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 اعالميه کميته مرکزی سازمان
 ١٣٥٧به مناسبت سالگرد انقالب 

 سی سال پس از انقالب بهمن

  
سی سال پيش، مردم ايران در يکی از توده ای ترين انقالبات قرن 

نفرت . م جهان، پرونده حکومت سلطنتی را در هم پيچيدندبيست
گسترده ی مردم از استبداد سلطنتی که در اتحادی مستحکم با 
امپرياليسم آمريکا بر کشور حکومت می کرد، حول شعار محوری 

شورش توده .تمام گروه های مردم را متحد  کرده بود" مرگ بر شاه"
ه تمامی جامعه؛ کارگران، ای عليه سلطنت، آن چنان گسترده بود ک

زحمتکشان، زنان، خلق های تحت ستم، دانشجويان، روشنفکران ، 
اين شورش توده ای . هنرمندان و روحانيون را در بر گرفته بود

وسيع، بيش از هر چيز بيان نفرت از شاهی بود که ديگران را حشره 
" به حساب می آورد و همه چيز را حول خواست ها و اميال 

" مرگ بر شاه"شعار . سازمان داده بود"  شاه شاهاناعلحضرت
بيانگر نفرت از خودکامگی و استبداد رژيمی بود که با ساواک  و 
ديگر ارگان های نظامی و امنيتی اش، حق نفس کشيدن از مردم، 
روشنفکران و مخالفين را گرفته بود و تمامی تشکل های سياسی و 

هم شکسته بود؛ تشکل فرهنگی مستقل و سکوالر و مترقی را در 
های توده ای مردم از جمله اتحاديه ها و نهادهای صنفی غيروابسته 
به خود را بر نمی تابيد؛ اقتصاد کشور را در پيوندی تنگاتنگ با 
اقتصاد امپرياليستی، در راستای منافع غارتگران خارجی و نورچشمی 
های داخلی سازمان داده بود و درآمدهای کشور را صرف خريد 

سليحات گوناگون می کرد؛ مدعی مدرنيزاسيون کشور بود در حالی ت
که اولين شرط مدرنيزاسيون يعنی ايجاد  فضای باز سياسی را زير پا 
گذاشته بود؛ ساختارهای سياسی کشور را بر راستای تحکيم قدرت 
شاه، سازمان داده و هر نوع تکثر سياسی حتی در ميان طرفداران 

حزب "رقابل تحمل ساخته بود و با تشکيل حکومت سلطنتی را نيز غي
هرکس مخالف است پاسپورت بگيرد و " و اعالم اين که " رستاخيز

. وقاحت و خودکامگی را به اوج رسانده بود!" از کشور خارج شود
از اين رو خيزش توده ای مردم عليه سلطنت پهلوی، شورش توده ای 

.  هائی ملموساعماق جامعه بود، انقالبی از درون و برای خواست
بديگر سخن، اين انقالب، برخالف ادعای پاره ای از مخالفين اش و يا 
دارودسته های سلطنت طلب،  محصول  توطئه ی خارجی نبود بلکه 
فرياد اعتراض و طغيان ملتی بود که عليه نظم حاکم شوريده وحق 

  . خود را طلب می کردند
دم برای خربزه مر" و هم چنين برخالف ادعای غاصبان انقالب که 

" نان"و " آزادی" ، انقالب مردم اساسأ انقالبی برای"انقالب نکردند
حضور گسترده گارگران و تهيدستان شهر وروستا در اين انقالب . بود

و وزن باالی اعتصابات کارگری و بويژه اعتصاب پر شکوه صنعت 
نفت که کمر دستگاه حکومت سلطنتی را در هم شکست و ارتش و 

سرکوبش را از کار انداخت، نشان از وزن باالی خواست نيروهای 
تهيدستان شهر و روستا و . های طبقاتی در اين شورش توده ای بود

ارتش گسترده ی بيکاران و بی خانمانان که در نتيجه اقدامات محاسبه 
نشده ی اقتصادی  حکومت پهلوی تحت عنوان مدرنيزاسيون، به 

" ه بودند، با فرياد خود، نياز به درون ارتش ميليونی فقرا پرتاب شد

.  و زندگی شايسته ی حرمت انسانی را فرياد می زدند" کار
سردمداران رژيم اسالمی، مدام تکرار می کنند که اين انقالب يک 

در حالی که چه به لحاظ خواست های مردمی و . انقالب اسالمی بود
 اين چه به لحاظ نحوه و ميزان شرکت توده های مردم، نمی توان

اين که بعد ها چه بر سر انقالب . دانست" انقالب اسالمی "انقالب را 
و خواست های آن آمد، ماهيت اصلی انقالب توده ای مردم ايران که 

  در آن بار خواستهای طبقاتی بسيار باال بود، را تغيير نخواهد داد
  

خيزش يک ساله ی مردمی، در طول حرکت؛ در فقدان تشکل های 
 فقدان تشکل های سياسی مردمی و در غياب گروه های توده ای؛ در

سازمان يافته روشنفکران، در چنبره ی شبکه ی گسترده روحانيت 
شبکه ی گسترده ای که در جريان سرکوب تمامی . معترض گرفتار آمد

مظاهر ترقی و آگاهی، حق حيات يافته بود و از سوی دستگاه سرکوب 
سوار شدن روحانيت بر . ه بودرژيم شاهی نيز تحمل و گاه تقويت شد

موج حرکت مردمی، نيز، محصول اقدامات جنايتکارانه رژيم سلطنتی 
است که حق نفس کشيدن را از همه  روشنفکران، انديشمندان، فعالين 
سياسی چپ، ملی و ليبرال گرفته بود و تنها وتنها به دستگاه 

ز از پاره روشن است که روحانيت ني. روحانيت امکان فعاليت داده بود
اما رابطه  دستگاه  . ای اقدامات حکومت پهلوی جريحه دار شده بود

روحانيت و دستگاه سلطنت به گونه ای بود که هر دو، مرزهای 
ارتباطی خود را حفظ کرده و بيش از حد معينی با هم درگير نمی 

اين ارتباط دو طرفه، فضائی برای دستگاه روحانيت و شبکه . شدند
هم آورده بود تا در عدم حضور هر نوع تشکل و های مذهبی فرا

سازمان سياسی دمکراتيک، ملی و سکوالر، تارهای عنکبوتی شبکه 
در واقع در جريان انقالب يک ساله . ی خود را در همه جا بگستراند

ی مردمی، دستگاه روحانيت با شبکه های سراسری و گسترده خود 
وروح اهللا خمينی به توانست بر موج حرکت های توده ای سوار شود 

عنوان دشمن آشتی ناپذير شاه را در چشم مردم، به عنوان رهبر 
 بهمن ٢٢از اين رو در اوج انقالب، وقتی قيام . انقالب جا بياندازد

طومار سلطنت را در هم پيچيد، انقالب از درون در هم شکست و 
تحجری عقب مانده تر و خشن تر و ارتجاعی تر را بر خود حاکم 

 بديگر سخن، حکومت اسالمی نه نتيجه پيروزی انقالب .ساخت
 .مردمی ايران، بلکه در نتيجه شکست آن از درون به قدرت رسيد

به قدرت رسيدن روحانيت، در ابتدای انقالب بهمن، به معنای تثبيت 
اگر سازمان ها و جريانات سياسی . آن در همان سال های اوليه نبود
قابل روحانيت تحجرگرا تشکيل می آن دوران، بلوک گسترده ای در م

دادند و روی خواست های ملموس و واقعی مردم انگشت می 
. گذاشتند، امکان پيشروی روحانيت، چنين شتابان مقدور نمی شد

اشتباهات سازمان فدائی که قدرتمندترين و بزرگترين نيروی چپ 
. خاورميانه  بود، در پا گرفتن قدرت روحانيت نقش زيادی داشت

ن اين نيروی توده ای چپ که از نفوذ گسترده ای در ميان کشاند
کارگران، زحمتکشان، خلق های تحت ستم ، جوانان؛ زنان و 
روشنفکران برخوردار بود به سوی سياست های آشتی طلبانه حزب 
. توده و سپس آستان بوسی خمينی، کمر جنبش چپ را در هم شکست

 چپ هم به دليل فرقه در اين  ميان سازمان ها و تشکل های کوچکتر
گرائی، نقش مفيدی برای جلوگيری از اين سقوط دردناک بزرگترين 

سازمان مجاهدين خلق هم که يکی از . نيروی چپ بازی نکردند
قدرتمندترين و سازمان يافته ترين نيروهای مذهبی غيررژيمی بود و 
در ميان بخش وسيعی از جامعه نفوذ معنوی گسترده ای داشت، با در 

جنگ " گرفتن سياست ماجراجويانه و بشدت خطرناک پيش
، هم، راه را برای ايجاد بلوکی توده ای عليه تعرض "مسلحانه

به روحانيت داد تا تعرض " خدادادی"روحانيت بست وهم بهانه ای 
. ددمنشانه  خود عليه دست آوردهای انقالب را موجه جلوه دهد

ير مذهبی آن زمان بسياری از نيروهای ملی گرا اعم از مذهبی و غ
نيز به جای سازمان دادن مقاومت در برابر تعرض ارتجاعی 
روحانيت، به دامان اين رژيم پناه بردند و راه تثبيت آن را هموار 

و درست در شرايطی که نيروهای داخلی، در سازماندهی . کردند
مقاومت توده ای در برابر پيشروی يک نيروی ارتجاعی و خطرناک، 

ار کرده بودند، تعرض قدرت های خارجی که با تحريک بازی را واگذ
برکت "عراق صدام حسين،  جنگ را بر ايران تحميل کردند، 

را تقديم رژيم واپسگرای اسالمی کردند که  هر نوع " خدادادی
مقاومتی را به نام مخالفت با جنگ عليه حمله  خارجی،  در هم بشکند 

  خود می خواهد ، و تمامی ساختارهای حکومتی را، آن طور که
 .  سازمان دهد
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حکومت اسالمی برآمده از انقالب، برای به خانه فرستادن مردمی که 
قيام کرده بودند، سی سال است که با تمامی امکانات سرکوبگرانه 
اش، يعنی با دستگاه استبداد سلطنتی به ارث رسيده و تکامل داده 

وشه  دنيا بدست شده، و افزودن تجارب سرکوبگرانه ای که از چهارگ
آورده و با خشونت و قساوتی که از قبايل عشريتی قرون وسطی 

سرکوب آزادی های مدنی . انتظار می رود، به جان مردم افتاده است
را گسترده تر کرده است؛ با سازماندهی کشتار و تمام کش کردن دهه 

 ، با ٦٧ ، بويژه  قتل عام زندانيان سياسی بی دفاع در تابستان ٦٠
 ، با ترور مخالفين در سراسر جهان، و ٧٠های زنجيره ای دهه قتل

 تحت عناوين مختلف امنيتی و يا منکراتی ٨٠اعدام های وسيع  دهه 
بويژه در بلوچستان، خوزستان و کردستان، تالش کرده است سکوت 

با سرکوب مدام حرکت های . گورستانی را بر کشور حاکم سازد
 های تحت ستم، تالش کرده است تا کارگری، دانشجويی، زنان و مليت

طلب آزادی و مبارزه برای بدست آوردن حقوق حقه خود را ناممکن 
و سران  " آقازاده ها" چنگال نورچشمی های روحانيت و . سازد

سپاه، بسيج و ديگر نهادهای نظامی وامنيتی بر ارکان اقتصاد کشور،  
و چپاول و به گونه ای سازمان داده شده است که تمرکز اقتصادی 

. غارت زمان شاه در مقابل آن، کوچک و کم اهميت به  نظر می آيد
اقتصاد کشور را به جائی رسانده که حتی پرداخت به موقع  حقوق 
. کارگران و مزد و حقوق بگيران به معضلی اجتماعی تبديل شده است

با در پيش گرفتن سياست تعديل اقتصادی، به اخراج گسترده کارگران 
و قراردادهای موقت را جايگزين استخدام رسمی کرده و پرداخته 

. کارگران قراردادی را به نيروی اصلی کار و زحمت مبدل ساخته است
در نتيجه سياست های اقتصادی، در دوران سی ساله حکومت 
اسالمی، فاصله طبقاتی در کشور به نحو چشم گيری افزايش يافته 

ر خط فقر فرستاده شده بخش وسيعی از توده های مردم به زي. است
آن هم در کشوری که بر دريای نفت و گاز و ديگر منابع طبيعی . اند

رژيم اسالمی برآمده از انقالب شکست خورده ی .  قرار گرفته است
مردمی، نه تنها آزادی و جمهوريت را برای مردم به ارمغان نياورده، 

 را نشانده بلکه به جای استبداد سلطنتی، استبداد واليت مطلقه فقيه
است که مردم کشور را صغير می داند و برای خود، نمايندگی خدا بر 
روی زمين، قائل است و به هيچ نهاد و مرجعی هم حساب پس نمی 

  .دهد
 ، تمامی ٥٧ سال پس از آن انقالب شکوهمند بهمن ٣٠اکنون، 

خواست های اساسی آن انقالب همچنان به قوت خود باقی است و در 
و امروز هم، هم چون سی سال . م، عميق تر شده استعرصه هايی ه

. پيش  ضرورت يک انقالب مردمی، بيش از پيش برجسته شده است
اما اگر انقالب جديد مردم بخواهد به سرنوشت انقالب بهمن دچار 

اساسی ترين درس انقالب . نشود بايد که از آن شکست درس بياموزد
دم، حتی توده ای ترين بهمن اين است که اگرانقالب توده های مر

انقالب نخواهد به کجراهه برود و در نيمه راه، موج سواران ارتجاعی 
داخلی و خارجی آن را در هم بشکنند و در راستای منافع ضد مردمی 
خود سازماندهی کنند، بايد بر تشکل های توده ای از اعماق در پيوند 

و توده های با تشکل های سياسی مدافع منافع کارگران و زحمتکشان 
تنها توده های سازمانيافته و متشکل و آگاه به . مردمی، استوار باشد

منافع و خواست های خود، که در بلوکی طبقاتی گرد آمده باشند، می 
حرکت . توانند استواری و پايداری و پيروزی انقالب را تضمين کنند

 ها، خيزش ها و قيام های خودانگيخته مردمی اگر به حربه تشکيالت
توده ای، مستقل، آگاه و پيشرو مسلح نشود، امکان پيروزی را از 

 . خود سلب کرده است
   

اکنون که جوانه های تشکل های مستقل کارگری، زنان، دانشجويان و 
خلق های تحت ستم، اين جا و آن جا، خواب از چشمان دشمنان مردم 

. ک کنيمربوده است، بايد که با تمام قوا به قوام يافتن اين روند کم
برای کمک به سرنگونی رژيم ضد مردمی اسالمی، و برای کمک به 
گسترش شرايط شکل گيری انقالبی ديگر که منافع توده های مردم را 
تامين کند، بايد که به سازمانيابی توده ای در همه ابعاد آن همت 

 .گماشت
  پيروز باد انقالب مردم ايران

 !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی
                     )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران

  ١٣٨٧بهمن 

…………………………………… 

 !يادآوری ضروری يک

  
جنبش کارگری ايران طی ماه های گذشته گام های مهمی در جهت سازمان 
يابی و ايجاد تشکل های مستقل کارگری برداشته است به گونه ای که 

ه وحشت انداخته و با دست پاچگی تمام به تکاپو رژيم اسالمی را ب
خانه "سران نظام و تشکل های شبه کارگری حکومتی . واداشته است

به نيکی می دانند ؛ ..." کارگر، شوراهای اسالمی کار، حزب اسالمی کارو
تشکل يابی مستقل کارگران وسراسری شدن آن ها، تمامی بنيان ها وبساط 

تشکالتی که به همت خود کارگران و با . هد دادپهن شده آنانرا برباد خوا
تالش و ايستادگی دليرانه توده های کارگر و خانواده های فداکار و 
قهرمان آنان شکل گرفته، قدم به قدم با درس گرفتن از تجربيات گذشته به 

از همين رو رژيم اسالمی در تالش است که با دستگيری . پيش می روند
نبش و صدور احکام سنگين برای آنان، جلوی فعاالن و پيشروان اين ج

پای گرفتن و سراسری شدن آن را بگيرد و هزينه های اين مبارزه را 
برای فعاالن کارگری هر چه بيشتر افزايش دهد، غافل از آن که کارگران و 

  . زحمتکشان چيزی جز زنجيرهای شان برای از دست دادن ندارند
ت تشکيل، تقويت، سازمان دهی به جرات می توان گفت که تالش در جه

وگسترش تشکل های اتحاديه ای و سنديکايی در ايران، برخالف تشکل 
های مشابه در کشورهای سرمايه داری پيشرفته که نهادينه شده اند، خود 
عملی انقالبی و جسورانه است چرا که، نه تنها با مبارزه برای کسب 

ما سرمايه و عطش سيری حقوق پايمال شده کار در برابر سرمايه، مستقي
به مدرسه ای در  ناپذير آن برای کسب سود را به چالش می کشد، نه تنها

خدمت به آموزش انقالبی پرولتاريا و خودسازمان دهی و خود گردانی 
انقالبی آن بدل می گردد، و نه تنها به ديگر زحمتکشان و مزدبگيران راه 

قيما با استبداد رژيم در مبارزه اصولی و پيگير را می آموزد، بلکه مست
می افتد، شجاعانه با دستگاه های سرکوب آن درگير می شود و قاطعانه 
در برابر تماميت رژيم و تمام جناح های آن و تمام تشکالت به اصطالح 
کارگری اما پوشالی ساخته دست رژيم اسالمی و مزدوران آن ايستادگی 

  . کرده و به پيش می رود
در جهت اتحاد عمل در ميان کليه فعالين کارگری، در چنين شرايطی تالش 

تالش برای کشف و تاکيد بر نقاط مشترک در عين مشخص کردن اختالف 
نظرها، بدون شک نقش مهمی در حفظ و تقويت دستاوردهای اين جنبش 

در اين راستا و برای پا ندادن به تفرقه های بی مورد، . ايفا خواهد کرد
... هايی نظيرآنارشيست، ليبرال، رفرميست وشايد بتوان از کنار برچسب 

با تامل عبور کرد وشايد بتوان کسانی را که هنوز تنوع نظرات و 
پلوراليسم را برنمی تابند و به سانسور نظر ديگران يا عدم درج پاسخ 
آنان بدون ارائه دليل محکم دست می زنند، با اين اميد که پيشروی جنبش 

زمينه های رفع اين گونه تنگ نظری ها کارگری و عروج نهايی آن خود 
را فراهم می آورد، به ديده اغماض نگريست، اما مطمئنًا نمی توان و 
نبايد شيوه هايی را که در آن بدون ارائه سند و مدرک قابل اعتماد ، 
ديگران را صرفا به دليل اختالف نظر، عامل امپرياليسم يا همسو با 

  .ی می کنند، تحمل کردوزارت اطالعات جمهوری اسالمی معرف
ما براين باوريم که چپ ها اگر نمی توانند کمک موثری به گسترش و 
سازمان يابی جنبش کارگری بنمايند، دست کم بايد از آلوده کردن محيط 

  . بپرهيزند
ما ضمن تاييد لزوم هوشياری امنيتی و رعايت خط قرمزها در عرصه 

ا اين شيوه های نادرست اتحاد عمل، فعالين کارگری را به مرزبندی ب
  )راه کارگر(روابط عمومی سازمان کارگران انقالبی ايران .دعوت می کنيم

