reserve army)" صنعتی
برای صاحبان سرمايه، جهت پايين نگه داشتن سطح دستمزد و سودآوری بيشتر نقش 

به نظر لکله اما امروز، دو گروه ديگر از جمعيت بيکار و . موثری بازی می نمود
به خاطر بروز  نيز (stagnant) راکد -2 و (latent) غير فعال- 1محروم يعنی 

تحوالت تکنولوژيک در چند دهه ی گذشته، رشد تصاعدی نموده و ديگر همچون يک 
نيروی يدکی برای ارتش کار ذخيره نقش بازی نکرده از دايره ی مرتبط با فعاليت ی 
اقتصادی بيرون افتاده اند و در واقع آنها بخش عظيمی از توده های جهانی را به مثابه 

مؤسسات صنعتی، . ، تشکيل می دهند(marginal mass)" ایتوده های حاشيه "ی 
ديگر مثل سابق نيروی کار زيادی جذب نمی کنند و با توجه به ايجاد تنوع در 
ساختارهای شغلی، در صفوف زحمتکشان و کارگران نيز ناهمگونی های شديدی رخ 

نيز در همان طور که در خطوط پيشين اشاره شده و َلکِله ). 146-147ص (داده است 
 پيشرفت 20آن امتداد بحث می کند، نکته قابل تاکيد اين است که در نيمه ی دوم قرن 

تکنولوژی و کامپيوتر باعث دگرگونی های راديکال در جهت اشتغال زدايی و ايجاد 
بيکاری و کم کاری وسيع گرديده و خصلت پرولتری که در گذشته به توده هايی اطالق 

روی کار و يا استعمال مستقيم سرمايه های مادی و می شد که از طريق فروش ني
فکری خود تحت استثمار و کنترل جهانی تالش می کردند حاال ديگر اين خصيصه نه 
فقط تنها شامل حل توليد کنندگان مستقيم کاال نمی شود بلکه عالوه بر مزدبگيران در 

يه داران ، صاحبان و سرما)م صنعتی خدمات، کشاورزی.ب(عرصه های غيرتوليدی 
به . کوچک و حتی در مواردی صاحبان سرمايه های متوسط را نيز در برمی گيرد

خاطر ظهور اشکال نامحدود اجتماعی در روابط اقتصادی، وضعيِت اشتغال و فعاليت 
  يافته و (heterogeneous)های اقتصادی نيز هر چند بيشتر خصلت چند پارگی 

کننده و حتی   ی ما بين نه فقط کارگر توليدتضادهای اجتماعی ديگر نه تنها به حيطه
مجموعه ی مزدبگيران در يک طرف و صاحبان سرمايه در طرف ديگر خالصه نمی 
شود بلکه حتی از حوزه ی روابط استثماری مستقيم در بين سرمايه داران و تمامی مزد 

ول بگيران گذشته، در برگيرنده اختالفات الينحل بين سرمايه های عظيم جهانی و د
امپرياليستی آنها در يک طرف و توده های مردم، کارگران، زحمتکشان، محرومان و 

  .از جمله صاحبکاران و سرمايه داری خرده پا در طرف ديگر نيز می باشد
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 در ايران تعداد 1380همان طور که در خطوط قبل اشاره گرديد در اواخر سال های 
 درصد و بيشتر از 40شده خانگی حدود فعالين اقتصادی خرده پا و کارگران پرداخته ن

بوده است و اگر بخش بزرگی از طبقه متوسط )  درصد30حدود (کارگران مزدبگير 
و ) سرمايه داران کوچک، کارمندان در سطح مديريت، متخصصين حرفه ای و غيره(

 11(نظامی در دولت / بخش عمده ی شاغلين پايين رتبه در ارگان های مديريت سياسی
 به اين دو طبقه ی کارگر و خرده بورژوا اضافه کنيم جمعيتی در حد باالی را) درصد

 درصد از توده های استثمار شده و ستم ديده منافع بسيار زيادی را در اشتراک 85
 درصد از جمعيت 4(دارند که يقينًا قدرت عظيمی در مقابل سرمايه داران بزرگ 

يه درگير فعاليت های اقتصادی می صاحبان سرمايه که فقط با اتکا بر ثروت و سرما
 درصد از کارکنان انتظامی سياسی وفادار به 5و حاميان دولتی آن که کمتر از ) باشند

، البته اين )202 و 209بهداد / نعمانی. (نظام را تشکيل می دهند، به حساب می آيد
ر بناب. حکم فرما است) پيشرفت و توسعه يابنده( نوع شرايط در اغلب جوامع ديگر

 2005 در سال (David Cay)گزارشی در نيويورک تايمز، نوشته ی ديويد کی 
از مردم آمريکا درآمدی تقريبًا معادل با درآمد )  درصد1تقريبا ( هزار نفر 300حدود 

 درصد از اقشار باالی جامعه 10 ميليون از جمعيت داشته اند و حدود 150از طرف 
 ,The Nation, editorial) (12)ده اندحدود نيمی از منافع اقتصادی را جذب کر

April 23, 2007)  درصد ديگر از جامعه سطح ثروت و 90، اما در ميان تقريبا 
با اينکه از ميان . رفاه در زندگی از تقاوت های بسيار کمتری برخوردار می باشد

به مثابه )  درصد60تقريبًا ( ميليون 90 ميليون حقوق بگير در آمريکا کمتر از 144
 Adam Turl, International Socialist( طبقه ی کارگر تلقی می گردند ی

Review: March-Apr, 2007:57  (,(13) و مابقی ) درصد از 35تقريبًا 
م مديران و کارمندان .ب(جمعيت با داشتن تخصص، رتبه و توان اجتماعی باالتر 

شکان و حقوق عاليرتبه به ويژه در کمپانی ها و مؤسسات خصوصی، بسياری از پز
از مزايای رفاهی باالتری برخوردار هستند، با اين وجود اکثريت قاطع توده ) دانان

شرايط زندگی نسبتًا مشابه ای دارند و مسلمًا در )  درصد80بيش از (های مردم 
ذهنی ناگزير به ايجاد تحول راديکال درجهت استقرار / صورت آمادگی عوامل عينی

  .ورزيدسوسياليسم مبادرت خواهند 
نکته مورد تاکيد در اين رابطه اين است که علی رغم وجود تشابهات اجتماعی   

قدرتمند و دستگاه های / زندگی تحت کنترل و استثمار از طرف سرمايه داران بزرگ(
در بين طبقات و اقشار زحمتکش، محروم و متوسطه، در چند دهه ) امنيتی آنها/ سياسی

اديکال در اشکال توليد و توزيع سرمايه داری و به ی اخير به خاطر ظهور تغييرات ر
ويژه تقليل در تعداد کارگران مشتغل به طور انبوه در کارخانه های صنعتی و در 

) م خدمات، فروشندگی، داللی.ب(مقابل افزايش در اشکال جديدتر و نامتمرکز شغلی 
. است گذاشته شدهدرازمدت آنها نيز تاثير عميق / در ديدگاه ها و مطالبات کوتاه مدت

البته همان طور که در خطوط اوليه اين نوشته اشاره شد به داليل متعدد و از جمله 
پيشرفت دانش، تکنولوژی و گرايش در سياست صاحبان سرمايه برای افزايش در 

و تقليل در ) ابزار توليد مثل ماشين آالت(هزينه های متعلق به سرمايه های ثابت 
در چندين ) مخارج مربوط به دستمزد، حقوق و مزايای اجتماعیعمدتًا (سرمايه متغير 

دهه ی اخير بسياری از کارگران صنعتی شغل خود را از دست داده اند و در مقابل به 
به نوشته . تعداد کارگران در حيطه فعاليت های غيرمستقيم توليدی اضافه گرديده است

رگران صنعتی در  تعداد کا1998 در سال (Chris Harman)ی کريس هارمن 
در .  کمتر شده بود1971 ميليون نفر بود که در مقايسه با 112کشورهای پيشرفته 

  درصد از طبقه ی 33 ميليون يعنی حدود 31 حدود 1998آمريکا اين رقم در سال 
اين روند تقليل در تعداد کارگران صنعتی همچنان ادامه دارد . کارگر را تشکيل می داد
زارش صادر شده از طرف اداره ی آمار کارگری در سال و برای نمونه طبق گ

مرکز اصلی ماشين (ديترويت /  از کل کارگران ماشين سازی در ميشيگان2005
 درصد بيکار شده 26 هزار نفر يعنی حدود 80 سال اخير، 10، در )سازی در آمريکا

ت در در واقع در سال های اخير در سراسر دنيا تحوال). 47 ، 48 و 52: همان(اند 
سطح نيروی کار عمدتًا در جهت تمرکز زدايی، کم کاری و بيکاری سوق يافته و 
شرايط اجتماعی جديدی متناسب با تغييرات ضرور در ترکيب آرايش طبقاتی به وجود 

خصايل و اشکال مطالباتی  آورده که بدون شک عدم توجه به ايجاد تغييرات کيفی در
 کم کار، اقشار فعال کارگری و اکثر مردم که محرومان، بيکار و(پرولتاريای نوين 

افقی نا روشن و غيرقابل ) طبقه متوسط و  اقشار خرده بورژوا را تشکيل می دهند
  .تحليل دقيق در مقابل جنبش چپ قرار می دهد

امروزه در اکثر مناطق صنعتی دنيا بخش های فقيرنشين و محروم گشته اقتصادی،   
تنها کافی است که به . ر بادکنکی رشد کرده انددر درون و اطراف شهرها به طو

برخی از محله های ميان شهر در نيويورک، لس آنجلس، شيکاگو، لندن، پاريس و 
همچنين مناطق حاشيه نشين در شهرهايی مانند کراچی، دهلی نو، تهران و مشهد 

مليتی، بومی و يا / قومی/ در اين مناطق مخلوطی از اقليت های نژادی. نگريست
بسياری از توده ها در . هاجر و اغلب کم کار و بيکار برای هستی خود تالش می کنندم

اين مناطق نه فقط در قلمروی مناسبات اقتصادی فعال نيستند بلکه اکثر آنها ديگر نقش 
ارتش بيکار را همچون گذشته برای خدمت به سرمايه و اهرمی برای تحميل فشار 

روند . بين طبقه کارگر را از دست داده اندبرای پايين نگه داشتن دستمزد در 
اتوماسيزاسيون در تکنولوژی هر چه بيشتر به سهم سرمايه ثابت که عمدتًا صرف 
مخارج ابزار توليد و صنايع مربوط انجام می شود، افزوده و از سرمايه متغير يعنی 

ن اي. بخشی که صرف پرداخت نيروی کار و هزينه های اشتغال می گردد کاسته است
روند بحران زا که به نوبه ی خود آفريننده ی تضادهای گسترده تری در جامعه است، 
در واقع به خاطر افزايش دايم بيکاری، به تنزل در قدرت خريد مصرف کنندگان می 
انجامد و عالوه بر ايجاد وخامت بيشتر در اوضاع کلی اقتصادی باز هم به افزايش 

لومپن " و آنچه را که در گذشته از طرف چپ بيشتری در ميان توده های حاشيه ای
البته استفاده از اين نام ديگر برای شناسايی . خطاب می شد منجر می شود" پرولتاريا

چون با اينکه امروزه . از هويت جديد در اين جمعيت روزافزون محروم پاسخگو نيست

دگی می امواج عظيمی از ساکنان جهان در خارج از مدار فعاليت های اقتصادی زن
با حرکت ) گرچه عمدتًا غيرمستقيم(کنند اما آنها با زنده بودن خود و از طريق ارتباط 

های توليدی و همچون کاالهای زنده و به مثابه ی صاحبان نيروی کار بخش جدا 
ناپذيری ازکل پرولتاريای متفرق جهان که همواره تحت استثمار و ستم از طرف 

  . هستند را تشکيل می دهندسرمايه و نهادهای وابسته به آن
با توجه به وجود اين تنوع بسيار گسترده در شرايط کار، عادات زندگی و فرهنگ   

توده های مردم است که نمی توان انتظار داشت آنها همواره به مثابه ی يک 
تحوالت اجتماعی، به . پرولتاريای همگون و حامل انگيزه ومطالبات مشابه عمل کنند

 اخير نشان می دهد که اعتقادات فکری و فلسفی مردم، عمومًا در ويژه در دهه های
برای مثال پديده هايی . رابطه با تحوالت و بحران های عميق اجتماعی نضج می گيرند

مانند جنگ، تجاوز خارجی و بحران اقتصادی از جمله عواملی هستند که در ايجاد 
البته شکی . ثير می گذارندايدئولوژيک تا/ اعتقادات اجتماعی و واکنش های سياسی

فرهنگی در مردم هر / نيست که محدوديت های جغرافيايی و وابستگی های تاريخی
جامعه موجب ظهور شرايط اجتماعی مشابه تری می شود و خارج از تصور نيست که 
بسياری از عقايد مکتبی متمايل به مذهب، ناسيوناليسم، ليبراليسم و سوسياليسم، با توجه 

توده های . ی های درونی هر جامعه و تاثير عوامل خارجی شکل می گيرندبه ويژه گ
وسيع مردم و پرولتاريا در کليت آن از معضالت اجتماعی از قبيل تجاوز خارجی، فقر 
اقتصادی و فاصله ی طبقاتی استنباط های متفاوت دارند و عجيب نيست که در رابط با 

 خواست های خود را تحت پوشش فلسفه آنها، لزومًا واکنش مشابه نشان نمی دهند و
اگر بعد از فروپاشی سوسياليسم موجود در . های متفاوت اجتماعی منعکس می کنند

، درمنطقه بالکان، برای بخش هايی از جمعيت برای رهايی از مخمصه 90سال های 
ی وخامت اقتصادی و شرايط نا امن اجتماعی، ايدئولوژی ناسيوناليسم به مثابه ی 

درخاورميانه که همواره تحت نفوذ قدرت های .  عقيدتی پذيرفته شده بودراهگشای
امپرياليستی و رژيم های ستمگر بومی قرار داشته است، برای بسياری از / استعماری 

توده های محروم و زحمتکش به خاطر عدم وجود فضای دمکراتيک و توسعه نيافتگی 
و فرهنگ اين منطقه عجين شده پلوراليزم فکری، مذهب اسالم که در سنت تاريخی 

است به مانند يک مکتب رهايی بخش و ضد استعمار و استبداد که حامل رهنمودهايی 
  .برای سازماندهی جامعه نيز است تلقی گرديده است

اينکه در جوامع متروپل و توسعه يابنده اکثر توده های مردم با واقعيت های نسبتًا   
 مخرب روابط استثماری و انواع ستم های اجتماعی مشابه ای نيز روبرو هستند و تاثير

م صاحبان سرمايه، مقامات دولتی و صاحب .ب(را از طرف مراکز متنوع قدرت 
با شباهت های روزافزونی در زندگی خود لمس و احساس می ) سنتی/ منصبان مذهبی

تماعی کنند و به تدريج قادر هستند که در ميان عوامل دخيل در ايجاد ناهنجاری های اج
در سراسر جهان تشابهات مکرری پيدا کنند و حتی به شناخت از عامل اصلی مؤثر در 
ايجاد محروميت های اجتماعی، يعنی سلطه ی روابط کااليی و سود جويانه سرمايه 
داری پی ببرند، شکی نيست، اما وجود تمايل به شناخت مزبور به معنی آن نيست که 

ه حل های راديکال يعنی تغيير بنيادی عادالنه و آنها لزومًا همزمان به پذيرش را
برابرگونه در ساختارهای اقتصادی و سياسی رسيده و به استقرار سوسياليسم اعتقاد 

در واقع آنچه که به اختصار اين بخش از نوشته را جمع بندی می کند اين . يافته اند
ن گزاران است که آرايش طبقات و شکل گيری اجتماعی اقشار آن گونه که بنيا

سوسياليسم می پنداشتند دقيقًا در جهت دو قطبی شدن جامعه، يعنی تمرکز کّمی يک 
اقليت بسيار کوچک از ثروتمندان صاحبان سرمايه در يک طرف و اکثريت قاطع توليد 
کنندگان در طرف ديگر به پيش نرفته بلکه بخش های بزرگی از جمعيت، لزومًا نه به 

يوسته اند و نه اينکه به طبقه کارگران حقوق بگير تعلق گروه سرمايه داران بزرگ پ
ضرورت های زندگی و تحوالت اقتصادی متأثر از شرايط جديد سرمايه . يافته اند

داری بخش هايی از توده های مردم را به صفوف طبقات و اقشار متوسط، خرده 
جتماعی آنها، بورژوا و محرومان کم کار و بيکار رانده و طبيعی است که انديشه های ا

حداقل در دوران پيش از انقالب، لزومًا به طور مشابه درجهت خدمت به منافع طبقاتی 
  .يکی از دو قطب سرمايه و يا پرولتاريای حقوق بگير پيش نمی رود

با ظهور گسترده ی اقشار و طيف های متنوع، ذهنيت های اجتماعی توده های   
ر مطالبات اقتصادی بلکه در ارتباط نه تنها حول محو) پرولتاريای نوين(مردم 

سنتی که نوع غليظ آن را در / تنگاتنگ با اعتقادات و  وابستگی های فرهنگی
با تمام اين ها می . خاورميانه و همچنين در آمريکا مشاهده می کنيم تبلور می يابند

 80توان گفت که اکثريت توده های مردم، يعنی پرولتاريای نوين که اغلب بيش از 
د از جمعيت جوامع را تشکيل می دهند در زير سلطه ی سرمايه های جهانی، درص

رژيم های متروپل و هم پالگی های آن ها در جوامع توسعه يابنده تأثيرات نسبتًا 
در واقع توده های پرولتری . همگون ويران کننده ای را در زندگی خود لمس می کنند

ک شهر و روستا و تمامی انسان مزد بگيران، بيکاران، صاحب کاران کوچ(جهان 
هايی که در چارچوب سلسله مراتب غيردمکراتيک ناشی از مناسبات سرمايه داری 
فاقد کنترل واقعی بر زندگی خود بوده و تحت اختيار قدرت های سرمايه برای توليد 

با شناخت نسبی، از اينکه تقريبًا در تمامی جوامع ) ارزش و ثروت فعاليت می کنند
ک اقليت بسيار کوچک از نخبگان سرمايه دار که صاحب قدرت های عظيم امروزی ي

مالی هستند در جايگاه تسلط و کنترل بر زندگی اکثريت مطلق جامعه می باشند است 
در . که خواهان تحوالت راديکال در جهت توزيع عادالنه ی ثروت و قدرت می گردند

تری در سطح جهان و ايران بخش بعدی به برخی از مبارزات توده ای مردم و پرول
   .پرداخته می شود

  
 نگاهی به مبارزات جهانی جنبش های چپ و دمکراتيک  - 2

امروزه در سراسر دنيا، حرکت های وسيع توده ای عليه ستمگری های سياسی و   
ناعدالتی های اقتصادی، به کارزار جنبش های اجتماعی برای زندگی انسانی تر شدت 

برای جنبش های آزادی خواه ايران، سوسياليست ها و . استو وسعت بيشتری داده 
برابری طالبان غير سوسياليست، توجه به چگونگی تشکيل اتحادها و همکاری های 
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جبهه ای در ميان جنبش های دمکراتيک که حامل گستره ی متنوع فکری و عقيدتی و 
 چندی پيش اگر تا. خصلت ها و پايگاه های متفاوت اجتماعی است، مفيد می باشد

مبارزات مردم عمدتًا در جهت نيل به آزادی، استقالل، عدالت اجتماعی، توزيع عادالنه 
ی ثروت و حول محور مطالباتی از قبيل حقوق شهروندی، فمينيستی، مليتی و 
مبارزات طبقاتی و عمدتًا در حيطه ی مرزهای يک کشور انجام می گرفت، در سال 

اجتماعی و /  هر چه بيشتر مناسبات اقتصادی های اخير به خاطر جهانی تر شدن
اجتماعی، بين المللی، مبارزات آزاديخواهانه و / طبيعتًا عيان تر گرديدن موانع سياسی

در . برابری طلب توده های مردم نيز، هر چه بيشتر به خود خصلت فراملی گرفته اند
ران، محرومان سراسر جهان جنبش های مردم، درميان آنها کارگران، دهقانان، بيکا

اجتماعی / مذهبی خواسته ها و برنامه های سياسی/ اقتصادی، زنان و اقليت های مليتی
نهادهای جهانی / خود را تقريبًا همزمان عليه رژيم های ارتجاعی محلی و حکومت ها

البته، اين حرکت های اعتراضی در سراسر جهان به . امپرياليستی به پيش می برند
ای پيشرفته و توسعه يابنده انجام می گيرد و يکی از عوامل موازات هم در کشوره

دخيل در اوج گيری آنها تداوم مقاومت توده ای در دهه های اخير و موفقيت در ايجاد 
م .ب(تحوالت راديکال دمکراتيک و در واقع استقرار سطحی از ليبراليسم سياسی 

در بسياری از . شددر اغلب جوامع دنيا می با) آزادی احزاب و حقوق دمکراتيک
کشورهای نسبتًا دمکراتيک و به ويژه در آمريکای التين اين شرايط به  وضوح ديده 

  .می شوند
/ آزادسازی( که برنامه های اقتصادی نئوليبراليستی 1980از اواسط سال های   

از طرف شرکت های فراملی، دول امپرياليستی و رژيم های راست ) خصوصی سازی
ا تسلط يافت نتيجتًا به توزيع ناعادالنه ثروت، محروميت و فقر گرای داخلی در دني

بيشتر برای اکثريت مردم و متقابًال عکس العمل، مقاومت و قيام های مکرر در ميان 
در آمريکای التين و برخی از جوامع ديگر حرکت های . جنبش های مردم انجاميد

و ) ضد ديکتاتوری(انه سياسی توده ها هرچه بيشتر به خود سمت و سوی آزاديخواه
در مکزيک، جنبش زاپاتيستا که عمدتًا يک . گرفت) ضد امپرياليستی(استقالل طلبانه 
سياسی و ناعدالتی / دهقانی است در مقابله با، نه فقط ستم های اجتماعی/ جريان بومی

های اقتصادی در داخل کشور بلکه همچنين عليه برنامه های تجويز شده از طرف 
رژيم های امپرياليستی، سازمان تجارت جهانی، صندوق بين (نی سرمايه نهادهای جها

در واقع جنبش های . به مبارزه برخاسته است) المللی پول، بانک جهانی، غيره
آزاديخواه مانند زاپاتيستا در مکزيک و جنبش بومی برابری طلب در بوليوی مبارزات 

حق مشارکت در ( خواهی خود را در چندين عرصه و از جمله حيطه های دمکراسی
توزيع عادالنه ی ثروت و نهايتًا رفع استثمار (، عدالت طلبی )اجتماعی/ امور سياسی

تثبيت حقوق برابر در عرصه های جنسيت، مليت، مذهب و (و هويت طلبی ) اقتصادی
 چياپس در (Lacadan) َلکادانزاپاتيست ها در جنگل . به پيش می برند) غيره

 از جنبش مبارزات آزاديبخش در تاريخ مکزيک و از جمله توانستند که عناصری
  (Tzeltal)شخصيت زاپاتا و شورش های دهقانی را با افسانه های محلی تزلتال 

ادغام نموده آنها را به شبکه ای از حرکت ها و روابط دمکراتيک در جهت مبارزه 
در ). 213:ولنيتودم(برای ايجاد زندگی مشترک جديد و انسانی برای خود تبديل نمايند 

  يکی از رهبران مبارز سوسياليست که در (Evo Morales)بوليوی، ايوا مورالز 
دهقانی و کارگری به  /سال گذشته بر اساس پشتيبانی از طرف جنبش های بومی

رياست جمهوری رسيده است، عمده ی برنامه های دولت را در جهت نفی سياست 
لت آمريکا و ساير نهادهای جهانی سرمايه به های نئوليبرال تحميل شده از طرف دو

  (People’s Trade Agreement) قرارداد تجارت مردمامضای . پيش می برد
 بين بوليوی، کوبا و ونزئويال به ويژه به نفع کشاورزان بومی در 2006 آپريل 29در 

 ديگر در ميان سياست های. بوليوی که در رابطه با توليد غله فعال هستند تمام می شود
مورال می توان به ملی کردن آن بخش از منابع طبيعی اشاره کرد که از طرف حداقل 

 شرکت بزرگ داخلی و خارجی تصاحب شده بود ولی حاال به زير کنترل نهادهای 15
دولت که از طرف توده های مردم بوليوی انتخاب گرديده اند درآمده است 

  ).Z Magazine, June 12:2006و13(
/ توده ای) خصوصی سازی /آزادی سازی(وی، جنبش ضد نئوليبراليسم در بولي  

 Movimiento al)  جنبش سوسياليستبومی، گرچه، تحت رهبری مورالز و 
Socialismo) به برنامه های برابرطلبانه، در مقابله با سرمايه های بزرگ داخلی و

شار و طيف های خارجی و نهادهای مدافع آنها روی آورده است، اما بخش هايی از اق
حامی آن لزومًا هنوز در معرض روابط اجيرتی و کااليی قرار نگرفته و به شناخت 
الزم از خصلت مخرب مناسبات استثمارگر سرمايه داری نرسيده اند، بلکه بر اساس 
ديدن واقعيت های ناعادالنه و ستم گرانه در زندگی اجتماعی و به ويژه حرکت های 

ارتجاعی و در عين حال با تغذيه کردن از ارزش های سرکوب گرانه حکومتگران 
  و همچنين حمل معنويات (Aymata)آيمارا ) سرخی پوستی(مساوات گرانه ی بومی 

  به مبارزات مساوات گرانه ی (Christian Theology)الهيات آزاديبخش مسيحی 
 (Alvaro Garcia Linera)رو گارسيا لی نيرا َبه گفته ی الو. خود ادامه می دهند

، اين اتحاديه از جنبش سوسياليسم معاون رييس جمهور جديد و از رهبران ،(14)
تشکيل شده که از منافع طبقات متوسط، " چندين جنبش اجتماعی شهری و روستايی"

صنعتگران شهری و سرمايه های کوچک و زحمتکشان شهر و روستا و به ويژه توده 
صادرات کشاورزی، بلوک سرمايه های های بومی در مقابله با سرمايه های بزرگ 

-New Left Review, Jan(نفتی و سياست های نئوليبرال آنها دفاع می کند / مالی
Feb2006:82-85) . جريان های 80 و همچنين سال های 70در اواخر سال های 

مذهبی مترقی درکشورهای نيکاراگوئه و السالوادور نقش مهمی را در پيروزی انقالب 
در سال های . ئه و ايجاد تحوالت دمکراتيک در السالوادور داشته انددر نيکاراگو

  برای دفاع از مطالبات (Archbishop Romero) فعاليت ٌاسقف ٌرِمرو 1980
آزاديخواهانه و عدالت جويانه ی توده های زحمتکش و محروم به قتل وی و تعدادی از 

 و 80وئه در سال های در نيکاراگ. مذهبيون مترقی در السالوادور منجر گرديد

، جنبش ضد امپرياليستی و متمايل به چِپ، 2006همچنين دوباره در نوامبر سال 
  .ساندانيست ها توانستند که در انتخابات رياست جمهوری پيروز گردند

در کل می توان گفت که در آمريکای التين جنبش های آزاديبخش و برابری طلب   
ييک آزادی خواهانه، مساوات گرانه، به نوعی، از مجموعه ی ارزش های ال

مسيحی الهام / سوسياليستی و همچنين از تعاليم نوع دوستانه و عدالت خواهانه ی بومی
  (Gustavo Gutierrez)در واقع به گفته ی پدر روحانی گوستاو گوتيرز . گرفته اند

 يکی از پايه گزاران الهيات آزاديبخش، در سال های اخير کارزار منفی از طرف
تبليغاتی که در خدمت به قدرت های بين المللی و به ويژه / ارگان های اطالعاتی

سرمايه های آمريکايی قرار دارند، عليه الهيات آزاديبخش و خطرناک جلوه دادن آنها 
از جمله عواملی است که باعث گرديده که بسياری از توده های مردم در آمريکای 

به اعتقاد مشترک از وجود يک خدای "سنتی / یالتين، با وجود گرايشات متنوع مذهب
 سال گذشته، در 50در طی ). Tikkun, July-Aug 2006:36(رهايی بخش برسند 

کشورهای آمريکای التين و از جمله شيلی، آرژانتين، پرو، اروگوئه، هايتی، 
نيکاراگوئه و السالوادر جنبش های رهايی بخش و برابری طلب توانست که با توسل به 