  ٢٠٠٩ فوريه-١٣٧٨بهمن 
…………………………………… 



 4

 ب بهمندر کالس درس انقال
 هادی ستار زاده

.  پرهزينه ، با افت و خيز  .  گذشت57سی سال از انقالب بهمن 
زمينه های  شکست از قبل، در .  شکست از دورن نماد بزرگ آن بود

. حيات زنده سياسی و اقتصادی محيط مساعدش  ، در هم تنيده شده بود
جائی قبل از رو نمائی به زندگی در دورن تار پود حرکت ها و جاب

طبقاتی به رشد جان سختانه ، اما آرام خود به مانند جوی زير يخ 
نماد های فرهنگی در جلو .  جريان داشت تا به افتاب برسد عينی شود

و حمله ها بر . صحنه جنگی بی امانی را از خود به نمايش می گذاشتند
ادبيات اعتراض در اشکال گوناگون . جنبه های فرهنگی عيان تر بود 

خام انديشی و جدی نگرفتن حريف ودر . امررا بخوبی بيان می کرد،اين 
جا زدن ذهنيت روشنفکران و مبارزين در پوسته انديشه های بيش 
ساخته و تجربه شده و عدم اگاهی  نسبت  به آن چه شکل ميگرفت، 
  .سبب نوعی غافلگيری گرديد، سرانجام به سردر گمی خود را بيان نمود

نی، درکی از بيان تئوری های خارج از ديد  مردم توهم زده، هيجا
 بزرگتر از آن بود که محفل 57جنبش .نزديک بين و قابل لمس  نداشتند

  .های کوچک توانائی هدايت ويا کنترل آنرا داشته باشند
استبداد شاهی، با بلند پروازی های جاه طلبانه اش، بدون حضور عينی 

انواده در خدمت بر مردم در خدمت حوزه ای کوچکی از  افراد و خ
اين بلند پرواز ها، تناقضی رادر . نشسته بر سفره اين خوان گستره بود

ساختار های اجتماعی بوجود آورده بود ، که در نتيجه آن قادر نبود 
و . نيروهای آزاد شده را در ساختارهای برنامه ريزی شده سازمان دهد

که آماده . شدندنيروهای کار رها شده و زائد به حاشيه نشينی رانده 
برای هرگونه شورش و پذيرش گسترش تخيل که  فالکت اورا بازنمائی 

  .کند
و شيوه های سنتی . سرمايه در مقدمه خواهان تصرف بازار است

اين خصلت سرمايه جبرا برای حيات پايدار . قربانی اين گشايش است
خوددر شيوه های سنتی  چون قعله کوبی عمل خواهد کرد و و اين 

  در مقابل طيف وسيعی قرار می گيرد، سبب ايجاد واکنش خصلت
" باز نمائی"از اين روکه  اين واکنش  نيازمند . اعتراضی می گردد

و به  تلقی تخيلی يعنی ائدئولوژی پناه می برد . شرايط هستی اش است
تا رابطه ای با هستی اجتماعی شان برقرار سازد و آنچه انقالب بهمن .،

ايط واقعی هستی  توده عظيم مردم نبود ، بلکه فراتر باز نمائی کرد شر
ز آن تالشی بود برای رابطه با هستی اجتماعی شورش گران بر عليه 

اين . اين امکانی بود  که ايدئولوژی اسالمی در اختيارگرفت . شاه
خاطره ای .  نزديک ترين رابطه گيری بود به حافظه تاريخی  توده ای

ی از ستم ، در واقع  سهم خواهی روحانيت قرن ها برای آزادی و رهائ
شعله که در گرفت و . از حکومت ها و مدعی در  قدرت اجتماعی

و روحانيت همه رقبای بی جان . همزمان به دامنه  توهمات  دامن زد
  .خود را به زمين زد و رهبری جنبش را عمال به دست گرفت
 حرکت در آمده فرو ريزی استبداد با سرعت در ميان توهم توده مردم به

سمت گيری توده ای را "  چو ديو رود ، فرشته بر آيد"خود را در شعار 
خواست عمومی يعنی امر سلبی حرکت .به سمت روحانيت چرخاند

اجتماعی را به خوبی نشان داد، اما وجه اثباتی انقالب بهمن نه تنها 
فرصت پااليش نيافت حتی از قبل توسط روحانيت خفه شد و  سر انجام 

  .بيرون آورده شد" جمهوری اسالمی"از استين روحانيت 
رهبران .  شکست انقالب جبنبه های مثبت و منفی  در بر داشت

جمهوری اسالمی با تکيه زدن بر بينش عاميانه و فرصت طلبانه به 
هدف  تاريخی خود بر باز نمائی  حرکت اجتماعی مردم دست 

مهرتائيد " الم قيام کردنداين مردم برای اس" وروحاينت با  شعار .يافت
و . ايدئولوژی خود را در انظباق با بازنمايی توهمات توده پيوند زدند

که نشانه " هر چه داريم از اين اسالم است" پيروزيش رادر شعار
  .موفقيت روحانيت در تصرف قدرت سياسی بود

  شعارهای  انقالبی نما و ضد امپرياليستی  چنان خود را به احساس 
زديک کرد که حتی  نيروی های چپ محدود شده در  مبارزه عمومی ن

ضدامپرياليستی را به شک و ترديد انداخت و باور مندان به اين  وارنه 
انقالب . نگری  ،زمينه های پراکنده سازی و سرکوب آنها فراهم نمود

فرصتی که .بهمن فرصتی بزرگ بود  برای بيشرفت آزادی، که سوخت 
  . ريخ نزديک بهم صورت می گيردتکرار آن بندرت در تا

خمينی توانست  با استداالل های چون ، اينکه هر آنچه دير پاست و 
شمار پيروان آن زياد است، و تجربه تاريخی، و نابکار آمدی نظامهای 
مسلط بر جهان و آسمانی بودن نتيجه گيری کند که حرف ما، نظر ما، 

زاده اين " لمهوحدت ک" حقيقی است خوب است، درست است موضوع 

و انقالب  از جلو رفتن و عميق شدن مبارزه مستقل . تفکر بنياد گراست
خظا بود که  ، لرزش ها  و تنش ها در استانه مرگ  . طبقاتی باز ايستاد

  .رادر مقوالتی مانند تداوم انقالب و اعتالء انقالبی تعبير شد
و . خمينی توانست بنام جمهوری اسالمی قدرت سياسی راتصرف کند

و با امکانی که در .حکومت واپسگرا، مدار ستيز را سامان دهد
و با ساز . اختيارش قرار گرفت به  باز توليد نيروی مناسب دست زد

در سايه جنگ ارتجاعی و دادن شعار های . برگ دولتی ايدئولوژيک
صحنه را خالی از .ميهن پرستانه در تثبيت حکومتش ياری رساند

و جوهره يک حکومت سرکوب گر و .انی کندبازيگران واقعی کارگرد
و نبايد فراموش کرد توافق . ميان تهی  را در جهان سياست وارد سازد 

  .جهانی سرمايه ناچارا هم حامی ضمنی او بود
جنبه های اين شکست بسيار است که می توان در کوتاه سخن به 

  .شاخص ترين آنها اشاره ای مختصر کرد
می ذهنيت جريان های فعال جذب خود  قدرت سياسی و تصرف آن تما

کرد، که ريشه ای تاريخی از ايده ها دولت و قدرت سرکوب در برابر 
موضوعی اتوپيائی،کارکردی هدفمند که جريان . سرکوب شاهی بود

و  تصرف قدرت  به محوری اساسی وتعيين . مبارزه هيبنتيز کرده بود
به نقد .  ر هم شکستکه در بر خورد با واقعيت د. کننده مبدل شده  بود

فاصله گيری . کشيده شد،و رابطه قدرت و سرکوب شفاف تر ديده  شد
از قدرت کالسيک  و امکان دادن به باز تعريف قدرت سياسی و قدرت 

قدرت . واقعی مردم در حيات سياسی  جامعه جای واقعی خود در می يابد
 ندارد بدون نقش تعيين کننده دخالتگری مردم ديکتاتوری است و فرقی

بنام کی و چه کسی ؟   قدرت سياسی نمايش گر مشارکت مستقيم گروه 
الزمه آن وجود نهادی قدرت مردمی است که . های اجتماعی می باشد 

مشارکت . دولت سياسی را به واقع مورد بازديد هر روزه قرار می دهد
در نتيجه  آگاهی طبقاتی وحاصل  کار صورانه  برای ارتباط واقعی با 

   اجتماعی  است هستی
شکست انقالب ياد اوری اين نکته است ، در ميدان های بزرگ بايستی 

در حوزه . قاعده بازی را دانست و اين ميدان در سياست و اقتصاد است
سياست نحوه مشارکت عمومی و رسميت داشتن نهاد مدنی و و آزادی 

ژی  و و اين ماحصل رهائی انسان از ايدئولو. های بی قيد و حصر است 
و خودرهائی بدين نحو می توان به حقيقت . و عدم نياز به تائيد گر است

و اين آزدی بدست نمی آيد تا ما رابطه مالکيت و حد .نزديک تر ديد
ديوار زندانی برای که انسان در آن احساس نياز می کند که برده  

  .سيستم دولتی باشد
ه دولتی نيست ،   سوسياليسم بهشت گونه و تنبل خانه ای  و سربازخان

اين تعريف نه بر محور . و انسان تنها در تفاوت ها تعريف می شود
  مالکيت و نه ايمان دولتی بلکه بنياد آن بر خالقيت های آزادنه است 

ديگر اينکه نگريستن و زاويه ديد به انسان با همه تفاوت های طبقاتی 
و شخصيتی و جنسيتی و فرهنگی است که هر عنوانی از اينها 
عملکردی واقعی  ودر حوزه ويژه خود نقشی محوری وتعيين کننده 

برانگيختگی گروهی را مقدس و گروه ديگری شيطانی نمی .  دارند
سازد تفکيک اينکه هر که به ما ايمان ندارد ، بايستی وجودش انکار 

اين شمت و سوء خواست ها که به .  و آنکه با ماست مدال بگيرد. شود
يت می بخشد،و پايه انسانی بودن بر خود دارد می امراثبات بيشرفت هو

بپذيريم انقالبی ترين طبقه هم .تواند تکيه گاه تعريف نيروی انقالبی باشد
همچنان طبقه کارگر در . امکان غلتيدن به دامن تفکر ارتجاعی دارد 

. اکثريت مقدماتی و بعداز انقالب در برابر واقعيت طبقاتی خود ايستادند
 توهماتی که ساز برک روحانيت سازمان داده بود می آنها در ميدان

و گفتارهای  واقعی را به امر خيالی آنها حمله می کرد، واکنش .زيستند
منفی را  در مقابل نيروی های انقالبی به خوبی برجسته می 

سالحی که در سرکوب نيرو های سياسی نقش برجسته ارتجاعی .گرديد
  .را بازی کرد

اورا متوجه جهانی ديگر و .  خود قرار دادشکست ،نقد چپ را هدف
و . تالش دارد از انتزاع نگری خود را خارج سازد. صداهای ديگرکرد

اين را از اهميت دادن به اشکال و تنوع امر مبازره و خواستهای دورنی 
و هسته ای و طبقاتی وپيوند دورنی آنها با يکديگر و رشد از پائين و 

و شکست اتوتيوره فرماندهی از باال به نقش پائين در تعيين سياستها 
  .خوبی نشان می دهد

تحول اجتماعی امری اخالقی نيست بلکه از ميان روابط پيچيده مبارزه 
 اخالقا طبقاتی  شکل می گيرد و انسان آزاد  بر پايه شناخت وظفيه اش،

  . در برابر آن مسئول است
…………………………………… 
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 مجمع جهانی داووس و
!شعار جهان جديد؟  

  تقی روزبه

  
  

يکی . اجالس ساالنه دوفروم بادو رويکرد متضاد برگزارگرديد اخيرا
اد درداووس سويس بود وديگری همايش ازآنها مجمع جهانی اقتص

که دربندربلم "جهانی ديگر"مخالفان نظام سرمايه داری و  طرفداران 
آنچه که اساسا اين دو نشست را .برزيل و درمنطقه آمازون برگزارشد

ازنشست سالهای قبل متمايزمی کرد،برگزاری آنها درشرايطی بود که 
درچنين . استاقتصادجهانی دچاربحران ورکود بی سابقه شده

وضعی،طبعا تالش اصلی نشست داووس معطوف به يافتن راه کارها  و 
توافق حول اقداماتی مشترک برای خروج نظام سرمايه داری ازچنبره 
بحران اقتصادی وپی آمدهای آن بود؛همانگونه که تالش اصلی فروم 
ديگرمی توانست گفتگوحول ابعاد اين بحران وچگونگی فعال 

ختن مبارزه عليه کاپيتاليسم و ساختن جهانی خالی تروهماهنگ ترسا
 ازاستثمارباشد 
  !دوبسترو دورؤيا

  !. می شوند"جهانی تازه"وقتی که سرمايه داران هم مدافع 
رئيس جمهورفرانسه،سارکوزی اخيرااظهارداشت که ازدل بحران، 

باين ترتيب وی ظاهرامی خواهد نشان . زائيده خواهدشد" جهانی نو"
ا به روح زمان وآنچه که درزيرپوست آن می گذرد واقف بدهد که گوي

است وحتا قادربه سبقت گرفتن ازاوباماست  که پيش ازاو به طرح آن 
! به قدرت رسيد" مامی توانيم"و" تغيير"پرداخت و باضرب آهنگ شعار

" جامعه جهانی جديد"دراين گردهم آئی نيز بارها واژه  نظم جديد و يا  
ظاهرا وخامت بزرگترين .ننده گان مطرح گرديددرخالل سخنان شرکت ک

،کارگردانان نظام حاکم 1930بحران اقتصادی نظام سرمايه داری پس از
-برجهان را به اين صرافت انداخته است که ديگر وضعيت کنونی

 قابل دوام نيست وپيش ازآنکه -وضعيت بی مهارسرمايه مالی وبازار
 به فروپاشی نظام موجود دامنه بحران به رکودبيشترويا حتا احيانا

منجرشود،بايد سکان کنترل بحران را با شعارضرورت شکل دادن به 
گرچه درطی ماه های گذشته با کشيده شدن .بدست گرفت" جهان جديد"

آژيرخطردرپی ترکيدن باصطالح حباب بحران مسکن،عمال حالت فوق 
 العاده اعالم شده بود ودولت های بزرگ سرمايه داری نيزبالفاصله

دست بکارشدند و هيچ ترديدی هم درزيرپاگذاشتن اصل مقدس عدم 
مداخله دولت دراموراقتصادی وبازار بخود راه ندادند و وقعی به 
اعتراضات وغرولندهائی که بعضا درپی زيرپاگذاشتن اين حکم مقدس 

حاشا که  عين کافری ! رؤيت بيماری وبه تماشانشستن.برخاست ننهادند
مواقعی واردعمل نشود،پس تکليف ومبنای اگردولت درچنين !است

درهرحال نبايد !وجوديش به مثابه ابزارسيادت طبقاتی چه ميشود؟
فراموش کرد،همانطورکه همواره هم رسم براين بوده است،احترام به 

درشرايطی که اوضاع  " دموکراسی ومراجعه به آراء شهروندان"
انی وخطير درامن وامان است بجای خود محفوظ ،اما درمواقع بحر

ولحظاتی که بقاء بيماردرگروعمل جراحی  است، فرصت را نبايد با 
ابتدابايد عمل نجات راصورت !. پرداختن به اين گونه تشريفات بباد داد

وباين ترتيب .داد،آنگاه نوبت رعايت بقيه تشريفات هم فراخواهد رسيد
مانند هميشه، تصميمات کالن وسرنوشت سازدرتنگ ترين حلقه قدرت 

دورازچشم رأی دهندگان وحتا عليرغم خشم آنان اتخاذمی شود و
ومردمی که بايد بار تصميمات وبارسنگين بحران را بدوش 

آری .بکشند،ازطريق وسائل انحصاری سازنده افکار توجيه خواهند شد
درچنين شرايطی عمل نجات بيماربرهرچيزديگری تقدم مطلق دارد و اين 

به اردوی مقابل "راست،بگذاريد بميرداقتصادسرمايه داری بيما"شعارکه
عقالنيت بورژوازی .و مثال اعتصاب کنندگان  فرانسوی اختصاص دارد

است، بدون فوت وقت و "بيمار"اقتصاد: وشعارآن اما چيزديگری است
رعايت هرگونه تشريفاتی،بهرقيمت وباهمه امکانات موجود به نجاتش 

ون معطلی،عمل نجات همانطورکه از فردای شروع بحران،بد! به شتابيد
بخوانيد غذای الزم برای (،يعنی تزريق بی محابای خون"بيمار"

سيرکردن اشتهای پايان ناپذيرسرمايه که بيهوده  آن را بيماری می 
اين دغدغه که خون چه کسانی اين . به اندام مريض شروع شد) نامند

ام چنين بی محابا ازبدنشان کشيده می شود وبه بشيوه اورژانسی به اند
تزريق می گردد،و اين که چه برسرآن ميليونها وميلياردها "بيمار"

انسان بی رمق و تکيده وزردچهره می آيد مساله بورژوازی نيست 
که بقاء "بيمار"براستی قيمت نجات. واساسا ارزش مطرح کردن ندارد

! ومماتش مشرف برزندگی چندميلياردانسان می باشد،چندتريليون است؟
ودرحقيقت ) چهارهزارميليارددالر( ازچهارتريليونتاکنون رسما بيش

خيلی بيش ازاينها، ازکيسه ماليات برگرفته شده ازشهروندان وبه عنوان 
يارانه وکمک بالعوض به اندام سيری ناپذير اين غول بيمارتزريق شده 

بدون آنکه هنوزنشانه اميدبخشی از بهبودی وکاهش ولع سيری .است
مطلقا !  ای مبالغه دراين تصويروجود دارد؟آيا ذره!.ناپذيرش رؤيت شود

  :بگذاريد به دونمونه  گويا  وهردودرآمريکا اشاره کنيم. نه
خبرتکان دهنده ای  باعکس وتفصيل درجرايد منتشرشد دال :نمونه اول

علت !. ساله اشان را کشتند8تا 1 فرزند 5بر اينکه پدرومادری خود و
کارجديد وناتوانی در خودکشی،بيکارشدن هردو وناکامی دريافتن 

دورنمای تيرگی وفالکت براميد به زندگی .پرداخت  قسط منزلشان بود
غلبه کرد وازآنجاکه دوست نداشتند فرزندانشان به سرنوشت آنها 
دچارشوند،تصميم گرفتند که برای رهائی ازفالکت ونااميدی به به حيات 

 مورد 5براساس همين گزارش تاکنون .خود وفرزندانشان خاتمه دهند
. کمابيش مشابه اين فاجعه  وباداليلی همانند آن بوقوع پيوسته است

گزارش ادامه می دهد که درمقابل درب بيش ازنيمی ازخانه های اين 
 .منطقه تابلوی توقيف،بدرخواست بانک وام دهنده نصب شده است
آقای :بيهوده نبود که خبرنگاران درگزارششان ازاين تراژدی نوشتند

آری سرمايه ازخون ! له درهمين جاست ونه درافغانستانمسأ! اوباما
رنج وزحمت رنجبران زنده است وگويا بهنگام بيماری اشتهايش چند 

  !برابرمی شود
  :نمونه ديگر

درخبرها آمده است که اوباما درپی انتشارگزارشی درمورد حيف وميل 
کمک های فوق العاده که درقالب بسته اقتصادی صدها ميليارد دالری 

صورت گرفت و باهدف  تجديد حيات بانکها ...وش به بانکها وب
وتسهيالت اعتباری؛طمع مديران بانکی را شرم آور و اوج بی مسئوليتی 
خوانده است ومعاون وی جوبايدن هم گفته است،آنها رابايد به زندان 

 ميليارد دالرازکمک های مزبور 18براساس اين گزارش مبلغ !فرستاد
 ميليون 50ان بانکها وخريد هواپيمای اختصاصی صرف پاداش به مدير

 هزاردالری برای دفاترونظائرآن شده 65دالری وميزوصندلی های 
 ميلياردی 50همانطورکه خبرکاله برداری بی سابقه و تاريخی !.است

يک تاجربسيارموفق،بسياری را ازيکه تازی بی مهار سرمايه مالی 
  .شوکه کرد

خودزنی " ارثی"نشانه های  بيماری آری ازهمان زمان مارکس اولين 
وتخريب توليد ودستاوردها  وبيکارسازی وتعطيل کارخانه ها وحتی راه 

ازسوی سرمايه وسرمايه داران که برای خروج ... اندازی جنگ و
ازبحران انباشت وجلوگيری ازکاهش نرخ سود صورت می گيرد، 

وويرانگری اکنون نيزاين بيماری با ابعادجهانی  . شناسائی شده بود
درچنين مواقعی هميشه اولين اقدام . بسی پردامنه ترعمل می کند

سرمايه داران برای کنترل بحران،بيکارسازی های گسترده است باهدف 
. افزايش نرخ سود ودرهم شکستن صفوف همبسته توليدکنندگان

بحال خود،درشرايطی که زندگی " بردگان آزاد و مزدور"رهاکردن اين
 گره خورده درکناراختصاص مبالغ نجومی به سرمايه اشان به کارشان

هم چنانکه به . داران نسخه جاودان مداوای اين بيماربوده وخواهد بود
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عنوان مثال سازمان جهانی کاردرگزارش اخيرخود ازتخمين افزوده 
 ميليونی نفری به ارتش عظيم بيکاران  درسال جديد 51شدن رقم 

به منازعه طلبيدن همين نسخه بی ترديد،درشرايط کنونی . خبرداد
جادوئی و نجات دهنده بورژوازی برای عبورازبحران، درکنار تشديد 
فقروفالکت وتباهی برای ميليارنفرانسان زحمتکش است  که کانون داغ 

  .جدال دوفروم را تشکيل می دهد
درچنين فضائی است که مجمع جهانی سرمايه داران در داووس با 

رين مديران وصاحبان سرمايه  ونمايندگان  تن ازبرجسته ت2450حضور
شرکت های بزرگ وفراملی اعم از خصوصی ودولتی و وبهمراه رؤسای 

هدف اصلی اين نشست چيزی جز گفتگو . کشورجهان تشکيل گرديد50
حول چگونگی مهاربحران و شکل دادن به جهان پس ازبحران 

ردن عمکرد هدف ازگفتگو يافتن سازوکارهائی بود برای قانونمندک.نبود
جديد سخن به ميان می " برتن وودز"از. وگردش سرمايه" بازارآزاد"
خانم مرکل به مثابه يکی ازسخن گويان  نظام، عناصراصلی . آيد

 20گروه  +7گروه :را چنين بيان می کند" برتون وودزجديد" سازوکار
ايجاد يک شورای اقتصادی جهانی درسازمان ملل به موازات شورای +

نی والبته بهمراه تقويت سايرضمايم وسازوکارهای موجود و امنيت کنو
چنانکه می دانيم پيشترجرج بوش درپی اولين . مربتط با جهانی سازی

 را برای رأی زنی 20موج خشمگين بحران وبرای مقابله با آن،گروه 
  .حول آن فراخوانده بود

  :شايد بتوان رئوس نکات عمده دراين مجمع را بشرح زيرخالصه کرد
به زعم آنها تاريخ . ناکارآمدی نهادهای موجود جهان سرمايه داری-لفا

مصرف نهادهای مالی بين المللی هم چون بانک جهانی وصندوق بين 
به شيوه کنونی سپری شده ونهادهای موجود توانائی ...  المللی پول و

  . وکارآئی الزم برای مديريت وکنترل بحران اقتصادی راندارند
 حمايت گرائی اقتصادی وبرپاکردن سدهای نگرانی ازشيوع-ب

به بهانه ) وبازگشت به پروتکسيونيسم(جديدتوسط کشورهای منفرد
مقابله با رکود اقتصادی ازديگردغدغه های شرکت کنندگان اين نشست 
بود که می تواند موجب گسترش جنگ تجاری بين رقبا وقطب ها 

 واعتراض به يکی ازمصاديق اين نگرانی،انتقاد(وتشديد بحران شود
 ميلياردی اوباما برای نجات اقتصاد آمريکا 900بخشی ازبسته حدودا 

که البته .ازبحران با عطف به حمايت ازصنايع وکاالهای آمريکائی بود
درپی اعتراضات گسترده رقبا وازجمله انتقاد و شکايت اتحاديه اروپا 

 به ،اوباما و مجلس سنای آمريکا برای کاهش دامنه اين اعتراضات 
  ). انجام اصالحاتی در آن مبادرت کردند

نگرانی ديگری که بنابداليل قابل فهم، مکان الزم را درگفتمان ها -ج
پيدانمی کند ولی می توان نقش مهم آن را بطورغيرمستقيم درالبالی 
سخنانشان مشاهده کرد،چيزی جزنگرانی ازپی آمدهای اجتماعی 

سترده توده ای وسياسی بحران وخطراعتراضات وشورش های گ
که شورش مردم يونان و اعتصاب گسترده . درسطح جهانی نيست

  .  مزدوحقوق بگيران فرانسه دونمونه مثال زدنی ازآن هستند
وباالخره بايد به پاسخ های اثباتی شرکت کنندگان داووس برای -د

  :عبوراز بحران اشاره کرد
نوين با ضرورت مقررات گذاری بازارمالی وتجاری وايجاد نهادهای 

خصلت جهانی وبا نقش و مشارکت بيشترسايرقطب های سرمايه داری 
واگربتوان گفت که ايجاد نوعی برتون وودزجديدبه جای برتون وودذ 

 که ديگرمدتهاست که با شرايط  و توازن 1944کهنه  وبی خاصيت  
قوای موجود دربين قدرت ها و قطب های نوظهور جهان سرمايه 

ردغدغه های اصلی اين مجمع را تشکيل می خوانائی ندارد،ازديگ
بزعم مدافعان اين پيشنهاد ها،چنين اقداماتی موجب پويائی وخالقيت  .داد

دوباره شرکتها ومؤسساتی خواهد شد که در رشداقتصادی وکاهش 
آنها هم چنين باوردارند که با بکارگيری اين . بيکاری مؤثرند

وار بازار بی مهار پيشنهادات،می توان با ريسک وپی آمدهای ناگ
تاکنونی سرمايه وتجارت کاست،بدون آنکه به تحرک سالم وپويائی 

چنانکه پيداست تأمين پويائی وتحرک سرمايه . اشان لطمه وارد شود
. وکاستن ازخطرپذيری آن،چون هميشه، دغدغه اصلی اين نشست بود

ودراين ميان بل گيتس به عنوان نمادفناروی جديد خواهان توجه ويژه 
ه  حوزه،بخصوص تکنولوژی ارتباطات، به مثابه محرکی برای خروج ب

گرچه ارزيابی او طول زمان رکود بابدبينی بيشتر همراه . ازبحران بود
  .  بود وبرآن  بود که چهارسال طول خواهد کشيد

***  
دريک جمع بندی فشرده می توان گفت که وجود يک بحران سنگين 

ه رکود ونيزاذغان به پی آمدهای وفراگيراقتصادی وورود آن به مرحل

شديدا منفی آن اکنون ديگرامری پذيرفته شده است و اجماع جهانی حول 
  .آن وجود دارد

درچگونگی مقابله با بحران البته گرايش های مختلفی وجود دارد،اما 
گرايش غالب مشکل اصلی را درعدم تناسب سازوکارهای فراملی 

  .نی شدن سرمايه می داندموجود  با نيازهای اين مرحله ازجها
گرايانه اين رويکردبا انتقاد ازبرخی گرايش های حمايت 

که می تواند منجربه تشديد رقابت و بحران وجنگ " پروتکسيونيستی"
ملتها وقطب های گوناگون سرمايه –تجاری وتقويت تضادهای دولت 

داری بشود،راه اجتناب ازبروزچنين بحران های سنگين و برون رفت 
ا درايجاد نهادها ومقررات متناسب با اين مرحله ازنيازسرمايه ازآن ر

وتوافقاتی برآمده ازچندجانبه (جهانی ودرانطباق با توازن قوای جديد
  . ميداند) گرائی

نشست مجمع را درعين حال بايد تدفين رسمی پروژه استقرار نظم مبتنی 
بردکترين يک جانبه  گری وديکته شونده توسط دولت آمريکا 

نظمی که .، دانست"يک دولت جهانی"هان،به نيابت ازنهادها وبرج
اکنون درتغييرتوازن قوای جديد وافول هژمونی بالمنازع اش،و 
بادرنظرگرفتن ظهورونقش بازيگران جديد در پهنه جهانی نيازمند 

  .بازخوانی مجدداست  
گرچه همانطورکه گفته شد،بی شک با افزايش قطب ها وبازيگران 

عمالعمر جهان باصطالح تک -ن واقعيت های عينیجديد،به عنوا
) با يکه تازی ونقش بی همتای دولت آمريکا ازجنگ دوم بدينسو(قطبی

البته نبايد فراموش کرد،اين درست است که باورود . به پايان ميرسد
بازيگران جديد دامنه رقابت ها گسترش می يابد ونقش های پيشين 

يان رسيدن وناديده گرفتن نقش مهم فرومی کاهد،اما اين به معنای به پا
همانطورکه .وبرتر بازيگران و قدرت های بزرگ تردر دوره جديد نيست

شکست (اوباما با نقد دوران نومحافظه کاران ونفی يک جانبه گری
دراولين سخنرانی خويش، بادفاع از رويکرد چندجانبه گرائی ، ) خورده

  . ميان آوردازآمادگی دولت آمريکا برای رهبری آن سخن به 
درهرحال همواره رقابت سخت و دايمی وگاهی حتی خصومت آميز، بين 

-که درقالب دولت (منافع قطب ها وبخش های های گوناگون سرمايه
ودارای ... ملتها،قطب بندی ها واتحاديه های منطقه ای وقاره ای و

با روند اجتناب ناپذيرجهانی شدن وجهانی )  منافع خودويژه بروزمی کند
زی ،يعنی تسخيرکل جهان توسط  سرمايه و سازوکارهای سا

موردنيازآن، ازجمله ايجاد نهادهای جهانی مقتدرو تنظيم مقررات جديد 
بااين وجود طی روندجهانی شدن برای کل سرمايه . جهانی، وجود دارد

اجتناب ناپذيراست و هرگام جديدی که برمی دارد به معنای درگيری با 
طی .دويژه تاکنون بخش های گوناگون آن استمراحل قبلی ومنافع خو

- بسودکفه دومی-محلی–اين روند يعنی انتقال دائمی قدرت ازکفه اولی 
 وبه معنی ازدست رفتن وياتضعيف حوزه های اقتدار مربوط -فرامحلی

به منافع ويژه وقلمروهای ويژه ملی،بخصوص منافع وقلمرو های ويژه 
تراست که نقش بيشتری قدرت های کوچکتربسود قدرت های بزرگ

اينکه برآيندوماحصل اين کشمکش . درديکته کردن مقررات جهانی دارند
ها مشخصا به کدام پالتفرم ونقطه توافق جديدی منجربشود را، ازيکسو 
توازن نيرودرميان قطب های اردوی سرمايه و ازسوی ديگرکم وکيف 

 تعيين می اجتماعی جهانی-مبارزه جنبش های اجتماعی وآن نبردطبقاتی 
کند که درتحليل نهائی سرنوشت کل اين روند ها  وازجمله سرنوشت 
تحميل رفرم هائی را که می توانند وبايد دراين روند صورت گيرند، به 

  .آن گره خورده است
    باين ترتيب همانطورکه مالحظه می کنيد،بورژوازی جهانی نيز برای 

رتغييرجهان ونظم جديد ، فائق آمدن بربزرگترين بحران قرن خود،با شعا
روشن است که محتوای واقعی اين شعارپرطمقراق .به ميدان آمده است

جزفريب وتنيدن زنجيرهای بردگی بيشتربرای نيروی کاروزحمت وبرای 
ميدانيم وبه تجربه که بورژوازی بويژه درشرايط .کل بشريت نيست

ازهمين بحرانی درمصادره شعارهای جنبش  وکنترل آن يدطوالئی دارد و
رو مرزبندی هرچه روشن ترجنش های طبقاتی واجتماعی وآگاهی 
هرچه بيشتربرمعنای شعارهای اين مرحله ازپوست اندازی سرمايه 

  .داری وجهت گيری های آن دارای اهميت زيادی است
جهانی "بخش دوم اين نوشته درهمين رابطه است واختصاص به همايش

دوی سرمايه ونسخه نويسی واعتراضات زحمتکشان  دربرابر ار"ديگر
  .آن برای نجات بيمار، دارد

2009-02-07-19-11-87  

.............................................  
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 برای پايان دادن به اين
 کابوس سی ساله

 ساله جمهوری اسالمی چنان از خون و جنايت 30تاريخچه *
انباشته است که حتی فهرست برجسته ترين فرازهای آن کتابی 

تاريخ رژيم جمهوری اسالمی به يک اعتبار ....قطور خواهد شد
که , ابله با آن هم هست و نه فقط تاريخ ناکامی اين رژيمتاريخ مق

شکست و ناکامی تاکنونی برخی از روش های تصفيه حساب با 
  ... آن

رژيم ميراث خوار انقالب بهمن که موجوديتش : روشنگری
 سال 30. سی ساله شده است, جوانمرگی آرمان های آن انقالب بود
 زبان خمينی شياد به توده از, پيش وقتی پا بر اريکه قدرت گذاشتند

وعده , های محروم جامعه ايران که تشنه آزادی و عدالت بودند
ما برق شما را مجانی می ! ما آب شما را مجانی می کنيم"دادند که 

سی سال بعد همه . اين سخنان خمينی بود در بهشت زهرا". کنيم
اين " عدالت خواه"با دولت " اصولگرا"بحث و مشاجره مجلس 

ه آب را چطور به قيمت خون مردم بيچاره و مستمند به آنها است ک
بفروشند که مردم پولش را بی سروصدا بدهند ولی سر به شورش 
برندارند؟ در مورد برق نيز قرار است قيمت آن را سه ساله پنج تا 

چرا که شبکه های برق فرسوده است و اتالف انرژی ,  برابر کنند7
ئم فصلی امان از مصرف کننده وحشتناک است و خاموشی های دا

خصوصی و توليدکنندگان صنعتی بريده است و ميلياردها دالر ضرر 
 . به اقتصاد بحران زده وارد می کند

حتی "خمينی شياد وقتی در راه قدرت بود وعده می داد که 
و وقتی بر خر قدرت سوار "مارکسيست ها هم در ابراز عقيده آزادند

و ايادی اش با کانتينرهای حمل گوشت از کشته ها پشته ساخت , شد
پيکرهای زندانيان سياسی جانباخته را شبانه و دزدانه در گورستان 

سر برکشيدند که بخشی از " خاوران ها"های گمنام دفن کردند و 
با ايجاد کميته های ترور بر . قربانيان آن البته مارکسيت ها بودند

نويسندگان و اهل , اساس فتاوی شرعی جنايتکارانه به جان شاعران
 تن از آنان را به شيوه های 70قلم و دگرانديشان افتادند و بيش از 

و دژخيمانی , فجيع سر به نيست کردند؛ مطبوعات را سر بريدند
بدسابقه را در مقام سانسورچی به جان رسانه ها و روزنامه ها 
انداختند و از آن سو شورش های تهيدستان در کوی طالب مشهد و 

الم شهر را به خاک و خون کشيدند و مردم را از زمين و هوا در اس
, معلمان, جنبش دانشجويی را بشدت سرکوب کردند. به گلوله بستند

زنان و جوانان را به وحشيانه ترين شکل در , دانشجويان, کارگران
 . اين سال ها سرکوب کردند

 ساله جمهوری اسالمی چنان از خون و 30راستی که تاريخچه 
ت انباشته است که حتی فهرست برجسته ترين فرازهای آن جناي

نمی دانی از آوارگی ميليونی مهاجران . کتابی قطور خواهد شد
از , از فقر و تهيدستی يک سوم جمعيت کشور, ايرانی بگويی

فروپاشی شبکه های حمل و نقل و ارتباطات و برق و گاز و 
ظام آموزش و خاموشی های ممتد و سرما در زمستان؟ از نابودی ن

پرورش عمومی و رايگان؟ از فاجعه وحشتناک تحريب محيط زيست 
که ساالنه جان هزاران شهروند را تباه می کند؟ از فروپاشی سيستم 
بهداشت و درمان که ساالنه صدها هزار نفر را به گرداب فقر سياه 

 درصدی 60 ميليون نفري؟ از نرخ 10می کشاند؟ از بيسوادی 
 26حصالن دانشگاهي؟ از نرخ تورم رسمی بيکاری فارغ الت

 ميليون معتاد و دهها هزار مبتال به 3درصدي؟ از وجود بيش از 
ايدز؟ از خودکشی و خودسوزی زنان و دختران جوان به خاطر 
قوانين سياه آپارتايد جنسي؟ از گرانی تحمل ناپذير و فقر جوانان و 

زايش طالق و رونق کليه فروشی و انهدام خانواده ها در قالب اف
ابتال به انواع بيماری های خفيف رواني؟ از باال رفتن سن ازدواج 
جوانان و ممکن نبودن ازدواج و تشکيل خانواده برای نسل جوان 
بی آينده به خاطر هزينه های سرسام آور زندگي؟ از غول 

مطابق ( درصد جامعه را 10مهارناپذير بيکاری که بيش از 
 کرده است؟ گرفتار ) آمارهای خودشان

و يا از تحريم اقتصادی که آرام و بی سروصدا از درون پايه های 
همه چيز هنوز پابرجا و استوار را می جود و از دورن پوک می کند 
و مثل زالويی که حکومت به پيکر بی رمق و بی جان اين ملت 

چسپانده است تتمه توان و انرژی مردم را به تحليل می برد و 
 ائما شاق تر و اسفبارتر می سازد؟شرايط زندگی را د

رژيم , بر هر کجا دست نهی و بر هر حوزه ای که خم شوی
حاال . جمهوری اسالمی جز خرابی و ويرانی باقی نگذاشته است

 250اين است که يک عدد ماهواره به ارتفاع " دستاوردشان"
و البته . کيلومتری زمين فرستاده اند که می تواند عکس برداری کند

گويند بودجه پرتاب همين ماهواره چقدر است؟ و هزينه عمومی نمی 
" دانش بومی"که به مردم تحميل کرده چقدر؟ و نمی گويند که اين 

شده از چه راهی و با چه ابزاری می خواهد بازار جوانان کليه 
فروش و بازار قاچاق دختران جوان ايرانی به شيخ نشين ها را جمع 

عکس بردار و عکس هايش با کسر و رابطه اين ماهواره . کند
بودجه های نجومی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و حقوق 
های زير خط فقر پرستاران و معوقه های معلمان چيست؟ و از 
درون کدام اولويت ملی بيرون آمده است؟ جز الويت قدرت نمايی 
مشتی سرکوبگر بنيادگرا برای سلطه گران فرامنطقه ای و 