ضد امپرياليستی که در عين حال حاوی رگه / ه های راديکال و مترقی پوپوليستیايد
های سوسياليستی، معنويات بومی، الهيات آزاديبخش، فمينيستی و طرفداری از محيط 
زيست بوده اند به مقابله ی موثر با برنامه های اقتصادی خانمان برانداز از طرف 

ی و خودکامه از طرف رژيم های محلی و سرمايه های فراملی و سياست های ارتجاع
اين جنبش ها از بعد از پيروزی در جبهه ی مبارزه . شرکای اقتصادی آنها بپردازند

برای دمکراسی و متعاقبًا استقرار سطحی از آزادی های سياسی، در دهه ی گذشته 
توانسته اند که بر پايه ی دستاوردهای دمکراتيک خود و از طريق اعتراضات، 

و به ) پارلمان و شورای محلی(ات، قيام ها و شرکت در فعاليت های انتخاباتی تظاهر
ويژه در سال های اخير با حضور فعال در ميتينگ های جهانی مقاومت عليه سياست 

م در فوروم های .ب(های ناعادالنه ی نئوليبراليستی از طرف سرمايه های جهانی 
مداوم عليه استبداد، فقر، ناعدالتی و ، به طور وسيع و )اجتماعی منطقه ای و جهانی

  .اجتماعی به پا خيرند/ انواع ستم های اقتصادی
در آمريکا که پيشرفته ترين و ثروتمندترين کشور دنيا بوده و در عين حال فاصله   

ی طبقاتی و تفاوت سطح رفاه بين ثروتمندان و محرومين بسيار عظيم است، در نيم 
 از طرف توده های مردم و به ويژه جنبش های قرن گذشته وسيعترين مقاومت ها

به ويژه برای (کارگری، زنان، دانشجويی، حفظ محيط زيست و طرفداران حقوق مدنی 
منجر به پيروزی های نسبی در عرصه ی حقوق دمکراتيک و ازجمله نهادينه ) سياهان

در . کردن حق رای و حقوق مدنی برای سياهان و اقليت های مليتی ديگر گرديده است
 Civil Rights)چند دهه ی اخير جنبش برابری طلب و طرفدار حقوق مدنی 

Movement) به نمايندگی از طرف شخصيت هايی مانند ملکم ِاکس و ماتر  
اتحاديه رنگين "لوترکينگ و بقايای امروزين آن در ظرف های متنوع دمکراتيک مانند 

 Jessie) جکسون  و چهره ی شاخص آن جسی(Rainbow Coalition) " کمان
Jackson) و جريان پابليک سی تيزن  (Public Citizen) و بنيانگزار آن رالف  

  که عمدتًا در راستای تعميق دمکراسی و احقاق مطالبات (Ralf Nader)نادر 
فعاليت می کنند و ) که مسلمًا همان توده های مردم هستند(مشروع مصرف کنندگان 
 American Friends)" خدمات آمريکاييان دوستکميته "همچنين گروه هايی مثل 

Service Committee) که بر اساس عقايد مذهبی نوع دوستانه و صلح طلبانه ی  
در حوزه های دفاع از حقوق بشر و مخالفت با جنگ در (Quicker) " کويکر"

سراسر جهان و به ويژه امروزه در افشاگری از جنايات جنگ عراق فعال هستند، 
ر پيشبرد مبارزه، عليه ارتجاعی ترين سياست ها از طرف حکومت گران بدون شک د

در اينجا جا دارد اشاره گردد که در ميان . مدافع سرمايه داری در آمريکا موثر بوده اند
افراد و جريانات مذهبی غيربنيادگرا، بسياری هستند که با الهام گيری از تعاليم نوع 

 طور کلی در جهت بهبودی وضعيت توده های دوستانه، در فعاليت های خيريه و به
حتی در بين موسسات رسمی مسيحی، يهودی و . محروم و تنگدست شديدًا فعال هستند

اسالم نيز حرکت های مؤثری در جهت کمک به تهيدستان و ستم ديدگان دنيا ديده می 
 ;National)" کنفرانس ملی"برای مثال مؤسسات کاتوليک وابسته به . شود

Conference Catholic Bishops) به ويژه در دوران پاپ جان ٌپل دوم، با ، 
" خدا داده"تکيه بر اعتقاد به عدالت اقتصادی، ضديت با جنگ و دفاع از حقوق برابر 

برای تمامی انسان ها و در نقد از مناسبات سرمايه داری حرکت های مهمی را برای 
 بر اساس نظرات  .ام داده استانج" آفريده شده از طرف خداوند"خدمت به بشريت 

حقوق بشر شامل نه فقط حقوق شهروندی و "برخی  در اين نهاد بنا بر تعاليم کاتوليکی 
آنها با انتقاد از اقتصاد بازار آزاد و در مخالفت . سياسی بلکه حقوق اقتصادی نيز هست

کيل با نقض آزادی های مدنی در سطح جهان و همچنين دفاع از حق کارگران برای تش
 Economic(اتحاد مستقل خود در راستای برقراری عدالت اقتصادی قدم برداشته اند 

Justice for All:53-54 ((15) .  
در آفريقا نيز در چند دهه ی گذشته جنبش های دمکراتيک با شرکت جريانات چپ   

در آفريقای جنوبی جنبش ضد آپارتايد تحت . به موفقيت های نسبی دست يافته اند
دمکراتيک و چپ بوده است / ت کنگره ی ملی آفريقا که متشکل از جريانات ملیهداي

امروزه . توانست که يکی از سياهترين دژهای سرمايه داری در آن قاره را تسخير کند
در اين کشور، در چارچوب وجود فضای آزادتر سياسی اکثريت مردم آن را که 

شرفت به سوی دمکراسی و سياهان تشکيل می دهند از موقعيت بهتری برای پي
در ساير کشورهای آفريقايی جنبش های دمکراتيک . سوسياليسم برخوردار هستند

مترقی با تشکيل جبهه های وسيع مردمی مثل ائتالف ملی رنگين کمان و حزب سبز 
در آسيا و به ويژه در کشورهايی که به سطح معينی . در کنيا به مبارزه ادامه می دهند

ک و آزادی های سياسی دست يافته اند مبارزات توده های مردم با از حقوق دمکراتي
برای مثال در . توجه به ويژگی های هر جامعه به پيروزی های نسبی دست يافته اند

هند در ) مارکسيست(هندوستان و به خصوص درايالت بنگال غربی، حزب کمونيست 
 سری برنامه های پرتوی انتخاب توده های زحمتکش و محروم توانسته است که يک
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را در خدمت به مردم به ) م اصالحات ارضی و اصالحات سياسی انتخابات.ب(مترقی 
   .Thompson:122-123 ((16)(پيش ببرد 

امروزه، در مناطق اشغالی و از جمله در عراق و فلستين، مقاومت توده های مردم   
اکميت مردمی و ح/ عليه اشغالگران به موازات تالش آنها برای احقاق سرنوشت ملی

در واقع برای اکثريت . نهادينه کردن آزادی، دمکراسی و عدالت اقتصادی ادامه دارد
قاطع جمعيت در اين جوامع آنچه که به ضوح قابل لمس می باشد معضل خانمان 
برانداز تجاوز از طرف بيگانگان و درعين حال حرکت های خشن و تروريستی از 

در شرايط کنونی در فلستين و عراق . عان می باشدطرف ارتجاعيون محلی عليه هم نو
مبارزه برای حق تعيين سرنوشت وزين تر جلوه می کند، در حالی که در آمريکای 
التين مقاومت در مقابل هجوم سياست های نئوليبرال از جانب سرمايه های بزرگ 

 و اما اين حرکت های استقالل طلبانه. خارجی و درونی چشمگيرتر به نظر می رسد
برابری طلب به اين معنی نيستند که انديشه های راديکال تر ضد سرمايه داری و تالش 

و سوسياليستی، حداقل در بين بخش های پيشروی  برای نيل به جامعه غيراستثماری
جامعه از جمله در ميان روشنفکران، دانشجويان، کارگران، زنان، اقليت های مليتی و 

/  نشان دهنده ی اين واقعيت است که حرکت های سياسیغيره قوت نگرفته باشند، بلکه
اجتماعی در جهت اهداف راديکال تر و درازمدت تر انسانی، در رابطه ی تنگاتنگ با 
مطالعات روزمره ی دمکراتيک و بر روی محور دستاوردهای متنوع تاکتيکی و 

 جلو استراتژيک از طرف تمامی طيف های مبارز در ميان جنبش توده های مردم به
مثال های باال، يعنی مبارزه برای اخراج اشغالگران آمريکايی و اسراييلی از . می رود

سرزمين های عراق و فلستين، شرط ضرور ولی نه کافی برای حرکت مؤثرتر در 
نکته بارز در . جهت استقرار دمکراسی واقعی و سوسياليسم در اين جوامع می باشد

سوسياليستی به وجود متغيرهای /  اجتماعیاين جا اين است که وقوع يک انقالب
هماهنگ شده و مرتبط نيازمند می باشد و تنها در صورت ارتقای متناسب و همزمان 

پرولتاريای جهانی يعنی توده های کاگری . آنها است که تحوالت بنيادين انجام می شوند
ر متخصصين حرفه ای د/ و زحمتکش، بيکاران، محرومان، بخش بزرگی از مديران

سرمايه داران کوچک، با درجات مختلف، درگير / عرصه ی خدمات و صاحبکاران
شبکه های متنوعی از روابط اقتصادی تحميل شده و کنترل کننده هستند که مسلمًا، در 

عقيدتی و مطالبات متفاوت طبيعی به / اين شرايط، ظهور گرايش های گوناگوِن فکری
داشت که در ميان پرولتاريای بسيار وسيع و نمی توان انتظار  در واقع. نظر می رسد

غير قابل شمارش در سطح دنيا، ايده ها و نظرگاه های منسجم و همگون پديدار شوند، 
بلکه مجموعه ی بسيار گسترده ای از انگيزه ها و اهداف اجتماعی با توجه به نبود 

عيت وجود کنترل واقعی توده های مردم در تعيين سرنوشت زندگی اجتماعی خود و واق
اجباری مناسبات کااليی و ضرورت های معيشتی در زندگی آنها، شکل می گيرند و 
تنها در پروسه ی مبارزه برای مطالبات دمکراتيک، به خصوص در گستره ی جهانی 
است که بخش های متفاوت از طبقات و اقشار پرولتری و زحمتکش طی مشاهده از 

 حال آگاهی از راه حل های مشترک برخی از موانع مشابه اجتماعی و در عين
عادالنه، يک سری از قانونمندی ها يعنی ظوابط و جهت گيری های معينی در موازين 

 .اجتماعی را شناسايی می کنند
در تاريخ جنبش های مردم بسياری از اشکال مقاومت و مبارزه در بسياری از جوامع 

همگرايی و ايجاد شباهت های توسعه يابنده و همچنين کشورهای پيشرفته در پروسه ی 
مبارزان راه آزادی و عدالت و سوسياليسم در . سياسی به همديگر نضج يافته اند

سياسی خود توانسته اند که / سراسر جهان با تشکيل تجمع ها و سازمان های اجتماعی
از ميان مقاومت روزمره ی توده های مردم اهداف کوتاه مدت و در عين حال حرکت 

يک به سوی آلترناتيو های مردمی که نطفه های ضد سرمايه داری را در های استراتژ
 Global Justice)" جنبش جهانی برای عدالت. "برداشته باشند به پيش ببرند

Movement) يکی از جريانات دمکراتيک و عدالت طلب جهانی است که از طرف  
ای استثمارگرانه و فعالين مترقی و برابرطلب بين المللی برای مبارزه عليه حرکت ه

ستمگرانه از طرف سرمايه های جهانی و رژيم های حامی آنها و برای پيشبرد 
اين جنبش جهانی مانند بسياری از . دمکراسی واقعی در سراسر دنيا تشکيل يافته است

گروه ها و سازمان های مترقی و مردمی و از جمله جريانات سوسياليستی در حيطه 
 زندانيان، کارگران شهر و روستا، زنان و همچنين حفظ های متنوع دفاع از حقوق

م زلزله های .ب(محيط زيست و به  ويژه کمک به قربانيان ناشی از سوانح طبيعی 
که نمونه های تشديد گشته ی آن را ) دريايی، گردبادها و طوفان های ساحلی/ زمينی

.  فعاليت می کنددر چند سال گذشته در سواحل کشورهای آسيای شرقی شاهد بوده ايم،
، )آزادسازی/ ضد خصوصی سازی(در دهه ی گذشته جنبش جهانی ضد نئوليبراليسم 

) 1999(واشنگتن / به ويژه بعد از حرکت عظيم و تعيين کننده ی آن در سياتل 
همچون چتری در برگيرنده ی جريانات و افراد عدالت جو و برابری طلب، کارزاری 

ی مخرب از طرف سرمايه های جهانی و رژيم های مؤثر و مداوم را عليه سياست ها
در بسياری از کشورها تجمع های . خودکامه و ارتجاعی در سطح دنيا به جلو می برد

کارگری، دانشجويی، زنان و طرفداراران اقشار محروم، با توجه به ويژگی های محلی 
 در عين خود، با اتخاذ اشکال متنوع مبارزه و طرح آلترناتيو های مشخص مقطعی و

اعتراضات، تظاهرات، (حال درازمدت به مقاومت و فعاليت های راديکال خود 
افزوده اند، حتی در کشور اشغال گرديده ای ) اعتصابات، نافرمانی های مدنی، غيره

مانند عراق نيز مقاومت و اعتراضات عليه اشغالگران، در کنار مبارزه برای احقاق 
شار ستم ديده ی اجتماعی، همزمان به جلو می حقوق دمکراتيک کارگران و ديگر اق

  .رود
در عراق مبارزات ضد اشغال گری و به ويژه فعاليت های مسالمت اميز سياسی   

عليه نيروهای خارجی از طرف جنبش کارگری، سوسياليست ها، فعالين فمينيستی و 
طرفداران حقوق بشر و دمکراسی واقعی، يعنی حرکت های اعتراضی حق طلبانه ی 
ضد امپرياليستی، ضد ستمگری سياسی و برای احقاق مطالبات دمکراتيک و در واقع 
با سمت گيری های آزاديخواهانه و ضد سرمايه داری در چندين عرصه ی متفاوت و 

برای مثال، جنبش . در عين حال در رابطه ی ارگانيک با همديگر به پيش می روند

ل و مدافع منافع آن ها مثل فدراسيون کارگری در عراق و به ويژه اتحاديه های مستق
شوراها و سنديکاهای کارگران در عراق، فدراسيون کل کارگران در عراق و 
فدراسيون اتحاديه های کارگران در صنعت نفت عراق کارزار شديدی را عليه تصويب 

آن ها از اوايل اشغال گری به اين طرف در مقابله با .  جديد به پيش بردندقانون نفت
 که 8750مه های تحميل شده ی ضدکارگری و از جمله مخالفت با تصويب فرمان برنا

به دولت عراق حق کنترل بر بودجه ی مالی متعلق به اتحاديه های کارگری را می 
دهد و در واقع در چندين جبهه، عليه اشغال گران و قوانين ارتجاعی تحميل شده به 

له و ترور از جانب جريانات مرتجع جامعه ی عراق و همچنين در مقابله با خطر حم
تحوالت . بومی که در ميان اپوزيسيون مردمی النه کرده اند، مبارزه می کنند

دمکراتيک که طبيعتًا حاوی برخی از عناصر سوسياليستی، نيز، هست در پهنه ی 
سئوال عمده در مقابل جنبش چپ ايران اين است که آيا . جهانی همچنان ادامه دارد

وان کارزارهای حق طلبانه ی دمکراتيک در ايران را به امواج خروشان چگونه می ت
 .مبارزات آزادی خواه مردم و حرکت به سوی تحوالت انقالبی تبديل نمود
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انه از طرف در ايران، در چندين سال اخير مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جوي  
توده های مردم، يعنی مجموعه ای از کارگران، زحمتکشان و محرومان شهر و روستا 
در ارتباط تنگاتنگ با خواسته های دمکراتيک زنان، مليت ها، اقليت های مذهبی و 

دانشجويی، رژيم ارتجاعی جمهوری / بخصوص در همراهی با جنبش های روشنگری
است جمهوری خاتمی به عقب نشينی های مقطعی اسالمی را، حداقل، در سال های ري

اجتماعی ولی نه چندان سياسی / مجبور نمودند که ايجاد فضای نسبتًا آزادتر فرهنگی
اما در سال های اخير، از وقتی که احمدی نژاد رييس . يکی از دست آوردهای آن بود

ين وجود جمهور ايران گرديده است اختناق سياسی دوباره شدت گرفته است ولی با ا
جنبش های آزادی خواهانه مردم به مبارزات خود ادامه می  دهند و به ويژه اينکه 
جنبش کارگری با رشادت بيشتری عليه سياست های خصوصی سازی و موقتی نمودن 
زماِن کار و برای دسترسی به مطالبات صنفی و از جمله حق ايجاد اتحاديه مستقل، 

هبودی سطح دستمزد و ساير مزايای اجتماعی جلوگيری از اخراج های بی رويه و ب
سنديکای مستقل حرکت های مهم سياسی همچون اعالم تشکيل . مبارزه می کند

و " اصالحی"، مبارزه ی علنی عليه سياست کارگران شرکت واحد تهران و حومه
ضدکارگرِی قانون کار و اعتراضات دايمی توده های مردم در قبال نبود امنيت شغلی 

 بيکاری وسيع، به وضوح به کارزارهای دمکراتيک و آزدای خواهانه تعلق و افزايش
طی سال گذشته، معلمان، يعنی آن بخش از پرولتاريای ايران که در عرصه . دارند

مصرف و (های توليد دانش، تخصص، فرهنگ و هنر که در واقع حامل ارزش 
ی دارند، به اعتراض اجتماعی جامعه نقش حيات/ بوده و در پيشرفت اقتصادی) مبادله

ها و اعتصابات وسيع به خاطر دريافت حقوق بسيار پايين و شرايط وخيم اقتصادی 
در ماه های اخير جنبش زنان نيز در حيطه های دفاع از آزادی و . خود روی آوردند

حقوق دمکراتيک خود مقاومت قهرمانانه ای را به نمايش گذاشته و در عين حال با 
عالوه بر . بگرانه ی عمال رژيم، بار ديگر، روبرو شده اندخشونت عريان و سرکو

مبارزات جنبش مردمی عليه رژيم جمهوری اسالمی، مسئله بسيار مهم ديگری نيز در 
سال های اخير در فضای سياسی جامعه ی ايران ظهور نموده است و آن خطر امکان 

 کننده که نوعی از حمله ی نظامی آمريکا به ايران و ايجاد مصيبت های بسيار تخريب
سياست های جنگ طلبانه و . آن را در عراق مشاهده  می کنيم، در ايران می باشد

امپرياليستی آمريکا که بر بستر مجموعه ای از برنامه های استراتژيک اقتصادی و 
برتری طلبی ايدئولوژيک به پيش می رود در رويارويی با حرکت های ماجراجويانه و 

م ايران، در حوزه ی انرژی اتمی که بدون شک از طرف غيرضرور از طرف رژي
مذهبی حاضر انجام می شوند شرايط / حکومت گران در جهت حفظ نظام استبدادی
با توجه به اوضاع کنونی در منطقه و . خطرناکی برای مردم ايران پديد آورده است

عد از وقوع ايران پرسش عمده در مقابل جنبش سوسياليستی اين است که آيا در قبل و ب
استراتژيک / انقالب، چگونه مبارزات سياسی، با کدام سمتگيری های مشخص تاکتيکی

/ و تاکيد بر چه خصلت ها و روندهای دمکراتيک و عدالت جويانه ی اقتصادی
اجتماعی در ايجاد حرکت آگاهانه و وسيع توده های مردم برای نيل به سوسياليسم تاثير 

شته بعد از نگاهی کوتاه به ارکان اصلی يک جامعه ی می گذارد؟ در اين بخش از نو
  .سوسياليستی سپس تالش می شود که سئوالت باال مورد بررسی قرار گيرند

در يک جامعه ی سوسياليستی هدف اصلی برآوردن نيازهای اساسی تمام مردم و   
در يک فضای آزاد سياسی برای پيشبرد منافع فردی و " فرصت برابر"نه فقط ايجاد 

البته ارزش های سوسياليستی وقتی برای مردم اعتبار پيدا . جداگانه انسان ها می باشد
می کنند که از خصلت مترقی و سعادت آور آن، در مقايسه با مظاهِر مخرب سرمايه 

روشن است . داری شناخت کافی پيدا شده حرکت در جهت آن آگاهانه و داوطلبانه باشد
 نفی دستاوردهای بشری در طول تاريخ پيشرفت که جامعه ی مورد نظر بر پايه ی

تمدن شکل نمی گيرد بلکه با حفظ نهادها و موازين آزادی خواهانه و عدالت جويانه در 
تمامی عرصه های اجتماعی است که حرکت به سوی نظام عالی تر، يعنی آلترناتيو 

قوق برای مثال تالش برای استقرار و يا حفظ ح. انسانی تر معنی پيدا می کند
دمکراتيک از قبيل حق اشتغال، ارتقاء سطح دستمزد، بيمه اجتماعی، حق تشکيل 
اتحاديه ها و انجمن های مستقل آزادی های سياسی بخشی از کل مبارزات مداومی 
. است که در صورت گسترش و تعميق سازمان يافته، سمت گيری سوسياليستی می يابد

ع اجتماعی و به ويژه کارگری، کميته هم اکنون در ايران در ميان جنبش های متنو
های گوناگونی که درگير ايجاد تشکل های مستقل کارگران، بيکاران، زنان، 
دانشجويان، معلمان، غيره هستند در حين پيشبرد مبارزات صنفی و خواسته های 
دمکراتيک، مطالبات راديکال عدالت جويانه در عرصه ی اقتصادی را نيز مطرح می 

اين  است که ايجاد تحوالت راديکال در مناسبات اقتصادی در راستای واقعيت . کنند
استقرار مالکيت و کنترل اجتماعی بر ثروت و فعاليت های اقتصادی تنها بر روی 
بستر تعميق دمکراسی يعنی مشارکت آگاه و فعال توده های مردم در جهت نه فقط نفی 
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 سوسياليستی انجام پذير می سرمايه داری بلکه همچنين در راستای احداث ساختمان
تغيير در موازين اصلی سرمايه داری، يعنی مالکيت و کنترل خصوصی بر . شود

ثروت، ابزار توليد و فعاليت های اقتصادی، سيستم کارمزدی و مکانيسم بازار، تنها 
رشد سطح فعاليت های اقتصادی در حيطه (می تواند بر پايه پيشرفت در شرايط عينی 

شناخت کافی و (و آمادگی عوامل ذهنی ) ليد، توزيع، مبادله و مصرفهای متنوع تو
انجام بگيرد و دگرگونی های سوسياليستی ) پذيرش داوطلبانه از موازين سوسياليستی

مانند ايجاد کنترل و مالکيت اجتماعی بر فعاليت های اقتصادی، پرداخت به فعالين 
مصرف توليد شده و سازماندهی اقتصادی بر مبنای ارزيابی معتبر از معادل ارزش 

/ توزيع و مبادله ی محصوالت جامعه بر اساس موازين متناسب با نيازهای فردی
خانوادگی و ضرورت های مربوط به رفاه اجتماعی تنها می توانند در چارچوب وجود 
يک جامعه ی کامًال دمکراتيک، عادالنه و بر مبنای برنامه های استراتژيک 

ده از طرف مجموعه ای از شوراهای مستقيم توده ای و نهادهای سوسياليستی تدوين ش
به مسئله می توان اينگونه نگريست که به خاطر . نمايندگی واقعًا انتخابی انجام شوند

جهانی شدن هر چه بيشتر اقتصاد سرمايه داری و همچنين تنوع عظيم در عادات 
تنوع از چگونگی زندگی، زندگی و فرهنگ مدرن و وجود نگاه ها و انتظارات بسيار م

بر اين  . جوانب بسيار گوناگون و متفاوتی از مناسبات سرمايه داری توسعه يافته است
اساس در بعد از پيروزی انقالب و حتی تحت هدايت نمايندگان سوسياليست پرولتاريا 

) کنترل و مالکيت اجتماعی، نفی مناسبات کارمزد و بازار(مناسبات سوسياليستی 
و همزمان شروع و مستقر نخواهد شد بلکه توسعه ی آن يک دوران گذار و بالفاصله 

بر اساس برنامه های استراتژيک سياسی و در ابعاد زمانی متفاوت به حرکت در 
  .اين موضوع در يک نوشته ديگر بطور وسيع تری شکافته خواهد شد. خواهد آمد

پيشرفت در جهت همان طور که اشاره شد تجربيات تاريخی نشان می دهند که   
استقرار آزادی، برابری و عدالت اقتصادی می تواند عمدتًا در زير سايه ی وجود 
شرايط آماده تر عينی و ذهنی و اتخاذ سياست های درست و واقع گرايانه از طرف 
اپوزيسيون آزادی خواه و برابرطلب و بخش راديکال تر آن يعنی جنبش چپ انجام 

 بسياری از جوامع سرمايه داری، به خاطر وجود تمايزات در جامعه ايران مانند. گردد
فاحش طبقاتی و فاصله ی عميق ثروت و رفاه اجتماعی در بين مردم و به و يژه تبلور 
آنها در تفاوت های سليقه ای در زندگی، نوع مطالبات و چگونگی نگرش به راه حل 

ا موضوع بسيار با ام. اجتماعی نيز بسيار متنوع است/ ها و برنامه های اقتصادی
اهميت ديگر در اينجا اين است که با وجود تمامی تفاوت ها در شريط عينی و همچنين 
در فلسفه های زندگی، در طول تاريخ و بر روی بستر تجربيات و انديشه های بشری، 
مجموعه ای از ارزش ها و موازين اجتماعی به خصوص در دو قرن اخير، به طور 

بخش عظيمی از اين فرم . و توافق عموم مردم قرار گرفته اندجهانشمول مورد شناخت 
ها و ضوابط پذيرفته شده ی جهانی از توان و قابليت عظيم و دراز مدت برخوردار 

انتظار است که در طول تاريخ، در دوران های قبل و بعد از دگرگونی های . هستند
اين نوع روابط و اجتماعی و از جمله در حين تحوالت رفرميستی و حتی انقالبی 

معنويات مترقی به زندگی مفيد و سازنده ی خود ادامه بدهند و درميان اين مجموعه از 
پديده های مثبت اجتماعی می توان به ارزش های آزادی خواهی، عدالت جويی، 

حاکميت (برابرطلبی، همبستگی و همچنين به موازين نهادينه شده مانند دمکراسی 
)  نمايندگان و مسئولين سياسی بر مبنای رای گيری همگانیانتخاب(، جمهوريت )مردم

در واقع نکته مورد . اشاره نمود) نهادينه شدن مناسبات دمکراتيک سياسی(و قانونيت 
بررسی و قابل تاکيد در اينجا اين است که نمی توان خطوط اساسی نظری و ارزشی 

قيدتی و ايدئولوژيک را در قالب های تجريدی و غيرسيال فکری به عنوان موازين ع
معرفی نمود و می بايست خصلت ها و جنبه های انعطاف پذير و کثرت گرای آنها را 
در طول تاريخ نه فقط شناخت بلکه از فرايندهای مترقی آنها، در هر سطح از ظرفيت 
ارائه شده، به نفع پيشرفت و در جهت ساختن جامعه انسانی که مرحله ای از آن از 

در اين . خواه چپ با نام سوسياليسم هويت می يابد استفاده نمودطرف جنبش آزادی 
رابطه است که تالش برای پاسخگويی به نيازهای ضرور توده های مردم و از جمله 
موازين شناخته شده در پروژه ی سوسياليسم مانند اعتقاد به آزادی، برابری، 

قتصادی و مشارکت همبستگی، کنترل و مالکيت اجتماعی بر ابزار اصلی و روابط ا
اجتماعی، از ورای مبارزات برای احقاق / آگاه و مستقيم در تعيين سرنوشت سياسی

بسياری از احتياجات مداوم ذهنی و مادی، در فاصله های زمانی گذشته، حال و آينده، 
و در جوابگويی به مطالبات کوتاه مدت و اصالح طلبانه و مهمتر از آن ها در پاسخ به 

  .ستراتژيک انقالبی، مؤثرتر به پيش می رودخواسته های ا
اگر از سوسياليسم اين تصور موجود است که در چارچوب وجود ساختارها و   