 طقه اي؟ اشغالگران من
رژيم جمهوری اسالمی در سی سالگی اش از همه جهات قابل 
تصور ارتجاعی به طرز قريبی انکشاف يافته و هر آن چه را برای 
بقای خود الزامی ديده به قيمت سرکوب و اعدام و شکنجه و بستن 

تحميل فقر و گرسنگی بر مردم در کشوری نفتی و , صداهای مخالف
ان اين مردم برای خود ساخته و فراهم انداختن بالی تحريم به ج

کرده است تا به عنوان يک رژيم قلدر منطقه ای بتواند در برابر 
, موشک که هوا می کند. سلطه گران فرامنطقه ای عرض اندام کند

برای نمايش عضله است و هزينه اين نمايش از جيب های سوراخ 
قيم مردم ايران به طور مستقيم و تحريم ها به شکل غير مست

 . پرداخت می شود
جمهوری اسالمی در سی سالگی عمر خود بيش از پيش بر اعدام 

 . های گسترده و سرکوب توده ای ايستاده است
 جمهوری اسالمی و اپوزيسيون 

, گروهی از منتقدين وقتی به تاريخچه اين حکومت می پردازند
يل ناتوانی مخالفان در يکسره کردن کار آن را يکی از مهم ترين دال

امری که البته حقيقت . بقای نظام جمهوری اسالمی توصيف می کنند
در کنار آن نيز معموال توصيه به اتحاد نيروها صورت می . دارد

آن چه . گيرد که البته آن هم به خودی خود توصيه نادرستی نيست
مورد غفلت واقع می شود داليل ناکامی های سی ساله در شکل 

 .  ارتجاع مذهبی حاکم استگيری يک اتحاد عمومی عليه
تاريخ رژيم جمهوری اسالمی به يک اعتبار تاريخ مقابله با آن هم 

که شکست و ناکامی , هست و نه فقط تاريخ ناکامی اين رژيم
با اميد بستن به . تاکنونی برخی از روش های تصفيه حساب با آن

بسيج های شبه , حمله نظامی آمريکا يا اسراييل, فشارهای خارجی
ده ای منحرف و فرصت طلبانه و تک محوری به اميد شعله ور تو

ساختن اعتراض از نقطه ای و کشاندن آن نقاط ديگر از راه تبليغات 
انتظار کشيدن برای از , ")هخا"مثل ماجرای (راه دور ماهواره ای 

تبديل شدن به لشکر مزدور , پا افتادن مردم در اثر تحريم ها
داری های آنی از اعتراضات موج سواری و بهره بر, خارجی

و انتظار , اجتماعی يا انفجارهای خودجوش نارضايتی مردم
دگرديسی آرام درونی واليت مطلقه فقيه به واليت کمتر مطلقه و 

... ترويج بازگشت گرايی به دوران ماقبل انقالب و, کمتر فقاهتی
تبديل کليت اين مجموعه نامتجانس به مجموعه ای از راهبردها و 

ارهای متمايز در درون مجموعه بسيار ناهمگونی به نام راهک
روشن است که شکل گيری يک وفاق يا اتحاد " اوپوزيسيون"

گذشت های موردی از مفاد برنامه ای و . عمومی مقدور نخواهد شد
نيز چنانچه " اوپوزيسيون"راهبردی در ميان بخش های متمايز اين 

 نه تنها راهگشا تجربيات شکست خورده تاکنونی نشان می دهد
نيست که جنگ بر سر حدود و ثغور و عبارت ها و حد و مرزهای 
گذشت های راهبردی و برنامه ای را به مجادله ای پايان ناپذير 
ميان گروههای کوچکی از روشنفکران ناهمفکر و فاقد پايگاه توده 
ای تبديل می سازد و اين ستيز درونی عمال جايگزين مقابله با 

 .  حاکم می شودمجموعه رژيم
سخن گفته " شايدها"اگر بنا باشد مجرد و نامشروط و در کادر 

از راه حمله نظامی " شايد"در اين صورت جمهوری اسالمی , شود
خامنه ای بزودی بميرد و يک ولی فقيه " شايد", سرنگون شود

, ديگر جايش را بگيرد که کمتر واليت فقيه و مثال کمتر مطلقه باشد
داران و باندهای قاچاقچی و دارندگان اسکله های اصال شايد پاس
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دختران جوان تا قاچاق , سيگار, خصوصی که از قاچاق چادر مشکی
را جمع " آقا"باالخره بند و بساط , مواد مخدر را در کنترل دارند

يک انفجار ناگهانی مثل آتشی که در خرمن خشک " شايد"کنند؟ 
و ... شايد, ا از پا بياندازدبدون نقشه و برنامه رژيم ر, افتاده باشد

 ... شايد
مبتنی " شايد"اما اگر بنا باشد مبارزه عليه استبداد مذهبی حاکم به 

راهی جز سازماندهی توده ای به مثابه پايه تحول اساسی و , نباشد
اين راهی دشوار و پر پيچ و . تغيير بنيادی شرايط کشور وجود ندارد

 دهه کشتار و سرکوب و خم برای مقابله با رژيمی است که سه
اما تنها , تجربه نابودی و درهم شکستن مقاومت را با خود دارد

راهی است که به ميزان زيادی از تکرار تجربه يکصدساله بازتوليد 
آن زمان که بخش های . استبداد در کشور ما می تواند جلوگيری کند

معلمان گرفته تا , زحمتکشان, از کارگران, مختلف جامعه ايران
جوانان و روشنفکران در نهادهای مستقل خويش سازمان , زنان

آن , يابند و با پرچم های مستقل مطالباتی خويش به ميدان بيايند
نظری . زمان شيشه عمر رژيم جمهوری اسالمی خواهد شکست

 : هست که می گويد
با توسل به ميلياردها دالر پول نفت و تقويت پاسداران و بسيجی ها 

 و انداختن آنها به جان مردم و شکار دائمی فعاالن و اطالعاتی ها
رژيم جلوی تبديل شدن هر جوانه به نهال و , جنبش های اجتماعی

هر نهال به درختی را خواهند گرفت؛ اين ها مار خورده و افعی شده 
اند و از درون يک انقالب بيرون آمده اند و حواس شان جمع است؛ 

خواهند زد و مجال پا سفت هر جوانه ای را با بی رحمی گردن 
شايد در گذشته . کردن به هيچ مقاومتی در هيچ سطحی نخواهند داد

اين برداشت بدبينانه که بر مطلق کردن قدرت استبداد و بی باوری 
می , به توانايی خودسامان يابی قشرهای مختلف مردم مبتنی است

با توانست فضای تقريبا برهوتی سياسی داخل کشور را نشان دهد و 
بودن اين راهبرد را بخواهد و " شدنی"اشاره به آن سند و مدرک 

بر همين مبنا برای راهبردهای نخبه گرايانه و مردم ستيز بازار 
اما امروز با وجود همه فشارها و سرکوب ها و اعدام , گرمی کند

شاهد هستيم که تشکل های مستقل شکل می گيرند و يا برخی , ها
ر خرد کننده شرايط تحميلی از سوی تشکل های موجود زير فشا

رژيم ناچار به سمت برافراشتن پرچم مطالباتی ناهمخوان با 
نفس ادامه موجوديت و فعاليت اين . انتظارات رژيم حرکت می کنند

تشکل ها نشان می دهد که می شود زير شديدترين سرکوب ها و 
يز حتی در شرايط قلع و قمع کامل رسانه های آزاد در داخل کشور ن

هر چه قشرها و گروههای وسيع تری بتوانند با پرچم . سازمان يافت
, مستقل مطالباتی خويش سازمان يابند و وارد ميدان مبارزه شوند

به همان ميزان صف بندی عمومی عليه جمهوری اسالمی تقويت و 
تنها آن راهبردهايی که با مشی , در دوره تدارک. تحکيم می شود

پائين همسويی داشته باشند و يا حداقل در سازماندهی توده ای از 
استعداد اتحاد , برابر آن و به قصد خنثی کردنش شکل نگرفته باشند

بدون قطب بندی صنفی و طبقاتی . عمل های موردی خواهند داشت
 . قطب سازی در باال عالبا نتيجه بخش نخواهد بود, در پائين

ن ارتجاع در سی امين سال شکست انقالب بهمن و پيروزی خوني
مذهبی و برای پايان دادن به اين کابوس شوم که سه دهه دوام 

تقويت و گسترش هر چه بيشتر نهادهای , آورده است شکل گيری
مستقل مردمی در اعماق جامعه و شکل گيری پرچم های نوين 

  1387 بهمن 20    . مطالباتی پيشرو اهميت حياتی يافته است

………………………………………. 

 

 پيام کميته مرکزی سازمان
به   

  ، سازمان کردستانی حزب کمونيست ايران-کومه له
!به مناسبت روز تاسيس کومه له  

  !زب کمونيست ايرانرفقای گرامی کومه له، سازمان کردستانی ح
 بهمن ، فرخنده روز تاسيس کومه له را به شما به همه ٢۶

دوستداران آزادی و سوسياليسم در ايران تبريک گفته و ياد 
فراموش نشدنی جانباختگان کومه له را، که برای رهائی از ستم 

  . ملی، استبداد و سرمايه  بخاک افتادند، گرامی می داريم
ان ايران سازمانی  پا به عرضه ظهور در چنين روزی در کردست

نهاد که  پايه گذاران آن رهائی از ستم ملی را  در پيوند گسست 
ناپذير با رهائی از ستم طبقاتی دانسته و خود را بخشی  از جنبش 
سوسياليستی سراسری ايران برای آزادی و سوسياليسم قلمداد می 

در مواجهه با کومه له اکنون سه دهه  پر از فراز ونشيب . کردند
آزمونهای گوناگون از بيرون و درون را پشت سرنهاده و ناچار 

نه فقط با رژيم جمهوری اسالمی، اين رژيم سرکوب و .  بوده است
جنايت، دست و پنجه نرم کند بلکه با تهديدهای درونی که 

  .موجوديتش را به چالش می طلبيدند مقابله کند
کومه له، تالش کردند کومه  جمعی  با ادعای ناسيوناليست بودن -

له را منحل کرده  تا فرار خود از يکی از سنگرهای حاد مبارزه را 
آنها سر از جائی در آوردند که . با شعاری های چپ، آذين بندی کنند

منکر مليت های تحت ستم  و مسئله ملی درايران شده  وبه " اصوال
 ارتجاعی اين ترتيب خواسته و ناخواسته با شعارهای  شونيستی و

  ...بورژازی حاکم در ايران هم آواز شدند
  و جمعی ديگر نيز تالش کردند با بهانه قرار دادن مسئله ملی، -

تيشه به ريشه آرمان وبرنامه سوسياليستی کومه له زده و پيوند 
انترناسيوناليستی اش را با جنبش کارگری و سراسری ايران قطع 

حقات پروژه های انگلی ترين اينان در ادامه راه خود به مل. کنند
جناحهای امپرياليسم مبدل شدند، در مقابل جنبش صلح جهانی عليه 

  ....جنگ و سطله طلبی امپرياليستی قرار گرفتند 
کومه له توانست با هر دو شکل از انحالل طلبی مقابله کرده و 
موجوديت برنامه ای، سياسی و تشکيالتی  خود را عليرغم ضربات 

  .گسترش دهدوارده حفظ و 
  اطمينان داريم  که شما  فعالين،اعضا ء و پيشمرگان کومه له، در 
تداوم سنت های سوسياليستی، انقالبی و ضدامپرياليستی که کومه 
له برای آن پايه گذاری شده است، مبارزه عليه ستم ملی، استبداد، 

سرمايه و  امپرياليسم و نيز اشکال کهن و نو، انحالل طبی  را  
ن ادامه داده و پيوندتان را  با جنبش  کارگری و سوسياليستی همچنا

  . کشورمان، هر چه بيشتر مستحکم نمائيد
  !درود بر خاطره فراموش نشدنی جانباختگان کومه له 

  !زنده باد آزادی، زنده باد سوسياليسم
  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 

  ٢٠٠٩ فوريه٨  - ١٣٧٨ بهمن٢٠

............................................. 
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 بايد از کيفرمصون بمانند؟"بزرگان"چرا 
 

 
کمر ديک چنی هنگام خارج کردن جعبه های شواهد جرم هايش 

 .ديد آسيب
آيا شکست در انتخابات، کيفری مناسب و کافی برای جنايات . روشنگری

 -  چنی -عظيمی است که توسط دولت نو محافظه کاران تحت هدايت بوش 
رامسفيلد صورت گرفته است؟ مجازات دولتمداران خطاکار به قصد انتقام 
نيست، بلکه نشانه جديت و صداقت برای اصالح و تغيير در سياست های 

فراموش " و "ببخشد" که اعدام زندانيان در ايران را کسی. آينده است
جامعه ای که تجاوز . قصد تحول جدی در سياست سرکوب را ندارد، "کند

ه زنان را به عملی قابل اغماض و به زن را قابل مجازات نداند، تجاوز ب
امی گودمن نويسنده، فعال اجتماعی و ژورناليست .  تبديل ميکند"رايج"
 اوباما در مورد استيضاح "تئوری"ريکايی با استداللی از اين دست، آم

مقاله گودمن .قصد او برای اصالحات جدی را به چالش می کشدبوش و 
 . آزاد ترجمه شده است

 *** 
تاب را  افسانه که بوش سوزاندن يک ک"اخيرا کارل رو با اشاره به اين 

در .  تاکيد کرد جرج بوش شيفته کتاب است"به خواندن آن ترجيح ميدهد
نوشته ها چه ولی منبع اين . باره دولت بوش زياد نوشته خواهد شد

 ميل ها، و به -خواهد بود؟ برای کاخ سفيد بوش به خاطر نابود کردن ای 
خاطر دور زدن قوانينی که از حقوق مردم دفاع ميکند پرونده شکايت 

يک قاضی فدرال در روزهايی که دولت بوش به پايان . وجود دارد
. دميرسيد، دستور داد کامپيوترهای کاخ سفيد را مورد تجسس قرار دهن

  ميل کاخ سفيد در آرشيو ملی نگه داری-گزارش شده سيصد ميليون ای 
 . "  گم شده است" ميل – ميليون ای 23ميشود، ولی 

ديک چنی معاون رئيس جمهور پست خود را در يک صندلی چرخ دار 
ترک کرد، کمرش زير سنگينی جعبه هايی که از دفترش خارج می کرد 

دن اطالعات نه فقط يک ملت بلکه حتی او برای نابود کر. آسيب ديده بود
چنی حتی موفق شد از يک دادگاه حکم بگيرد . خودش را هم معلول کرد

 .که خودش تصميم بگيرد چه بخش از سوابق اش خصوصی باقی بماند
 وقتی جرج استپانوپولوس از پرزيدنت اوباما پرسيد آيااحتمال محاکمه 

  :ادمقامات دولت بوش وجود دارد، اوباما جواب د
 ما تازه در حال بررسی اين مساله هستيم که چگونه بايد به تمام  "

... قضايای مربوط به بازجويی ها، بازداشت ها و امثال آن برخورد کرد
از سوی ديگر براين باور ]اما. [من هيچکس را باالتر از قانون نمی دانم

ايد در چيزی که ب... هستم که ما نياز داريم به جلو نگاه کنيم، نه به پشت
کانون توجه ما قرار بگيرد، اين است که چه کنيم در آينده کارها درست 

چه جيزی در گذشته غلط بوده انجام بگيرد، نه اينکه نگاه کنيم که 
  "..است

  :کارن گرين برگ نويسنده مسايل حقوقی در نشريه مادر جونز می نويسد
 مورد 269] بوش[ ليست موارد نقض قانون البته بی شمار است، دولت "

  ".ين داخلي، هم قوانين بين المللینقض قانون دارد، هم قوان
 که به اين دولت "انتقال غيرقانونی "شکنجه، استراق سمع تلفنی و 

اوباما اکنون . نسبت داده شده، همه جزء جرايمی جنايی به شمار می آيند
جان کونيرز .بيش از هرکس ديگری توانايی دارد تحقيقات را عملی کند

ئيس کميته قضايی کنگره هم اکنون برای کارل رو در مورد سياسی ر
و تحت ] م.,نامطلوب,تصفيه دادگستری از قضات [کردن وزارت دادگستری

تعقيب قرار دادن فرماندار سابق آالباما به خاطر مقاصد سياسي، برگ 
کارل رو قبال توانسته بود با استفاده از امتياز . احضار صادر کرده است

حاال کونيرز . يی از پاسخ دادن به سواالت در کنگره مصون بمانداستثنا
د برد، از طريق کنگره يا ميگويد تحقيقات در مورد او را پيش خواه

ل رو برای آن  تغيير به واشينگتن آمده است و اميدوارم کار ":دادگاه
  "..آمادگی داشته باشد

رابطه نانسی پلوسی سخنگوی کنگره که قبال رسيدگی در کنگره در 
با استيضاح بوش را بلوکه کرده بود، حاال حداقل از تحقيق استقبال 

 من فکر ميکنم ما بايد از  ":او به فاکس نيوز گفت. کرده است
گذشته ياد بگيريم، برای مثال نميتوانيم اعمال نفوذ سياسی در 

ان آن هستم که حقيقت معلوم من خواه. دادگستری را ناديده بگيريم
 .".شود

 ام پيش تر نرويم؟ چرا يک گ
دنيس کوسينيچ نماينده دمکرات از اوهايو که خواست استيضاح 

 ايجاد يک,بوش و چنی در کنگره را هدايت ميکند، خواهان 
 شده است که اختيار داشته "کميسيون ملی حقيقت يابی و آشتی 

باشد شاهدان را فرا بخواند وبه جمع آوری مدارک رسمی و ارائه 
نه تنها رياکاری هايی که به شکاف ميان ما ,د تا آن به مردم بپرداز

د حقيقت يابی اين شکاف بسته انجاميده افشا شود بلکه در رون
  "..شود

ميليون ها نفر به خاطر جرايمی که بسيار کوچکتر از جرايمی است 
که دولت بوش نسبت داده ميشود، به زندان های فدرال فرستاده 

د بزرگ تر از آن هستند که گويا مثل بانک که ميگوين. شده اند
بگذاريم ورشکسته شوند، برخی از مجرمان هم بزرگ تر از آن 
هستند که به زندان انداخته شوند، قدرتمند تر از آن هستند که 

 . محاکمه شوند
هم , آفتابه دزدها,چه خواهد شد اگر تئوری قانون اوباما را به 

يا بزرگ را  چرا به پشت نگاه کنيم؟ جنايت، کوچک -تسری دهيم؟
اما آزاد گذاشتن دزدها، تجاوز کنندگان و . بايد به نام وحدت بخشيد

پس چرا در مورد کسانی . سارقين مسلح مغازه ها زياد طرفدار ندارد
که اتهام آنها کشاندن يک ملت به جنگ و کشتن تعداد بی شماری از 
 مردم، اعمال شکنجه و جاسوسی غيرقانونی است بايد به شيوه ای

 .يز برخورد شودمتما
 مطالعه کارزار.  بوش و کتاب بر ميگردانداين مساله ما را به رابطه

 National Endowment for the که توسط "بزرگ"
Arts 'امه بلند پروازانه دارد که هدف آنبرپا شده است يک برن 

در اين .  است"ن مطالعه به قلب فرهنگ آمريکايی بازگرداند"
 و اياالت يک کتاب را بر ميگزينند و همه کارزار استان ها، شهرها

ی که در يکی از کتاب هاي. مردم را تشويق به خواندن آن می کنند
.  ری برادبوری است "451فارنهايت " اين کارزار برگزيده شد، 

در اين . در اين درجه حرارت کاغذ ناگهان به خاکستر ميشود
تش را آتش نشان ها آ. داستان، کتاب غيرقانونی اعالم ميشود

با آتش زدن خانه هايی که در آن ها کتاب هست، . خاموش نمی کنند
 برای ويران کردن يک ": برادبوری ميگويد. دامن می زنندآتش را 

نيد که کافی است کاری ک. فرهنگ الزم نيست کتاب ها را آتش بزنيد
 .".مردم ديگر کتاب نخوانند

اما که مدعی دولت اوب. دولت مرموز بوش از قدرت کنار رفته است
ولی شفافيت تنها وقتی . شفافيت است کار خود را آغاز کرده است

  . موثر خواهد بود که با پاسخگويی همراه باشد
بدون تحقيقات وسيع، تهاجمی و عمومی طيف گسترده جرايمی که 
دولت بوش به آن متهم است، پاسخگويی امکان پذير نخواهد بود و 

  .ور کامل نوشته نخواهد شداين فصل از تاريخ آمريکاهرگز بط
  منبع 

20397/viewArticle/znet/org.zmag.www://http   
 1387 بهمن 16   

............................................. 
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  به کتابمرور و نقد 
  "تغيير جهان بدون تسخير قدرت"

 نوشته ی جان هالووی
  فرامرز دادور: از
   مرور-1

بحث اصلی در کتاب جان هالووی حول محور اين سئوال مهم است که   
آيا چگونه می توان برای ايجاد يک جامعه انقالبی و غيرسرمايه دارانه 

از نوع چپ ی حکومتی و حزبی، چه اتالش نمود بدون اينکه به اهرم ه
. انقالبی و چه آنهائی که حامل گرايشات رفرميستی هستند، متوسل گرديد

هالووی سرمايه داری را مملو از روابط متناقض، ناعادالنه و محروم 
کننده دانسته، معتقد است که پژواک ناشی از فريادی که دائمًا در سراسر 

ز بشريت جهان انعکاس می يابد، پيام آور اين است که بخش عظيمی ا
در . تحت اسارت به روابط استثماری و ناعادالنۀ اجتماعی به سر می برد

طول تاريخ، اکثريت قاطع توده های ستم ديده و در ميان آنها بردگان، 
مذهبی، / کشاوران، صنعتگران، کارگران، زنان و اقليت های نژادی

د همواره برای نيل به آزادی، عدالت و حق تعيين سرنوشت اجتماعی خو
در دو قرن اخير درميان جنبش های . به اشکال متفاوت مبارزه کرده اند

مردمی و به ويژه گروههای راديکال کارگری و سازمانهای سوسياليستی 
رسم بوده است که در راستای انجام تحوالت عميق عادالنه و ايجاد جامعۀ 

. ودنوين انقالبی، قدرت حکومتی به مثابۀ ابزاری حياتی در نظر گرفته ش
اما هالووی، استفاده از اهرم حکومت برای نيل به اهداف آزادی خواهانه 

ملی "وی استقرار رژيم های . و برابری طلب را نادرست می داند
که ابزار دولت را به اصطالح به نمايندگی " سوسياليستی"و " دمکراتيک

از طرف مردم و توده های زحمتکش دردست گرفته و برخی رژيم ها 
آن اساس حکومت می کنند را نامورد دانسته، عملکرد آنها را در هنوز بر 

مقايسه با آرمانهای مربوط به رهايی و خودحکومتی واقعی در تناقض می 
در اواخر سال های " سوسياليستی"سقوط رژيم های ). 17-18. ص(بيند 

 افق های متفاوت تری را برای مبارزات مردم به همراه آورده اين 1980
سی را در مقابل جنبش کمونيستی طرح می کند که آيا برای سئوال اسا

توده های مردم چه نوع اشکال و چگونه مضامين اجتماعی می توانند 
جهت نفی روابط ستمگرانۀ موجود و حرکت به آن سوی سرمايه داری 

  .مناسب باشند
نويسندۀ اين کتاب معقتد است که در جهان امروزين سرمايه داری،   

انجام "ه وسيلۀ اکثريت مطلق جمعيت که وی آنها را چرِخ اقتصاد ب
می نامد، به حرکت در می آيد و ) کارگران و زحمتکشان" (دهنده

انجام (از طريق موازين استثماری، ارزش های توليد شده " حاکمان"
در اين ). 30(را تصاحب می کنند ) انجام دهندگان(توسط کارگران ) گرفته

خاطر نداشتن کنترل بر سرنوشت اجتماعی پروسه، توده های کارگری به 
خود حامل ذهنيت هايی می شوند که به طور يک جانبه تحت الشعاع 
عينيت های متاثر از روابط شئی وارگی بوده عمدتًا به امر توليد و انباشت 

در اين ميان، ). 33(می پردازند ) سرمايه، نيروی کار مرده، غيره(ثروت 
ماهيتی مستقل يافته، در ) اشته شدهمجموعۀ ارزش های انب(سرمايه 

پروسۀ فعاليت های خود ترکيبی از صاحبان سرمايه، سياستمداران و 
تبديل نموده و در واقع " خدمتکاران وفادار"ديگر مسئولين اداری را به 

به مثابۀ پديده ای در نفی فعاليت های آگاه و داوطلبانۀ توده های مردم، 
 اين شرايط بين دو قطب مخالف، يعنی در). 34(در جهان حکومت می کند 

و اعمال شوندگان ) صاحبان ثروت و قدرت(بين اعمال کنندگان قدرت 
روابط متخاصم در تمامی روابط اجتماعی تجلی ) اکثريت توده های مردم(

در اين رابطه، هالووی با استفاده از نگاه مارکس به پديدۀ . می کند
نفی فعاليت "اال، ظهور آنرا به معنی ک) افسانه گرايی/ ُبت وارگی(فتيشيزم 
در جامعه . و بيگانه شدن فرد از فعاليت خود تعريف می کند" انسانی

سرمايه داری، انسان ها به خاطر قرار گرفتن در شبکه هايی از روابط 
کااليی و انجام غيرمستقيم کار اجتماعی، اکثرًا ناآگاهانه به موجوداتی 

چرخ اقتصاد سرمايه داری، يعنی شرايطی تبديل گشته اند که با گرداندن 
که در آن کنترل و مالکيت خصوصی بر ابزار و روابط اجتماعی حکمفرما 
است، در باز توليد شرايط استثماری که خود قربانی آن می شوند، 

در واقع به جای اينکه توده های مردم که درصورت . مشارکت دارند
يراستثماری هستند و می توانند امکان، طبيعتًا طالب مناسبات عادالنه و غ

که آگاهانه و به طور خالق و به دور از قراردادها، ارزشها و پديده های 
اجتماعی مثل دولت، پول، منفعت جويی، کارمزد، اجاره و " مخرب"

معضل جدايی بين ذهن گرايی و عمل گرايی، برای ايجاد و حفظ روابط 
تالش کنند، متاسفانه در آکنده از مهر و محبت، همبستگی و نوع دوستی 

زير يوغ روند انباشت سرمايه و ضروريات تحميل شدۀ زندگی، در گير 
نهادينه شده، گرديده اند که در تناقض " فرماليستی"و " ِخرد گرا"روابط 

  .با روابط واقعی انسانی می باشد
سئوال عمده ای که نويسنده در البالی خطوط اين کتاب مطرح می کند   

شئ واره "گر در زير لوای سرمايه داری، مردم همچون اين است که ا
برای تامين معاش خود به بازتوليد روابط سرمايه داری خدمت می " ها

دارای  کنند، پس، آيا چه بخش هايی از جمعيت قادر به اين هستند که
الزم شده و آيا چگونه به پيروزی انقالب " انقالبِی/ ذهنيت های انتقادی"

به نظر هالووی سازمانهای سياسی چپ و ). 80-83(د جامۀ عمل بپوشانن
از جمله احزاب کمونيست آن چنان نقشی جهت ايجاد آگاهی طبقاتی در 

عليه سرمايه داری عمدتًا " فرياد"ناقوس ناشی از . ميان پرولتاريا ندارند
از طرف خود توده های مردم به صدا در می آيد که به طور روزانه درگير 

آنها همواره تالش می کنند که . و بيگانه آور می باشندروابط ستمگرانه 
اما به نظر هالووی مشکل . شرايط زندگی خود را تغيير داده بهتر نمايند

اين است که راه حل های گذشته که از طرف جنبش چپ پيگيری می شد 
کارآيی ندارد و مثًال از دولت که يک نهاد جزميت يافته بوده، معموًال به 

ل مستقيم مردم و بر فراز توانايی آنها شکل می گيرد، نمی دور از کنتر
توان انتظار داشت که همچون اهرمی جهت محو روابط قدرت نابرابر و 

چپ سنتی به خطا اعتقاد داشته . تفاوت های طبقاتی، نقش مثبت بازی کند
از طرف توده های تحت " نمايندگی"است که با تسخير قدرت سياسی و به 

يکی از . به ايجاد يک جامعۀ پسا انقالبِی انسانی دست يافتستم، می توان 
علل اصلی آن وجود مناسبات استوار بر ستايشگری ُبت وارانه از کاال و 

است که به طور مداوم در تفکر مردم رخنه نموده و ) فتيشيزم(پول 
مبارزه عليه آن نيز می بايست خارج از قدرت حکومتی و طی پروسه ای 

اجتماعی در درون جامعه برای زدودن مجموعۀ آثار / نگیاز مبارزات فره
تئوری های . منفی ناشی از روابط و ارزشهای مخرب سرمايه داری، باشد

می بايد از نهادها و مناسبات معمول بورژوايی مثل " انقالبی/ انتقادی"
دولت، سازمان سياسی و حقوق شهروندی که از ماهيت خالق و پيشرو 

رحذر بوده در جهت کشف اشکال جديدتری از روابط انسانی تهی هستند ب
اجتماعی مانند شوراهای روستايِی زاپاتيستا باشند که همچون تشکل هايی 
برای شرکت مستقيم در تعيين حق سرنوشت اجتماعی آنها مورد استفاده 

در واقع مبارزه عليه سرمايه داری، می بايد در ). 105(قرار می گيرند 
، "ما"ه مظاهر مخرب اجتماعی تنيده شده در وجود عين حال، مبارزه علي

يعنی آن بخشی از خصلت های عجين شده در توده های مردم که با 
سيستم سرمايه داری مصالحه کرده و در بازتوليد جامعه بورژايی 

  ).117(مشارکت دارند، نيز، باشد 
که قرار است کاشف حرکت " سوسياليسم علمی"از ديدگاه هالووی نظريه 

 قانونمند تاريخی باشد، نادرست است و معرفی سوسياليسم به مثابۀ های
دانش "يک بينش علمی که درصورت دسترسی کامل به آن می توان به 

را تشخيص داد، از خصلت " پروسه ی عينی"دست يافت و " عينی
از " سنتی"بر اساس اين درک ). 122(مبارزه جويانۀ آن می کاهد 

دست يابی به شناخت نسبی از روند سوسياليسم و اين که امکان 
وجود دارد، اين برداشت را به وجود می " قانونمند ی های اجتماعی"

آورد که برای پيشبرد پروژه ی سوسياليسم به وجود يک گروه نخبه و 
نياز است که توانايی تحقيق و تحليل راجع به ) حزب و سازمان(حرفه ای 

يج و استقرار آن به بسيج اجتماعی را داشته برای ترو/ مسايل سياسی
عالوه بر آن، اعتقاد بر اين که در پروسه ی تحوالت . توده ها بپردازد

اجتماعی، حرکت های سيستميک و قانونمند وجود دارند، به مبارزه 
داده، بخش عمده ای از انرژی و تالش انقالبی را به " ابزاری"خصلت 

تماعی، به جای کشف قانونمندی ها و موازين نهفته در حرکت های اج
در واقع، به نظر . استفاده از ذهنيت های خالق انسانی، به هرز می برد

در نگاه به ) اثبات گرايی علمی" (پوزيتيويستی"هالووی، اين نوع گرايش 
مسايل اجتماعی، تاثير خود را در برداشت مکانيکی از روند مبارزه نيز 

 و از جمله تالش می گذارد که از نتايج آن، تقويت حرکت های ابزاری
برای تصرف قدرت دولتی برای پيشبرد اهداف انقالبی است اما اين نوع 

). 123(داشته باشد " خود رهايی"مبارزه سياسی نمی تواند که خصلت 
اگر چه تاريخًا بين دو خط مشی انقالبی و رفرميستی فرق جدی وجود 

 را نه به داشته است اما هر دو گرايش با درجات متفاوت مبارزۀ طبقاتی
بلکه حرکتی جهت گرفتن قدرت انقالبی " پروسه ی خود رهايی"مثابۀ 

در حالی که ). 127(برای ايجاد يک جامعۀ آزاد و عادالنه پنداشته اند 
می " نفی ظواهر مجازی" به مثابۀ پديده ای برای علممارکس به 

 را پديده ای علمنگريست، اما مارکسيست های بعدی و از جمله انگلس 
. ارزيابی می کند" دانشی عينی، از يک پروسه ی عينی"باتی يعنی اث

گرايش سوسياليسم تدريجی به نمايندگی برنشستن و سپس کائوتسکی با 
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را به " علمی"تحوالت قانونمند و " ضرورت تاريخی"اعتقاد به عامل 
لنين در مقابل اين سئوال که چگونه توده های مردم . طور خطی می ديد
افسانه گرايی / ابط اجتماعی مبتال به معضل ُبت وارگیکه در بطن رو

کاال و تحت کنترل آن زندگی می کنند، آيا می توانند همان ) فنيشيسيسم(
مناسبات را طرد کنند، تشکيل حزب پيشاهنگ را راهکار مناسب سياسی 
برای انتقال آگاهی طبقاتی به کارگران که در غير آن صورت در حد 

خالصه اين که به نظر . می کنند، تجويز می کندمطالبات صنفی، توقف 
سمت "هالووی، چپ های سنتی وظيفه جنبش را تالش جهت کشف علمی 

از قانونمندی های " درست"و داشتن يک شناخت " گيری عينی تاريخی
آن و آن گاه ترويج دانش مزبور در سطح جامعه و به ويژه در ميان 

است که بر مبنای اين نظريه و بديهی ). 131(طبقات کارگری دانسته اند 
روشنفکران، کادرهای حزبی، (اين فرض که تنها طيف های مشخصی 

توانايی الزم برای شناخت از روابط استثماری و بيگانه آور را ) غيره
دارند، وظايف هدايت گری و رهبريت نيز تنها برای آنها در نظر گرفته می 

  .شود
ِی سنتی ورشکسته است، چون اما به نظر نويسندۀ کتاب، اين خط فکر  
  : که
" تحليل از قوانين پويای آن" سرمايه داری تنها از طريق شناخت و -1

 به خاطر اين که به آن سوی سرمايه داری گذر -2قابل بررسی نيست و 
کنيم نمی بايد که به روابط و نهادهای تحت تاثير مناسبات کااليی 

سی و قوانين حقوقی و از جمله حکومت ها، احزاب سيا) فتيشيستی(
. موجود، حتی در دوران فعاليت های قبل از وقوع انقالب متوسل شويم

فعاليت هايی که برای مقابله با سرمايه داری انجام می گيرند در عين حال 
می بايد از ابتدا در جهت، نفی پديده ی کارمزدی که ناشی از مناسبات 

وی . است، نيز، باشندکااليی و تقسيم کار تحميل شده به طبقات مخالف 
اضافه می کند که تعلق داشتن به طبقه کارگر لزومًا نبايد مثبت ارزيابی 
شود و توده های مردم می بايد تالش ورزند که از جايگاه پرولتری عبور 

دگاه هالووی، تضاد از دي). 144(کرده تفاوت های طبقاتی را محو کنند 
نيست که ما بين دو طبقه پرولتاريا و " خصمانه"اجتماعی رابطه ای 

از يکسو و " عمل مولد اجتماعی"کاپيتاليست در جريان باشد بلکه بين 
که تخدير گشته و خصلت مجازی به خود گرفته، در سوی ديگر " نفی آن"

نی در همه جلوگيری از خالقيت ها و سرکوب مطالبات انسا). 147(است 
حيطه های جامعه سرمايه داری و نه تنها در عرصۀ توليد، انجام می 

واکنشی است به شرايطی که انسانيت را نفی می " فرياد عليه ستم"گيرند، 
  .حامل آن است" ضد قدرت"کند و جنبش مردم يعنی اين 

 مجموعۀ جنبش های کارگری، زنان، ضد قدرتبه نظر هالووی،   
 و بسياری از گروههای ديگر جامعه را تشکيل می دانشجويان، بوميان

. دهد که روزانه عليه مناسبات ستمگرانه و کنترل کننده مقاومت می کنند
که تئوريسن هايی مانند ) اعتقاد به خودمختاری(از نقطه نظر اتونوميستی 

آنتونيو نگری، نمايندگی فکری آن را می کنند، مبارزه، همواره در اشکال 
 تغييری -2 رابطه ی متخاصم بين و کار و سرمايه ،  ترکيبی از-1

 که ناشی از ايجاد تحوالت تکنيکی و مديريتی در قبال مقاومت غيرمرکب
باز  تحول به سوی -3از سوی توليد کنندگان و حقوق بگيران انجام و 

، يعنی باز توليد اشکال جديدتری از مبارزه و واکنش بين کارگران ترکيب
ايجاد تغييرات مهم در تاريخ ). 162( جلو رفته است و سرمايه داران به

، )توليد انبوه کارخانه ای(اقتصاد سرمايه داری مانند ظهور فورديسم 
و سرمايه داری دولتی از ) دخالت دولت برای رفاه اجتماعی(ِوِلفريسم 

جمله برنامه های عمدۀ غير مرکب با حمايت صاحبان سرمايه بوده و 
کارگران "با مقاومت از طرف توده های مردم يعنی هستند که جهت مقابله 

که بخشهای عظيم آنها در خارج از توليدات کارخانه ای کار " اجتماعی
اما هالووی در انتقاد بر بخشی از ). 164(می کنند، تدوين شده اند 

نظرات اتونوميست ها که حل معضالت اجتماعی را اثباتی می بينند، معتقد 
، حرکت های "منفی"ه عمدتًا از طريق مبارزه ی است که جنبش آزاديخوا

را به سرمايه تحميل می کند ) ايجاد تغييرات تکنيکی، مديريتی(غيرمرکب 
اجتماعی و از جمله صنايع، / و آنها در حوزه های مختلف اقتصادی

خدمات و فرهنگ، مرتبًا به طرح ها و فرمول بندی های جديد مبارزاتی 
) مکزيک( در چياپسن زاپاتيستا که مثًال قيام اما آنچه. مبادرت می ورزند

 در برزيل را با مبارزات کارگران جنبش کارگران بدون زمينو يا شورش 
 در سياتل متحد می کند، پايه مشترک طبقاتی آنها نيست بلکه اينترنت

در واقع ايجاد . اشتراک آنها در مبارزات منفی عليه سرمايه داری است
ی و ساختاری به وسيلۀ صاحبان اصلی سرمايه، تغييرات پيچيده ی تکنيک

عمدتًا واکنش هايی هستند در قبال مبارزاتی که به وسيلۀ توده های 
  ).164-165(کارگری و زحمتکش در سراسر جهان اعمال می گردد 

سرمايه به خاطر تداوم وجود خود به طبقه کارگر نيازمند بوده در   
نابراين مبارزه تنها برای مقابله ب. تمامی تاروپود زندگی مردم تنيده است

) روابط اجتماعی حاکی از سرمايه داری(با انرژی تحميل شده ی خارجی 
نيست بلکه همچنين عليه مظاهر مخرب که در خود ما، توده های مردم، 
نيز نهفته است، می باشد و هالووی، برخالف خط فکری اتونوميستی که 