موازين دمکراتيک و عادالنه، ثروت و محصوالت مادی و حامل ارزش مصرف، در 
جامعه به طور برابر و يا حداقل عادالنه و در ازای کوشش ها و احتياجات اساسی 

يع گردد و در تمامی ابعاد اجتماعی منجمله در حيطه های اشتغال، آموزش، مردم توز
درمان، حقوق اطفال و سالخوردگان، نيازهای انسانی مسئوالنه تضمين شوند، در آن 
صورت  پيشرفت در اين مسير بدون شک به عوامل عينی و ذهنی بی شماری بستگی 

 عواملی مانند رشد مناسبات در ميان پديده های عينی می توان از. پيدا می کند
اقتصادی و به ويژه در عرصه ی توليد، تکنولوژی، صنعت و ارتباطات و همچنين 

در رابطه با . فرهنگی نام برد/ پيشرفت در حيطه موازين نهادينه شده حقوقی
معنوی و در واقع ارتقای شناخت و / فاکتورهای ذهنی، متغيرهايی مثل آمادگی فکری

وده های مردم راجع به خصلت برنامه های ارايه شده از طرف ارزيابی در ميان ت
مدعيان تالش برای ايجاد ساختمان دمکراتيک و عادالنه و به ويژه راه کارهای تجويز 

اجتماعی از طرف مسئوالن انتخاب شده يقينًا در پيشبرد تحوالت انسانی / شده سياسی
در واقع جامعه مورد نظر . ذارنداز قبل و بعد از انقالب، تاثير تعيين کننده ای می گ

اجتماعی تدوين شده از / سوسياليستی می بايد بر اساس ترکيبی از برنامه های سياسی
طرف افراد، جريانات و سازمان های مورد اعتماد که در حيطه ی سازماندهی روابط 

اجتماعی فعاليت می کنند و پالتفرم های آنها مورد پذيرش و انتخاب / اقتصادی
يک . انه و دمکراتيک اکثريت توده های مردم قرار می گيرند ساخته می شودداوطلب

بينش درست سوسياليستی، با نفی سرمايه داری که تحت لوای آن تصميمات اصلی 
اقتصادی، بدون توجه به مطالبات توده ای کارگری، زحمتکش ومحروم و عمدتًا به نفع 

تخاذ می شوند و در عين حال صاحبان ثروت، سرمايه و شرکت های عظيم فراملی ا
در مخالفت با نگرشی که سوسياليسم را به مثابه ی مالکيت دولت بر اقتصاد معرفی 
نموده و بر آن اساس مقامات باالی حکومت به طور خودکامه و غيردمکراتيک 
حکومت می کنند، در يک جامعه ی واقعًا دمکراتيِک سوسياليستی برنامه های 

 و محلی از طرف نمايندگان واقعی انتخاب شده و همزمان اقتصادی در سطوح مرکزی
واقعيات امروزی در جوامع . از جانب خود شهروندان به طور مستقيم تدوين می شوند

بشری نشان می دهد که حتی بعد از وقوع انقالب سوسياليستی، در حوزه های 
تی های زيادی سازماندهی توليد کاال و به ويژه در ارتباط با مواد مصرفی، کم و کاس

پولی هنوز در سطح / وجود خواهد داشت و امکانًا حفظ اقتصاد بازار و روابط کااليی
اما آنچه که در اين جا قابليت تاکيد دارد اين است که . محدودی ضروری خواهد بود

موفقيت برای پروژه ی عظيم و پيچيده ی سوسياليسم، در دوران پيش و پس از 
اقتصادی به ايجاد / اجتماعی/  ی عرصه های سياسیتحوالت راديکال در مجموعه

فضای آزاد، دمکراتيک، شفاف و حقوقمند نيازمند است و تنها بر بستر پروسه ی 
  .انتخاب آگاه و مشارکت فعال از طرف توده های مردم انجام پذير می شود

در ارتباط با نقش مولفه ی ذهنی و اراده ی سياسی از طرف اکثريت قاطع جمعيت   
که تحت لوای انواع ستم )  درصد مزدبگيران30 درصد که تنها حدود 85يش از ب(

سياسی و روابط استثماری اقتصادی قرار داشته و خواستار تغييرات / های اجتماعی
اساسی در جهت استقرار آزادی و عدالت اقتصادی می باشند ولی هنوز به آلترناتيو 

ايجاد يک اپوزيسيون آزادی خواه که در سوسياليسم اعتقاد نيافته اند، است که برای 
برگيرنده جريانات چپ نيز باشد به مثابه ی يک محور سياسی مورد اعتماد و سازمان 

واقعيت . دهنده و در عين حال متکلف به موازين دمکراتيک، نياز مبرم ديده می شود
انه، اين است که جنبش چپ، يعنی افراد و سا زمان های مدافع ارزش های آزادی خواه

برابری طلب و غيراستثماری که اساس را بر روی تغييرات انقالبی در حيطه های 
ساختارها و روابط اجتماعی می گذارند، تنها بخش کوچکی از جريانات بسيار وسيع 
آزادی خواه را تشکيل می دهند که اگر کليت اين جنبش مردمی سامان يابد امواج 

ت و اقشار کارگری، محروم و متوسط جامعه عظيمی از فعالين سياسی متعلق به طبقا
اگر سوسياليست ها بر اين واقف باشند که درصورت ايجاد شناخت . را در برمی گيرد

کافی در ميان مردم از خصلت های مخرب و غيرانسانی در روابط سرمايه داری و 
 اعتقاد آگاهانه به پيشرفت مسلم ارزش های نامحدود انسانی در سوسياليسم، نهايتًا

جامعه ای عاری از روابط نابرابر (اکثريت آنها، داوطلبانه در جهت برپايی ساختمان 
عمل می کنند، در آن صورت حرکت در راستای پيدايش و توانمند ) قدرت و استثمار

کردن يک اپوزيسيون جبهه ای که اصولی مانند آزادی خواهی، دمکراسی طلبی و 
تقالل طلبانه ی ضد امپرياليستی، جمهوری عدالت جويی، يعنی ترکيبی از موازين اس

آنچه را . خواهی و برابرطلبی خطوط اساسی آن را ترسيم نموده باشد، حياتی می باشد
که اخيرًا، زير عنوان صدا و نيروی سوم، از طرف برخی از افراد و گروه های چپ 
و دمکراتيک ضد امپرياليست مطرح می شود تالش هايی است در جهت ماديت 

ن به انسجام تشکيالتی يک همچون اپوزيسيون آزادی خواه که درصورت خط بخشيد
کشی اصولی با جريانات وابسته به ارتجاعيون امپرياليست، رژيم جمهوری اسالمی و 
همچنين نيروهای معتقد به سلطنت، می توانند اعتبارزيادی در بين توده های مردم پيدا 

 و عدالتجوی مردم ايران، در ميان آنها در سال های اخير جنبش آزادی خواه. نمايند
کارگران، بيکاران، محروماِن شهر و روستا، معلمان، دانشجويان و روشنفکران و 

اجتماعی که گرماگرم کارزارهای بی شماری هستند، روش / بسياری از فعالين سياسی
ها و تاکتيک های جديدتر و متناسبی را جهت پيشبرد کارزارهای جمعی برای طرح 

يقينًا، شرکت خالق و  . لبات حق طلبانه عليه استبداد و استثمار ترسيم نموده اندمطا
انسجام يافته از طرف فعالين کارگری، دانشجويی، زنان و ديگر اقشار جامعه در 

 8آکسيون های اعتراضی و اعتصابات و از جمله برنامه هايی به مناسبت اول ماه مه، 
سنديکاهای مستقل کارگری به حرکت عظيم مارس و تظاهرات در دفاع از تشکيل 

  .جنبش دمکراتيک مردم در جهت پيروزی انقالب آينده ايران تعلق دارند
بنابراين، جنبش سوسياليستی در پروسه ی مشارکت فعال در مبارزات آزادی   

خواهانه و عدالت جويانه مردم و در راستای کمک به ايجاد شناخت از وجود آلترناتيو 
 تر و غيرسرمايه داری است که می تواند در خصلت سمت گيری های راديکال

پايه ترين مسئله در . اعتراضات، قيام ها و حرکت های انقالبی تاثير قاطع بگذارد
مقابل جنبش اين است که حرکت های اعتراضی و مقاومت در ميان اپوزيسيون مترقی 

اين است که آيا هويت در اين ارتباط سئوال اصلی . آيا چگونه بايد سازماندهی شود
سوسياليستی جنبش می طلبد که با تمرکز فعاليت های سياسی بر روی محور تضاد کار 
با سرمايه، فقط از مطالبات و حرکت های جهت دار غيرسرمايه داری در ميان توده 
های مردم دفاع گردد و تنها به سازماندهی اتحادها و همکاری ها بين جريانات 

تی مبادرت شود و يا اينکه با توجه به واقعيات کنونی جامعه راديکال و سوسياليس
ايران، مثل تمامی جوامع ديگر که تعداد پايگاه های اجتماعی و تنوع انبوه عقيدتی از 
ويژگی های آن ها است و در عين حال بر روی بستر فقر، محروميت و ستم های 

 اصلی يعنی وجود اجتماعی، توده های مردم به سطحی از شناخت مشترک از معضل
حذف مرزها و موازين حمايتگر (مناسبات نابرابر اقتصادی و سياست های نئوليبرال 
رسيده اند و حتی جنبه هايی از ) اقتصادی به نفع سرمايه های بزرگ خارجی و داخلی

م سازماندهی تشکل های مستقل اتحاديه ای، .ب(صنفی شبيه به هم / راهکارهای دفاعی
تعاونی های کارگری، انجمن های دانشجويی، زنان و مراکز شوراهای توليدی، 

را در افق فعاليت های مشترک خود قرار داده اند، از جنبش سوسياليستی ) فرهنگی
بويژه سازمان های چپ کارگری انتظار می رود که با شرکت درگستره ای از فعاليت 

ی خواهانه و اجتماعی و در صورت توان در عرصه ی کارزارهای آزاد/ های سياسی
عدالت جويانه، و در شکل گيری امواج وسيع و خروشان جنبش دمکراتيک، و نه 

مبارزه برای . لزومًا تمامًا سوسياليستی، به سوی تحوالت راديکال و انقالبی مؤثر باشد
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اجتماعی مثل ارتقای رسمی حداقل دستمزد کارگران، لغو / تحقق حقوق صنفی
 شغلی، پرداخت حقوق و مزايای معوقه کارگران، بيمه قراردادهای موقتی، تامين امنيت

بيکاری، توقف کار کودکان، حمايت از مطالبات دمکراتيک کارگران، دانشجويان، 
معلمان، زنان و تمامی طبقات و اقشار تحت ستم و مقابله با سياست های سرکوبگرانه 

ی را تشکيل حکومتگران می بايد بخش عمده ای از محتوای کارزار جنبش چپ و مترق
شرکت فعال در اين بخش از مبارزات توده ای مردم، حتی اگر تنها تحت لوای . بدهد

احقاق حقوق پايه ای دمکراتيک و آزادی های سياسی، در چارچوب سرمايه داری، 
انجام بگيرند، بخودی خود يک تحرک سياسی آگاه، هوشمند و انسانی در راستای 

ی حرکت وسيع و عميق از طرف جنبش توده های تدارک زمينه های عينی و ذهنی برا
مردم به سوی مناسبات عادالنه تر، اگر نه، هنوز کامًال عادی از ستم و استثمار کامل 

در اين رابطه است که ايجاد يک اپوزيسيون گسترده آزادی خواه با . اجتماعی می باشد
مله تعهد حضور فعال جنبش چپ که حول محور موازين مردمی و دمکراتيک و از ج

، )نفی هرگونه مداخله از طرف قدرت های خارجی (استقالل طلبیبه اصول 
 تشکيل حقوق بشر جهانیو مواد ) انتخابی بودن مسئوليت های حکومتی (جمهوريت

درصورت امکان (شده باشد برای شروع خيزش های مردمی در جهت پيروزی انقالب 
ت سوسياليستی ضرورت پيدا می دمکراتيک و تداوم آن در جهت تحوال) مسالمت آميز

  .کند
در واقع اگر جنبش راستين چپ به اين شناخت خردمندانه ی تاريخی رسيده باشد   

که دگرگونی های راديکال اجتماعی در جهت برپايی مناسبات سوسياليستی به طور 
ناگهانی انجام نخواهند شد و بخش های بزرگی از توده های مردم در ميان آنها 

هی دستان، محرومان و تمامی طبقات و اقشار زحمتکش که تحت کنترل و کارگران، ت
استثمار از طرف سرمايه های بزرگ جهانی و بومی و وابستگان عمال حکومتی آنها 
قرار دارند در يک دوره ی گذار، به طور داوطلبانه و برپايه ی اعتماد سياسی به 

زمان های مورد قبول و انتخاب برنامه های ارايه شده از طرف افراد و نمايندگان سا
شده از طرف جامعه روی می آورند و احتماًال در چارچوب وجود حداقلی از 

م قانونيت، احقاق آزادی های مدنی و .ب(اجتماعی / فرايندهای تضمين کننده ی سياسی
حق حفظ مالکيت خصوصی بر بخشی از وسايل و مايحتاج های شخصی، وجود امنيت 

است که آن ها بر بستر فضای اعتماد به امکان ) اجتماعی و غيرهشغلی و رفاه حداقل 
انجام تحوالت با ثبات، صلح آميز و دمکراتيک و نه مخرب و خانمان برانداز، در 
جهت تعميق مناسبات سوسياليستی داوطلبانه قدم برمی دارند، در آن صورت ايجاد يک 

الن جنبش آزادی خواه در اپوزيسيون مردمی و متشکل از اتحادی وسيع از ميان فعا
ميان توده های مردم، برای پيروزی يک انقالب هدفمند سازمان يافته يک امر بديهی 

  .است
  بخش پايانی

  
امروزه شرايط متنوع اجتماعی و دگرگونی های روزافزون در آرايش طبقاتی در   

جهان باعث شده است که حرکت به سوی مناسبات سرمايه داری از ورای مبارزات 
ای مطالبات روزمره مردم که به اشکال مختلف و با انعطاف بسيار سازماندهی می بر

اجتماعی / شوند به جلو برود و ويژگی های جوامع حکم می کنند که فعالين سياسی
مردم و در ميان آنها سوسياليست ها با انتخاب ظرف ها، شعارها و اهداف مناسب به 

در عين حال، عليرغم وجود تفاوت . دهندمبارزات جهت گيری های مناسب و سازنده ب
های اجتماعی بين کشورهای مختلف، و تسريع هر چه بيشتر جهانی شدن در روابط 

اجتماعی، بويژه نوع نئوليبراليسم آن؛ به وجه مشترک های بيشتری نيز در / اقتصادی
در دهه . خصلت ها و سمت گيری های مبارزات جنبش های مردمی افزوده شده است

، مبارزات توده های مردم در جوامع توسعه يابنده، به ايجاد تحوالت 90 و 80های 
دمکراتيک سياسی، گرچه هنوز در چارچوب مناسبات سرمايه داری منجر شد و در 
اکثر جوامع در آمريکای التين و در برخی از کشورها در آسيا مانند اندونزی، فليپين و 

ايجاد فضای بازتر سياسی، . ار گشتکره ی جنوبی سطحی از دمکراسی سياسی پديد
قطعًا يکی از عوامل اصلی در جهت ارتقاء شناخت سياسی و فعاليت های اعتراضی 
در ميان اکثريت توده ها بوده و به وضوح می توان ديد که اگر در اوايل تحوالت، 
مطالبات جنبش ها عمومًا حول محور آزادی خواهی و دمکراسی طلبی شکل گرفت، 

راری آزادی های مدنی در بسياری از اين کشورها، گستره ی شعارها و بعد از برق
برنامه های مبارزاتی به حيطه ی اقتصادی و در نتيجه تشديد کارزار در جهت توزيع 
عادالنه ثروت، نيز، کشانده شد و در واقع با گرويدن هرچه بيشتر توده های کارگری، 

مکراتيک مردم در اين کشورها زحمتکش و محروم به صحنه ی سياست، مبارزات  د
بطور روز افزون، نه فقط خصلت ضد استبدادی بلکه تا حد بااليی به خود جوهر ضد 

گرچه درحيطه ی اقتصادی مطالبات و برنامه های مبارزاتی . استثماری نيز گرفت
اتخاذ شده )  خصوصی سازی/ آزادسازی(عمدتًا در مقابله با سياست های نئوليبرالی 

م های امپرياليستی و حکومت های راست و ارتجاعی شکل گرفته اند اما از طرف رژي
در صورت پيروزی جريانات مترقی و چپ در انتخابات در بسياری از اين جوامع به 
احتمال قوی، بر مبنای راديکال تر شدن مطالبات مردم و در عين حال مستعدتر بودن 

ضای سياسی، مرکز ثقل ف) دمکراتيک تر و جوابگوتر بودن نظام های سياسی(
مبارزات مردم نيز هر چه بيشتر، به خود، خصلت ضد سرمايه داری و سمت گيری 

اين نوع تحوالت سياسی . در جهت برپايی نظام های سوسياليست دمکراتيک می گيرند
  .در برخی از کشورهای آمريکای التين در سطح راديکال تری شروع شده است

هنوز از ليبراليسم سياسی و نهادينه شدن حقوق در ايران و جوامع ديگری که   
نسبی مدنی فاصله دارند، جنبش کارگری، به وضوح عقب تر از مبارزات کارگری در 
کشورهای پيشرفته تر و آزادتر، عمدتًا در راستای احقاق مطالبات پايه ای دمکراتيک 
يل و از جمله پرداخت حقوق معوق، تضمين اشتغال، افزايش دستمزد و حق تشک

حرکت شجاعانه اتوبوسرانان شرکت واحد . اتحاديه های مستقل خود تالش می کند
تهران و حومه برای اعالم ايجاد سنديکای مستقل خود، مخالفت شديد کارگران مبارز 

در قانون کار و در نفی سيستم  اشتغال " اصالحات"عليه موازين ضد کارگری 
 جنبش کارگری ايران، حتی در قراردادی از نوع مطالبات دمکراتيکی است که

مذهبی جمهوری اسالمی و مناسبات عقب افتاده ی سرمايه / چارچوب رژيم استبدادی
 سال اخير، از طريق 10توده های مردم، به ويژه در . داری حاکم به پيش می برد

سياسی قادر شده اند که با تشکيل تجمع های غيررسمی، اما / تداوم مبارزات اجتماعی
يجاد حرکت های وسيع مشترک در بين فعالين کارگری، زنان، دانشجويان و واقعی و ا

با . ساير گروه های تحت ستم، سطحی از خواست های خود را به رژيم تحميل کنند
وجود حکومت اختناق، از طرف جنبش های آزادی خواه و عدالت جو، مقاومت عليه 

سيده و با  تشکيل گروه اجتماعی به سطح واالتری ر/ سرکوب ها و اجحافات سياسی
کميته هماهنگی برای ايجاد "های هويت دار اجتماعی بخصوص در ميان کارگران مثل 

کميته دفاع از حقوق دستگير "، "تشکل سراسری کارگران بيکار" ، "تشکل کارگری
و همچنين با ايجاد صدها انجمن و سازمان متعلق به جنبش مقاومت " شدگان اول ماه مه
مبستگی با حقوق دمکراتيک شهروندان، زنان، دانشجويان و اقليت در عرصه های ه

های مليتی و مذهبی و در حيطه فعاليت های حقوق بشر، فرهنگی، هنری و حفظ 
  .محيط زيست برای پيشبرد اهداف انسانی خود مبارزه می کنند

 اما آنچه که در کشوری مثل ايران يا جوامع نسبتًا دمکراتيک فرق می کند همانا،  
هنوز، عدم انجام تحوالت دمکراتيک و استقرار آزادی های نسبی سياسی است که 
همانطور که اشاره گرديد در اغلب کشورهای غربی موجود است و در اکثر کشورهای 

اگر در اين . آمريکای التين نيز در دهه ی گذشته به طور نسبی بدست آمده است
لين و جريانات چپ با افراد و گروه کشورها در قبل از پيروزی دمکراسی سياسی، فعا

های دمکرات و استقالل طلب به پای همکاری های سياسی و تشکيل اتحادهای مقطعی 
جهت مقابله با رژيم ديکتاتوری رفتند و  تنها بعد از پيروزی انقالب دمکراتيک سياسی 
بوده است که سازمان های سوسياليستی با تشکيل بلوک های ضد نئوليبرالی و در 

خالفت با گروه های راست و ارتجاعی، سطح معينی از مبارزات ضد سرمايه داری م
جالبترين "اگر در آمريکای التين که به گفته ی نوام چامسکی . را به جلو می برند

/ اقتصادی(بخش از جهان را تشکيل می دهد و فرصت های زيادی برای توسعه 
، توده های مردم و بسياری "ردبر مبنای همکاری های منطقه ای وجود دا) اجتماعی

از آنها با عقايد پوپوليستی بومی، مذهبی و همچنين سوسياليستی از طريق تشکل يابی 
در کليساها، مراکز محلی و سازمان های مترقی و چپ در فعاليت های سياسی جوامع 
خود خالقانه شرکت نموده و با وجود تمام کاستی ها موفق شده اند که، در چند سال 

 از (EVO Morales) ِاٌو مورالز ر، افراد و گروه های سياسی مردمی تری مثل اخي
 در اکوادور، (Rafael Corra) رافايل کوراطرف جنبش سوسياليسم در بوليوی، 

در آرژانتين را به (Kirchner)  کيرچنراز حزب کارگر در برزيل، ) (Lulaلوال
يکالتر نمودن مبارزات خود به مسئوليت های حکومتی انتخاب کنند و در واقع با راد

اقتصادی در مقابله با سرمايه های فراملی و امپرياليسم / سطحی از استقالل سياسی
برای پيشرفت واقعی در جهت آزادی و "جهانی رسيده در ايجاد فرصت های بهتری 

 Noam Chomsky, Z)موفق بشوند " عدالت از طريق همکاری منطقه ای
Magazine, June 2007:34) (17) و اگر در اغلب اين جنبش ها نظرگاه ،

سوسياليسم، لزومًا از ابتدا، به عنوان افق استراتژيک روشن نگرديده، ولی مطالبات و 
شعارها در تلفيق با زمينه های مادی و متعاقبًا بر روی بستر بازتوليد راديکال تر 

وسه ی حرکت اجتماعی، عمًال، سمت گيری ضد نئوليبراليستی يافته، در پر/ سياسی
اگر  .تاريخی، ناچار، خصلت غيرسرمايه داری و هويت سوسياليستی به خود می يابد
 و 90در آسيا و از جمله در اندونزی بعد از انجام تحوالت دمکراتيک در سال های 

استقرار سطحی از آزادی های سياسی، سازمان های مترقی مثل حزب دمکراتيک 
 حزب متحد برای رهايی ملی PRD)   , (People’s Democratic Partyمردم 

(United Party for National Liberation) Papernas اتحاد عليه سرمايه ،
، انجمن )Coalition Against Foreign Investments(گذاری خارجی 

و گروه مدافع دمکراسی ) PRP)Working People Association زحمتکشان 
نامه های مترقی و ضد نئوليبرال را در توانسته اند که بر ) DEMOSدی ماس (

نشريه (سطح جامعه به کارزار سياسی تبديل نموده تا سطحی به دستاوردهايی برسند 
و اگر  Against the Currant May/June 2007 :26-23( . (18)عليه جريان

در هندوستان، مبارزات دمکراتيک باعث گرديده اند که گروه های چپ و ساير 
 MKSS (Workers Peasants و مدافع زحمتکشان مثل جريانات مترقی
Empowers)  که آراندهاتی ٌری Aroundhati ROY) ( و آرونا ٌریAround 

ROY) ( از فعالين متشخص آن هستند و يا گروه های کوچک تک موضوعی مثل
که ) NBA) Save Narmada’s Company کازار برای نجات نارماداگروه 

 پرمخارج و غيرضروری و حتی تا حدی مخرب به حال مخالفت با ساختن سدی که
ساکنين دهکده های مجاور می باشد، هستند، مبارزات مردمی مؤثری را عليه قدرت 

و اگر در آمريکا گسترده ای . های اقتصادی و سياستمداران حامی آنها به پيش می برند
فعاليت های "از جنبش های اجتماعی يا تشکل يابی در گروه های مردمی مثل جريان 

 Strategic Actions  for a Just" (استراتژيک برای يک اقتصاد عادالنه
Economy( حق بر سرنوشت زندگی در شهر ،)Right to the city( ،" فعاليت

 DARE (Direct Action for Right & Equal)  "مستقيم برای حقوق و برابری
 ACE) Alternatives for "آلترناتيو های مربوط به محيط زندگی و زيست"، 

Community & Environment ( و در گروه های صلح طلب، از طريق مبارزه
با معضالتی مثل جنگ، فقر، محروميت، نژادپرستی و تالش برای بهبودی شرايط 
زندگی مانند ايجاد شغل و ساير مزايای اجتماعی، به ارتقاء ذهنيت های برابری طلب و 

ای فکری و عملی را برای مقابله با سيادت ستمگرانه ی همبستگی آور افزوده زمينه ه
سرمايه داری، مستقيمًا در محيط زندگی يعنی در شهرها، دهکده ها و مراکز محل 

و اگر در جوامع صنعتی پيشرفته اتحاديه های کارگری مثل  .سکونت، ايجاد می کنند
يکا، در آمر) UAW) United Auto Workersاتحاديه کارگری و ماشين سازی 

در ) CFE-CGC( سی جی سی - در آلمان، سی اف ای) IG Metal(آی جی متال 
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که بخش هايی از کارگران آمريکا، ) Amicus(فرانسه و نوع فراملی آن آميکس 
انگليس، کانادا و ايرلند را در برمی گيرد مبارزات راديکال سنديکايی خود را عليه 

می اين کارزارها و مبارزات مردمی برای آيا تما. سرمايه های جهانی افزايش داده اند
معنوی الزمه در / ايجاد تغييرات مترقی در زندگی مردم و پی ريزی زمينه های مادی

جهت تحوالت راديکال سوسياليستی بر پايه ی وجود شرايط آزادتر سياسی و تامين 
سطح معينی از حقوق دمکراتيک انجام نمی شوند و آيا مگر تالش برای استقرار 

، بخودی خود )انتخاب کردن مسئوالن حکومتی جامعه(کراسی سياسی و جمهوری دم
  . يک تحول کيفی و انسانی قلمداد نمی شود
مذهبی توده های مردم را در مقابل آن سطح از / در ايران، در جايی که استبداد سياسی

ه مناسبات اقتصادی که هنوز از موازين مکانيسم بازار و فرهنگ قانون گرای سرماي
داری پيشرفته برخوردار نيست، بال دفاع و مورد شديدترين تعرض ها و ستم های 

اجتماعی قرار داده است و اگر برقراری حتی فقط قواعد دمکراتيک و / اقتصادی
حقوق مدنی، قدم عظيمی به جلو ارزيابی می شود، آيا وقوع انقالب دمکراتيک 

ار سياسی که حداقل های آن سياسی، يعنی تعويض نظام ارتجاعی کنونی با ساخت
و مگر اين . پايبندی به  اصول آزادی و جمهويت باشد يک دستاورد به شمار نمی آيد

نيست که برای پيروزی در اين مرحله از انقالب ضرورت سازماندهی برای ايجاد يک 
جبهه ی وسيع ضد امپرياليست و دمکراتيک جهت پيشبرد انقالب مردمی در جهت 

و .  مثل آزادی، استقالل، دمکراسی و عدالت اقتصادی وجود داردارزش های انسانی
مگر نه اين است که اهداف باال اين واقعيت را می طلبد که در اين مرحله يعنی دوران 
پيش از انقالب همکاری در بين جريانات چپ و گروه های دمکرات استقالل طلب 

همان طور که  در . ندبرای ايجاد يک اپوزيسيون قدرتمنِد مردمی ضرورت پيدا ک
خطوط پيشين در اين مقاله اشاره گرديده است، توده های مردم، يعنی کارگران، 
کشاورزان، بيکاران، صنعت گران، خرده سرمايه داران و صاحبکاران کوچک که 
اکثر مطلق آنها هنوز به نظرگاه های مشخص سياسی نرسيده و فلسفه ی اجتماعی 

خاب نکرده اند، به احتمال زياد در پروسه ی مشاهدات را انت) م سوسياليسم.ب(خاصی 
و تجربيات آموزنده و بر روی امواج مطالبات حق طلبانه و همبستگی آور، طی 
/ مبارزات سياسی و در حين آشنايی با برنامه ها و راهکارهای متنوع اقتصادی
ی سياسی، در قبل و بعد از تحوالت راديکال دمکراتيک است که سوسياليسم را م

بديهی است که مبارزه برای آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اقتصادی و . پذيرند
استقالل طلبی، جوهر ضد سرمايه داری و نهايتًا خصلت فرارويی به سوی استقرار 
مناسبات انسانی و عاری از هر نوع استثمار و ستم اجتماعی را در بردارد، اما اين 

ابه ی ارزش های متعلق به يک جنبش آگاه موازين لزومًا از همان اوان، به مث
اجتماعی سازمان تبلور / سوسياليستی و فراسرمايه داری که در برنامه های اقتصادی

  .يافته باشند، هنوز شناخته نمی شوند
کوتاه سخن، بحث اصلی در اين نوشته اين بوده است که جنبش دمکراتيک و به ويژه 

ناديده گرفتن گسترده گی هر چه بيشتر پايه بخش راديکال و چپ آن نمی تواند که با 
های اجتماعی و وجود مضمون ها و تاکيدات متفاوت در اعتراضات و مبارزات 
مردمی و يا با اتکاء بر بينش های تجريدی و  ايدئولوژيک مربوط به گذشته به 

به اين معنی که در ايران نمی توان . توضيح، ارتقاء شناخت و پيشبرد مبارزه بپردازد
انتظار داشت که جريانات سياسی چپ و ضد سرمايه داری با جدا کردن از و حتی 
مبارزه کردن با بخش های غير سوسياليستی در جنبش عظيم دمکراتيک که لزومًا به 
شناخت از ضرورت عبور از سرمايه داری نرسيده اند، اما با اعتقاد به ارزش های 

ريت خواهان انجام تحوالت راديکال آزادی خواهی، برابرطلبی، سکوالريسم و جمهو
دمکراتيک در جامعه هستند، بتوانند به مثابه ی يک جنبش نيرومند و فراگير و نه 

نيل به سوسياليسم تنها بر . حاشيه نشين و نامربوط در جامعه به مبارزه ادامه بدهند
اب اجتماعی، استقرار ساختار دمکراتيک و انتخ/ روی بستر ايجاد شناخت الزم سياسی

  .داوطلبانه از طرف اکثريت توده های مردم انجام می پذيرد
  پايان

  2007ژوالی 
    /http://www.rahekargar.de    :مراجعه کند بهپا نوشته ها جهت دريافت 

....................................................  
 خروش پرولتاريای مصر

 مصطفی عمر
صادق افروز: مترجم   

  
گذشته ، اعتصابات کارگری آنچنان مصر را به لرزه انداخته  که در شش ماه 

  . از پايان جنگ جهانی دوم تا به حال بی سابقه بوده است 
رژيم حسنی مبارک که يک متحد مهم کليدی و مهم آمريکا در منطقه 

 در قدرت است در مواجهه با خروش 1981و از سال . خاورميانه است 
ی با دشواری های بسيار زيادی روبرو شده کارگران مصری در صنعت نساج

  . است 
اين . از دوسال پيش تعداد اعتصابات به طور مداوم رو به افزايش بوده است 

حرکات اعتصابی بيشتر به صورت بست نشستن در کارخانه  و يا اشغال 
 حرکت 220 در مصر بيش از 2006در سا ل . کارخانه صورت می گيرد 
  .ری  انجام شده است اعتراضی و اعتصابی کارگ

ام .  سال سياست نئوليبرالی  که توسط  آی 20ميليونها کارگر مصری بدنبال 
اف و بوژوازی مصر تحميل می شود شاهد کاهش دستمزد ها و عوايد . 