 سرمايه داری غيرمرکب تحوالت  ديدهبيرونیرابطۀ بين کار و سرمايه را 
در عرصه های سياسی، اجتماعی و اقتصادی را تنها واکنشی در قبال 
مقاومت و شورش از طرف جنبش های مردمی می دانند، مطرح می کند 
که مبارزه از طرف جنبش سوسياليستی در واقع می بايد درجهت نفی و 

ه هر دو قطب ک) مجازی/ روابط استثماری(محو کليت عناصرغيرانسانی 
طبقاتی جامعه، يعنی اقليت بسيار کوچکی از صاحبان و قدرتمندان سرمايه 
و اکثريت بسيار وسيع از توده های کارگری و زحمتکش حامل آن هستند، 

در واقع به نظر وی تنها راهی که ما می توانيم با اتخاذ آن به مثابۀ . باشد
وی در انتقاد از ايده ). 167(می باشد " نفی گرايی"انسان ها زندگی کنيم 

های اتونوميستی که مبارزه طبقاتی از طرف پرولتاريا را پديده ای جدا از 
سرمايه و تنها در مقابله با آن دانسته از پيروزی يک جانبه ی طبقه 

يعنی پيروزی " اثباتی"کارگر عليه سرمايه داران انتظار پی آمدهای 
که به خاطر نفوذ همه جانبه انقالب سوسياليستی را دارند، بحث می کند 

در ) نيروی کار (ضد قدرتو ) سرمايه (قدرتاز طرف دو پديده ی 
يکديگر و ايجاد تاثير منفی ناشی از فتيشيزم سرمايه داری، جنبش 

متالشی "جهت " جنبش منفی"سوسياليستی تنها می تواند به مثابۀ يک 
ا که سرمايه ساختارهای اجتماعی حاکم عمل کند، زير" انهدام"و " کردن

به طور داۀم در جستجوی ايجاد روابطی مرکب و با ثبات حرکت می کند 
)164.(  

هالووی در رد اين نظر که مبارزه می بايد عمدتًا عليه قدرت و يا   
کنترل کننده از بيرون، يعنی سرمايه، باشد، معتقد است که اين " انرژی"

خرب تنيده شده مبارزه می بايست همچنين برای مقابله با خصوصيات م
که زير لوای سرمايه تفکرات و فعاليت های مستقل خود را از " ما"در 

دست داده در تحکيم روابط کااليی و غيرانسانی مشارکت داريم، نيز، جهت 
به نظر هالووی ديالکتيک پيشرفت در مبارزات مردم . گيری داشته باشد

و همه " نفیم"که تحت اعمال قدرت زندگی می کنند، همواره فرايندی 
سرمايه، بر مبنای فعاليت نيروی کار شکل می گيرد و . جانبه به خود دارد

نيروی کار نيز هميشه تحت کنترل سرمايه به امر توليد ارزش می پردازد 
بنا براين تنها محو روابط نا برابر قدرت و اهرم های کنترل کننده ). 174(

ی کامل به محو تمامی از بيرون کافی نيست بلکه نيل به آزادی و برابر
قيودات اجتماعی و از جمله فرهنگ تخدير گشته، منفعت جويانه و 
سازشکارانه در خود توده های مردم نيز بستگی دارد وگرنه ستم های 

غير يکی از حرکت های . اجتماعی به اشکال متفاوت ادامه خواهند داشت
ظر  از طرف قدرت های سرمايه داری در دهه های اخير، به نمرکب

هالووی، سرايت مرکز ثقل فعاليت های سرمايه داری به عرصه مالی 
تعويق "است که عمدتًا به خاطر جلوگيری و يا به ) بانکی/ اعتبارات(

بر اساس اين ديدگاه، سرمايه گذاری . رکود اقتصادی بوده است" انداختن
در عرصۀ فعاليت های مالی، نوعی استراتژی از طرف قدرت های حاکم 

سطح تضاد "کااليی برای ايجاد کاهش در /  با حفط مبادالت پولیاست که
به خودی " فعاليت آزاد بازار"به کار گرفته شده است، وگرنه " اجتماعی

در واقع اين ). 200(خود به بحران اقتصادی ابعاد عميق تری می داد 
 موفق شد که با انتقال سرمايه های 90 و 80استراتژی در سال های 

/ عرصۀ اشباع گرديده ی توليدی به بخش های بانکیسرگردان از 
وقوع بحران . اعتباراتی، بحران های ناگزير اقتصادی را به تعويق بيندازد

اقتصادی، نقطه عطفی از مبارزه طبقاتی است بدين صورت که در اين 
مرحله نوعی گريز دو جانبه مابين سرمايه و حقوق بگيران با سيستم 

  ).203(کارمزدی بوجود می آيند 
اما عامل بروز . سرمايه همواره در تالش برای حفظ کنترل است  

بحران، يعنی در خطر قرار گرفتن روابط اجتماعی سرمايه داری، نيروی 
محرکه ای است برای آزادی که از جانب کارگران در مقابله با سيستم 
کارمزدی که در واقع نوعی بردگی می باشد و همچنين از طرف سرمايه 

سياسی ايجاد شده توسط پرولتاريا / ايی از گرفتاری های صنفیجهت ره
بر اين اساس، به نظر هالووی، درصورت تبديل شدن . ايجاد می گردد

بحران به يک انقالب اجتماعی، از آنجا که سرمايه داری و به ويژه 
نيز متوسل می " تروريستی"نهادهای سياسی آن به ابزار سرکوبگرانه و 

اپوزيسيون مردمی نيز در اغلب مواقع مجبورًا به روش شوند و در مقابل 
های خشونت آميز و حتی گاهًا تروريستی روی می آورد، به احتمال قوی 
دستاويز شدن به حرکت های سياسی و نهادهای تجربه شده ی مبارزاتی 

در دوران ) م تشکيل سازمانها و احزاب سياسی و ايدئولوژيک.ب(
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ديده های بازهم فتيشيستی، گرچه با ظواهر سرمايه داری، به بازتوليد پ
جای تعجب ندارد که در جوامعی که تا ). 205(انقالبی، منتهی می گردد 

به حال دستخوش تحوالت انقالبی شده اند، نخبگان سياسی و وابستگان 
اقتصادی آنها با توسل به روشهای قهرآميز حکومتی و نهادينه کردن 

ری و از جمله به رسميت شمردن حق درباره ی روابط اقتصادِی استثما
مالکيت خصوصی که در واقع حرکتی برای ايجاد مصالحه بين آزادی و 
نظام حاکم است، شرايط نا برابر اقتصادی و غيرآزاد را دوباره حکمفرما 

 دمکراتيک و -بدين خاطر است که وقوع انقالبات ملی). 206(نموده اند 
 انواع ساختارهای اجتماعی و سوسياليستی در قرن گذشته به بازتوليد

  .حکومتی که حامل شرايط غيرآزاد و غيرانسانی بوده اند منجر شدند
البته، به نظر هالووی، اکتفا کردن به نفی نهادها و مناسبات سرمايه   

چون که برای برچيدن مناسبات . داری، به خودی خود، کافی نيست
 الزم ذهنی و سرمايه داری، بدون داشتن شناخت ها و توانايی های

تجربی، نهايتًا پروژه ی سوسياليسم نيز به زير کنترل قدرت سرمايه در 
آنچه که حياتی است، ايجاد شرايطی است که بر پايه ی آن توده . می آيد

های مردم، مستقيمًا و آگاهانه در فعاليت های سرنوشت ساز اجتماعی 
 ايجاد التهابات انقالب می بايست مفهومی فراتر از. مشارکت داشته باشند

نهادها و ماهيت طبقات حاکم داشته باشد / اجتماعی و تغيير در ساختارها
و ضروری است که رگه هايی از ارزش ها و مناسبات همسو با جامعه 
آينده ی انسانی، پيشاپيش، ترسيم گشته و حتی در فرازهايی از بطن 

ی درواقع مهمترين جنبه از مبارزه برا. جامعه شروع شده باشد
م آزادی های مدنی، .ب(سوسياليسم پيروزی در کسب مطالبات بالفاصله 

نيست بلکه ايجاد يک جنبش وسيع مردمی حول محور ) حقوق بيکاری
/ خواسته های مشترک اجتماعی و به ويژه در مخالفت مضمونَا فلسفی

هدف از مبارزه برای ). 208(اجتماعی آن با سرمايه داری می باشد 
 به منظور تصاحب اجتماعی ابزار توليد انجام شود بلکه سوسياليسم نبايد

می بايد در راستای محو بنيادی سيستم مبتنی بر مالکيت و وسايل توليد و 
در جهت ايجاد ذهنيت های سوسياليستی و برابرگونه در تمامی ابعاد 

سرمايه با ايجاد تصورات غير واقعی و . فعاليت های اجتماعی باشد
و ستايشگرانه از پول و کاال در ميان توده های برداشت های مجازی 

مردم و از طريق بيگانه کردن روند کار از سرشت انسانی آن يعنی پروسه 
ای که مردم به طور خالق درگير زندگی اجتماعی باشند است که حکومت 

خلع مالکيت از صاحبان قدرت و ثروت به مفهوم گرفتن اشياء از . می کند
نديشه های شکل گرفته حول فرهنگ شئی وارگی و آنها نيست بلکه محو ا

ستايشگری از کاال و پول و در عوض ايجاد روابط واقعی نوع دوستانه 
بين انسان ها، برخالف شبه مناسبات مبتنی بر مبادله ارزش نيروی کار 

سرمايه همواره در جهت نفی . در ازای پرداخت پول و ماديات می باشد
 ايجاد روابط پولی فعاليت می کند، اما روابط همبستگی آور انسانی و
عليه تحليل رفتگی ارزشهای " جنبشی"انقالب به مثابۀ يک پديده ی 

برابری طلب، تمايالت ُبت گرايانه نسبت به کاال و مخالفت با خصلت ضد 
خالصه اين که، از ديدگاه هالووی، کمونيسم . جنبش مردم ظهور می يابد

 حرکت های نفی کنندِه روابط انسانی و يک جنبش اجتماعی برای مقابله با
   ).210( در واقع در ضديت با وجود پديده ی کار يعنی روابط کارمزدی می باشد

چنين جنبشی به تشکل های سازمان يافته ی جمعی نياز دارد و تجربه 
های تاريخی مثل شوراهای کارگری نمی توانند به مثابۀ نمونه های 

در راستای تالش برای ايجاد . قرار گيرنددايمی، همواره، مورد استفاده 
و مناسبات " توليد ارزش"شالوده های جديد زندگی، نه بر روی محور 

کااليی بلکه بر مبنای روابط غير سودجويانه و متکی بر برابری بين 
انسان ها است که اشکال جديدتر انقالبی برای سازماندهی زندگی اجتماعی 

ديل های انسانی تر در زندگی اجتماعی را نمونه هايی از ب. يافت می شوند
می توان در حوزه هايی مثل وسايل نقليه مجانی، درمان مجانی، سيستم 
متحول آموزشی و ايجاد مراکز اجتماعی تجربه نمود که همراه با تحوالت 
عميق تر در ساير جوانب زندگی افق های گسترده تری را برای استقرار 

ولی به هر حال به نظر هالووی، برای ايجاد . روابط انسانی پديد می آورد
ساختمان جامعۀ انقالبی، جنبش به نوعی سازماندهی نيازمند هست گرچه 

درک ". نمی توان که برای سازماندهی انقالبی از قبل نسخه آماده داشت"
سنتی و به ويژه برداشت لنينی، از مارکسيسم، با نگاهی ابزاری به 

اما . سيدن به اهداف سوسياليستی می داندانقالب، آنرا وسيله ای جهت ر
روش ابزارگرايانه چيزی به غير از مقابله با سرمايه در چارچوب موازين 

اصًال وجود دولت، خودش، به . ديکته شده از طرف سرمايه داری نيست
معنی ايجاد خلل در پروسه انجام واقعی، فعاليت های اجتماعی توسط توده 

نقالبی به نوعی از سازماندهی اجتماعی نياز جامعه ا. های مردم می باشد
دارد که مشوق فعاليت های خالق عمومی باشد و نه اين که فرازهايی از 
حرکت های توده های مردم را به زير کنترل مراکز متعددی از قدرت در 

در اين رابطه چکيده ی کالم اين است که به نظر هالووی می بايد . آورد
 گرفته به توسعۀ فعاليت های عمومی از از سياست های حزبی فاصله
  .طرف خود توده ها دامن زد

در خاتمه، از ديدگاه هالووی، مبارزات جنبشی مثل شورش زاپاتيستا   
که از درون خود توده های بومی به حرکت درآمده، شکل گيری امواج 
خود به خودی تظاهرات در سراسر جهان عليه موازين نئوليبرالی که به 

کارناوال "اوج گرفت و به راه افتادن دايمی ) واشنگتن(اتل ويژه از سي
مقاومت عليه استثمار در سراسر جهان، جرقه هايی هستند که عليه " های

ستايشگری از مناسبات کااليی و در مقابله با فرهنگ تسليم طلبی به 
سرمايه، به صدا در می آيند و درصورت پيروزی انقالب به عامل مؤثر 

 - 2 وجود ثابت و -1 ترکيب ديالکتيک از دو خصيصۀ برای ايجاد يک
اما سرانجام، در جواب به ). 214(تحرک برای سازندگی تبديل می گردند 

اين سئوال که آيا چگونه می توان جهان را تغيير داد؟ خالصه نظر 
هالووی، اين است که نمی توان گفت که انقالب دقيقًا چگونه شکل خواهد 

به حال روشن گرديده اين است که برای انقالب، گرفت، ولی آنچه که تا 
 ). 215( جهانی است" نامعلوم"مسئله ی مرکزی، ايجاد افق های جديد در فضای 

   نقد-2
جان هالووی در اين کتاب به مسايل حياتی که در مقابل جنبش   

سوسياليستی قرار دارند، يعنی فلسفۀ وجودی، ارزشها و اهداف و نقش 
وی به درستی به وجود شرايط . قالب می پردازدآنها در پروسه ی ان

در ) فتيشيزم کااليی(استثماری و روابط مبتنی بر ستايشگری از کاال 
اين که يکی از . سرمايه داری، گرچه تا حدی اغراق آميز، اشاره می کند

اهداف اصلی جنبش، ايجاد شرايطی است که انسان ها بتوانند آزادانه و به 
سرنوشت اجتماعی خود مشارکت مستقيم داشته طور واقعی در تعيين 

باشند و اين که يک جامعۀ ايده آل کمونيستی می بايد نهايتًا از وجود 
کااليی مبرا بوده و برعکس بر / سلسله مراتب مراکز قدرت و روابط پولی

پايه ی مناسبات برابر و افقی، همبستگی آور و عادالنه شکل گرفته باشد 
کومت به مثابۀ نهادی که با اتکا به نيروی و اين که ح. بحثی نيست

سرکوب سازمان يافته، پديده ای متناقض با وجود يک جامعه انسانی و 
آزاد است و می بايست نهايتًا در مرحلۀ پيشرفته ی کمونيستی محو گردد 
و باز هم اين موضوع که برنامه ريزی های متمرکز اقتصادی برای توزيع 

ر استراتژيک مناسبات سرمايه داری عادالنه ثروت و بر روی محو
بوسيلۀ دولت هايی که مدعی سمت گيری سوسياليستی هستند و يا ايجاد 

صنفی مثل سازمانهای مدافع طبقات کارگری، / تشکل های سياسی
توزيعی / زحمتکش و محروم، اتحاديه های کارگری، تعاونی های توليدی

و مؤسسات اقتصادی به و انتقال مالکيت و کنترل شورايی بر کارخانه ها 
کارگران و کارمندان به خودی خود کافی نبوده و هنوز در زير هژمونی 
مناسبات سرمايه داری قرار دارند، همه درست، ولی مشکل در جنبه های 
ديگری از نظرات وی است که در خطوط زير به طور مختصر به آنها 

  . اشاره می شود
رای سوسياليسم، می بايست هالووی معتقد است که بخشی از مبارزه ب  

در عين حال، برای مقابله با مظاهر منفی آکنده از روابط سودجويانه و 
جمعيت عظيمی از . تخدير کننده، که در زندگی مردم تنيده شده، انجام گردد

توده های مردم تحت تأثير ايده ها و اميال کاذب سودجويانه دچار توهم 
 نهايت آنها را همچون برده های های خودخواهانه و مخربی هستند که در

عصر جديد برای گرداندن چرخ اقتصاد و بازتوليد مناسبات اجتماعی 
نهادهای . سرمايه داری به خدمت صاحبان سرمايه و قدرت در می آورد

حکومتی و حزبی، قوانين قضايی و حقوق شهروندی از جمله پديده های 
درت از طرف طبقات سرمايه داری هستند که عمدتًا در خدمت به حفظ ق

مشارکت در اين نوع فعاليت های . حاکم مورد استفاده قرار می گيرند
اجتماعی نهادينه شده در سرمايه داری به جز کمک به ترويج / سياسی

بيشتری از تفکرات ستايشگرانه از مناسبات کااليی و ايجاد مشروعيت 
تقد است که هالووی مع. برای نظام های حاکم، ماحصل ديگری در بر ندارد

يکی از داليل برای متوسل شدن جنبش چپ سنتی، اعم از انقالبی و يا 
نوع رفرميستی آن به تشکيل سازمانها و احزاب سياسی اين بوده است که 

، امکان بيشتری برای "سوسياليسم علمی"بر اساس اين ديدگاه از 
که شناخت و تحليل از قانونمندی های اجتماعی می باشد و در نتيجه اين

يافته شده و " دانشِِ"پروژه ی مبارزات سوسياليستی می تواند در پرتوِی 
سياسی که در / فرمول بندی شده به وسيله متخصصين و فعالين اجتماعی

. اين سازمانها متمرکز شده اند، گسترده تر و منظم تر به پيش برده شود
 نشان 20در حالی که به نظر هالووی، تاريخ انقالبات اجتماعی در قرن 

داده است که سازمانها و حکومت هايی که ادعای برقراری دمکراسی و 
سوسياليسم را داشته اند، پس از تسخير قدرت به نهادهای کمابيش متشکل از 
سلسله مراتب قدرت و حامل خصلت های سرکوبگرانه تبديل شده و اتفاقًا در 
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ياليسم واقعی، اغلب مواقع خود آنها به موانع اصلی در برابر استقرار سوس
يعنی ايجاد شرايطی که توده های مردم در تعيين سرنوشت اجتماعی خود 

  .مشارکت فعال و مستقيم داشته باشند تبديل گشته اند
با توجه به اين قسمت از نظرات هالووی می توان از اين نکته شروع نمود   

ارد که که از نقطه نظر ماترياليسم ديالکتيکی، به درستی اين برداشت وجود د
در طول تاريخ جوامع بشری برخی از پديده های اجتماعی، اعم از نهادها و 
ارزشهای متناسب با اخالقيات مثبت انسانی مانند آزادی های مدنی، انتخابات 
آزاد، حقوق برابر، قانون اساسی، پارلمان، انجمن، شورا، سازمانهای متنوع 

 و آموزش مجانی، اشتغال اجتماعی، اتحاديه، نبود اعدام و شکنجه، درمان
. کامل و مؤسسات خيريه عوامل مؤثری برای بهبود زندگی اجتماعی بوده اند

در عين حال بسياری از ضوابط و حرکت های اجتماعی مثل مناسبات برده 
داری، ديکتاتوری، استثمارگری و انواع ستم های اجتماعی و نظامی گريهای 

بسياری از انديشمندان . بوده اندمليتی، به حال مردم مضر و مخرب / قومی
 و شماری از ديگر سوسياليست مارکسآزادی خواه و برابری طلب و به ويژه 

ها، طی دو قرن اخير توانسته اند که با تأمل و تحقيق در مورد تاريخ جوامع 
وجود طبقات اجتماعی، . بشری، روندهای نسبتًا قانونمندی را مشاهده کنند

 ادواری و ساختاری اقتصادی از جمله پديده های قانون ارزش و بحران های
قانونمند اجتماعی هستند که به کمک تئوريسن های جنبش سوسياليستی به 

تعداد زيادی از انديشمندان منتقد و مخالف . معرض شناخت و تحليل درآمده اند
سياسی هستند که توانسته اند / سرمايه داری، در واقع همان فعالين اجتماعی

های مختلف آکادميک، حوزه های مباحث نظری در ميان جنبش ها در عرصه 
و در طی کشمکش های تئوريک بين گرايشهای متنوع ) م فوروم اجتماعی.ب(

اجتماعی در بين سازمانها و احزاب چپ و دمکراتيک به ارتقاء / سياسی
آگاهی و شناخت از معضالت و يافتن بديل های اجتماعی برای پيشرفت انسانی 

اگر بخش عظيمی از جمعيت که در تنگنای دشواری های . کمک کنندجامعه 
زندگی معموًال بدون عرصۀ هر نوع چالش به نظام های حاکم، به گفته هالووی 
حتی به بازتوليد مناسبات غيرانسانی سرمايه داری کمک می کنند، در عوض 
حياتی است که فعالين درگير در جريانات و تشکل های آزادی خواهانه و 
عدالت جويانه و متعلق به توده های زحمتکش و محروم، جوانان، زنان و 

مذهبی که به انواع مختلف و در سطوح متفاوت تحت ستم / اقليت های ملی
های اجتماعی قرار دارند، درصورت امکان از طريق روشنگری و سازماندهی 

ی و در ميان مردم به پيشبرد اهداف دمکراتيک، خود حکومتی، عدالت اقتصاد
در واقع ايجاد شرايطی مبتنی بر نه فقط احقاق حق تعيين سرنوشت اجتماعی 
به شيوه های دمکراتيک، بلکه مشارکت پيگيرانه مستقيم و خالق در جهت 

  .استقرار جامعه انسانی مورد نظر، مؤثر واقع شوند
برای مثال، در ايران از جمله عوامل دخيل در ايجاد تحوالت نسبتًا مدرن در   
مردم همان بروز تحوالت انقالبی و اصالح طلبانه است که پا به پای  گیزند

پيشرفت مناسبات سرمايه داری از طريق انجام تحوالت سياسی به رهبری 
جنبش های دمکراتيک و چپ از دوران مشروطيت تا جنبش ملی شدن نفت و 

 حتی در زير يوغ.  شمسی، انجام گرفته است1357تا اوان انقالب دمکراتيک 
حکومت ارتجاعی جمهوری اسالمی مقاومت ها و مبارزات مردم، در ميان آنها 
. کارگران، دانشجويان و زنان رژيم را به برخی عقب نشينی ها وا داشته است

در چند سال اخير به خاطر مبارزات جنبش کارگری بخش هايی از کارگران 
 با تشکيل توانسته اند که) م اتوبوس رانان شرکت واحد تهران.ب(پيشرو 

اتحاديه های مستقل به حقوق محدودی در قبال سياست های سرکوبگرانه 
آنها به درستی برای بهبودی قانون کار و لغو قراردادهای موقت . رژيم برسند

جنبش زنان نيز به حق برای نيل به حقوق برابر و طی اين . مبارزه می کنند
" حمايت از خانواده "پروسه لغو قوانين ضد زن و مواد ارتجاعی تر اليحۀ

هم اکنون با توجه به پيشبرد برنامه های نئوليبرالی . همچنان مبارزه می کنند
از طرف رژيم خودکامۀ جمهوری اسالمی، ) آزادسازی/ خصوصی سازی(

مبارزه برای اخذ هر سطح از حقوق دمکراتيک و به ويژه ارتقاء حداقل 
انعت از خصوصی سازی دستمزد، حق تشکيل انجمن و سنديکای مستقل و مم

صنايع استراتژيک، به خودی خود دستاوردهايی برای خدمت به انجام تحوالت 
درصورت وجود آزادی های سياسی، . راديکال تر و انقالبی در آينده هستند

يعنی در واقع بخشی از ضوابط دمکراتيک که حتی در زير لوای مناسبات 
روه ها و سازمان های آزادی کااليی، به خاطر مبارزات مردم بدست آمده، گ

خواه و مردمی و از جمله جريانات مبارز چپ که جايگاه وسيع اجتماعی 
داشته باشند از اعتبار و توان سياسی بيشتری برای ارائه برنامه های 

آنها در حين مبارزات سياسی عدالت خواهانه . اجتماعی برخوردارند/ اقتصادی
انسانی تر برای سازماندهی اجتماعی و تدارک پالتفرم ها و آلترناتيوهای 

جامعه، باعث تحرک وسيع تر و راديکال تر در ميان مجموعۀ جنبش های 
اگر اين نظر . مردمی جهت ارائه چالش تعيين کننده عليه نظام حاکم، می گردند

هالووی تاييد شود اين مفهوم را می دهد که تا وقتی که يک تغيير بنيادی و 
نگرفته نمی بايد برای هيچ کدام از حقوق دمکراتيک ضد سرمايه داری انجام 

مبارزه نمود، زيرا، به نظر وی دستاوردهای دمکراتيک تأثير تعيين کننده ای 
برای ايجاد يک تحول راديکال در افکار و عمل کردهای مردم نخواهد داشت و 
موازين مترقی ايجاد شده، سرانجام، از کار کرد مؤثر انسانی تهی شده به 

بديهی است که اين خط فکری آرامان گرا، به .  نظام حاکم درمی آيندخدمت

غير از اعتقاد به پديدار گشتن تمام و کمال يک جامعه اتوپيائی، به هيچ 
  .سطحی ازتحوالت دمکراتيک آزادی خواهانه و عدالت جويانه اعتقاد ندارد

ق در آمريکا، مثل ساير نقاط جهان، امروزه به خاطر ظهور بحران عمي  
اقتصادی، ضرورت انجام يک سری اقدامات جدی اقتصادی از طرف دولت، هر 

.  ديده می شود،)کينزينیم سياست های .ب(چند در چارچوب سرمايه داری 
دولت جورج بوش و حال ُبراک ُاباما با تخصيص مقادير باالی تريليون دالر 

امعه را از برای ايجاد نقدينگی و سرمايه گذاری، درصدد بوده و هستند که ج
اما بخش قابل توجه ای از پول . مهلکۀ اين بحران عميق اقتصادی نجات دهند

بيشتر نصيب صاحبان سرمايه های عظيم بانکی و مالی شده و در حالی که 
جريانات ليبرال تر از حزب دمکراتيک و حتی ُاباما به اين روند معيوب از 

تقريبًا ورشکسته آمريکا و دخالت دولت در تزريق پول و اعتبارات به اقتصاد 
دنيای سرمايه داری مواضع اعتراضی و انتقادی دارند، اما وظيفه عمده بر 
دوش افراد و جريانات مترقی و سوسياليستی است که درصورت توان با 
افشاگری از خصلت مخرب اين بحران های اقتصادی، که از ذات سرمايه داری 

سبات سوسياليستی و غيرکااليی، در بر می خيزد، در کنار طرح آلترناتيو منا
عين حال، از طريق به چالش کشيدِن راهکارهای فعلی از طرف حکومتگران، 
از تأثيرات خانمان برانداز شرايط کنونی اقتصادی در زندگی توده های مردم 

برای مثال، ملی کردن برخی از بانک ها و مؤسسات مالی، دادن . قدری بکاهند
 منازلی که قدرت پرداخت اقساط مسکِن خود را ندارند، اعتبار مالی به صاحبان

ايجاد سيستم های مبتنی بر درمان و آموزش مجانی و پرداخت حقوق بيکاری 
از جمله مطالباتی هستند که می بايد در سطوح معينی از طرف سازمانها و 

  .گروههای اجتماعی مدافع توده های محروم و زحمتکش پيگيری شوند
 نفر ازکارگران مشتغل در شرکت در 250، حدود 2008سامبر اخيرًا در ماه د

 در شيکاگو که صاحبان آن اعالم Republic)(و پنجره سازی ِرُپبليک 
ورشکستگی کرده بودند، با تحصن در محيط کارگاه توانستند که پرداخت 
بخشی از حقوق و مزايا برای مدت چند سال را به شرکت بيمه که اعتبار 

مسلمًا توسل به روش . ب آن شده بود، تحميل کننددهنده و سپس صاح
البته . نافرمانی مدنی برای احقاق ضروريات زندگی يک اقدام قابل درک است

اگر بر اساس تحليل هالووی به اين حادثه نگاه کنيم، حرکت مزبور، چون که 
فرای روابط سرمايه داری نمی رود و در دراز مدت تغيير چندانی در روابط 

ولی .  فتيشيزم کااليی نمی گذارد، پس دستاوردی تلقی نمی گرددمبتنی بر
مسئله اين است که آيا زندگی برای توده های محروم و زحمتکش نبايد، در 
سطح امکان، خالی از مشقات و سختی های طاقت فرسا ادامه يابد، مگر اين 
 کارگران حق ندارند که به زندگی نسبتَا راحت تری، حتی در سيستم سرمايه

و آيا به خاطر مبارزات جنبش کارگری و به خصوص در بعد . داری ادامه دهند
 تشکيل اتحاديه های کارگری 1929از شروع بحران بزرگ اقتصادی در سال 

آغاز رياست (راحت تر انجام نمی شد و هم اکنون با توجه به فضای کنونی 
گری و احتمال ، به خاطر تداوم مبارزات از طرف توده های کار)جمهوری ُاباما

 Employee Free Choice)قانون حق آزاد برای کارگرانتصويب 
Act)  که بر آن اساس حقوق بگيران نه از طريق جمع آوری آشکار طومار 

بلکه با استفاده از مکانيسم رأی مخفی، که کمتر مورد دخالت حکمفرما قرار 
 برخوردار می می گيرد و از امکان بيشتری برای تشکيل اتحاديه در محيط کار

بديهی است که در صورت دست يافتن به اين نوع حقوق . شوند، وجود ندارد
دمکراتيک که بخشَا به خاطر فعاليت گروهها و سازمانهای مدافع کارگران و 
زحمتکشان به حکومت های سرمايه داری تحميل می شوند، وضعيت اين 

ه هالووی می گويد طبقات بهبود می يابد، هر چند که واقعيت را همان طور ک
نيز بايد ديد و آن اينست که هنوز در سطوح مختلف، مناسبات نا برابر و 
مخرب سرمايه داری بر زندگی مردم سايه انداخته است و هدف اصلی برچيدن 
مناسبات کااليی و ايجاد روابط انسانی بر پايه ی نوع دوستی و همبستگی می 

  .باشد
وبا، ونزئوال، بوليوی، اکوادر و برزيل در آمريکای التين و از جمله در ک  

مثًال در کوبا . تحوالت دمکراتيک و راديکال در سطوح مختلف انجام گرفته اند
هر چند با وجود کاستی ها و به ويژه نبود دمکراسی سياسی، تحت رهبری 
حزب کمونيست و برادران کاسترو، درجه ای از توسعۀ عادالنه اجتماعی و از 

بخشی . ل کامل، آموزش و درمان مجانی صورت گرفته استجمله ايجاد اشتغا
از دستاوردهای مردمی در کوبا به خاطر وجود دولتی است که علی رغم 
خصلت های خودکامه و تک حزبی آن، از استقالل کشور در مقابل دخالت های 

در . امپرياليستی و هجوم سرمايه های استثمارگر جلوگيری نموده است
 گيری سوسياليستی، با توجه به ويژگی های جامعه در ونزئوال، نوعی سمت
حکومت آن به رهبری هوگوچاوز رئيس جمهور اين . حال شکل گيری است

کشور، در حال حاضر، نقش بسيار مهمی در ايجاد شرايط مستعد تر برای 
در قانون اساسی جديد کشور که در . حرکت به سوی سوسياليسم بازی می کند

اهداف سوسياليستی به روشنی قيد نشده است، اما  تصويب گشت 2000سال 
چاوز، (با توجه به ظرفيت دمکراتيک آن و به خاطر وجود عامل ذهنی قوی 

بخشی از مسئولين سياسی، نمايندگان پارلمان، گروههای سياسی و اتحاديه 
يکسری برنامه های ) های کارگری مترقی و به ويژه جنبش برابری طلب مردم

ی برای ايجاد عدالت اقتصادی و دمکراسی توده ای و اجتماع/ اقتصادی
حرکتهايی برای مقابله با سرمايه های بزرگ داخلی و نهادهای امپرياليستی به 
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در ونزئوال، شبيه ايران، به خاطر وجود سيستم تک . جريان افتاده اند
/ اقتصادی و عوامل ديگر از جمله تسلط قدرتهای استعماری) نفت(محصولی 
 درصد از 80تی در گذشته آن، صنايع پايه ای رشد نيافته، حدود امپرياليس

 درصد از کارگران در حوزه 50بيش از . مردم در زير خط فقر زندگی می کنند
در اين جامعه که هنوز طبقه . خدمات و رشته های غير توليدی کار می کنند

از کارگر در مجموع به خصلت های راديکال و مبارز دست نيافته حتی بخشی 
اتحاديه های کارگری آن در اوايل رياست جمهوری چاوز در مقابل برنامه های 
برابری طلب وی مقاومت نموده با ارتجاع داخلی و سياست های امپرياليستی 

اکثريت (همراهی می کرد، مسلمًا به وجود نوعی حکومت که پايه ی اجتماعی 
) ه نمی شودمحرومان و زحمتکش که لزومًا به کارگران حقوق بر خالص

داشته در جهت پاسخ گويی به نيازهای حق طلبانه آنها قدم بردارد، احتياج 
درصورت تسخير دمکراتيک دولت از طرف نمايندگان واقعی طبقات . هست

کارگری و زحمتکش، احتمال اين که دولت از يک نهاد مدافع سرمايه به 
ستی تبديل گردد، ابزاری در جهت نفی آن و طرفدار استقرار مناسبات سوسيالي

حکومت فعلی در ونزئوال با ملی کردن صنايع استراتژيک و به . زياد است
ويژه صنعت نفت و ايجاد تعاونی ها و شوراهای محله ای جهت اداره 

اجتماعی به توسعۀ اقتصادی برای توده های / دمکراتيک امورات اقتصادی
  .مردم کمک زيادی نموده است

ياليستی، توده های مردم و فعالين جنبش در صورت وجود يک رژيم سوس  
که درصدد کمک به ايجاد مناسبات سوسياليستی هستند، با استفاده از شرايط 
/ مستعدتر و از طريق سازماندهی خود در تجمع ها و گروههای اجتماعی

سياسی و ارتقاء شناخت از معضالت و نقاط قوت در توان خود آنها هست که 
روشن .  نظام سوسياليستی مستقيمًا مشارکت دارنددر جهت ايجاد شالوده های

از باال و رژيم های تک حزبی " سوسياليسم"است که تجربۀ شکست خورده 
به اصالح سوسياليستی، مانع بزرگی در برابرگرايش جنبش در کليت آن، به 

موضوع اين است که برخالف نظر هالووی لزمًا همه . آن سو می باشد
) 234( بين جنبش انقالبی و نظام سرمايه داری حکومتها نقش سازش دهنده

را بازی نمی کنند، و دولت به مثابۀ پديده ای از نوع روابط اجتماعی لزومًا 
البته هالووی، در پايان . قرار نمی گيرد) 240(همواره در خدمت سرمايه 

 کتاب اذعان دارد که به خاطر ی پيش ترکتاب، به نوعی در تناقض با بخش ها
د دولت در جوامع امروزين سرمايه داری می بايست تالش شود که وجود نها

). 245(به هر حال حکومتها را با توجه به ويژگی هر جامعه به چالش کشيد 
بحث اين است که جنبش سوسياليستی به حرکت هايی به مراتب بيشتر از 

ی زدن نياز دارد و تالش برای توليد ايده ها، خط مشی ها و برنامه ها" فرياد"
اجتماعی، بخشی از مضمون مبارزاتی را تشکيل می / استراتژيک سياسی

بديهی است که مطلوب ترين و مناسب ترين راهکارها و سياست ها . دهند
معموًال بر مبنای شناخت ها، تحقيقات، مبادالت نظری و فرمول بندی های 
سازمان يافته در درون تجمع ها، گروهها و سازمانهای مبارز مردمی که 

اجتماعی هستند، شکل می / دارای ارزشها، اهداف و برنامه های سياسی
  .گيرند

در " نيروی کار"هالووی درباره طبقه کارگر می نويسد چون که پديده ی   
بطن مناسبات کااليی شکل می گيرد و اکثريت توده های مردم در وضعيت 

رند، ناتوان جهت فروش نيروی کار خود در ازای پرداخت پول قرار می گي
اصًال تعلق داشتن به اين طبقه نمی تواند خصلت مثبت داشته باشد و می بايد 
مرزهای طبقاتی را در پروسه ی انقالب و حتی قبل از پيروزی آن متالشی 

وی به درستی در ). 144(نموده پرولتاريا را از جايگاه طبقاتی خود عبور داد 
و نگری بحث می کند که تاييد خط فکری اتونوميستی و از جمله نظر آنتوني

ظهور بسياری از تغييرات در عرصه تکنولوژی و مديريت و از جمله استقرار 
سطحی از حقوق دمکراتيک ناشی از عقب نشينی صاحبان سرمايه و نهادهای 

اما در . سياسی مدافع آنها در ازای مقاومت و مبارزه از طرف مردم می باشد
ا را عمدتًا ناشی از نگرش منفی آنها آنجا که وجود اشتراک بين مبارزات آنه

به سرمايه داری و نه پايه ی طبقاتی کارگری، که تعيين کننده است، می داند 
آنچه را که هالووی نمی بيند وجود زمينه ی مادی و . بحث انگيز می باشد
در بين ) روابط استثماری و انواع ستم های اجتماعی(شرايط عينی زندگی 

که در ذهنيت های آنها آگاهی طبقاتی و انگيزه های توده های کارگری است 
مقاومت عليه صاحبان ثروت و قدرت می آفرينند و نهايتًا به همگرايی افقی و 

در جامعۀ سرمايه داری قربانيان اصلی . همبستگی های طبقاتی می انجامند
اکثريت توده های زحمتکش و محروم هستند که در مبارزات حق طلبانه خود 

گری را نه فقط به سوی مناسبات فتيشيستی بلکه همچنين به درستی نوک افشا
اما به نظر . به سمت نخبگان و صاحبان سرمايه و قدرت نشانه می گيرند

هالووی، کارگران، توده های محروم و زحمتکش و سرمايه داران و در واقع 
د همگان، چون که در زير سلطۀ روابط کااليی زندگی می کنند، قربانی شده ان

و جهت گيری مبارزات نيز می بايد صرفًا برای نفی خصايل غيرانسانی در 
اين خط فکری با ناديده . تمامی مردم که به طبقات گوناگون تعلق دارند، باشد

گرفتن انگيزه های سود جويانه و قدرت طلبانه در ميان صاحبان سرمايه و 
را در زدودن ) نیايجاد روابط غير سرمايه دارانه و انسا(قدرت، حل مسئله 