  . اضافی و پاداش ها و کم شدن قدرت خريد خود هستند 
کاهش دستمزد تحميل سياست نئوليبرالی منجر به از بين رفتن امنيت شغلی  ، 

  ها و افزايش بيکاری

در اقتصادی که دولت نقش عمده را به .  در صد شده است 13به ميزان 
عنوان کارفرمای بزرگ بر عهده داشت کارگران از امنيت شغلی بيشتری بر 

  .خوردار بودند 
در شهر ) مصر (  اعتصاب کارگران کمپانی ريسندگی 2006در اواخر سال 

 منطقه دلتای ميانی يک نقطه عطف در مبارزات صنعتی محله الکبری در
 از صنعت بيش از همه از کارگران اين بخش. کارگران اين صنعت بود 

عواقب سياست های نئوليبرالی آسيب ديدند  پيش گيری اين سياست موجب شد 
که اين کارگران که زمانی حقوق نسبتا خوبی می گرفتند تا حدی سقوط کنند 

 در صد حقوق کارگران فقير در 60که در حال حاضر حقوق شان معادل 
  . هندوستان است 

ز يک تاريخچه مبارزاتی بسيار درخشانی کارگران صنعت نساجی مصر ا
 بر 1940شروع مبارزات کارگری در اين بخش به سال های . برخوردارند 

  . در اين سال ها اولين سازمان های مبارزاتی کارگران پديد آمدند . می گردد 
دست به اعتصاب ) مصر (  هزار کارگر کارخانه 24  ، 2006در دسامبر 

اين اعتصاب به اين دليل بود که . ال خود درآوردند زده و کارخانه را به اشغ
کارگران با خبر شده بودند که کارخانه بزودی خصوصی خواهد شد و مزايا و 

  . پاداش هايی که قرار بود در آخر سال به آنها پرداخت شود لغو خواهد شد 
يک کارگر اعتصابی به يک فعال حقوق )  ال محله( در کارخانه ريسندگی 

ما به اين دليل دست به اعتصاب زديم که ديگر صبرمان تمام  : بشری گفت
ما خيلی توليد می کنيم اما چيزی گيرمان نمی آيد و آهی در بساط . شده بود 

حقوق مان آنقدر کم شده که حتی قادر به خريد لباس هايی که خودمان . نداريم 
  . توليد می کنيم نيستيم 

ديه های مصر می خواستند تا کميته اعتصاب کنندگان از فدراسيون کل اتحا
طبق معمول اتحاديه با .محلی را که مخالف اعتصاب بوده از کار برکنار کند 

هنگامی که کارگران پی بردند احتمال دارد . چنين درخواستی مخالفت کرد 
پليس برای سرکوب اعتصاب مداخله بکند از توده های مردم در شهر تقاضای 

مرد و بچه به منظور حمايت از کارگران هزاران زن و . کمک کردند
در کمتر از چهار روز . اعتصابی کارخانه را به محاصره خود درآوردند 

  . کارگران پيروز شده و به سر کار خود باز گشتند 
يک اعتماد به نفس به همه کارگران مصری ، چه ) محله ( پيروزی کارگران 

ال جديد مصر شاهد در س. در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی بخشيد 
کارگران نساجی ، مترو ، . حد اقل يک اعتصاب کارگری در روز بوده است 

ساب وی ، آجر سازی ، ذوب آهن ، فوالد و ديگر کارگران يا در حال 
اعتصاب به خاطر دستمزد بوده و يا درگير مبارزه با پروژه های خصوصی 

  . سازی بوده اند 
در کارخانه لباس .بات بازی می کنند زنان نقش بسيار مهمی در اين اعتصا

 کارگر 284 در کارگران را زنان تشکيل می دهند 75که ) منصوره (دوزی 
اعتراض کارگران به اين دليل بود که . کارخانه را به اشغال خود درآوردند 

کارخانه بدون مشاورت با کارگران در زمينه ضمانت در عدم کاهش حقوق و 
  . ه شده بود مزايا به بخش خصوصی فروخت

رژيم حسنی مبارک به اين مبارزات باترکيب پذيرش بعضی از خواست ها و 
رژيم دو مرکز اتحاديه و خدماتی کارگری را تعطيل . سرکوب پاسخ می دهد 

دو مرکزی که در سازمان دهی کارگران نقش بسيار مهمی داشتند و از . کرد 
نين به منظور خدشه دار دولت مبارک همچ. استقالل اتحاديه دفاع می کردند 

کردن حرکت کارگران، اخوان المسلمين را متهم به تحريک کارگران نمود 
اين واقعيتی است که بعضی از اعضای رده پايين اخوان المسلمين با اين .

حرکات اعتصابی سمپاتی نشان دادند ولی اعضای ثروتمند و رهبری اخوان با 
 از اعضای با نفوذ اخوان از برخی. احتياط خود را کنار کشيده بودند 

و يکی از اين اعتصاب ها در . صاحبان همين کارخانه های نساجی هستند 
  .کارخانه ای رخ داد که صاحبش از اعضای با نفوذ اخوان بود 

گذشته از نارضايتی های اقتصادی ، بی عملی و سياست انفعالی رژيم مبارک 
آمريکا در خاورميانه خشم در مقابل سياست های تجاوز کارانه اسرائيل و 

  . توده های مصری را دوچندان می کند 
در حالی که شرائط اقتصادی امواج اعتصابی را موجب می شوند اين 

فقدان . اعتصابات در شرايط مشخص مصر به سرعت سياسی می شوند 
آزادی های  دمکراتيک نارضايتی های کارگران را دو چندان می کند و به 

  . مد که اعتصاب ها به سرعت سياسی می شوند پروسه ای می انجا
بسياری از رهبران اعتصابی از گوشه وکنار کشور در حال تبادل نظرند تا 

اين رهبران بر استقالل اتحاديه و تغييرات . مبارزه شان را هماهنگ کند
  .دمکراتيک اصرار دارند 

هی به چپ ها ، از جمله سوسياليست ها ی انقالبی فرصت را برای سازمان د
اين فعالين سياسی به جمع .منظور تعييرات راديکال بسيار مناسب می بينند 

آوری کمک های مالی برای کارگران دست زده و مسافرت هايی را به 
  . منظور ايجاد همبستگی در سطح کشور ترتيب داده اند 

مبارزه . جنبش کارگری و چپ انقالبی در مصر دوباره خود را باز می يابد 
به . بزرگ ترين مانع، رژيم بورژوايی حسنی مبارک است .جدی است بسيار 

غير از اين مانع چپ ها بايد از سد جريان اخوان المسلمين که يک گروه 
 .اپوزيسيون بورژوايی است نيز بگذرند 

  صادق افروز
2007-15 -07 

………………………………………….  
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 چيزی در حدود 1999ل   در سا  به آمريکا  اسرائيل  محصوالت دفاعی   رقم صادرات

 ميليارد دالر 3،4 اسرائيل  در حدود 2006در سال .  ميليون دالر بوده است270

محصوالت دفاعی به آمريکا صادر نموده است و اين دقيقا بيش از يک ميليارد بيشتر از 

اين مسئله اسرائيل را به . کمکی است که اسرائيل از آمريکا دريافت نموده است

زرگ صادر کننده تسليحات  جهان تبديل نموده و بدين ترتيب اسرائيل چهارمين تاجر ب

                                         .در تجارت تسليحات گوی رقابت را از بريتانيا ربوده است

         نوار غزه تنها يک زندان نيست                    
                  بلکه يک آزمايشگاه هم هست                    

  klein   Naomi:  نوشته                  

غزه در دست های حماس قرار دارد و ميليشياهای نقاب دار بر صندلی 
نوار غربی در لبه پرتگاه بيچارگی قرار گرفته . رئيس جمهور نشسته اند

. است و لشگريان اسرائيل در بلندی های گوالن بشدت مستقر شده اند
 جاسوسی اسرائيلی بر فراز ايران و سوريه قرار گرفته اند و ماهواره های

طبقه سياسی . حزب اهللا لبنان به اندازه سر موئی با جنگی ديگرفاصله دارد
                               . رسوا شده اعتماد افکار عمومی را از دست داده است

ا در اينجا با يک اسرائيل درموقعييت خوبی قرار ندارد اما م: کوتاه بگويم 
چرا در يک چنين اوضاع آشفته ای اقتصاد اسرائيل : معما روبرو هستيم
 در حال شکوفائی است آنهم با يک بازار سهام 1999بمانند سال های 

                             استثنائی و درجه رشد استثنائی  که مشابه چين است؟

همين اخيرا تئوری خود را توماس فريدمن در روزنامه نيويورک تايمز  
اسرائيل فانتزی فردی مردمش را تغذيه می کند : " چنين بيان نموده است

وجايزه می دهد و از اين رو مردمش اختراعات فراوان استثنائی و خارق 
حال مهم نيست که . العاده در بخش تکنولوژی پيشرفته می نمايند
                                      . "سياستمدارانش چه آشفتگی هائی را ببار می آورند

بعد از اينکه فريدمن پروژه های دانشگاهی دانشجويان علوم مهندسی و  
کامپيوتر دانشگاه بن گوريون را از نزديک ديد يکی از معروف ترين 
سخنرانی هايش را نمود که در واقعييت اين سخنرانی منظور ديگری را می 

اين نفت آنطور که بنظر ميرسد در " کرده استاسرائيل نفت پيدا : " رساند
مخترعين جوان و سرمايه داران . " مغزهای اسرائيلی ها نهفته است

       ".معامالت بزرگ می کنند" گوگل" ئی که آنقدر زرنگند که با " ماجراجو

اقتصاد اسرائيل دقيقا به لحاظ همين " که: تئوری ديگری هم وجود دارد     
اين فاز توسعه اواسط سال های نود ". وفا شده استآشفتگی سياسی شک

آغاز گشت آنهم زمانی که اسرائيل خود رابعنوان پيشتازانقالب اطالعات 
 2000در سال . يعنی وابسته ترين اقتصاد جهان به تکنولوژی. نشان داد

 1953اقتصاد اسرائيل نابود گشت و اين دقيقا برای اسرائيل بدترين سال از 
 سپتامبر به ناگهان امکانات سود آفرينی برای 11سپس در . به بعد بود

تمامی سرمايه دارانی که ادعا داشتند می توانند تروريست ها را در ميان 
انبوه انسانها پيدا نمايند و مرزها را از حمالت آنها محافظت نمايند و 
اطالعات را در زندانها از لب های چون آهن بسته آنها بيرون بکشند ، 

                                                                                                                        .شدفراهم 

در فاصله سه سال بخش بزرگی از اقتصاد تکنولوژی اسرائيل به طرزی  
در سخنرانی معروف فريدمن همچنين آمده . راديکال از نو تاسيس شد

بسوی فروش حصارها به " جهان مسطح"يل از اختراع انترنت اسرائ:" است
بسياری از شرکت های موفق اسرائيل از . پالنتاژهای نژادپرستان رفت

که از هر سو از طرف " برج و باروی دولتی" موقعييت اسرائيل بعنوان 
: مثال زنده برای اين ادعا. دشمنان غضبناک احاطه است استفاده برده اند

 ساعته ای است که توسط آن بسياری امنيت 24 شو زنده شيوه برگزاری
دليل اينکه اسرائيل در باره يک . کامل شان را با يک جنگ بدست آوردند

چنين رشد اقتصادی بزرگی خوشنود است به شرکت هائی ربط پيدا می کند 
بطور معمول . که دقيقا يک چنين مدلی را به ساير نقاط جهان صادر می کنند

ا بر تجارت اسلحه اسرائيلی و بر بولدوزرهای آمريکائی که تمرکز بحث ه
 16خانه های نوار غربی را منهدم می سازنند  و بر بمب افکن های اف 

بريتانيائی قرار دارد و در اين ميان بزرگترين تجارت صادراتی اسرائيل ديده 
 ميليارد دالر آمريکائی محصوالت دفاعی به 1،2اسرائيل برای . نمی شود

 1999يکا صادر نموده است  که رقم صادرات همين محصوالت در سال آمر
 اسرائيل  در 2006در سال .  ميليون دالر بوده است270چيزی در حدود 

 ميليارد دالر محصوالت دفاعی به آمريکا صادر نموده است و اين 3،4حدود 
فت دقيقا بيش از يک ميليارد بيشتر از کمکی است که اسرائيل از آمريکا دريا

اين مسئله اسرائيل را به چهارمين تاجر بزرگ صادر کننده . نموده است
تسليحات  جهان تبديل نموده و بدين ترتيب اسرائيل در تجارت تسليحات گوی 

بخش بزرگی از اين رشد را اسرائيل مديون . رقابت را از بريتانيا ربوده است
ر يک چنين  سپتامب11قبل از . است" امنيت مام وطن" بخش به اصطالح

در پايان امسال بخش اسرائيلی اين . صنايعی به هيچ وجه موجوديت نداشت
% 20رشد .  ميليارد  دالر نصيبش گشت1،2بخش صنايع در حدود 

ـ نرده های امنيتی، پيکره " هايت تچ" مهمترين محصوالت در بخش 
هواپيماها، کارت های هويت شناسی، ويدئو ـ و دستگاه های راديوئی کنترل 
کننده، دستگاه هائی برای کنترل مسافرين هواپيما ها و بازجوئی از زندانيان 
ـ  دقيقا دستگاه ها وتکنولوژی هستند که اسرائيل بکار می گيرد تا 
بدينوسيله مناطق اشغالی را  تحت کنترل داشته باشد و به زندانی بزرگ 

                                                                                                                  . تبديل کند

دقيقا همين مسئله است که چرا اين آشفتگی نوارغزه و ساير نقاط اين  
بله به واقع هم به اين آشفتگی دامن زده می . منطقه به تل آويد نمی رسد

ه يک اسرائيل ياد گرفته است که يک جنگ دائمی و بی نهايت را ب. شود
موقعييت فعال با نشانه های بازار تبديل کند بصورتی که اشغال و بازی کردن 

" جنگ جهانی مبارزه با ترور" با مردم فلسطين را به پيش برد و با نام 
                                                                                             . مقاصدش را پياده کند

اينقدر فريدمن را " فرودگاه بن گوريون" اين اتفاقی نيست که پروژه های  
 ماه گذشته  6 شرکت امنيتی تنها در 30در اسرائيل . تحت تاثير قرار می دهد

به شکرانه پشتيبانی دست و دلبازانه دولت اسرائيل تاسيس شده اند که 
کت های ارتش اسرائيل و دانشگاه های اسرائيل را به ابزاری برای شر

اين مسئله را بايد به همراه بحث های . ( امنيتی و تسليحاتی تبديل می کنند
                                                                  ).بايکوت آکادميک بخاطر داشته باشيم

در هفته های آينده يکی از اين شرکت های بزرگ به اروپا سفر می کند تا در 
وائی پاريس شرکت کند ـ  در واقع اين خود يک  نمايش صنايع نمايشگاه ه

يکی از شرکت های اسرائيلی . تسليحاتی اسرائيل در اين نمايشگاه است
سيستمی را به نمايش می گذارد که طبق آن مسافرين هواپيما ها را در مقابل 
يک سری از سئواالتی که از سوی کامپيوتر تنظيم شده اند قرار می دهد و 

. ن را موظف می کند در باره کشور عزيمتشان اطالعات در اختيار بگذارندآنا
اين دستگاه . مسافر در حال پاسخ دادن بايد دستش را روی دستگاه قرار دهد

عکس العمل بدن مسافررا در باره سئواالت ضبط می کند و به اين ترتيب 
ی اين شرکت بمانند صدها شرکت جديد امنيت. مظنونين مشخص ميگردند

اسرائيلی از سوی پليس امنيتی مورد اعتماد اسرائيل تاسيس شده است و 
اين شرکت تنها . محصوالتش بر روی فلسطينی ها آزمايش شده است

محصوالت خويش را در مقر های کنترلی نوار غربی آزمايش نکرده است 
بلکه ادعا دارد که منطق خود را همچنين در نتيجه تجربه و بررسی بر روی 

ن مورد مشخص که در رابطه با حمالت انتحاری در اسرائيل قرار هزارا
                                                                    .دارند، آزمايش و تائيد نموده است

است که " البيت" ستاره ديگر نمايشگاه پاريس غول دفاعی اسرائيل به نام  
طبق .  هواپيما را ثبت کند900با  تقري450می تواند توسط هرمز های 

گزارش رسانه ها در ماه مه گذشته اسرائيل ازهرمز استفاده نموده است تا 
اگر اين متد . بدينوسيله درحمالت بمباران های خود کشتار ها هدفمند باشند

: در نوار غزه موفقيت آميز بوده است به نواحی ديگر هم صادر خواهد شد
کوگيتوی . زونا ـ مکزيک استفاده شده استازهرمز همچنين در مرز آري

 ترمينالز دريک فرودگاه    گمنام آمريکائی به نمايش گذاشته شده 1002
است و البيت که يکی ازشرکت هائی است که پشت سيستم امنيتی اسرائيلی 
قرار دارد با بوئينگ يکی شده است تا بدينوسيله محدوده مرزی ای دور 

                                                         . د دالررا بسازد ميليار2،5آمريکا به قيمت 

از زمانی که اسرائيل با سياستش محصورسازی مناطق اشغالی را با نقاط  
کنترلی و ديوارها آغاز نمود، فعالين حقوق بشر نوارغزه و نوار غربی را با 

 امنيتی اسرائيلی تمی تحقيقات در باره بخش. زندانی بزرگ مقايسه کرده اند
است که من در کتابی که در آينده به چاپ می رسانم در باره اش کار نموده 

در واقع . در اين تحقيقات من دريافتم که اين مناطق طورديگری هستند. ام
آزمايشگاهی هستند که در آنها دستگاه های مخوف برای امنيت دولت های 

چه آنهائی که در نوارغربی زندگی فلسطينی ها ـ حال . ما آزمايش می شوند
نامی که سياستمداران اسرائيلی ( می کنند و چه آنهائی که درحماسستان 

زندگی می کنند تنها ديگرهدف نيستند بلکه موش های ) روی آن گذاشته اند
                                                                                           .آزمايشگاهی هم هستند

اما اين نفت از . اسرائيل نفت پيدا کرده است: بنابراين فريدمن حق دارد 
اين نفت از جنگ بر . فانتزی شرکت های تکنولوژيکی اش برنخواسته است

از يک وضعييت دائمی در ترس که باعث می شود . عليه تروربرميخيزد
ان مشاهده و دستگاه های خستگی ناپذير جهانی ساخته شوند که هدفش

   .استراق سمع مظنونين و کنترل آنان است

   The Nation : از نشريه            ناهيد جعفرپور: برگردان        

.............................................                      
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!چرا سوسياليسم        
 
 
 
 
 

 يونس پارسا بناب
 اين نوشته را تحت تاثير مقاله آلبرت آينشتن که در اولين شماره نشريه مانتلی  ، نگارنده

  .نگاشته شده است،  منتشر گرديد1949ريويو که در سال 
  

 که به اسم دوره بعد از جنگ سرد معروف گشت، تحوالت و 1990 و 1980طی ده های 
در شوروی و ديگر . ايی در جهان به وقوع پيوست که جهانيان را تکان دادچرخش ه
سوسياليسم "که منتج از عملکرد و عکس العمل (اروپا شرايطی " بلوک شرق"کشورهای 
به وجود آمد )  بود9601 – 1991در تقابل با نظام جهانی سرمايه در دوره " واقعًا موجود

ر مناسبات توليدی سرمايه داری در اين کشورها بازگشت و گسترش بيشت"که راه را برای 
  :رويدادهای اصلی در اين دوره پرتالطم عبارت بودند از. گشود

 انحالل پيمان ورشو و شورای همياری - 2 ضميمه شدن جمهوری دموکراتيک آلمان - 1
دولت های رفاه سوسيال دموکراسی " اخته شدن" افول و - 4 تجزيه شوروی - 3اقتصادی 
 اضمحالل و - 5) عمدتًا کشورهای اروپای غربی و اسکانديناوی(پای آتالنتيک در ارو

 - 6) جهان سوم(در کشورهای جنوب " غيرمتعهدها"ريزش جنبش های رهايی بخش ملی و 
نئوليبراليسم به عنوان ايدوئولوژی و منطق حاکم بر " بازار آزاد"بسط و گسترش ايده های 

 ظهور و ارتقاء - 7و باالخره ) گلوباليزاسيون(مايه روند حرکت و تشديد جهانی شدن سر
و عوارض و پی " تک قطبی"آمريکا به عنوان تنها ابرقدرت نظامی و بالمنازع در جهان 

نظام و " مديرعامل"آمدهای ناشی از عملکرد های آمريکا در سراسر جهان به عنوان تنها 
تشديد جهانی شدن شکاف بين : يوندر دوره ی تشديد گلوبوليزاس) امپرياليسم(بانی سرمايه 

، )خاتم انبياء" (انسان گلوبال"فقر و ثروت و گسترش ايده های پست مدرنيستی و ظهور 
ازيک سو و عروج بنياد گرايی دينی و انديشه های اولترا ناسيوناليستی از " پايان تاريخ"

  .سوی ديگر در اکناف جهان
االت مبرم و حياتی را در برابر جنبش اين رويدادها، تحوالت و چرخش ها يک رشته سئو

قرار داد و سوسياليست ها را وادار ساخت تا به بررسی و ) کمونيستی(سوسياليستی 
اين . جستجوی علل اين رويدادها و دستيابی به ارزيابی ها و جمع بندی های ضرور بپردازند

و هم چنين وظيفه ای است که  به عينی شرکت جدی و مسئوالنه ای همه سوسياليست ها 
کوشش جمعی ديگر نيروها، احزاب و سازمان های مترقی و برابری طلب در سطح جهان را 

چنين تالشی می تواند و بايد با گذشت زمان با تجربه اندوزی از وقايع و بهره . طلب می کند
گيری از اطالعات تاريخی جديد که در روند پژوهش های علمی و آزمونهای سياسی و 

  . می شوند، هر چه غنی تر، عملی تر و انسان مدارانه تر گردداجتماعی آشکار
نياز به بررسی همه جانبه و تاريخی فراز و نشيب های پيدايش و رشد سوسياليسم در قاره 
اورپا و سپس در اکناف جهان، نقش و دستاوردهای نظام سوسياليستی در زندگی بشريت 

چند و چون عروج " اقعًا موجودسوسياليستی و"زحمتکش، افول و فروپاشی کشورهای 
آمريکا به قله ديکتاتوری نظام جهانی سرمايه بخشی از نکاتی هستند که سوسياليست ها 
بايد در پژوهش ها و آزمون های علمی خود بعد از تبادل نظر و بحث های متعدد در درون 

د تأکيد خود و خارج به ويژه در ميان کارگران مترقی و نيروهای برابری طلب ديگر، مور
اما نگارنده در اين نوشته توجه خود را به بررسی ضرورت و به هنگامی . قرار دهند

سوسياليست در برابر سبعيت نظام جهانی سرمايه که به نظر خيلی ها از حساسيت و اهميت 
  .ويژه ای تاريخی برخوردار است، تمرکز می کند

ه می خواهد از طريق جهانی درجۀ بربريت نظام جهانی سرمايه و در رأس آن آمريکا، ک
) های خود" حيات خلوت ها"تبديل مناطق استراتژيکی جهان به " (دکترين مونرو"ساختن 

در جهت استقرار نظام امپراتوری جهانی سرمايه قدم بردارد، آشکارا نشان می دهد که هنوز 
در " شکار و غارتگری"مرحلۀ "انسان  نتوانسته است به آنچه که جامعه شناسان سياسی 

واقعيت های اقتصادی، اجتماعی و سياسی . تاريخ تکامل جامعه انسان می نامند، فائق آيد
موجود عمدتًا متعلق به اين مرحله و فاز هستند و حتی قوانينی ک ما بتوانيم از آنها نتايجی 

قابل کار رفت در فازهای ديگری ) نئوليبراليسم" بازار آزاد"مثل قوانين حاکم بر (بگيريم 
چون هدف واقعی سوسياليسم دقيقًا عبارت است از غلبه و پيشروی در فرآسوی . ستندني

در تکامل جامعه، در نتيجه علم اقتصاد و سرمايه داری به " شکار و غارتگری"مرحله ی 
ويژه در فاز کنونی اش، فقط می تواند روشنايی بسيار کمی در مورد جامعه سوسياليستی در 

  .آينده به وجود آورد
ياليسم به غير از اينکه می خواهد بشريت را فراسوی مرحله ی شکار، غارتگری و سوس

 اخالقی نيز به –سبعيت رهنمون گردد، می خواهد انسان را به سوی يک هدف اجتماعی 
  .حرکت درآورد

سرمايه داری جهانی حاکم نه تنها نمی تواند انسان را در اين جهت رهنمون باشد بلکه با 
ی غارت بيشتر، جهانی پر از آشوب و بحران به وجود آورده که تنها آنتی ايجاد سبعيت برا

به کالم ديگر، تعهد سياسی و هدف اخالقی . تزش بدون ترديد بيش از پيش سوسياليسم است
دو مولفه ای هستند که سوسياليسم مارکس را حتی از ديگر ) کمونيسم(اجتماعی سوسياليسم 

تسخير قدرت سياسی و استقرار حاکميت (ن تعهد سياسی اي. سوسياليست ها متمايز می سازد
نشان می دهد که مارکس و انگلس خود را فقط به واقعيات عينی محدود ) متشکل کارگری

والديمير لنين در . نمی ساختند و بلکه معتقد به مداخله انسان در سرنوشت خود نيز بودند
 ی سوم همان قرن با تأکيد روی دهه های اول و دوم قرن بيستم و آنتونيوگرامشی در دهه

امر تعهد سياسی و خواست انسان در مداخله اش در سرنوشت خويش خدمات زيادی به رشد 
  .سوسياليسم نمودند

با اينکه فراز و نشيب ها و " کمونيست) بيانيه(مانيفست "شايان توجه است که نويسندگان 
ينی می کردند، اما اميد شکست های گوناگون مرحله ای را در رشد سوسياليسم پيش ب

داشتند که باالخره سرمايه داری جای خود را به سوسياليسم خواهد داد و در جامعه بشری 
ولی اگر اين تحول و بازسازی . يک تحول بنيادی و بازسازی کيفی به وقوع خواهد پيوست

به خواست و اراده ی انسان در جهت فعال در تعيين سرنوشت خويش رخ ندهد، آن وقت 
  .روبه رو خواهد گشت" نابودی کامل و تام"شر با يک ب

" سوسياليسم با بربريت؟"در مقابل ما همان سئوال " بيانيه" سال بعد از انتشار 158امروز 
کدام يک پيروز خواهد شد؟ اين سئوالی است که به طور احتمال . به قوت خود باقی است

 روشن است امروز بشريت با يک ولی آنچه که. قرن بيست و يکم به آن پاسخ خواهد داد
اگر روزگاری گذشته سرمايه داری به عنوان يک نظام . بحران همه جانبه رو به رو است

بحران زا و بحران آفرين عمل می کرد امروز آن نيز با قرار گرفتن در سراشيب بربريت، 
ای  اين يکی از ويژه گی ه.  خود به يک بحران سرطانی در زندگی  انسان  تبديل شده است

بحران مربوط به نوع رابطه ی فرد با جامعه است که در دوره ی کنونی تحت تأثير قوانين 
نئوليبراليسم بيش از پيش به طور منفی دستخوش تحول قرار گرفته " بازار آزاد"حاکم بر 

  .است
هستی : واقعيت اين است که انسان در هر زمان و مکان دارای دو ظرفيت و دو هستی است

به مثابه فرد، انسان تالش می کند هستی خودش و هستی آنهايی .  هستی اجتماعیفردی و
را که نزديک ترين به او هستند، حفاظت کند، خواسته های مشخص خود را برآورده و 

به مثابه موجودی اجتماعی، او در جستجوی پذيرفته شدن توسط . توانايی هايش را رشد دهد
می خواهد در غم و شادی آنها . ا نسبت به خودش استديگر انسان ها و کسب عالقه ی آنه

البته بسيار احتمال دارد که ظرفيت . سهيم باشد و برای بهتر شدن شرايط زندگی آنها بکوشد
اما . به طور قابل مالحظه ای توسط توارث تعيين شده باشد) فردی و اجتماعی(اين دو هستی 

بسيار زيادی در محيطی شکل می گيرد شخصيتی که انسان در آخر کسب می کند، به ميزان 
 اقتصادی و –که انسان در آن به دنيا آمده و در طول زندگی تحت تأثير ساختار اجتماعی 

. فرهنگی آن محيط و تجربه اندوزی و ارزيابی از انواع رفتارهای ويژه در آن رشد می کند
به تنهايی است، اما بدون ترديد، فرد قادر به فکر کردن، احساس کردن، تالش و کار کردن 

واقعيت اين است که انسان از نظر جسمی، روانی و هستی وابسته به اجتماع بوده و در 
اين اجتماع . خارج از چارچوب جامعه خود فکر کردن و فهميدن برای او غيرممکن است

انسان است که برای فرد غذا، لباس، خانه، دارو، ابزار کار، زبان، شيوه تفکر و محتوای 
به کالم ديگر زندگی انسان از طريق کار و انجام و اجرای ميليون .  را فراهم می سازدبينش

پنهان می سازد، ممکن می " اجتماع"ها کار در گذشته و حال که خود را پشت کلمه کوچک 
پس اگر قبول کنيم که وابستگی فرد به جامعه يک واقعيتی روشن و طبيعی است که . گردد

 –کرد، در نتيجه متوجه می شويم که در فاز فعلی سرمايه داری نمی توان آن را انکار 
اتمی . تشديد روند لجام گسيخته ی گلوبوليزاسيون شديدًا دستخوش تحول قرار گرفته است

ساختن انسان از يک سو و تعميق و گسترش بيش از پيش پوالريزاسيون جامعه از سوی 
و اقتصاد آنارشيستی سرمايه به ويژه که از پی آمدهای حرکت لجام گسيخته سرمايه (ديگر 

بحران بزرگی را در رابطه ی فرد با )  هستند1991-2006" جنگ سرد"در دوره ی بعد از 
  .جامعه به وجود آورده است که فلج کننده و فالکت بار است

امروز با اينکه فرد بيش از گذشته به وابستگی خود نسبت به جامعه آگاهی يافته است، اما 
بستگی را به مثابه يک دارايی مثبت، به مثابه يک وابستگی ارگانيک و به مثابه او اين وا

تحت تأثير جو حاکم که توسط رسانه . يک نيروی همبستگی حفاظت کننده در نظر نمی گيرد
های گروهی عظيم و وابسته به فرا ملی ها و ارگان های دولتی متعلق به نئوکانهای  دائمًا 

فرد در جامعه کار گروهی و بسيجی را به مثابه .  جامعه استدر حال بسط و گسترش در 
درنتيجه، موقعيت فرد در اجتماع . تهديدی به حقوق طبيعی وحتی اقتصادی خود تلقی می کند

خود به گونه ای دارد شکل می گيرد که در آن تمايل به خودخواهی و رشد انديشه های 
ت يافتن است، در حالی که تمايل اجتماعی آزمندانه در روحيه او پيوسته در حال قدرت و شد

به نظرم اقتصاد . اش ضعيف تر و بدتر می گردد احساس تنهايی نيز در او قوی تر می گردد
نئوليبراليسم درجهان " بازار آزاد"آنارشيستی و بربرمنشانه ای که در حال حاضر از طريق 

رابر خودمان امروز جمعی از ما در ب. به وجود آمده است، منشاء واقعی اين بحران می باشد
فراملی های متعددی را می بينيم که پيوسته نه تنها از طريق اعتقاد به اطاعت از قوانين 

فرد را در جامعه " شکار و غارتگری"بلکه با توسل به شيوه های " آزاد"بازار " مقدس"
ين پروسه من ا. به سوی کسب انديشه ها و تمايالت خودخواهانه و آزمندانه سوق می دهند

را بدترين و فالکت بارترين بالی سرمايه ) فلج سازی فرد(ی اتوميزه کردن بشريت کارگر 
امروز . تلقی می کنم) که آن را بحرانی سرطانی و کشنده در زندگی انسان می دانم(داری 

تقريبًا در کليه کشورهای جهان، نظام آموزشی تحت هژمونی نظام جهانی سرمايه حالت های 
فراطی و عدم همبستگی را در دانشجويانی که تمرين کسب موفقيت به خاطر تدارک رقابت ا

  .شغل آينده اش را می بينند، تلقين می کند
من چون فکر می کنم که سوسياليسم تنها بديل تاريخی، عينی و آنتی تز سرمايه داری است 

فلج سازی فرد از  (در نتيجه مطمئن هستم که تنها يک راه برای از بين بردن اين بالی عظيم
وجود دارد و آن همانا استقرار يک نظام اقتصادی سوسياليستی ) طريق اتوميزه ساختن او

اينجا بايد بگويم که منظور من از فلج سازی فرد در واقع شرايطی است که درآن . است
  .قرار می گيرد.... انسان بيشتر از پيش مورد استثمار، ستم و 

بايد همراه يک نظام آموزشی انسان مدارانه که هدفش اهداف البته اقتصاد سوسياليستی 
در يک چنين نظامی وسايل توليد و رفاه توسط . اجتماعی و رفاهی انسان است، هدايت شود

. خود جامعه تصاحب می شود و به صورتی برنامه ريزی شده مورد استفاده قرار می گيرد
کراسی می تواند توليد را با نيازهای يک اقتصاد برنامه ريزی شده که بدون توسل به بورو

جامعه هماهنگ سازد، کار را در بين تمامی انسان هايی که قادر به کار هستند، تقسيم می 
آموزش و پرورش هر فرد، همراه با . کند و زندگی هر مرد و زن و کودک را تامين می سازد

ليت نسبت به همکاران رشد توانايی های هنری و اجتماعی او بايد با ديد رشد احساس مسئو
البته الزم به . اش به جای ستايش از قدرت و موفقيت در اجتماع امروزی صورت بگيرد

 158يادآوری است که اقتصاد با برنامه هنوز سوسياليسمی که مارکس و طرفدارانش در 
خود اقتصاد با برنامه می تواند فلج کردن افراد را . سال گذشته خواهان آن بوده اند، نيست

 در 1980 و 1970که در بعضی از مناطق اروپای شرقی و شوروی به ويژه در دهه های 
تحقق . رواج داشت، به دنبال داشته باشد" سوسياليسم واقعًا موجود"دوره ی تسلط 

 سياسی و فرهنگی –سوسياليسم در گرو پيدا کردن راه حل برای چندين مسئله اجتماعی 
امکان دارد که در ضمن تعميق مرکز قدرت سياسی و چگونه . بسيار بغرنج و پيچيده است

اقتصادی مانع آن شد که بوروکراسی قدرتمند، آزمند و طمعکار و خودمحور و غيرقابل 
کنترل باشد؟ سوسياليست ها بايد به اين سئوال که چگونه حقوق افراد جامعه بايد حفاظت 

ت بوروکراسی به وجود آيد گردد و يک وزنه دموکراتيک و انسان مدار در مقابل وزنه قدر
تفحص و تحقيق در مورد اهداف انسان مدارانه . جواب داده و وقوع آن را تأمين سازند

سوسياليسم در دوران کنونی که استقرار سوسياليسم به عنوان بديل را بيش از پيش اجتناب 
د ناپذير ساخته، بزرگترين اهميت برای سوسياليست ها و ديگر نيروهای برابری طلب ض

از آنجا که در شرايط کنونی بحث های آزاد و بدون مانع در مورد اين مسائل . نظام را دارد
با تحريم، تهاجم و سرکوب قدرت نظام جهانی روبه رو شده، به نظرم پی ريزی و گسترش 
اتحاديه ها، ائتالف ها و کانون های سوسياليستی و احزاب طراز نوين کمونيستی می توانند 

  2006 اکتبر 15واشنگتن             .رای بشريت کارگر و کل جامعه باشندخدمت بزرگی ب
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  *ديدگاه * 

            !شوراها): قسمت چهارم(چپ انقالبی و تشکالت کارگری
  138  تير -بينا داراب زند

                                                  درآمد پيش

متوجه گشتيم که ايشان ، هنگاميکه " لغو کار مزدی"طول بحث خود با رفقای در
برای . عمل می کنند، همان کاری را انجام می دهند که ديگران هم بدان مشغولند

، که "يخچال سازی لرستان"اثبات اين مدعا می توان به عملکرد ايشان در 
يت آميز مبارزه کارگری خوانده اند خودشان هم آن را بعنوان يک الگوی موفق

آنها تشکل های صنفی ای در واحدهای توليدی تشکيل می دهند، و در . رجوع کرد
ميان کارگران عقايد سوسياليسم علمی را تبليغ و ترويج می کنند، و سعی در هر 

و " سنديکا"چه سراسری تر کردن آنها می نمايند، اما از استفاده ِی واژه هاِی 
و " حزب"ما تفاوت اصلی خود را با ايشان در مبحث . و غيره گريزانند" اتحاديه"

منشور پيشنهادِی آقای ناصر پايدار نشان داديم و گفتيم که اين دوستان از بحث بر 
سر اهداف، استراتژی و تاکتيک مرحله ای فرار کرده و کلمه ای درباره اين 

ر به ارائه ِی طرحی گشته اند، اما در همان جايی که ناچا. مباحث ارائه نداده اند
واژه ها و مفاهيم ُگنگی ارائه داده و اذهان ما و شنوندگانشان را مشوش می 

ببينيد که رفيق . است" شورای کارگری"يکی از مهمترين اين واژه ها، . سازند
عزيزمان آقای ناصر پايدار برای معلمان ما چه تعريفی از شورا ارائه داده و چه 

  :آن قائل استکارکردی برای 
راه چاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلهای صنفی منحل در قانونيت سرمايه " 

آنان بايد همراه با کل کارگران ايران برای برپائی تشکل سراسری . داری نيست
معلمان بايد بعنوان بخشی از طبقه . ضد سرمايه داری طبقه خود تالش نمايند
شوراهائی که ظرف مبارزه ضد .  شوندکارگر به صورت شورائی متحد و متشکل

رفرميسم . سرمايه داری آنها و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد آنها باشد
چپ تاريخًا تالش کرده است تا معلمان را به عنوان يک نيروی غيرکارگری، از 
بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی 

معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی . تی تبديل نمايدرفرميستی و فراطبقا
در همه دوره ها، وضعيتی چشمگير داشته اند، اما فعاالن سياسی اين بخش از 
طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، زير فشار توهمات سوسيال 

در خلقی و دموکراسی جويانه بسيار کم قادر به ايفای نقش راديکال طبقاتی 
معلمان فعال کارگر می . سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود شده اند

می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو . توانند بر اين روند نقطه پايان بگذارند
آنان می توانند و بايد برای سازمانيابی . کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند

مبارزات معلمان . اری تالش کنندسراسری جنبش کارگری عليه نظام سرمايه د
برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای 

اعالميه ." (پيوند با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد
  )، سيمای سوسياليسم"جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و راهکار پيروزی"

و مرکز حضور ... ظرف مبارزه ِی ضد سرمايه داری "پس شورا از نظر ايشان 
تا سطح " شورای کارگری"در اينجا . معلمان است" خالق و متحد همه آحاد

و حتا در جاييکه تمامی آحاد کارگران را . پايين آمده است" سنديکا"و " اتحاديه"
اتحاديه سراسری "در بر گيرد، باز هم در عمل چيزی نخواهد بود جز 

کميته های " که در اثر شرايط مبارزه طبقاتی و احيانًا فعاليت ی"!کارگران
ظرفی که تمامی کارگران . مطالبات سياسی طبقه کارگر را می طلبد" سوسياليستی

ظرفی که در قسمت . را برای مقابله با سرمايه دار و سرمايه داری متحد می سازد
حاد طبقاتی کارگران و های اول و دوم اين نوشتار گفتيم بايد محلی باشد برای ات

جايی که کميته های سوسياليستی با حضور و فعاليت های خود، آگاهی طبقاتی را 
ما از آقای پايدار سوأل می کنيم که اين ! خوب. به کارگران کمتر آگاه منتقل سازند

چه " کانون صنفی معلمان"دارد؟ " کانون صنفی معلمان"چه تفاوتی با " شورا"
بود طور ديگری انجام می داد؟ " شورای معلمان"اگر نامش کرد و چه نکرد، که 

مبارزات معلمان برای حصول : " ممکن است که ايشان در پاسخ ما بگويند
مطالبات جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير 

 اين جميع! چقدر جالب." کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد
!! معلمان هستند که بايد در مبارزاتشان بستر تالش فعاالن آگاه خود را مهيا سازند

در صورتيکه معموًال اين عناصر آگاه هر قشری هستند که بايد با فعاليت شان 
برای پيشبرد مبارزات اقشار کمتر آگاه به منافع جاری و طبقاتی شان بستر سازی 

دچار سر گيجه و ُگنگی سيستماتيزه ای گشته خالصه کالم اينکه، اين رفقا . نمايند
اند و ديگران را نيز دعوت می کنند که خط مشی کج و معوج ايشان را دنبال 

بمثابه " شورا"بنا براين ما ديگر به دنبال ايشان نرفته و تعريف خود را از . نمايند
بته ال.  ، يعنی مفهوم تاريخی اين واژه، ارائه می دهيمظرف حکومتی طبقه کارگر

چنين تعريفی زاييده مغز مبتکر نخبگاِن معتبر چپ، چون مارکس، انگلس، لنين و 
  به جای مقدمه                .ديگران نبوده ، بلکه بيانگر واقعيتی تاريخی است

اين جمله ی آشنا در مورد ". تاريخ جوامع بشری، تاريخ مبارزه طبقاتی است. "1
ی حقانيت خود را بارها به باورمندان و حتا دوران های مختلف تکاملی جامعه بشر

اين حکم بدان معنا است که کليه . به مخالفين مارکسيسم ثابت کرده است
ساختارهای اجتماعی و نهادهای جمعی در چارچوب نظام و شيوه مسلط توليدِی 
مشخصی، در پاسخ به نيازهاِی ضرورِی طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی 

از جمله ی اين ساختارها تشکالت کارگری است . ار می گردندشکل گرفته و پديد
که بنا بر نياز پيشبرد مبارزه ِی اين طبقه ، با کارکردهای ويژه ی خود، قدم به 
هستی گذاشته و در عين فراگيری توده ی طبقه، تبديل به ابزاری برای پاسخگويی 

 اجتماعی، تشکيل يعنی برخاسته از نياز ضروری يک طبقه. به نيازهای آن ميشود
شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جهت پاسخگويی به منافع 

در . جمعی طبقه، و در تقابل با منافع ديگر طبقات ظاهر گشته و عمل می کند
چارچوب نظام سرمايه داری که دو طبقه اصلی و متخاصم بورژوا و کارگر در 

نيز بنا بر ) بورژوازی(قه سرمايه دار مقابل يکديگر صف آرايی می کنند، طب
نيازهای طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمثابه ی 

ساختارهايی . استفاده می کند) ديگر طبقات(ابزاری برای کنترل خود بر جامعه 
ساختارهايی . که در زمان فئودالی به اين شکل و با اين مشخصات وجود تداشتند

 ارتش هميشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقالب بورژوازی چون يک
انگلستان و به دست کرامول و ديگران برای سرکوب سپاهيان طرفدار سلطنت و 

آن " مقننه"که شکل "! سه قوه"سپس مردم انقالبی بوجود آمد ، و يا شکل دولتی 
ه نهايتًا در محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود ک
و يا قوه . انقالب بورژوازی انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد

که بازهم در انگلستان و در روندی دويست ساله بوجود آمد و باالخره " مجريه"
و يا قوه قضائيه . به نهاد نخست وزيری و کابينه انجاميد" هانوفر"در زمان خاندان 

ژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و که باز هم در اثر مبارزات بور
و نتيجه آن حکومت ليبرالی سه قوه مقننه، مجريه . کليسا به شکل کنونی آن در آمد

و قضائيه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان 
ی جامعه ِاشراف و کنترل داشته و با حضور و فعاليِت خود کليه اختيارات اجتماع

را از ديگر طبقات سلب کرده و در جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و 
الگويی که باالخره منتسکيوی فرانسوی . مناسبات سرمايه داری به کار می گيرند

  .آن را با جمعبندی از شکل حکومتیِ  انگلستان فرموله کرده و ارائه داد
بقاتی اش دست به طبقه کارگر نيز در همين چارچوب و برای پيشبرد منافع ط

سازماندهی ايکه تنوع آن بر مبنای منافع طبقاتی اش و در . سازماندهی می زند
شرايط متفاوت، برای پاسخ به ضرورت های مبارزه طبقاتی، بصورت 

در مورد سنديکاها و اتحاديه ها قبًال . خودبخودی از درون می جوشد و باال می آيد
نطقه ای نيز از اين قاعده مستثنا اما، شوراهای کارگری و م. صحبت کرديم

اين شکل از سازماندهی و تشکالت طبقه کارگر بر مبنای ضرورت . نيستند
شرايط خاصی از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحميل کرده و بدست توده 

اين بدين معنا است که شکلگيری آن بنا بر اختيار . هاِی پرولتری شکل ميگيرد
. و هيچ ارتباط مستقيمی به ميزان آگاهی پرولتاريا نداردتوده های کارگری نيست 

نفی می " نخبه گرا"دهه ها ست که اين واقعيت از طرِف باصطالح چپگراياِن 
آنان ادعا می کنند که تشکيل شوراها بواسطه ِی آگاهیِ  طبقاتی ايکه ايشان . شود

طبقاتی نشان می اما تاريخ مبارزاِت . به پرولتاريا منتقل می کنند ساخته می شود
شور اها در مقاطعی از مبارزه ِی طبقاتی بصورت . دهد که اين چنين نيست

اما، اين واقعيت بدين معنا . خودبخودی از پايين می جوشند و متشکل می شوند
نيست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتوای آن نيز بستگی به آگاهی طبقاتی 

رابطه حقيقی به اين شکل است که . استکارگران نداشته و از اختيار ايشان خارج 
اگر طبقه کارگر به ويژه گی و توانايی اين شکل از سازماندهی آگاه باشد، می 

اما، اگر به اين . تواند از کليه ی پتانسيل آن در جهت تأمين منافع خود استفاده نمايد
طور که توانايی ها آگاه نباشد، پس از تغيير در شرايط شکلگيرِی اين نهادها، همان

اين واقعيت را ما، از لحاظ . زاده شده بودند، تحليل رفته و ساقط می گردند
  .تاريخی در ادامه ِی بحث خود ثابت خواهيم کرد

نکته ِی ديگری که قبل از ورود به متن اصلیِ  بحث بايد مطرح کنيم و از . 2
ر طول نکته اول نتيجه گيری می شود، اينست که ساختارهای طبقاتی بورژوازی د

مبارزه طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتاريا برای محقق ساختن منافع طبقاتی آن 
تا به حال بسياری از انقالبی نماهايی که خود را سوسياليست و . شکل گرفته است

طرفدار طبقه کارگر معرفی می کنند به بهانه های مختلف با اين واقعيت که 
بزارها و اشکال حکومتی بورژوازی که براِی پرولتاريا نمی تواند با استفاده از ا

حفظ نظام و تأمين منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکراسی 
 بورژوازی را بمثابه ِی -برسد، نه تنها مخالفند، بلکه برقراری حکومت ليبرال 

مرحله ای گريز ناپذير و الزم برای رهايی پرولتاريا معرفی کرده و بدين ترتيب ، 
و استقرار حکومت " انهدام ماشين حکومتی بورژوازی"رار دادن وظيفه ق

شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه های گروه ها، سازمان ها و احزاِب 
در اثر "يکی به اين بهانه که . محکوم می کنند" چپ روِی کودکانه"چپ، بعنواِن 

نيروهای مولد هنوز به رشد بيمارگونه ی سرمايه داری در کشورهای عقب افتاده 
رشد کامل نرسيده و برای رشدش نياز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن 

، سازش طبقاتی با بورژوازی و "بورژوازی صنعتی بتواند آن را توسعه دهد
و عده ای ديگر با بهانه قرار دادن . مشارکت در اين سيستم را توصيه می کند

هی طبقاتی الزم برای استقرار حکومت خود طبقه کارگر هنوز به آگا"اينکه 
آن و احزابشان قدرت سياسی را به " نمايندگان"نرسيده و بايد برای مرحله ای 

، مانند "دست بگيرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت مستقيم سازند
الگوهای چاوزی و مورالسیِ  آمريکای التين، حکومت را بنام طبقه کارگر مال 

ده و معموًال در نهايت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی خود کر
اينکه کداميک از انواع چنين بهانه هايی . بورژوازی به جامعه تحميل می کنند

مورد استفاده ِی اين چپ هاِی نخبه گرا و رفرميست قرار ميگيرد تفاوتی در اصل 
دمکراسی ( شوراها قضيه نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت

را منتفی دانسته و به مبارزه و تشکالت کارگری، بمثابه ِی ) مستقيم مردمی
ابزاری برای به قدرت رسيدن خود، چه به شکل مشارکت با ليبرال ها و چه 
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در صورتيکه شکل . انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند
ای کارگری و منطقه ای حکومتِی دمکراسی مستقيم توده ای از طريق شوراه

پديده ِی نوين و آزمايش نشده ای نيست که ما نتوانيم آنرا برای آينده ِی ايران 
. تاريخ ساختار قدرت شورايی به قرن ها قبل باز می گردد. پيشنهاد کنيم

 سال پيش که عليرغم تهاجم های وحشيانه ی داخلی و 2500بخصوص در يونان 
دوام آورد و ) سه قرن( سال 300 مدت بيش از اقوام مختلف خارجی، توانست به

باالخره تنها با استقرار فئوداليسم و مسيحيت، همراه با شيوه ِی توليد برده داری 
آنانی که امکان وجود و توانايی بقای اين ساختار قدرت را نفی کرده . مضمحل شد

اتی چشم و و نسبت به آن شک می کنند، يا از تاريخ اطالعی ندارند و يا منافع طبق
.                                                                                                عقل شان را کور کرده است

                            "دمکراسی"مفهوم تاريخیِ  واژه ِی : سر آغاز
عده ای . ی گرددواقعيت اينست که گذار سوسياليستی از انقالِب دمکراتيک آغاز م

از چنين حکمی چنين استنباط می کنند که در مرحله ِی دمکراتيک انقالب بايد 
طبقه " نمايندگان"و " نخبه گان" دمکراسی حکومت شکل گرفته و –الگوی ليبرال 

کارگر، در اتحاد با بورژوازی ليبرال، و در جهت رشد نظام سرمايه داری، قدرت 
ما ، در طول مطالعات تاريخیِ  مبارزات طبقاتی اما . سياسی را در دست بگيرند

و شوراها به اين نتيجه رسيده ايم که تا طبقه کارگر از لحاظ امکانات سياسی و 
حقوق اجتماعیِ  برابر با بورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغييرات و 
 اصالحات مورد نياز روبنايی و زيربنايی بر مبناِی منافع طبقاتی خود جهِت

انقالب دمکراتيک نيز چيزی جز . حصول عدالت و برابری اجتماعی دست بزند
دمکراسی هم چيزی جز . استقرار يک ساختار سياسی و حقوقی دمکراتيک نيست

 سياسی و تاريخی از - اين واژه در علوم اجتماعی. نيست" حکومت مردم بر مردم"
. ز در همانجا يافته استعاريه گرفته شده و الگوِی اوليه خود را ني" حکومت آتن"

مفصل تر از اينجا به اين الگو و چگونگی " جمهوری آتن"در مقاله ای به نام 
دستيابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان عليه طبقه 

ِ  . اريستوکرات، پرداخته ايم ِ قياسی بنا بر اين بدون آنکه بخواهيم رابطه ی
بناِی شيوه ِی توليد برده داری با دمکراسی مستقيم مستقيمی بين دمکراسی آتن بر م

توده اِی شورايی در زمان دوران گذار از شيوه توليد سرمايه داری به جامعه 
کمونيستی برقرار سازيم ، مختصرًا، برای شفاف تر شدن معناِی واژه ِی 

و افشاِی مغلطه ِی بورژوازی در مفهوم تاريخی اين واژه، توضيح " دمکراسی"
  :يمميده

مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت 
 يعنی Demokratia" دموکراتيا "دست يافتند که نام آن را به زبان خود 

پايه و هسته ِی اصلِی اين شکل از حکومت .  ، ناميدندفرمانروايی مردمان يا خلق
اينها را امروزه .  داد تشکيل می"مکان مردم" يعنی Demos" ِدموس ها"را 

" انجمن هاِی منطقه ای"، يا "شوراها"، "مجالس خلقی"می توان با نام های 
اين مجالس مردمی داراِی خود مختاری کامل بر امور خود . مترادف قرار داد

 البته بغير از - در اين مجالس تمامی مرداِن باالتر از سن قانونیِ  يک منطقه. بودند
 رأی داشتند و درباره ِی امور خود تصميم گيری کرده و  حق شرکت و-برده ها 

همچنين در موارد عدم پايبندی به اين . سپس توسط خود به اجرا می گذاشتند
  .قوانين، شهروندان خاطی را مورِد قضاوت قرار داده و تنبيه می کردند

 اينجا وارد تقسيم. تقسيم شده بود" دموس"، آتن به يکصد "کله ايستنس"در زمان 
اما برای درک بهتر متذکر می شويم که حدود سی . بندی های جزئی تر نمی شويم

تنها شرِط . را تشکيل می دادند و کل آتن داراِی سه فوله بود" فوله"دموس يک 
در فوله ها . برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به اين دموس ها بود

در فوله ها به . رکت داشتندنيز تمامی جمعيت مذکر داراِی سن قانونی حق ش
منطقه ساحلی، منطقه . مسائل مربوط به مناطق کالن تر رسيدگی می شد

کوهستانی و مرکزی، هر يک داراِی يک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از 
حکومت مرکزی به هيچ عنوان حق . نمايندگان اين فوله ها تشکيل می گشت
و به همين صورت فوله ها نيز حق . تدخالت در موارِد مربوط به فوله ها را نداش

قدرت سياسی و اجتماعی نه در . دخالت در موارِد مربوط به دموس ها را نداشتند
. مرکز، بلکه در پايين ترين و ابتدايی ترين سطح، يعنی در دست دموس ها بود

" مجلس خلق آتن"نمايندگان دموس ها و فوله ها نيز از طريق قرعه کشی به 
چرا که مسئوليت ايشان فقط انتقال تصميماِت گرفته شده در . دفرستاده می شدن

ايشان حق تغيير اين تصميمات را نداشته و اگر . دموس ها و فوله ها بود
موضوعی پيش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصميم گيری نشده بود، حق 

کرده اول می بايست مسئله را در فوله ها و دموس ها مطرح . اظهار رأی نداشتند
همان را مطرح " مجلس خلق آتن"و به تصميم گيری برسند تا نماينده ی ايشان در 

پس نيازی نبود که . کرده و در صورت رأی گيری به همان تصميم رأی دهد
. بفرستند" مجلس خلق آتن"دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به 

به همين . اين کار را انجام دهد ساله ِی تازه وارد هم می توانست 18يک جوان 
در عوض برای انتخاب اينکه چه کسی نماينده ی . دليل نيازی به انتخابات نبود

  .ايشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند
پس، حکومت مرکزی با اختياراِت بسيار محدودی که داشت فقط می توانست به 

تصميمات اين . يکسان در بر بگيردمواردی برسد که کل شهروندان آتن را به 
مجلس نيز به فوله ها و دموس ها انتقال می يافت و توسِط مردم به اجرا در می 

نيرو های ناظر و انتظامات شهری نيز از دموس ها بودند و در محدوده ی . آمد
" آتن"خود ناظر بر اجراِی تصميماِت دموس و در موارِد کالن تر فوله و سپس 

وارِد تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و بخشی از زمان آنها م. بودند
البته در . اين نهادها به قضاوت در مورد شهروندان خاطی اختصاص می يافت

موارد مهمتر و عام تر، دو دادگاه مرکزی نيز موجود بود که شاکيان و متهمين 
وندان برای اثبات حق خود دادخواست ها و رساالت دفاعی خود را به شهر

. داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرفتند
قضات حرفه ای نيز تنها حق نظارت بر روند دادرسی را داشته که به صورت 

البته هميشه اوضاع به . قانونی انجام گيرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود
ه به طبقاِت متخاصم، توازن اين صورت آرام پيش نمی رفت و بعلت تقسيم جامع

قوا در مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثير خود را گذاشته و گاهًا حکومت 
مرکزی و موسسات تخصصی را به زير نفوذ خود برده و فساد را ترويج می 

يا حتا در مقاطعی، طبقه اريستوکرات با تکيه به نيروهای خارجی ای چون . کردند
رت و ايران و روم و غيره به شکل مسلحانه قيام کرده حکومت اريستوکراسی اسپا

اما هر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو . و قدرت سياسی را به دست می آورد
  .دوباره برقرار می گشت" دمکراسی"گشته و انحصار قدرتش در هم شکسته و 

حکومت "از همان آغاز به معنیِ  " دمکراسی"همانطور که می بينيم، واژه ِی 
. تا زمان منتسکيو نيز به همين مفهوم بوده است. بود" قيم مردم بر مردممست

و حکومت پيشنهادِی خود، که اينک " دمکراسی"بين " روح القوانين"منتسکيو در 
ليبرال "و در جوامع غربی " عرفی"ليبرال هاِی ما آن را به نام حکومت 

 مقننه، مجريه، و می نامند که مرکب از سه قوه ِی مستقل و مجزاِی" دمکراسی
انتخابی مردم گردانده می "(!) نمايندگان"قضائيه می باشد و اين سه قوه توسِط 

حکومت را " ليبرالی"در حقيقت مونتسکيو الگوی . شوند، تمايز قائل می شود
" دمکراتيک"کسانيکه حکومت هاِی ليبرالی را . پيشنهاد می دهد و نه دمکراتيک
حکومت . رای مغلطه و گمراهی مردم برگزيده اندمی خوانند اين امر را تنها ب

دمکراتيک، حکومت مستقيم مردم بر مردم است و نه حکومت نمايندگاِن مردم بر 
جالب اينجاست که پيشنهاد دهنده ِی الگوی ليبرالی، يعنی منتسکيو نيز در . مردم

از اعتراف می کند که دمکراسی، حکومتی به مراتب بهتر ) روح القوانين(همانجا 
تنها اشکالی که به آن می گيرد اينست که برای سرزمين . الگوِی پيشنهادی اوست

ارسطو نيز که يکی از مخالفين پر و پا . ها و کشورهاِی پهناور مناسب نمی باشد
قرص حکومت دمکراتيک در آتن و طرفدار اليگارشیِ  اشراف بوده است، در 

دمکراتيک برای مردم بهتر اعتراف کرده که حکومت " جمهوری آتن"رساله ِی 
  ."تمام مردم را خريد"است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان 

مهمترين نکته ای که در مورد چنين حکومتی می توان بيان کرد اينست که آن 
چنان با ثبات و مقتدر بود که صدها سال توطئه و خشونت اريستوکراسی آتن و 

انه ِی بيگانگان ايرانی، مقدونی و طرفداران اليگارشی اسپارت و هجوم مظفر
تنها زمانی اين شکل از حکومت . رومی و ديگران، نتوانست آن را از بين ببرد

مضمحل شد که تاريخ وارد فئوداليسم گشت و همراه با ظهور طبقات نوين فئودال 
مرکز و شکلِ  قدرِت حاکمه را از و دهقان و سرف، به آزادی بردگان انجاميد و 

  . انتقال دادهات و سلسله مراتب فئوداليتهشهرها به د
  تاريخ معاصر حکومت شوراها يا دمکراسی مستقيم مردمی

عليه "(!) آزاد"در تاريخ معاصر، مجددًا در تقابل طبقه کارگر " دمکراسی" 
تاريخ مبارزه طبقاتی پرولتاريا به ما نشان داده . بورژوازی حاکم ظاهر می گردد
 انقالبی ظاهر می گردد و تحت تاثير مبارزات است در هر زمانی که شرايط

انقالبی مردم، حکومت بورژوازی ساقط و يا در انجام وظايف اجتماعی خود 
ناتوان می شود و در نتيجه در فضای اجتماعی خالء قدرت سياسی حاصل می 
گردد، توده های کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برای پيشبرد وظايف بر 

حاصل از خالء قدرت، خود را در سازمان هايی متشکل می سازند زمين مانده ی 
مثًال شوراهای . به انجام امور حکومتی رسيدگی کنند" خودگردانی"تا با شيوه ِی 

بدليل فرار يا (واحدهای توليدی، هنگام خالء مديريتیِ  حاصل از مبارزه طبقاتی 
ای تداوم و کنترل در کارخانه ها، بر...) اعتراض مديريت و يا ورشکسنگی و 
و يا مردم در محالت، برای ايجاد نظم و . توليد و ابزارهای آن شکل می گيرد

امنيت اجتماعی، خواه در مقابله با ضِد حمالت مزدوران پس مانده از حکومت 
ساقط شده و يا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را 

وزمره و برنامه ريزی برای اصالح و مسلح کرده و برای پيشبرد وظايف ر
تا اينجا قضيه . ی محلی را شکل می دهند) شوراها(توسعه محالت، انجمن ها 

اما، . کامًال خودبخودی و در اثر تحميل شرايط مشخص طبقاتی بوجود می آيد
آگاهی انسان ها، و در اينجا طبقه کارگر، به امکانات و توانايی های بی انتهاِی 

در حفظ،تثبيت و گسترشِ  چنين " حکومت شوراها"يا " قيم توده ایدمکراسی مست"
  .شکلی از حکومت تعيين کننده می شود

  شوراها، محصول شرايط انقالبی و خالء قدرت سياسی
در اولين تظاهر . اين ادعای ما بارها در طول تاريخ معاصر به اثبات رسيده است

، اگر چه ريشه در شکست 1870در پاريس " دمکراسی مستقيم توده ای"مجدد 
 و پيامدهای آن داشت، اما بصورت مستقيم تحت شرايط اعتالی 1848انقالب 

 به بعد و سست شدن ارکان حاکميت 1867مبارزه طبقاتی پرولتاريا از سال 
بورژوازی در پاريس و نتيجتًا سقوط امپراطوری دوم در نتيجه ِی شکست در 

در چنان شرايطی، .  سياسی بوجود آمدجنگ و انقالب و وقوع شرايط خالء قدرت
و با " تيير"به سرکردگی " دولت دفاع ملی"پس مانده های بورژوا خود را در 

سازمان داده و اعالم مشروعيت کرد و نيروهای مسلح را " جمهوريخواهی"شعار 
البته جزئيات چگونگی اين رويداد يکی از شيرين . به زير کنترل خود در آورد

اينکه چگونه نيروهای سياسی موجود سعی . اريخ فرانسه استترين بخش های ت
در تداخل و تقابل با يکديگر می پردازند بسيار مهيج و جذاب است، اما آنچه که 
باالخره به اين ملغمه شکل ثابتی می دهد، همانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است 

 حفظ ساختار و را برای" دولت دفاع ملی"که از يکطرف بورژوازی، آگاهانه 
منافع طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نمايد تابا سر دادِن 

، بازسازی ديکتاتوری طبقاتی خود و "جمهوری"و تشکيل " دفاع از وطن"شعار 
را از ديد مردم پاريس و فرانسه ) پروس(مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی 

ه همين شرايط، يعنی سقوط حکومت اما از طرف ديگر، در نتيج. مستتر سازد
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برای گرداندن امور حکومتی، " دولت دفاع ملی"امپراطوری دوم و ناتوانی 
که نمايندگانش مستقيمًا از طرف مردم انتخاب می " انجمن های شهر پاريس"

شدند، با تکيه بر نيروی داوطلب مردمی که برای حمايت از شهرِ  محاصره شدِه 
گشته بودند، قدرت گرفته و تقريبًا بدون طرح قبلی توسط دشمن خارجی، مسلح 

  . بود"حاکميت دوگانه"نتيجه ی اين شرايط . گشتند" حکومت مردمی"تبديل به 
حکومت .  نيز دوباره با همين شرايط روبرو می شويم1905يا در روسيه ی 

تزارِی شکست خورده در جنگ با ژاپن، در شرايط انقالبی قرار گرفته و کنترل 
مردم که ديگر نمی توانستند شرايط نکبت بار .  از دستش خارج می شوداوضاع

زندگی و حکومِت مسئول اين شرايط را تحمل کنند، در آغاز بصورت خودبخودی 
. را تشکيل می دهند" شوراهای کارگری و منطقه ای" و بدون هيچ برنامه ی قبلی 

ه، معروف به اين واقعيت در قطعنامه کنگره ی حزب سوسيال دمکراسی روسي
 شورا - 1: نظر به اينکه: " بدين شکل به رسميت شناخته می شود" کنگره وحدت"

های نمايندگان کارگران بصورت خودبخودی و از درون مبارزات توده های غير 
منظور از غير حزبی فقط حزب سوسيال دمکراسی نيست و کليه ی (حزبی 

کليات آثار لنين، طرح  ..." (-2پديدار گشتند، )  بينا–احزاب را در بر می گيرد 
  ...).حزب ..." کنگره وحدت "اوليه قطعنامه های 

. باز هم روسيه، با فاصله یِ  نزديک به يک دهه ، درگير جنگی خانمانسوز بود
آر های چپ در ميان مردم .جريان های انقالبی ای چون بلشويک، منشويک و اس

ا کرده و خواهان بيرون آمدِن ماهيت ارتجاعی و امپرياليستی اين جنگ را افش
شرايط بحرانی اقتصادی روسيه . روسيه از ائتالف ضد آلمانی و صلح فوری بودند

نيزکه در اثر همين جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بويژه کارگران 
 با سقوطی ناگهانی و افزايش 1916و دهقانان، فشار آورده تا آنجا که در سال 

، جامعه و قدرت سياسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و درد و رنج مردم
 کارگران پايتخِت زمستانی، سن 1917باالخره در فوريه . شرايط انقالبی کشاند

پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شهر، عنان گسيخته ، متحد گشته و 
 فوريه 27 تا 25تظاهرات های عظيمی را دامن زدند و باالخره در روز های 

  .خ زمستانی را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردندکا
 بوجود آمد، همچون 1917پس در اثر خالء حکومتی ايکه در نتيجه قيام فوريه 

، شوراها در مناطق مختلف پايتخت و کميته های 1870پاريس در سپتامبر 
 ام کميته موقت 27کارگری در واحدهای توليدی شکل گرفتند که در همان روز 

البته بايد . جرايی نمايندگان شوراها را برای گرداندن امور کشوری انتخاب کردندا
، تجربه ِی شوراها بعلت 1917بر روی اين مسئله بسيار دقت کرد که در سال 

، چه برای کارگران و چه برای حزب بلشويک، بسيار 1905تشکيل شان در سال 
 منطقه ای و کميته های بنابراين با فاصله ی اندکی شوراهای. پخته تر بود

کارگری با شتاب فراوانی در سراسر روسيه پديدار شدند و همچنين در روستاها 
در واقع به علت حضور نمايندگان سربازان . نيز کميته های دهقانی سر بر آوردند

در اين شوراها و حمايت مسلحانه ِی سربازان شورشی از اين نهادها ، قدرت 
تنها عده .  نداشت تا بتواند حاکميت را در دست گيردديگری در سطح جامعه وجود

با . ای ليبرال که از دومای تزاری باقی مانده بودند می توانستند چنين ادعايی کنند
در نظر گرفتن اينکه بلشويک ها اقليت ناچيزی را در اين شوراها و کميته ها 

طعنامه های تشکيل می دادند، و همچنين بدين علت که سياست حزبی ايشان طبق ق
، سياست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در آنها 1906 و 1905حزبی در سال 

يا اين نهادها می بايستی تبديل به حکومت موقت گردند و يا "بيان گشته بود که 
، منشويک ها و اس آر ها از موقعيت ) همانجا" (حکومت موقت را انتخاب نمايند

ه کرده و در اول ماه مارس شورای پترزبورگ اکثريتی خود در اين شوراها استفاد
بدين ترتيب . را با ليبرال های دوما همراه ساخته و دولت موقتی را تشکيل دادند

  . شدحکومت دو گانهبود که همچون پاريس، 
همين قاعده کلی در مورد شوراهای تشکيل شده در سراسر تاريخ معاصر صادق 

 پايانی جنگ جهانی اول می بينيم که مثًال در شوراهای آلمان در سالهای. است
قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و ديگر طبقات تحتانی جامعه به 
موج گسترده ای از مبارزات صنفی و صلح طلبانه دامن زده و در تداوم خود، حتا 
عليرغم کارشکنی های سوسيال شووينيست های انترناسيونال اول و سنديکاليست 

اولين شورای کارگری با شورش ملوانان . های کارگری ظاهر می شوندها، شورا
 شکل می گيرد و به سرعت 1918 نوامبر 4و سربازان و کارگران شهر کيل در 
اما در اينجا هم چون ساير موارد تاريخی به . به سراسر آلمان گسترش می يابد

 می "قدرت دوگانه"علت عدم آگاهی و آمادگی پرولتاريا، نهايتًا در تمامی شهرها 
و باالخره نيروهای بورژوازی مهلت الزم را برای بازسازی حکومت خود . شود

يافته و با تجميع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نهايتًا منحل کردن 
  .شوراها می شوند

 در مکزيک رخ داد که هنوز 2006تازه ترين نمونه ی اين امر در تابستان سال 
 اتحاديه معلمان استان اوکساکا که هر 22 به دنبال اعتصاب شعبه .هم ادامه دارد
 سال با تصرف چند روزه ميدان مرکزی شهر ، برای بوجود 28ساله به مدت 

 14آوردن شرايط مذاکره برای باال بردن حقوق شان انجام می پذيرفت، در روز 
حدود ژوئن، فرماندار ايالت دستور حمله سرکوبگرانه ای را صادر کرده و 

 پليس ايالتی مسلح به تمامی امکانات ضد شورش به متحصنين حمله ور 3000
اما، پس از ده ساعت جنگ و گريز، معلمين موفق می شوند که . می شوند

در اثر اين اقدام سرکوب و پيروزی . نيروهای مهاجم را وادار به عقب نشينی کنند
ارتقا می " اع انقالبیاوض"مقطعی معلمان، شرايط اعتالی مبارزات مردمی به 

صبح روز بعد تظاهرات گسترده ای از شهروندان شهر اوکساکا به حمايت از . يابد
و در معابر و مناطق مهم شهری سنگرها و باريگادها باال . معلمان شکل می گيرد

مردم خواهان عزل و يا استعفای فوری فرماندار و حکومت ايالتی می . می رود
مجلس خلق " نماينده 170 گروه مردمی با فرستادن 80 روز 3با فاصله . شوند

حکومت ايالتی پس از شکست تعرض . را تشکيل می دهند) اپو" (مردمی اوکساکا
ضربتی اول، به علل سياسی ايکه جزئيات آن را نمی توان در چند سطر خالصه 
کرد، ديگر نمی توانست از نيروهای سرکوبگر منظم خود استفاده نمايد و از لحاظ 

مردم انجمن های محلی را سازمان داده و کنترل مناطق را در . ظامی فلج شدن
از مسلح شدن خودداری " اپو" اما، به علت توهم ليبرالی غالب بر . دست گرفتند

  . شد"قدرت دوگانه"بدين ترتيب . کردند
پس با بررسی اين موارد از تشکيل شوراها ، می بينيم هر زمان که حکومتی، در 

شرايط انقالبی، قادر به حکومت کردن نباشد، ساختار شورائی، در مقطعی از 
پاسخ به نيازهای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتيک مستقيم توده 

اما اينکه محتواِی آن . ای، از پايين جوشيده و بصورت خود بخودی شکل می گيرد
ی تبديل شود، چه باشد و در روند تقابل جاری طبقاتی به چه شکل و محتواي

در تجربه انقالب اواخر دهه . بستگی تام به آمادگی و آگاهی طبقاتی پرولتاريا دارد
، 1357 بهمن 21 ايران نيز شاهد بوديم که با سقوط حکومت پهلوی در 50

به سرعت در سراسر تهران و سپس ، ايران شکل يافته و " کميته های محلی"
شاهدان عينی می توانند شهادت دهند که تمامی . کنترل مناطق را در دست گرفتند

اين کميته ها از درون محالت جوشيده و بيرون آمدند و در عرض چند ساعت و 
کيسه "نهايتًا يک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرها ِی عمومًا 

تا در مقابل ضد حمله ِی احتمالی . و الستيک مشتعل روانه ساختند" شنی
.  شاه و يا تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشندطرفداران حکومت

حال اينکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان 
يافتگی پرولتاريا و ديگر طبقات انقالبی، اين کميته ها به زير سيطره ِی مذهبيون 

بخودی مردمی و ارتجاعی با مرکزيِت مسجد محل رفتند، نافیِ  اصل جوشش خود
همچنين، پيدايش شوراهای کارگری در واحدهای . دمکراتيک آنها نمی با شد

توليدی و عزم کارگران برای به کنترل در آوردن توليد و ابزار آن نيز جای 
کمتری از مناقشه دارد و بسياری به پيدايش و محتوای مردمی آن معترفند و شاهد 

حکومت اسالمی تنها با سرکوب . ودندمبارزه ی ايشان برای حفظ قدرت خود ب
شوراهای "قهرآميز اين شوراها و موازی سازی از طريق سازمان دادن به 

به همين دليل ما می توانيم با . توانست نهايتًا آنها را ساقط کند" اسالمی کار
قاطعيت پيش بينی کنيم که با ظهور شرايطی مشابه، تکوين اشکال شورايی 

  . کتمان استحکومت مردمی غير قابل
  تحليل از شرايط کنونی جامعه

 مشخص ساختيم که هدف مرحله ای ما انهدام هر -  قسمت سوم-در بحث گذشته
و ) چه استبدادی و چه ليبرال(نوع الگويی از ماشين حکومت سرمايه داری

استقرار دمکراسی مستقيم توده ای از طريق ساختار شورايی برای اعمال هژمونی 
ی تضمين اجرای چنين هدفی می بايست استراتژی و تاکتيک برا. پرولتارياست

قرار داده و دچار توهم ناشی ) تحليل ماترياليستی(های خود را بر مبنای واقعيات 
  واقعيت چيست؟. از خود شيفتگی نشويم

ماشين حکومتی اينک در دست نمايندگان انحصارات بزرگ دولتی و . 1
ی ماهيتش از تقسيم قدرت و ثروت با خصوصی قرار داشته که به طبع و بر مبنا

ديگر جناح های سرمايه داری سر باز زده و در اثر رقابت های درونی باندهای 
تشکيل دهنده اش، روز به روز حلقه ِی خودی هايش را تنگ تر و تنگ تر کرده 

اتخاذ چنين سياست ناگزيری، . و به روند دو قطبی کردن جامعه شتاب می بخشد
که خواهان ادغام ) امپرياليسم(ا با منافع سرمايه داری جهانی منافع اين عده ر

هرچه بيشتر سرمايه های بومی در ساختار خودش می باشد، در تضاد قرار گرفته 
چرا که منافع سرمايه جهانی در هر منطقه ای، بر مبنای صدور سرمايه به . است

 آن کشورها آن مناطق است و اين اقدام، منافع سرمايه جهانی را با سرنوشت
به همين دليل برای تضمين بازگشت سرمايه اوليه و کسب سود . شريک می کند

مورد نظرش نياز به ثبات سياسی و اجتماعی آن مناطق و نظم در توليد سرمايه 
داری داشته که روند دو قطبی شدن جامعه ِی ايرانی، همراه با سير رو به انزوای 

گو اينکه جناح حاکم بر ماشين دولتی نيز . حکومت اسالمی پاسخگوی آن نمی باشد
آينده ی خود را تنها در ادغام با سرمايه جهانی دانسته و قريب به دو دهه است که 

" خصوصی سازی"چهار نعل به سمت اجرای سياست های اقتصادی نوليبراليستی 
به پيش می راند، اما، اجرای سياست ليبراليزه کردن فضای " درهای باز"و 

جتماعی در جهت پرده پوشی از حدت و شدت تفاصل و مبارزه طبقاتی سياسی و ا
به همين خاطر . را برابر با نابودی خود و کناره گيری اش از قدرت تلقی می کند

در مقابل هر نوع اصالحات ساختار سياسی حکومت مقاومت کرده و هر صدای 
برخوردی با چنين . مخالفی را، حتا از درون جمع خودی هايش سرکوب می کند

هم خود را در معرض شورش طبقات تحتانی جامعه و بخصوص اقشار کارگری 
قرار داده و از سوی ديگر حمايت عمومی طبقه ِی بورژوازی و سرمايه جهانی 

پس بدين ترتيب آينده ای جز تداوم روند انزوا تا . را از خود دريغ کرده است
  .فروپاشی در مقابلش قرار ندارد

 از طرف هيئت حاکمه ی سرکوبگر و رو به انزوا و چنين برخوردی. 2
فروپاشی، طيف وسيعی از گروه های بورژوازی را بر آن داشته تا برای حفظ 
نظام سرمايه داری و کسب سهم بيشتری از قدرت و ثروت حاصله از چپاول 
محصول کار طبقه کارگر و ديگر اقشار مولد اجتماعی و ثروت ملی در مقابل آن 

موضع و . کرده و خواستار اصالحات در ساختار قدرت سياسی شوندجناح بندی 
موقعيت اين گرو ه ها نسبت به هيئت حاکمه بستگی به سهم کنونی ايشان و 

در عين اينکه کليه ی گروه های . نزديکی و دوری به منابع قدرت و ثروت دارد
ستند، بورژوازی مخالف هيئت حاکمه خواهان ميزانی از ليبراليزه شدن قدرت ه

اما، در اثر مقاومت سرسختانه ِی هيئت حاکمه جناحی شکل گرفته است که راه 
خود برای سهيم شدن در قدرت و ثروت را در حفظ چنين ساختاری از حکومت 

اين جناح را که برای متمايز ساختنش . گشته است" تغيير رژيم"نديده و خواهان 
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می ناميم "  راديکال-ليبرال "يا" راديکال-بورژوا"از ديگر جناح ها به عنوان 
توانسته است توجه سرمايه جهانی را به راهکارهای خود جلب کرده و خود را 

استراتژی اين جناح، . بعنوان آلترناتيوی در مقابل حکومت مطلقه سازماندهی کند
تغيير ساختار قدرت سياسی به الگوی عرفی ليبرالی در عين حفظ ساختار طبقاتی 

اما برای انجام چنين منظوری، می بايست نيروی سوم . انه استو نظم سرمايه دار
اين معادله که جنبش های مردمی يا اجتماعی می با شند را به زير کنترل خود در 
آورده و در عين استفاده از نيروی ايشان برای تسريع در فروپاشی حکومت، از 

دقيقًا به همين . تداوم مبارزات ايشان برای حفظ نظام سرمايه داری جلوگيری کند
علت است که خود را يار و ياور و يکصدا با جنبش های مردمی نمايانده، اما با 

و تطميع رهبران سست " قهرمان سازی"تبليغات مسموم خود و سياست خريد و 
مثًال . عنصر اين جنبش ها به توده های بالقوه انقالبی، آدرس های غلط می دهد

 به طبقه کارگر بقبوالند که شرايط اسفناک يکی از کوششهای ايشان اينست که
معاش امروزی آن نه نتيجه اجرای سياست های خصوصی سازی و ليبراليستی 
ادغام در سرمايه جهانی، بلکه اجرای غلط و مديريت فقيرانه و مقاومت در مقابل 

و تنها راه خروج از اين . اصالح سرمايه دارانه ی آن توسط حکومتيان می باشد
رانی اجرای کامل سياست ها و تبعيت و امتزاج با سرمايه جهانی بويژه شرايط بح

  .امپرياليسم آمريکا و متحدين غربی اش می باشد
در حاليکه هيئت حاکمه روند ناگزير فروپاشی را طی می کند، آلترناتيو . 3

 راديکال ها با جلب حمايت سرمايه جهانی و ديگر بخش های ناراضی -بورژوا
از طرف ديگر جنبش . وز به روز قوی تر و منسجم تر می گرددسرمايه داری ر

های اجتماعی و صفوف چپ انقالبی، به علت سرکوب وحشيانه حکومت، از 
سازمانيابی و تشکل و نتيجتًا دستيابی به برنامه ای مدون بر مبناِی علم مبارزه 

 بالقوه گسستگیِ  بحرانیِ  طبقات تحتانی و. باز مانده اند) مارکسيسم(طبقاتی 
انقالبی جامعه، همراه با گسستگی صفوف جريان های چپ انقالبی بعنوان حاملين 
علم مبارزه طبقاتی، واقعيتی است که نه تنها بايد آن را پذيرفت، بلکه می بايست 

سازمان پذيری "، و يا "موجوديت حزب طبقه کارگر"از الف زدن هايی چون 
گری که جز محصول بيماری خود و اراجيف خطرناک دي" شورايی طبقه کارگر

 پرهيز نمود، و در جهت رفع اين شرايط تالش –شيفتگی باورمندانش نمی باشد 
  .کرد

عصاره و نتيجه ِی بررسی جوانب سه گانه ِی واقعيت شرايط مبارزه ی طبقاتی، 
يعنی روند فروپاشی هيئت حاکمه و روند انسجام سازمانی و سياسی آلترناتيو 

 ها و گسستگی چپ انقالبی و عدم وجود گسترده ِی تشکالت  راديکال–ليبرال 
ِ "حکومت موقت"کارگری ما را به اين باور می رساند که در لحظه فروپاشی، 

 راديکال ها و متحدين شان قادر خواهند بود که اعالم - متشکل از ليبرال
 مشروعيت نموده و تالش کنند تا خالء سياسی بوجود آمده در اثر فروپاشی قدرت

اما اين اعالم و تالش، نه تنها پايان مجادله نخواهد بود، بلکه تازه آغاز . را پر کنند
به شرط آنکه چپ انقالبی توانسته باشد تا آن . مرحله ای سرنوشت ساز است

زمان، به گسستگی خود فائق آمده و حزب طبقه کارگر را به وسعت کل جامعه 
 ميان توده های آن زمان انقالبی تبليغ مستقر نموده باشد، و آلترناتيو خود را در

کرده و در ميان جنبش های اجتماعی پايه های حداقل الزم خود را سازمان داده 
تالش برای هر چه قدرتمند تر کردن : يا بعبارت ديگر تاکتيک ما می بايست. باشد

" حکومت موقت"تشکالت پرولتاريا و هر چه ضعيف تر نمودن پايگاه اجتماعی 
  ! باشد ليبرال ها-بورژوا 

اما برای آگاه کردن مردم به ضرورت تاريخی بنيان نهادن شوراها، بايد شناخت 
کافی از چنين ساختاری داشته باشيم تا بتوانيم در تبليغات و فعاليت های ترويجی 
خود در ميان آنها چگونگیِ عملکرد شان راتوضيح داده و نشان دهيم که نه تنها 

ذير است، بلکه تنها ساختاری است که می تواند معضالت چنين جايگزينی امکان پ
و مشکالت روزمره و معيشتی شان را بر طرف ساخته و آزادی های فردی را 

پس الزم است که در ادامه بحث، تا آنجايی که تجربه تاريخ معاصر . تضمين کند
چنين ساختار و عملکرد نهادهای آن را مشخص ساخته، مشخصات و جزئيات آن 

  .رح دهيمرا ش
  "کمون پاريس"بررسی عملکرد و نتايج 

نقطه عطفی در تاريخ که آغاز . کمون پاريس محصول اولين انقالب پرولتری بود
مطالعه ی اين واقعه مبنايی از اهداف . انقالبات پرولتری را به جهان اعالم داشت

. آموزاندپرولتاريا را در دوران امپرياليسم واستراتژی و تاکتيک های آن به ما می 
جنگ فرانسه و پروس که توسط لويی بناپارت برای بازسازی امپراطوری 

در نتيجه يک خالء قدرت سياسی . بناپارت آغاز شد، به فروپاشی اش انجاميد
و جمهوری ای که جای آن را گرفت نه نتيجه ی يک مبارزه و تالش . پديدار گشت

 کردن خالء قدرت سياسی اجتماعی بلکه تنها نتيجه ی حرکت بورژوازی برای پر
دفاع "آنها با شعار . الزم برای قبول شکست و تسليم در مقابل ارتش اشغالی بود

اما در همان روزی که اين دولت شکل گرفت، تحت شرايط خالء . آمدند" ملی
قدرت سياسی ، پرولتاريای پاريس که به صورت خودبخودی و به منظور دفاع از 

نظارت و تضمين تأمين مواد غذايی کميته های پايتخت مسلح شده بود، برای 
کنترل خود را که الزمه مقابله با محاصره نيروهای اشغالگر بود سازمان داد و 

اين حالت . شد" قدرت دوگانه"بدين ترتيب نا آگاهانه تبديل به حکومت دوم گشت و 
 دوام آورد که مشخصه آن رقابت 1871 مارس 28 تا 1870 سپتامبر 4گذرا، از 

  . مبارزه اين دو مرکز برای تصاحب قدرت سياسی بودو
به قدرت دست يافته بود در مقابله با " دفاع ملی"حکومت بورژوازی که با شعار 

به اميد 1871 ژانويه 28تبديل شد و در " خيانت ملی"مردم پاريس به حکومت 
 برخورداری از حمايت نيروهای اشغالگر آماده قبول شرايط آتش بس شد و ارتش

و بدين ترتيب حصار های خارج از شهر را تسليم دشمن . خود را خلع سالح کرد
گارد ملی که نيروی حافظ . کرده و فرمان به خلع سالح پاريس و عدم مقاومت داد

شهر پاريس بود از خلع سالح خودداری کرد و با پيوستن به پرولتاريای مسلح، 
نتيجه آن شد . ی خود پرداختندارتش خلقی را تشکيل دادند و به بازسازی نيروها

که ارتش پروس از ورود پيروزمندانه به شهر باز ماند و نيروهای حکومت 
تيير از شهر اخراج گشته و انجمن شهر پاريس با تکيه به ارتش " خيانت ملی"

خلقی که هسته آن را سپاهيان گارد ملی تشکيل می دادند قدرت واحده پاريس 
 خود را رسمًا بمثابه ی حکومت 1871 مارس 28اما باز هم تا تاريخ . گشت
تشکيل کمون پاريس نتيجه ی حمله خائنانه و شکست ارتشيان حکومت . نخواند

 مارس برای خلع سالح کمون و تصرف توپخانه قوی آن بود که مردم 18تيير در 
 مارس 26پاريس را وادار نمود تا عليه حکومت ورسای اعالم جنگ کرده و در 

 مارس خود را بمثابه حکومت پاريس 28ن را برگزار نموده و در انتخابات کمو
مارکس در گزارش خود به مجمع عمومی انترناسيونال که بعدًا با . معرفی نمايد

باالترين وظيفه و " منتشر گشت، اين عمل را " جنگ داخلی در فرانسه"عنوان 
  .پرولتاريا و شهروندان پاريس اعالم می کند" مطلق ترين حق

  :رين مشخصات کمونمهمت
ترکيب کمون متشکل بود از نمايندگان محالت مختلف که بصورت مستقيم . 1

  .توسط شهروندان انتخاب شده و در هر زمان قابل انفصال بودند
کمون يک نهاد اجرايی و مقننه و قضائی بود که نيروی پليس را زير کنترل . 2

 سياسی اش محروم ساخت کامل خود داشت و اين نيرو را از اختيارات و وظايف
  .و ماموران آن نيز در هر لحظه قابل انفصال بودند

که کامًال زير کنترل کمون بوده . ادارات اجرايی نيز به همين صورت در آمدند. 3
  .و کارمندانش در هر لحظه قابل انفصال بودند

ند دستمزدهای تمامی اجزاء دولت از نمايندگان کمون گرفته تا پايين ترين کارم. 4
  .مساوی با دستمزد کارگران گشت

کاذب خالص گشت و تمامی قضات و دادرسان " استقالل"قوه قضائيه نيز از . 5
  .انتخابی گشته و قابل عزل شدند

و خالصه تمامی سلسله مراتب دولتی از اختيارات فردی و طبقاتی خالص شده و 
  .از باال تا پايين انتخابی و قابل عزل شدند

 سپتامبر ، و به وجود آمدن 4در انقالب : ميگويد" کمون"ای بنام مارکس در مقاله 
کمون، در حقيقت نه تنها چون گذشته جناحی را بر ماشين حکومتی مسلط می 

در " حکومت مطلقه"ساخت، بلکه انقالبی بود عليه تماميت آن ماشين دولتی ايکه 
 1789 در انقالب دوران فئوداليسم برای نابودی ساختار قدرت فئودالی بنا نهاد و

و به قدرت رسيدن بورژوازی بزرگ برای سرکوب ديگر طبقات انقالبی و در 
کمون . بکار گرفته شده بود... زمان بناپارت اول برای فرانسوی کردن اروپا و 

و اين تنها از دست طبقه . تنها آلترناتيو واقعی برای به قدرت رساندن مردم بود
. ی از حکومت را در کمون پاريس بوجود آوردکارگر بر می آمد که چنين الگوي

  )152 – 149انگليسی ص ص ... درباره کمون پاريس(
کمون، شکل حکومت را ساده کرد تا تمامی مردم بتوانند در آن شرکت کنند و آن 
سيستم به ظاهر پيچيده ی حکومت متمرکز که بدست گرفتن قدرت توسِط خبرگان 

.  مهمترين دستاورد کمون، ساختار خودش بود.را توجيه می نمود از ميان برداشت
کمون، : "مارکس در همانجا از کمون تعريف فرموله شده ای را ارائه می دهد

  "!شکل سياسیِ  رهايی اجتماعی
  :کمون چه نبود 

کمون پاياِن جنبش اجتماعی پرولتاريا و دوباره سازی بشريت نيست، بلکه تنها 
  .ابزاری برای اقدام سازمان يافته است

کمون پايان مبارزه طبقاتی نيست، بلکه واسطه ای است تا مراحل مختلف مبارزه 
مراحلی که در غير اينصورت بوسيله . طبقاتی بصورتی منطقی و انسانی طی شود

  .ِی انقالب های قهرآميز می بايست صورت پذيرد
در ضربه ی اول طبقه کارگر را از دست . کمون، رهايی کارگر را آغاز می کند

شين دولتی غير مولدی که جز هزينه های سرسام آور و فساد و مرکز دسيسه ما
و در عوض دولتی را بر سر کار ميآورد که از . عليه او نيست رها می سازد

افراد مولد جامعه تشکيل گشته که زير نظارت و کنترل مستقيم مردم قرار داشته و 
  .ستحقوق کارکنان آن نيز از حقوق بقيه کارگران بيشتر ني

و باالخره اينکه در روند اجتماعی نسبتا طوالنی مبارزه طبقاتی برای در هم 
که " کار آزاد"شکستن روابط و مناسبات سرمايه داری بوسيله روابط و مناسبات 

هر آن امکان بروز مقاومت های قهرآميز سرمايه داری و توسل به خشونت آن 
  .خواهد بوددر دست طبقه کارگر ) ابزار حکومتی(شود، شمشير 

" مرحله سوسياليستی"بسياری بوجود آمدن حکومت شوراها را شکل حکومتی 
در . انقالب معرفی کرده و آن را بمثابه آلترناتيو انقالب دمکراتيک نفی می کنند

صورتيکه اين ساختار حکومتی از لحاظ تغييراِت اجتماعی تنها شرايط برابری را 
 و مردم را حاکم بر سرنوشت خود می در سطوح سياسی و حقوقی بوجود آورده

يعنی خصلتی کامًال دمکراتيک داشته و شرايط سياسی و حقوقی الزم برای . کند
. گذار سوسياليستی و محو مناسبات سرمايه داری و کار مزدی را محيا می سازد

اما در عين . نه اينکه همراه خود و بصورت آنی چنين تحولی را بوجود بيآورد
اه ها ما بين مراحل دمکراتيک و سوسياليستی انقالب نيز ديوار حال همين ديدگ

کاذبی کشيده و طبق تمايالت روشنفکرانه و منطق متافزيکی و مکانيکی خود 
در صورتيکه در . تمايز اين مراحل را بسيار شسته و رفته و سياه و سفيد می بينند

 کمون پاريس پس از به مثًال. عينيت و دنيای واقعی وقايع اين چنين اتفاق نمی افتند
قدرت رسيدن تنها آن واحدهای توليدی ای که به علت فرار مديران و يا عدم سود 
رسانی تعطيل گشته بودند را به اختيار اتحاديه های آنها در هماهنگی با انجمن 
محلی مربوطه واگذاشت و پرداخت غرامت به مالکان آن را لغو کرد، و بدين 

اما واحدهايی را که مشغول به کار بودند و . ياليزه کردترتيب آن واحدها را سوس
اما قوانينی . مديران و صاحبان آن نيز در پاريس حضور داشتند تصرف ننمود
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از جمله ی اين قوانين مربوط به کار . برای حمايت از حقوق کارگران وضع نمود
هی و سرمايه، شب کاری نانواها و کسر حقوق کارگران را به بهانه های تنبي

ممنوع اعالم داشته و چنين اقداماتی از سوی سرمايه داران و مالکان صنايع را 
  .قابل مجازات اعالم نمود

درست است که کمون نتيجه ِی ضرورت ها و تداوم مبارزه طبقاتی پرولتاريای 
فرانسه بود، اما، اقدامات آن تنها متوجه منافع طبقه کارگر نبود، بلکه دهقانان و 

کميته مرکزی در . ی نيز بهره ی زيادی از پيروزی آن می بردندخرده بورژواز
عامالن و مبلغين جنگ بايد "مورد پرداخت غرامت های جنگی اعالم کرده بود که 

يعنی بورژواها و زمين داران ." بخش عمده ِی اين غرامت ها را پرداخت کنند
تمامی در صورتيکه با پيروزی دولت ورسای در جنگ داخلی تقريبًا ! بزرگ

غرامات جنگی به شکل باال رفتن ماليات ها به دوش دهقانان و کاسبان شهری می 
به همين صورت هم جايگزينی حکومتی ارزان در مقابل حکومتی خراج . افتاد

و آنها را از دست . فشار ماليات ها يی را که بر دوش اين طبقات بود بر می داشت
  . دادمأموران زورگو و قوه قضاييه فاسد نجات می

  :مهمترين درس های نظری کمون
اول اينکه جريان مبارزه طبقاتی، انسان ها را به سمت و سويی می برد که لزومًا 

کمونياردها . از قبل تعيين نکرده اند، بلکه حتا در تضاد با آن می انديشيدند
و آنهاييکه سوسياليست بودند، مانند بالنکيست ها و يا . سوسياليست نبودند

 پرودون که وابسته به انترناسيونال بودند نيز کامًال مخالف با موعظه طرفداران
اين نکته را " جنگ داخلی فرانسه"انگلس در مقدمه اش به . های خود عمل کردند

پردونيست ها طبيعتًا در تصميمات اقتصادِی کمون : متذکر می گردد و می گويد
. اول را ميزدندنقش اساسی داشتند و بالنکيست ها در حوزه سياست حرف 

پرودونيست ها که مخالف اتحاديه ها بودند و آن را مخالف آزادی کارگران شمرده 
و آن را به اندازه ی کار مزدی نحس ميدانستند، نه تنها واحدهای صنعتی بزرگ 
را در اختيار اتحاديه ِی کارگری مربوطه دادند، بلکه حتا پيشنهاد بوجود آوردن 

بدين . موعه ِی اتحاديه های صنايع را مطرح ساختنداتحاديه ای سراسری از مج
همچنين . ترتيب بود که کمون، به گورستان پرودونيسم بعنوان يک خط مشی گشت

بالنکيست ها که معتقد به دسته هايی محدود به مردان با انظباط پيشرو ، در زير 
قتدر رهبرِی مرکزيتی شبه ديکتاتوری برای براندازی حکومت و استقرار دولتی م

و متمرکز بودند، نه تنها به سازماندهی دمکراتيک کمون پاريس با مشخصاِت توده 
ياری رساندند، بلکه همين الگو را در بيانيه هايی که برای ... ای و عدم تمرکز و 

ديگر شهرهای فرانسه صادر می کردند پيشنهاد داده و خواهان تشکيل حکومتی 
و اين يکی از مهمترين درس های .  شدندفدراتيو مشتمل از کمون های منطقه ای

کمون بود که توده ِی پرولتاريای غير سوسياليست در عمل اولين دولت ديکتاتوری 
  .پرولتاريا را شکل داد

دوم اينکه پرولتاريا نمی تواند و نبايستی سعی کند که ماشين دولتی بورژوازی را 
لت خود، محدود به چند چنين حکومتی که در بهترين حا. به خدمت خود در بياورد

می شود و قدرت سياسی را در دست خود متمرکز می " نمايندگان"صد نفر بعنوان 
کند، ساختاری بسته و غير قابل توسعه ای است که از اعمال اراده ی مردمی 

چنين ساختاری بايد کامًال منهدم و خلع . جلوگيری کرده و نقش سرکوبگرايانه دارد
 حکومت شوراها مشتمل از کليه شهروندان مسلح يک سالح شده و در مقابل آن

منطقه، که نه تنها اختيار قانونگذاری بلکه همچنين قدرت اجرايی را در دست 
در چنين . بگيرد و بدين ترتيب دمکراسی تمامی افراد جامعه را تضمين کند

ساختاری قدرت در منشاء آن، يعنی مردم باقی مانده و به علت شرکت مستقيم 
ر امور کشورداری، ساختاری گسترش يابنده خواهد بود و توسعه ی انسانی مردم د

 بورژوازی حکومت –در صورتيکه الگوی ليبرال .. را به دنبال خواهد داشت
برای حفظ کنترل بورژوازی بر اهالی ساختار انقباضی خواهد داشت و از رشد و 

  .توسعه ی انسانی جلوگيری خواهد کرد
نبساطی آن باعث جلب طبقات محروم غير پرولتری به سوم اينکه همين خصلت ا

يعنی طبقاتی چون دهقانان و بورژواهای خرده پا که ايشان نيز در . آن می شد
کمون در حاليکه . الگوی بورژوازی حاکميت از قدرت سياسی محروم بودند

الگوی پرولتری بود، اما اين آزادی را به تمامی افراد جامعه ميداد تا در تعيين 
" ديکتاتوری پرولتاريا"انگلس به کسانيکه از . رنوشت خود دخالت داشته باشندس

را برداشت کرده و مردم را از آن بر حذر می داشتند، " حکومت وحشت"چهره ی 
مقدمه ! (اينست ديکتاتوری پرولتاريا: با نشان دادن روابط کمون پاريس می گويد

ا را از بروکراسی حکومت کمون دهقانان و خرده پا ه...") جنگ داخلی"به 
آنها را از ماليات ها و عوامل اجرايی حکومتی و پليس . بورژوازی رها می کرد

فاسد و وابسته به قدرت سياسی رها کرده و تمامی عوامل حکومتی را از طريق 
فرزندان ايشان را نيز از . کمون مورد انتخاب و کنترل اين طبقات در می آورد

قضات و دادرسان . بقات مرفه داشتند بهره مند می نمودهمان کيفيت آموزشی که ط
را نيز انتخابی و قابل عزل کرده و در زير کنترل تمامی طبقات محروم قرار می 

  .داد
  :مهمترين اقدامات کمون

اولين اقدام کمون به رسميت درآوردن انحالل ارتش و نيروی پليس دائمی و  -
                                     .ی پليس داوطلب بودجايگزينی آن با ارتش مسلح مردمی و نيرو

 --- -  -                .سپس تصرف تمام دارايی دولتيان و کليسا انجام پذيرفت -
مراکز آموزشی و ابزار آن چون کتاب و دفتر و قلم را رايگان کرده و در اختيار 

مارکس . ند خارج کردتمامی مردم قرار داد و از زير نفوذ کليسا و طبقات ثروتم
بدين ترتيب نه تنها آموزش برای عموم مقدور گشت، بلکه : " در اين باره می گويد

جنگ (."بقاتی و نيروهای حکومتی در آمدخود علم نيز از پيش قضاوت های ط
کليه مراکز توليد ايکه به  ----                      )داخلی در فرانسه، قسمت سوم

اختيار اتحاديه  بودند را متصرف شد و آنهارادريل شدهتصميم مالکان خود تعط

                                      .هماهنگی با کمون قرار داد کارگری مربوطه درهای
                                            ......................................................................................و

کمون کليه ی مرزهای مصنوعی ای را که باعث جدايی انسان ها و تبعيض عليه 
برای عضويت در مجامع محلی تنها شرط آن . ايشان می شد را محو می کرد

" بيگانه"سان آلمانی يا آفريقايی و يا خالصه اينکه يک ان. زندگی در آن منطقه بود
بوده است، در کمون مورد تبعيض قرار نمی گرفت و از حق مساوی برخوردار 

همه دارای اختيارات و ... زن و مرد، کاتوليک و پروتستان، سياه و سفيد و . بود
بطوريکه نيروهای مسلح لهستانی از حافظان . مسئوليت های همسان و برابر بودند

عضو کميته " فرانکل"ناطق حساس پاريس بودند و يا اينکه يک آلمانی بنام م
. همچنين کمون به کليه همسران و فرزندانشان حقوق برابر داد. مرکزِی کمون بود

حرامزادگی را از رسميت انداخت و همه فرزندان را از حقوق برابر برخوردار 
ردم را در رأس وظايف خود قرار کمون رفاه م                                .کرد
بدهی هايی که مردم به کارگشايان داشتند بخشيد و اموالی را که برای تضمين . داد

اجاره . پرداخت بدهی در اختيار کارگشايان گذاشته بودند را به ايشان برگرداند
آپارتمان ها را برای سه ماه بخشيد و مالکين را از تخليه ی آپارتمان مستأجران 

کليه ی بدهی ها را از بهره معاف ساخت و طلبکاران را از ضبط اموال . ردمنع ک
و اصل بدهی ها را به هشت قسط برابر که می بايست در . بدهکاران منع کرد

مراکز تحصيالت عاليه را بازسازی . عرض دو سال پرداخت شود تقسيط نمود
متی کليسا ها را تمامی دارايی های کليسا را ملی اعالم کرد و بودجه حکو. نمود

کمون (. را آتش زدکليه زندانيان سياسی را آزاد نمود و گيوتين ها. حذف نمود
  : داليل شکست کمون    /                                          ) مارکس- پاريس

 متذکر می 1871 آوريل 12مارکس در نامه خود به لودويگ کوگلمان بتاريخ 
ونياردها اين بود که برای در هم شکستن نيروی مسلح شود که مهمترين اشتباه کم

او می گويد دليل عدم تهاجم آنها به ورسای . بورژوازی به ورسای حمله نکردند
دامن نزدن به يک جنگ داخلی بود و اين از عدم درک اين واقعيت نشأت می 
                                     .گرفت که تيير جنگ داخلی را آغاز کرده بود

 سال بعد برای انتشار گزارش 20انگلس نکته مهم ديگری را در مقدمه ای که 
او می گويد که به علت اکثريت . نوشته است بيان می سازد" جنگ داخلی فرانسه"

بودن بالنکيست ها در کمون و فقز نظری رهبران آن در چارچوب عينيت حاکم، 
مثًال يکی از بزرگترين اشتباه . ون بسياری از آنچه می بايست ميکرد، انجام ندادکم

ايشان بانک فرانسه را دست . سياسی کمون در حقيقت تصميمی اقتصادی بود
در صورتيکه اگر آن را متصرف می شدند بهترين گروگان . نخورده باقی گذاشتند

 22 مارکس در نامه ای بتاريخ البته. را برای اعمال فشار به دولت ورسای داشتند
 به نيونهوس نيز به همين مطلب اشاره کرده و ميگويد فقط وجوه 1881فوريه 

                               .بانک پاريس به تنهايی می توانست به وحشيگری دولت ورسای خاتمه دهد
پس در حقيقت، علت شکست کمون عدم آگاهی پرولتاريای تشکيل دهنده اش به 

مشخصات  .نقش تاريخی و توانايی های چنين ساختاری از قدرت سياسی بود
  شوراها عمومی

با انجام يک کار تطبيقی بين کليه ی شوراهای معاصر متوجه می شويم که وجه 
 :اول اينکه                :وجود دارد" دمکراسی آتن"اشتراک فراوانی بين آنها و 

، در وحله اول "دمکراسی مستقيم توده ای"، يا بطور عام تر، "حکومت شوراها"
متشکل از مردمی سازماندهی شده که در واحدهای مناطق حيات و محل کارشان 

و در " انجمن محله"در پاريس . می گفتند" دموس"در آتن به آنها . می باشند
که قدرت اصلی و تصميم گيری نهايی در همان ... و " انجمن خلقی"اوکساکا 

و هيچ تشکلِ  مرکزی تری که متشکل از نمايندگان انتخاباتی سطح گرفته می شد 
اين واحدها بوده، حق وتو و يا اختيار تصميم گيری در مورد محصوالت 
دمکراسی، يعنی تصميمات دمکراتيکی که در اين واحدهای ابتدايی گرفته می شده 

ا به بنابراين، تعبير نخبه گراهای بورژوا که حکومت شوراها ر. است را نداشته
" شورايی"محدود ميکنند، و يا افراطيون " حکومت شوراهای نمايندگی در شهرها"

ديکتاتوری شوراهای کارگری در "به معنی " ديکتاتوری پرولتاريا"که معتقدند 
می باشد و يا هر انحراف و تعبير ديگری از ساختار تاريخی و " واحدهای توليد

و بيانگر منافع طبقه ای است که به عينی شورايی، بر مبنای تحريف تاريخ بوده 
  .دنبال انحصار قدرت سياسی، يعنی بورژوازی می باشد

نيست، بلکه متضاد نهاد " نمايندگی" حکم باال ناقض و نافی اهميت نهاد :دوم اينکه
يعنی مسلمًا در مناطق وسيع و پر . به مفهوم بورژوايی آن است" نمايندگی"

ونی، امکان تجمع و شرکت کليه شهروندان جمعيت، مانند شهرها و کشورهای کن
در تمامی جلسات تصميم گيری در تمام سطوح مملکتی نيست و بايد از طريق 

" نماينده"اما، اين حکم بدين معنا است که . بر اين محدوديت غالب آمد" نمايندگی"
تنها وظيفه سخنگويی و انتقال تصميمات حوزه ِی نمايندگی اش را داراست و هيچ 

اگر در جلسات شورای مرکزی شهری و يا کشوری . ر ديگری ندارداختيا
موضوعی مطرح شود که در سطح حوزه ها مورد بررسی و تصميم گيری قرار 

آنان حق دادن رأی و مطرح کردن نظری به نمايندگی " نماينده ِی"نگرفته باشد، 
ده و حوزه خود ندارد و بايد موضوع را برای بررسی و تصميم گيری به حوزه بر

هنگاميکه روند تصميم گيری دمکراتيک در حوزه های محلی طی شد، آنرا به 
  .شورای مرکزی منتقل کرده و بر همان مبنا رأی دهد

اينجا دوباره نخبه گرايان بورژوا انتقاد می کنند که اين رونِد تصميم گيری بسيار 
ر پاسخ از د. ُکند بوده و پاسخگوِی سرعت روند جرياناِت امروزی را نمی دهد

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چه چيزی تعيين کننده ِی : آنها سوأل می کنيم
سرعت جرياناِت امروزی است؟ و خود پاسخ می دهيم که سرعت حرکت 
اجتماعی بعلت نياز سرمايه برای گردش سريعتر به منظور سرعت بخشيدن به 

 ايجاد برابری و تأمين نياز انباشت سرمايه بوده و برای کشوری که هدف خود را
منافع طبقه کارگر گذاشته است، نبايد در مقابل چنين نيازی که ارضاء کننده ِی 
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اين چنين مقاومتی در مقابل . منافع بورژوايی است، دمکراسی پرولتری را فدا کند
" دمکراسی"روند خودبخودی حرکت سرمايه داری يک نمونه ِی اتحاد ديالکتيکیِ  

يعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمايه ِی . ولتاريا استپر" ديکتاتوری"و 
بيشتر و گردش سريعتر سرمايه بايد فدای حفظ روابط دمکراتيک پرولتری شود و 

                    !نه بالعکس
به مفهوم " ديکتاتوری پرولتاريا" چنين شرايطی بيانگر آنست که :سوم اينکه   
کومتی تنها زمانی قادر به بقاء است که اوًال يعنی چنين ح. است" دمکراسی فردی"

ديکتاتوری پرولتاريا نه به شکل فردی و گروهی و در جهت منافع اقليت جامعه، 
بلکه در جهت تضمين حق حاکميت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط 

تنها شرط عضويت در واحدهای محلی که قدرت سياسی . کل جامعه اعمال گردد
بنابراين همانطور . ست دارند، زندگی و يا کار در آن محله و يا واحد استرا در د

که در الگوهای تاريخیِ  انجمن ها و شورا ها می بينيم، تمامی مردم، از جمله 
و معموًال اکثريت اين طبقه نيز در تمامی . بورژوازی حق شرکت در آن را دارد

رای بيان و حمايت از منافع خود جوامعی که در آنها چنين الگويی پياده شده است ب
شرکت می کند، تنها بورژواها و مالکين بزرگ بوده اند که در اعتراض به 

آن هم خودشان . حکومت دمکراتيک از شرکت در شوراها خودداری کرده اند
چنين تصميمی گرفته بودند و هيچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگيری از 

کتاتوری پرولتاريا در اينجا به معنی حکومت دي. شرکت شان استفاده نشده است
برای صرفًا کارگران نيست، بلکه به معنای بهره بردن هر فرد جامعه از حق 

هر زمان که در هر جامعه ِی شورايی ای، به . حاکميت و آزادی هاِی مدنی است
هر بهانه ای، چنين اصلی زير پا گذاشته شده، سر آغاز فروپاشی حکومت شوراها 

 به هر حال هر کشوری به :چهارم اينکه                                  .ستبوده ا
خصوص کشوری که در ابتدا بوسيله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمايه جهانی 

اين نيرو . محاصره شده، نياز به نيروی مسلح هميشه آماده برای دفاع از خود دارد
رن ترين زرادخانه و افراد نيز می بايست به باالترين و قدرتمند ترين و مد

متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و يا دشمنانش را از حمله ِی 
اگر در باال . است" نمايندگی"اما، در اينجا نيز بحث بر سر . موفقانه نا اميد سازد

داده شده بود، " نمايندگی"اختيارات قدرت تصميم گيری و اجرا يی و قضاوت به 
پس، اين . داده می شود" نمايندگی"يارات قدرت مسلح و نظامی به در اينجا اخت

نيروی متخصص مرکزی نيز همچون شوراهای مرکزی می بايست عاری از 
چنين حکومتی برای حفظ خود از . هرگونه اختياری سياسی و توان نظامی باشد

تعرض سرمايه جهانی و بورژوازی داخلی بايد بر نيروهای مسلح داوطلب اهالی 
و کادرهای حرفه ای در ارتش مرکزی . مين محالت و حوزه ها تکيه داشته باشده

بدين . تنها نقش آموزش، تجهيز و تربيت اين نيروهای مسلح مردمی بازی کند
ترتيب کذب بودن انتقاد بورژوازی ناسيوناليست که انحالل ارتش حرفه ای و 

اعالم می کند، افشا " یدشمن مل"سلسله مراتبی را برابر با خلع سالح در مقابل 
همانطور که شاهد هستيم آنان چنان نيروهای مسلحی را با چنان . می شود

سازماندهی ای برای حفظ قدرت اقليتی خود و سرکوب آحاد مردم نياز دارند و 
ِ  آنهاست" دشمن ملی"سخن گفتن از                                                                                     .استتاری برای نيت واقعی

" اتحاد جماهير شوروی"باز هم در اينجا با نقطه نظر نخبه گرايانی که به الگوی 
عنصر " و" نماينده"در روسيه وفادار مانده و به حزب طبقه کارگر به بهانه ِی 

بودن طبقه حق می دهند که آزادی شهروندان را مورد تعرض قرار داده و " آگاه
 ارتش مسلح و شوراها کنترل داشته باشد، بر می خوريم که در حقيقت با اين بر
را داده و " حکومت شوراها"به حزب مجوز تشکيل حکومتی موازی با " استدالل"

در واقع حکومتی بر مبناِی حکومت متمرکز ليبرالی را توصيه کرده و در 
ا طفره رفته و حاکميت خوشبينانه ترين شرايط از انتقال تمام قدرت به دست شوراه

البته در طول تاريخ شوراها ديده شده که حکومت، دو . دوگانه را حفظ می کنند
گانه نمانده و هميشه به سرکوب شوراها و ديگر نهادهای دمکراسی مستقيم توده 

در گير ) اپو" (مجلس خلق مردم اوکساکا"هم اکنون در اوکساکا، . ای می انجامد
برای به " حزب انقالب دمکراتيک" نظری و سياسیِ  مقاومت در مقابل تهاجم

انقياد در آوردن خود بوده و در آخرين تصميم گيری هايش، حضور فعاالن هر 
مطالعه ِی يک . حزبی را در مقام های نمايندگی اپو ممنوع اعالم داشته است 

ساختار شورايیِ  زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردهاِی بسياری را از 
اميدواريم که در آينده . حاظ آگاهی نظری ما و نتيجتًا پرولتاريای ايران داشته باشدل

" مجلس خلق اوکساکا"ای نه چندان دور بتوانيم جمعی را برای مطالعه و تحقيق 
شکل داده و از اين طريق به باال بردن سطح آگاهی جنبش چپ انقالبی نسبت به 

  پايان2007 ژوئيه 30دو شنبه  .آلترناتيو حکومت بورژوازی نائل آييم
…………………………………………. 
 به مناسبت هفتمين سالگرد درگذشت احمد شاملو

 کوچه ما تنگ نيست 
 شادمان باش

  و شاهراه  ما!
 !از منظر تمامی آزادی ها می گذرد

 شاعر آزادی ،  به مناسبت هفتمين سالگرد درگذشت احمد شاملو ،! مردم آزاده
ی انسان بزرگواری را پاس بداريم که هستی و شعر  آييم تا خاطره¬گرد هم می

رود، شاعر بزرگی ¬خود را صرف پيکار با وهنی کرد که بر تبار انسان می
که تا واپسين دم حيات هرگز از انديشه ی بهروزی مردم ، آزادی و نبرد با 

 .جهل و سانسور و نابرابری فارغ نبود
     اطالعيه ی کانون نويسندگان ايران 

   عصر٣٠/۶ تا ۵ از ساعت -١٣٨۶ مرداد ٢ –مهر شهر کرج– امامزاده طاهر نگورستا

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

  * ديدگاه *
  "الگوی جنگ سرد با ما مانده  است" 

  .عصر ايدئولوژی ها تمام نشده است
   Wednesday 25 July 2007 -  ١٣٨۶ مرداد ٣چهارشنبه 

                                                  سپيده جديری  : برگردان / فرد هاليدی  . باران   .

  : اشاره .
او از . فرد هاليدی پروفسور درس روابط بين المللی در دانشکده اقتصاد دانشاه لندن است

 بود و در حال New Left Reviewری  عضو شورای سردبي1983 تا 1968سال 
  . استOpenDemocracyحاضر مقاله نويس مجله ی الکترونيکی 

مطالعات زيادي درباره ساختار قدرت در خاورميانه و فرهنگ و دين مردم در اين نقطه 
جنگ سرد، .* است آه حاصل آن نگارش چندين عنوان آتاب است جهان انجام داده

و روابط بين االمللي آشورهاي شرق نيز از ديگر موضوعات هاي آسيا و آفريقا  انقالب
ها سخن گفته است، از جهاني  هاليدي در اين مصاحبه از همه اين. مورد عالقه او هستند

ها و ايدئولوژي گرايي    شدن، اخالق سياسي، جنگ سرد، نظريه برخورد تمدن
  ....هاي خاورميانه حكومت

ی شدن، نظرتان درباره اين سخن چيست آه ما  آقای هاليدی، در مبحث جهان: پستل-
پردازيم؟ به عنوان  مسئول آنچه دولت هايمان انجام می دهند هستيم چون به آنها ماليات می

شهروندان يک سرزمين، نظارت ما بر عملکرد دولت هايمان مسلمًا بيشتر از نظارت ما 
  چه پاسخی داريد؟برای اين استدالل . بر عملکرد دولت های سرزمين های ديگر است

به نظر من اين استدالل بسيار کوته نظرانه است و با بحث انترناسيوناليسم : هاليدی
گناه  اگر حقوق زنان در افغانستان پايمال می شود و افراد غيرنظامی و بی. تناقض دارد

چه توسط اسرائيلی ها و چه توسط فلسطينی ها کشته می شوند، آيا ما، به عنوان 
ان، شهروندان کشورهای امضاء کننده معاهده ی سازمان ملل و به عنوان شهروندان جه

المللی حساس  انسان هايی با وجدان بين المللی که از نظر اخالقی نسبت به مسائل بين
هستند، مسئوليتی چه در حرف و چه در عمل بر دوش نداريم؟ اخالق روی مرز کشورها 

البته اين به معنای آن نيست که ما . اصول اخالقی جهانی هستند. متوقف نمی شود
. مسئوليتمان در قبال جهان را بدون فکر و بدون شنيدن آنچه بايد بشنويم انجام می دهيم

مسئوليت مشترک مردم می تواند کامًال به يک منطقه محدود : اين تناقض غريبی است
ه جوانب، شود و اين مربوط به زمانی است که به جای تعميم دادن منصفانه اصول به هم

  .ا فقط در يک جنبه به کار ببريمآنها ر
شايد از زاويه ديد عملگرايانه بشود گفت که شما بر کشور خودتان بيشتر می توانيد تأثير 

اما من که چندين دهه در خاورميانه کار کرده ام می دانم که اگر شما در . بگذاريد
راموش شده ايد، اين که بدانيد عربستان سعودی يا ايران در زندان باشيد و حس کنيد که ف

افرادی در غرب مسئله شما را مطرح می کنند، به زندانی شدن شما اعتراض می کنند يا 
نامه هايی را در اين زمينه می فرستند که هيچ پاسخی دريافت نمی کند، برای شما معنای 

ی می شوند اين که اين نامه ها دور انداخته می شوند يا فقط بايگان. زيادی خواهد داشت
مردم درباره ی شما . مهم نيست، مهم اين است که مردم شما را فراموش نکرده اند

  .ا فراموش شدن تفاوت زيادی داردصحبت می کنند و اين ب
به نظر من طرح چنين مبحثی يک جور شانه خالی کردن از مسئوليتی محسوب می شود 

در عين حال، . بر دوش ما استکه درباره دانستن آنچه در آن کشورها اتفاق می افتد، 
يعنی ما فقط به عملکرد دولت های . اين می تواند نوعی ناسيوناليسم وارونه هم باشد

اين اصل چه درباره ی هانتينگتون که راست است و چه درباره . خودمان اهميت بدهيم
ناسيوناليسم و ناسيوناليسم وارونه دو روی يک . چامسکی که چپ است، صدق می کند

  .اندسکه 
 حاال که صحبت هانتينگتون به ميان آمد، می شود نظرتان را درباره رساله : پستل -
  ی او بدانم؟ "برخورد تمدن ها"

به نظر من دو فرض بسيار مهم در رساله ی هانتينگتون وجود دارد که شايسته  : هاليدی
آنچه . می کنداست درباره شان بحث شود اما نه به گونه ای که هانتينگتون آنها را مطرح 

او به عنوان بديهی در نظر می گيرد و کامًال در رساله او مرکزيت دارد، قضيه نبرِد 
او در کتاب . الزامی است که علت آن را زندگی ما در دنيايی پر هرج و مرج می داند

وقت زيادی روی اين مبحث نگذاشته " بازسازی نظم جهان"و " برخورد تمدن ها"های 
نقطه ی آغاز او در واقع برخورد تمدن . ين يک اصل بسيار مهم استاست، حال آن که ا

اين فرضيه . ها نيست بلکه اين ايده است که جنگ، روابط بين المللی را تعيين می کند
هايی است که هانتينگتون کتابش را با آن سر  اصلی سياست عملی است و يکی از ستون

من به دنيا به عنوان . قابل اعتراض استحال آن که اين قضيه کامًال . پا نگهداشته است
  .در آن الزامی است نگاه نمی کنمچيزی که نبرد 

قضيه مهم ديگری که در رساله هانتينگتون مطرح می شود اين است که فرهنگ يا تمدن 
 عاملی تعيين کننده يا تأثيرگذار در روابط بين - که امروزه طبيعتًا به معنای مذهب است -

بياييد به تاريخ اروپا در قرن بيستم نگاهی . د جای تحقيق عملی دارداين خو. کشورهاست
مثًال اگر امپراتوری . جنگ های بزرگ جهان جنگ بين فرهنگ ها نبوده است. بيندازيم

 ساله روابط نظامی، سياسی و تجاری بين 400عثمانی را در نظر بگيريم و به تاريخ 
 نگاهی بيندازيم، خواهيم ديد که 1918ر سال اين امپراتوری و اروپا تا پايان اين دوره د

يک پيمان با : امپراتوری جديد با کشورهای مختلف اروپايی پيمان هايی را بسته است
به عبارت ديگر، فرهنگ و مذهب . آلمان؛ يک پيمان با بريتانيا؛ يک پيمان با روسيه

  .اساس سياست خارجی اين امپراتوری قرار نگرفته است
 کشور اسالمی داريم که عضو سازمان 55: د مثال ساده ای بزنم بگذاري: پستل -

  حال آيا فرهنگ در سياست خارجی آنها نقشی دارد؟ .  هم هستندOICکنفرانس اسالمی 
پيش از هر : خب، تا حدودی بله اما در واقع تنها در دو مورد بسيار خاص : هاليدی

به . ر سطح دولت هاچيز، به صورت نوعی همبستگی، چه در سطح ملت ها و چه د
طور مثال می توان به حمايت از مبارزان مسلمان فلسطينی، کشميری، بوسنيايی يا چچنی 

و . بعضی از دولت های مسلمان بعضی اوقات چنين کاری را انجام می دهند. اشاره کرد
در سطح ملت ها نيز همبستگی از نوع همبستگی عاطفی بين عموم مسلمانان به چشم می 

 همبستگی هم اکنون بسيار بيشتر شده است، بسيار بيشتر از ده يا بيست سال اين. خورد
  .اين حال عامل تعيين کننده نيستبا . پيش

قانون ايران حمايت از مسلمانان مبارز سراسر . مثال بارز در اين زمينه ايران است
چچن، اما در مورد . جهان را توصيه می کند و ايران هم از فلسطينی ها حمايت می کند

يا مثًال با اين که آذری ها شيعه هستند، از ارمنی ها در . از روس ها حمايت می کند
پس همبستگی . در کشمير هم از هندی ها دفاع می کند. مقابل آذری ها حمايت می کند

همين امر . فرهنگی يا مذهبی به طور کامل سياست خارجی ايران را تعيين نمی کند
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ظامی در برای آنها روابط تجاری و ن. ن هم صادق استدرباره ديگر کشورهای مسلما
  .اولويت قرار گرفته است

فرهنگ در سياست خارجی کشورهای اسالمی به عنوان شکلی از مشروعيت : مورد دوم
سعودی ها خود را محافظ مکان های مقدس می دانند و ايرانی ها خود را . نيز نقش دارد

. مين هم اينقدر مسئله فلسطين را مطرح می کنندطاليه دار اسالم معرفی می کنند برای ه
اگر . اما اين به آن معنا نيست که اين موضوع تعيين کننده روابط خارجی آنها است

بپرسيم که چرا ايرانی ها دارند به سمت کسب چيزی می روند که دست کم پتانسيلی برای 
اين . م نخواهد داشتتوليد سالح هسته ای محسوب می شود، پاسخ اصًال ارتباطی با اسال

به همين دليل است که . حرکت آنها به روابط خارجی شان مربوط می شود نه به اسالم
پاکستان و اسرائيل هم سالح هسته ای دارند و به همين دليل است که ايران بارها در قرن 

  .فته استگذشته مورد تاخت و تاز قرار گر
نشويم، دقيق تر می توانيم به مسائل نگاه بنابراين اگر درگير کلی گويی های هانتينگتون 

البته بايد در نظر داشت که رساله هانتينگتون در ميان اسالم گرايان و همچنين در . کنيم
                                                                                   .                                                               ميان هندوهای ناسيوناليست و شينتوئيست های راديکال ژاپن بسيار طرفدار دارد

آيا بايد يک انديشمند را مسئول تمام برداشت ها و استفاده هايی که از نظرياتش :  پستل -
  می شود بدانيم؟

که از اما فکر می کنم هانتينگتون خودش اجازه داده . من اين طور فکر نمی کنم : هاليدی
از حادثه يازده سپتامبر به اين طرف . نظرياتش چنين استفاده کامًال غيرمسئوالنه ای شود

در مصاحبه های بسياری شرکت کرده بدون اين که خودش را نقد کند يا حس مسئوليت 
  .للی در گفته هايش به چشم بخورداجتماعی يا بين الم

 که او -است، به تحليل خاورميانه اما من فکر می کنم بحثی که در کتاب او مطرح شده 
حتی به تحليل روابط بين المللی هم بر .  بر نمی گردد-هيچ چيز هم درباره اش نمی داند 

او اين . اين فقط بحثی درباره مردود دانستن برتری نژاد سفيد در آمريکا است. نمی گردد
هم " مدن هابرخورد ت"بحث را در کتاب جديدش بازتر کرده است اما به نظر من در 

  .کامًال روشن بود که بحث او درباره چيست
   پس به نظر شما کتاب های او دو جلد از يک مبحث محسوب می شود؟: پستل -

کتاب اول را " ما کی هستيم؟"کتاب جديد او . بله، دو کتاب او به هم ربط دارد : هاليدی
هم مبحثی " برخورد تمدن ها"البته من از همان ابتدا فهميده بودم که کتاب . تکميل می کند

اما مسئله اين است که او . را درباره چند فرهنگی بودن در آمريکا مطرح کرده است
چند صفحه درباره خاورميانه " برخورد تمدن ها"در . کارش را درست انجام نداده است

او بدين ترتيب . وجود دارد که فقط يک جور شرق گرايی درجه سه محسوب می شود
ث اصلی خارج شده است و از بدترين نظريات برنارد لوئيس در اين کمی از مبح

در کتاب جديدش هم به آمريکای التينی های ساکن اياالت . صفحات استفاده کرده است
 مجله و روزنامه اسپانيايی زبان در اياالت متحده منتشر 455حدود . متحده پرداخته است

او در کتابش تنها . ون اسپانيايی نمی داندمی شود که او يکی از آنها را هم نمی خواند چ
اين يک . بنابراين باز هم کارش را درست انجام نداده است. به چند کليشه تکيه کرده است

در حالی که بايد درباره ی مردم مطالعه . نوع خودشيفتگی آمريکايی محسوب می شود
  .بايد کار را درست انجام داد. تکرد و بعد درباره شان نوش

او يک جوان انگليسی .  همکاران من خيلی خوب به اين موضوع پرداخته استيکی از
اين چرنديات درباره برخورد تمدن «: می گويد. است که درباره ی چين مطالعه می کند

به . ها ديگر چيست؟ ارتباط برقرار کردن با مردم کشورهای ديگر بسيار ساده است
زبان را ياد می .  تاريخ را می خوانيدکتابخانه می رويد، کتاب هايی را می خوانيد،

و بدين ترتيب بر اساس چيزهايی . بعد می رويد و در آن کشورها زندگی می کنيد. گيريد
اين کاری است که بايد انجام بدهيم و از اين » .که ياد گرفته ايد، آنها را درک می کنيد

  .اين ها ما را به هيچ کجا نمی رساند. چرنديات دور بشويم
و جاهای ديگر به اين مبحث پرداخته " اسالم و اسطوره ی مقابله" شما در کتاب  : پستل-

ايد که تمام بحث هايی که در زمينه مطالعات خاورميانه، شرق گرايی و مخالفت با شرق 
 سال گذشته مطرح شده و در يک کالم، مناظره بين برنارد لوئيس و 25 تا 20گرايی در 

  . مصرف گذشته استادوارد سعيد، بحث هايی تاريخ
 لوئيس يک جور -در يک جمله می توانم بگويم که فکر می کنم مناظره سعيد  : هاليدی

.  کشور خاور ميانه بوده است22انحراف از کار تحليل و درگير شدن در مسائل مردم 
.  اندبحث درباره چيزهايی است که ديگران در غرب نوشته. بحث آنها بحث اسلوب است

  .يافت ها استبحث درباره در
من سعيد را از نزديک می شناختم، او تا زمان حمله عراق به کويت دوست من بود و 

من برايش احترام زيادی . لوئيس استاد خودم بوده است. بعد از آن ديگر با من حرف نزد
هنوز هم فکر می کنم آثار خوبش واقعًا بسيار خوبند، همان طور که آثار ادبی . قائل بودم
به طور مثال، آنها . اما مناظره آنها زيان آور است. هم بسيار ارزشمند می دانمسعيد را 

تحليلی را درباره ی ظهور ناسيوناليسم عربی يا درباره سيستم حکومتی خلفای عباسی يا 
نقش قانون در تعريف شيعيان از سياست يا نقش قوميت گرايی در خاور ميانه امروزی 

چ يک از اين دو واقعًا چيزی درباره آنچه در جوامع تا مدت ها هي. ارائه نمی دهند
آنها درباره مسائل متافيزيکی می نوشتند که البته کم . خاورميانه اتفاق می افتاد ننوشت

اهميت نيست، اما بعضی از اين مسائل متافيزيکی بايد در کرسی های فلسفه مطرح می 
ايد افرادی درباره شان به بحث منظورم اين است که اين ها مسائل مهمی هستند و ب. شدند

اما اين ها به کار . می پرداختند که به طور حرفه ای از اين بحث سررشته دارند
البته به مطالعات خاور ميانه ربط دارد اما ما نبايد . مطالعات خاور ميانه نمی آيد

به نظر من آنها مناظره را دو قطبی کرده بودند و آن را به سؤاالت . درگيرش شويم
بدين ترتيب مطالعات . نه سؤاالت بی ارزش بلکه سؤاالت انحرافی. نحرافی کشانده بودندا

 سال تمام به جای اين که به تحليل جوامع خاور ميانه اختصاص يابد، 25خاور ميانه 
شما . مطالعات خاور ميانه منحصر به آمريکا نمی شود. نظر به نقطه اشتباهی داشته است

د کی هستيد؟ پژوهشگران بسياری در اروپا به مطالعه ی خاور آمريکايی ها فکر می کني
  .ميانه می پردازند و به دام شرق گرايی يا مخالفت با شرق گرايی هم نمی افتند

 شما معتقديد که به رغم پايان يافتن جنگ سرد، الگوی جنگ سرد با ما مانده : پستل -
  . غال بيندازيماست و االن زمان آن فرا رسيده که گذشته را در سطل آش

 زمان زيادی را صرف تحليل جنگ سرد، 1980 و 1970من در دهه های  : هاليدی
مسابقات توليد سالح، تأثير آنها بر جهان سوم، جنگ های کشورهای جهان سوم و اين 

 وقتم 1990 آمدند و من در دهه 1991 تا 1989آن وقت سال های . جور چيزها کردم
يسم و داليل آن کردم و سعی کردم نشان دهم که نظريه ی را صرف تحليل فروپاشی کمون

من درباره روابط بين المللی و تغييرات اجتماعی بهتر از تئوری های آکادميک و سياسی 
مثًال نظريه پردازان رقيب من در جناح . مشابه اش می تواند اين موضوع را شرح دهد

اده است و اين تحليل زيبايی چپ معتقد بودند که اين اتفاق به خاطر جنبش صلح روی د
سعی داشتم فروپاشی . تأکيد من بر اهميت تاريخی پايان يافتن جنگ سرد بود. بود

سعی داشتم علت اين را که فکر می کردم اين رويداد، يک نقطه . کمونيسم را تشريح کنم

ی عطف تاريخی است و به اندازه پايان يافتن جنگ اول و دوم جهانی اهميت دارد، شرح 
  .همد

تازه ده سال بعد . اين که ميراث جنگ سرد باقی مانده است: اما از يک چيز غافل بودم
  .بود که به اين نتيجه رسيدم

   و چگونه می شود ميراث جنگ سرد باقی مانده باشد؟: پستل -
مثًال روشی که رامسفلد و دوستانش برای اغراق آميز کردن تهديد عراق به کار  : هاليدی

 جنگ سرد به کار کرار همان روشی بود که در اغراق آميز کردن تهديدبردند درست ت
  . رفته بود

  .اليوت واينبرگر، رامسفلد و چنی را به باطری خوابيده ی اداره فورد تشبيه می کند
از طرف ديگر، در جنبش مخالفان جهانی شدن هم تمام راه . من اين تشبيه را دوست دارم
خيلی خوب است که شما مخالف سرمايه داری . ختم می شودها به انتقاد از سرمايه داری 

هستيد اما تحت چه نامی؟ مگر تجربه سوسياليسم آن هم از نوع انقالبی اش شکست 
حال آن که . نخورد؟ اين تجربه از روی ضرورت شکست خورد نه به شکل تصادفی

 از کوبا، ستايش. هنوز پتانسيل راديکاليسم در جنبش مخالفان جهانی شدن وجود دارد
ستايش از چه گوارا همچنان ادامه دارد و اين روزها به ستايش از هوگو چاوز تبديل شده 

عدم عالقمندی به انتقاد و آگاهی يافتن درباره . مردم کامًال به گذشته چسبيده اند. است
تاريخ سوسياليسم و تاريخ انترناسيوناليسم در ميان مخالفان جهانی شدن به چشم می 

  .خورد
  .ين ترتيب من دريافتم که جنگ سرد همچنان انديشه ما را تسخير کرده استبد
  هنوز خودتان را سوسياليست می ناميد؟:  پستل -

من عقايد مشترک زيادی با . نه، چون فکر می کنم ايجاد سوء تفاهم می کند : هاليدی
اشت انجام با بيشتر آنچه سوسياليسم سعی د. بيشتر منتقدان راديکال سرمايه داری دارم

اما نمی توانم با . دهد، از برنامه ريزی های اجتماعی اش گرفته تا ترويج برابری موافقم
استبدادطلبی و گرايشات بيهوده ای که در دهه های اخير به معنای سوسياليسم بوده است، 

نمی توان سرمايه داری را تحت نام جانشين راديکالی تقبيح کرد بدون در . موافق باشم
نمی توان حقوق را . فتن اين که پيامد آزمودن اين جانشين راديکال چه خواهد بودنظر گر

می به عنوان يک پديده امپرياليستی تقبيح کرد بدون پرسيدن اين که خب، دنيا بدون مفهو
  به نام حقوق چه شکلی می شود؟

: گفتيد کمونيسم فرو پاشيد و شما 1991در سال . من هم به اندازه ديگران به تله افتادم
اما بر سر جناح چپ چه . بسياری چيزها تغيير کرده است. خب، اين دنيای جديدی است

 از خواب بيدار شدند و 1999آمد؟ آنها مانند ريپ وان وينکل در حول و هوش سال 
ا آنه.  سال پيش گفته شده بود100 يا 50 يا 20شروع کردند به گفتن همان چيزهايی که 

  .ختنداز گذشته شان چيزی نيامو
اما تعريف ! من کشته انترناسيوناليسم هستم. انترناسيوناليسم ايده فوق العاده ای است

مائو و کاسترو هم . استالين از انترناسيوناليسم، وفاداری بی چون و چرا به شوروی است
  .از انترناسيوناليسم برای شيره ماليدن به سر مردم استفاده کردند

 –ماند؟ اگر تاريخ مصرف مدل انقالبی مارکسيست پس چه راهی باقی می :  پستل -
لنينيست گذشته است و مدل جهان سوم گرايی يا به عبارت ديگر جنبش مخالفان جهانی 
شدن هم آن طور که شما می گوييد، جوابگو نيست، چه راهی باقی می ماند؟ آيا تفکر 

ل های ديگری سوسيال دمکراتيک تنها راهی است که برای ما باقی مانده است؟ چه مد
  برای جهان سوم امروزی وجود دارد؟

. نمی توانيم به جهان به عنوان مکانی نگاه کنيم که فقط می توان آن را اداره کرد: هاليدی
ما ديگر عصر ايدئولوژی ها و آرمانشهرها را پشت «: من از اين متنفرم که مردم بگويند

مردم هنوز رؤيای دنيای ! خدا را شکر، هنوز اين طور نشده است» .سر گذاشته ايم
مردم دنيای متفاوتی را برای خودشان و خانواده شان . متفاوتی را در سر می پرورانند

. برای همين است که تحت بدترين شرايط ممکن تن به مهاجرت می دهند. می خواهند
برای همين است که در لندن و نيويورک به کارهای سياه روی می آورند تا پولش را 

برای همين است که به القاعده می پيوندند و از آن حمايت . واده شان بفرستندبرای خان
ما در دنيايی که روز به روز از عدالت دورتر می شود . بايد اين را بدانيم. می کنند

اين به . از سوی ديگر، ما مجبوريم سياستی واقع گرايانه را به کار ببريم. زندگی می کنيم
 تمايزی را که گری رانسيمن، جامعه شناس انگليسی بين من. معنای راحت طلبی نيست

او می گويد ما بايد به دنبال . غيرمحتمل و غيرممکن قائل می شود بسيار می پسندم
آموزش ابتدايی در سطح جهان . تغييرات غيرمحتمل باشيم نه تغييرات غيرممکن

 زن در زندگی برانداختن تمام معيارهای تفاوت بين مرد و. غيرمحتمل اما ممکن است
از ميان . اما داشتن يک دنيای يکسان ممکن نيست. اجتماعی در جوامع ما ممکن است

   .برداشتن کشورها ممکن نيست
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  * پيوندها* 

  ايميل روابط عمومی سازمان
public@rahekargar.net  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
 شماره فاکس سازمان

43455804-1-33  
  سايت راه کارگر

www.rahekargar.net  
  سايت راديو برابری

www.radiobarabari.net  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com 
 نشر بيدار

www.nashrebidar.com  
 نشريه انگليسی ايران بولتن

www.iran-bulletin.org 
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   .بيانگر مواضع سازمان نيستند
  