ايده ها و ارزش های منفی و ستمگرانه از تفکر مردم که به طبقات مختلف 

اين نگاه ايده آليستی است و شباهت هايی به تعاليم . تعلق دارند، می داند
  .مذهبی دارد

هالووی در مورد مسايل ديگر اجتماعی و از جمله پديده ی بحران اقتصادی   
برای مثال هالووی به نادرستی براين . جه می کندنيز به  عوامل عينی کمتر تو

 هجوم 2000 و تا اواسط سال های 1990، 1980نظر است که در سال های 
مالی عمدتًا به خاطر / سرمايه های جهانی به عرصه فعاليت های بانکی

پيشگيری و يا به تعويق انداختن رکود اقتصادی و در نتيجه تداوم سيستم حاکم 
اما شواهد و تحقيقات معتبر در جنبش چپ و ). 200-203(بوده است 

نشريات سوسياليستی مثل مانتلی ريويو نشان می دهند که عمدًا وجود اشباع 
در بازار مصرف جهانی و نه اتخاذ استراتژی از طرف قدرت های بزرگ 
سرمايه داری جهت کاستن از تضادهای اجتماعی است که ناگزير، باعث 

به بخش های مالی و اعتباری شده و نهايتًا با سرازير گشتن سرمايه ها 
ترکيدن حباب های شکل گرفته بر اساس ارزش های غير واقعی، به ويژه در 

واقعيت اين است که . بازار مسکن، به بحران اقتصادی اخير منجر گشته است
سرمايه از قدرت َاَزلی برای حکومت بر جامعه برخوردار نيست و بسياری از 

قات اجتماعی به خاطر مقاومت از طرف توده های مردم و بخشًا تحوالت و اتفا
خارج از افق قابل تشخيص از طرف صاحبان سرمايه های عظيم و دول 

مبارزات کارگران، بيکاران، محرومان . ارتجاعی و مدافع آنها انجام می گيرند
و تمامی طبقات و اقشار تحت ستم برای بهبودی شرايط زندگی يکی از عوامل 

ی در سرگردان نمودن سرمايه برای هجوم به حيطه های سودآور است و اصل
در برخی از جوامع ديده شده است که در مواردی صاحبان سرمايه به عقب 

مثال ديگر مسئله هويت اجتماعی است . نشينی و حتی تسليم مجبور شده اند
که از ديدگاه هالووی به رسميت شناختن دايمی آن سازشی است با مقوالت 
ساخته شده از طرف سرمايه داری که بر مبنای وجود کثرت، تفاوت و رقابت 
ما بين گروههای متنوع اجتماعی و نه همبستگی بين آنها، برای ايجاد ثبات 

وی تاکيد می کند که جنبش سوسياليستی . اجتماعِی مقطعی تدوين شده اند
 طبقه کارگر، م.ب(نبايد به دام مبارزاتی که به سوی مطالبات هويت گرايانه 

جهت گيری دارند بيافتد، چون که دستاوردهای ناشی از ) زنان، مليت ها
اهداف هويت طلبانه و ساير حقوق دمکراتيک، نهايتًا تحت کنترل سرمايه در 

بحث هالووی تا حدی قابل قبول است و ديده شده که در مقاطعی، . می آيد
استه های طرح شده از صاحبان سرمايه در کنار مطالبات صنفی کارگری و خو

طرف جنبش زنان، مليت ها و فعالين مدافع محيط زيست قرار گرفته و برای 
مثال به سازش با اتحاديه های کارگری، به رسميت شناختن حقوق برابر برای 

و همچنين سرمايه گذاری در ) م يوگسالوی سابق.ب(زنان و پلوراليسم مليتی 
نجا که هالووی برای مقولۀ هويت اما آ. عرصۀ تکنولوژی سبز می پردازد

خصلت فٌرار و بی ثبات قائل شده از جنبش سوسياليستی انتظار دارد که با 
توجه به واقعيات، صرفًا به شناسايی هويت بپردازد بدون اين که به تداوم 

دامن بزند، مسئله ناروشنی پيدا می ) م طبقه، مليت، مذهب.ب(اجتماعی آنها 
ان داده است که دست يافتن به حقوق دمکراتيک، هر تجربيات تاريخی نش. کند

چند طبقه بندی شده و متمايز گشته هم برای بخش های معينی از جامعه مثل 
کارگران، زنان و مليت ها باشد، به خودی خود در دوران گذار به پيروزی 
کامل انقالب اجتماعی، دست آوردهای عظيمی برای اين بخش های تحت ستم 

 مکث های در پروسه ی اين مبارزات، پيروزی ها و. ندبه حساب می آي
 مقطعی حول محور مطالبات دمکراتيک و به ويژه نهادينه کردن اجتماعی

هويت های کارگری، فمينيستی و مليتی، تأثير قاطعی در بهبودی زندگی مردم 
 پيچ تا پيروزی نهايی، مسير مبارزات در طول زمان نا معين، از . می گذارد

معابر سرسخت اجتماعی می گذرد و موفقيت های تاکتيکی و نسبی،  و گاهها
. مسلمًا به حال زندگی کنندگان و نه لزومًا تئوری پردازان بسيار اهميت دارد

، نمونه ای است که هالووی به آن به )مکزيک(زاپاتيست ها در منطقه چياپس 
يژه ی تاريخی و/ مثابۀ يک جنبش بومی که با توجه به مختصات جغرافيايی

خود توانسته است حول محور هويت محلی، مبارزات برابرطلبانه موفقيت 
البته به نظر هالووی برای زاپاتيست ها . آميزی را به جلو ببرد اشاره می کند

طرح مسئله هويت يک تاکتيک مبارزاتی است چون که هدف اصلی آنها 
سخ به در پا). 102-103(در سراسر جهان است " برای انسانيت"مبارزه 

 شورش و مبارزات مگراين ادعا از طرف هالووی حداقل می توان گفت که 
رهايی بخش از طرف زاپاتيستا برای استقرار سيستم خود حکومتی و مناسبات 
غير استثماری، حتی اگر به يک منطقۀ کوچک محدود گردد، به خودی خود 

رابری طلب دستاوردی نيست و آيا امکان ندارد که همبستگی بين اين جنبش ب
بومی با ساير جنبش های کارگری، زنان، جوانان، دانشجويان و همچنين ديگر 
جريانات فعال بومی، همچون گرانيگاهی متمرکز از تجمع های انسانی، در 
عين حفظ هويت های متنوع خود، به پيروزی نهايی يعنی انقالب اجتماعی 

شناخته اجتماعی، نا اتفاقًا، واقعيات نا. سوسياليستی در مکزيک بيانجامد
روشنی در چگونگی پيروزی انقالب و ابعاد زمانی و مکانی آن که به گفته ی 

است اين رسالت را در جلوی جنبش سوسياليستی " نا معلوم"خود هالووی 
می گذارد که از نيل به دست آوردهای دمکراتيک، هر چند مقطعی و محدود، 

  .غفلت نکند
ت گرايان مدافع آنها انسان هايی هستند صاحبان سرمايه های عظيم و حکوم

که با استفاده از موقعيت اجتماعی و داشتن ذهنيت های منفعت جويانه و خود 
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خواهانه در ايجاد شرايط چپاول، استثمار و استبداد مؤثر بوده باعث ترويج نا 
برابری، فقر، محروميت و ساير معضالت اجتماعی مثل جنگ، نژاد پرستی و 

اگر منظور هالووی اين است که اين نخبگان . می شوندحتی نسل ُکشی 
اقتصادی که معموًال به ارکان قدرت سياسی و ابزار سرکوب نيز مسلط هستند 
مانند توده های کارگری، زحمتکش و محروم اسير ذهنيت های فتيشيستی 

و غير انسانی بوده و  بنا براين وظيفه جنبش ) ستايشگری از کاال و پول(
سوسياليستی زدودن اين خصايل  منفی و ويران کننده از تفکر آزادی خواه 

عموم مردم که متعلق به طبقات مختلف حاکم و ستم ديده هستند، می باشد، 
پاسخ ساده اين است که ديگر دوران برای نظرگاه ها و تحليل های ايده آليستی 

تفکری که علت معضالت اجتماعی را نه در خود . و غير واقعی گذشته است
روابط نا عادالنۀ انسان ساخته بلکه عمدتًا در ذهنيت فتيشيستِی تحميل شده به 
خاطر واقعيات دنيای مادی و از جمله روابط سرمايه داری، تحليل می کند و 
راه حل ها را که شباهت زيادی به پيام های اخالقی متعلق به مکاتب مذهبی 

با ايده های نوع دوستانه و جايگزينی آنها " منفی"دارند در محو انديشه های 
، و در عين حال دست آوردهای نهادينه شده و )210(و همبستگی آور ديده 

را ) م قانون اساسی، حق رأی عمومی، احزاب و حقوق مدنی.ب(ارزش يافته 
آلوده به مناسبات سرمايه داری می داند، را نمی توان به مثابۀ يک تئوری 

همان طور که هالووی، . ی گرفتاجتماعی برای ايجاد جامعه انسانی جد
که همچون " ناشناخته"خودش، در پايان کتاب می نويسد بشريت با آينده ای 

اما . مواجه هست) 231(در آسمان چشمک می زند " ستارۀ اتوپيايی"يک 
برخالف راه حل های ارائه شده از طرف وی، بر جنبش سوسياليستی است که 

ری های اجتماعی که بر مبنای دنيای با دست يافتن به ترکيب درستی از تئو
واقعی و ماترياليستی نضج يافته باشند، يعنی همان بينش ماترياليستی 
ديالکتيک در راستای عبور از مناسبات انسان ساخته ی نا عادالنه و نا برابر 

  پايان       .به مبارزه ادامه دهد

.............................................. 
  مواضع اعالم نشده ما و مواضع جديد و ابهام برانگيز:ديدگاه

    حميد موسوی پوراصل  
 بهمن منتشر کرده 22اخيرا کميته مرکزی سازمان اعالميه ای بمناسبت 
در اين نوشته قصد . است  که با مواضع تا کنونی سازمان تفاوتهايی دارد

 :است کهدر اين اعالميه گفته شده   . دارم به نکاتی از آن بپردازم
اشتباهات سازمان فدائی که قدرتمندترين و بزرگترين نيروی چپ "

  "خاورميانه  بود، در پا گرفتن قدرت روحانيت نقش زيادی داشت
روحانيت در زد و بند با جبهه ملی و برخی . اين تحليل اصال صحت ندارد

 بهمن  قدرت را تصاحب 22مردم در ) ناآگاهانه(سران ارتش و حمايت 
 بهمن نه تنها سازمان چريکها بلکه تمامی اعضای 22 در. کرد

سازمان چريکهای . سازمانهای چپ نيرويی نداشتند که قابل طرح باشد
زمانی به دفاع از حکومت , فدايی خلق و بخصوص بخش اکثريت آن

پرداخت که انقالب فرهنگی رژيم به پايان رسيده بود و دفاتر پيشگام هم 
کها حتی نتوانست از بقاء دفتر مرکزی خود سازمان چري. جمع شده بودند

، در پا گرفتن "دفاع کند چه برسد که اين سازمان را نيرويی بدانيم که 
اگر در رابطه با اکثريت بخواهيم ."  قدرت روحانيت نقش زيادی داشت

بگوييم بايد بگوييم که اين سازمان با سوق دادن امکانات و نيروی خود 
  . جبهه ارتجاع  پيوستبه خدمت رژيم درآمد و به 

نکته اشتباه ديگر اين است که اعالميه سازمان فدائی را بزرگترين نيروی 
مشخص نيست از . چپ خاورميانه ميخواند که اين هم درست نيست

آيا منظور اعضای اين سازمان است . فدائيان کدام سال  سخن گفته ميشود
است که اکثريت واقعيت اين . يا کل سازمان فدائی با طيف هوادارانش

طرفداران سازمان فدائی سازمان نيافته بودند  و پس از انشعاب ها و 
.  بسياری از هواداران اين سازمان نيز منزوی شدند60سرکوب سال 

اعالم اين که اين سازمان بزرگترين سازمان چپ خاورميانه بود آنهم از 
شتر تبليغی به اين لقب بي. ضرورت دارد و نه ميتواند درست باشدسوی ما نه 
  .نظر می آيد

در رابطه با رهبری " اشتباه"در اينجا همچنين معتقدم بکار بردن کلمه 
سران اين سازمان به جبهه دشمن مردم و ارتجاع . اکثريت درست نيست

موضع . خواند" اشتباه"آستان بوسی خمينی را نمی توان تنها . پيوستند
 توان بدون پرداختن به حزب توده و اکثريت در انقالب ايران را نمی

اکثريت و حزب توده به مثابه . ديپلماسی خارجی شوروی ارزيابی کرد
بازوی سياست خارجه و بازرگانی شوروی وظيفه خود ميدانستند به هر 
قيمتی امريکا و امپرياليسم را از ايران برانند حتی اگر اين به قيمت 

ری بر عليه پابوسی آستان رژيم اسالمی باشد يا به بهای موضعگي
سازمان . ناميد" اشتباه"اين را نميتوان فقط . جنبشهای مردمی در ايران

نمی دانم چرا به ناگهان . ما در اسناد زيادی به اين مسئله پرداخته است
، آنهم اعالميه کميته مرکزی حافظه تاريخی خود را از دست , اعالميه ما
  .داده است

ن نيروی توده ای چپ کشاندن اي"  همچنين مطرح شده است که  
که از نفوذ گسترده ای در ميان کارگران، زحمتکشان، خلق های 
تحت ستم ، جوانان؛ زنان و روشنفکران برخوردار بود به سوی 
سياست های آشتی طلبانه حزب توده و سپس آستان بوسی خمينی، 

  ."کمر جنبش چپ را در هم شکست
ئی چه اکثريتش و چه در اين مورد هم باورم چنين است که سازمان فدا

البته . اقليتش هيچگاه نفوذ گسترده ای در  ميان کارگران نداشته اند
نسبی است اما نفوذ اين سازمان در ميان کارگران در "   نفوذ گسترده"

نفوذ اين سازمان بيش از . مقابل نفوذ مذهب و روحانيت قابل قياس نبود
در رابطه با جنبشهای . آنکه در ميان کارگران باشد در روشنفکران بود

ملی هم حقيقت اين است که اين جنبشها از پرچم فدائی استفاده ميکردند 
نام . و اين سازمان نقش بسزائی در سازمان دهی اين جنبشها نداشت

  .فدائی بسيار بزرگتر از جثه واقعی اين سازمان بود
اين که کشيده شدن سازمان فدائی به سوی رژيم اسالمی کمر چپ را 

فکر ميکنم آنچه کمر چپ را در ايران .ه باشد هم جای تامل داردشکست
  : شکست اساسا سه عامل بود

  ,اول سرکوب و کشتار نيروهای چپ توسط رژيم اسالمی
  در خدمت اردوگاه شوروی " ضد امپرياليستی" دوم تصور و باور 

ومهمتر از همه عدم پرداختن چپ ايران به منافع بالواسطه و روزمره - 
 انکارگر

در اين ميان سازمان ها و تشکل "  بخش ديگر اعالميه هم که ميگويد 
های کوچکتر چپ هم به دليل فرقه گرائی، نقش مفيدی برای جلوگيری 

هم بی معنا " از اين سقوط دردناک بزرگترين نيروی چپ بازی نکردند 
سربداران , رزمندگان, پيکار, اگر دقت کنيم سازمان ما. است و هم غلط

....  همه با يک چوب رانده شده اند که گويا فرقه گرا بودند و...."
نتوانستند کاری برای جلوگيری از سقوط فدائيان بدامن جمهوری 

آنچه يک آدم منطقی از اين اعالميه ميفهمد اين است که . اسالمی بکنند
) شايد(مثال اگر سازمانهای خرد و ريز آنموقع فرقه گرا نبودند 

اين . ط جنبش فدائی به دامن حکومت جلوگيری کنندميتوانستند از سقو
چه سازمانی و چه . تحليل نه تنها رويايی است بلکه اساسا غلط است

کسی ميتوانست جلوی پيوستن فدائيان به جمهوری اسالمی را بگيرد؟ 
پيوستن اين نيرو به جمهوری اسالمی بنا بر باور و درک ايدئولوژيک 

که از سوی " فرقه گرا" نيروهای تازه نمی فهمم چگونه اين. بود
, و ضد انقالب ناميده ميشدند" چپ آمريکايی"سازمان فدائی و حزب توده  

نجات دهند؟ اصال " سقوط دردناک"ميتوانستند بيايند و سازمان فدائی را از 
 چرا بقيه را بايد چوب زد که فالنی سقوط کرد و شما کاری نکرديد؟

ويژه زنان و محروميت قانونی زنان ه  همچنين در اين اعالميه  از مسئل
سازمان ما بعنوان يک . از حقوق برابر سخنی بميان نيامده است

سازمان فمينيستی می بايست در برخورد به انقالب به نقش زنان و 
اما اعالميه تنها به ذکر کلمه زنان در , حقوق پايمال شده زنان اشاره کند

  2009 فوريه 9      . استکنار دانشجويان و زحمتکشان بسنده کرده

………………………………………. 
    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  * پيوندها* 

  زمانايميل روابط عمومی سا
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 
مشخص ميشوند " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
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تمرين خشونت عليه حيوان در بصره،:دست چپ  

 ازان بريتانيا در عراقميان سرب گوردون براون در:  دست راست
برای برخی مشاهده ويديويی که لينک آن در زير مقاله داده . روشنگری

ولی شايد . شده دشوار و حتی اگر قلب ضعيف داشته باشند خطرناک است
سرباز پرنده : خواندن آنچه در ويديو ميگذرد به همان دشواری نباشد

 بلد است و توضيح او کارش را خوب. سفيد را زير بغل گرفته و می خندد
ميدهد چطور بايد عمل کرد، و سرباز،شايد گروهبان پهلوی دستش حرف 

سرباز سرش را جلو . او را تاييد و تاکيد ميکند اين کار خيلی آسان است
ميبرد، سر پرنده را در دهان ميگيرد و با دندان گردن آن را از تن جدا 

مع شده تف ميکند و سرباز حاال پرها و خونی را که در دهانش ج. ميکند
سرباز ديگر دوربين ويديو را . با لگد چيزی را روی زمين پرت ميکند

رفقای گروه از . روی صحنه گرفته و لبخند پيروزی سرباز را ضبط ميکند
يک , : شادی قهقهه سر ميدهند وصدای يکی از سربازان شنيده ميشود

لگد زده , شجاع,بعد دوربين پائين ميرود و چيزی را که سرباز . ,دور کف
حاال نوبت سرباز .پرنده بی سر روی زمين پر پر ميزند. بود نشان ميدهد

مافوق است که توانايی خود را در اعمال خشونت جلو دوربين به نمايش 
او پرنده ديگری را در چنگال خود ميگيرد، سراو را در دهان و . بگذارد

حاال . کرار ميشودميان دندان های خود قرار ميدهد و صحنه تکان دهنده ت
 , .ما همه رئيس هستيم,: صدای سربازی شنيده ميشود

پخش  , News of The World, ژانويه توسط 18اين ويديو که روز 
فيلمبرداری با برنامه . سربازان است, معمولی,شد، صحنه ای از تمرينات 

  . ريزی قبلی و طبق دستور توسط خود گروه انجام ميگيرد
به . اخر اکتبر در شمال بصره فيلمبرداری شده استويديوی مزبور در او

افرادی که در فيلم ديده ميشوند  , News of The World,نوشته 
مخصوص ماموريت , رويال آنجليان رجيمنت,سربازان پياده باتليون دوم 

 نفره در پايگاه القرنيه برای انجام عمليات 15اين گروه . های ويژه هستند
نبع وزارت دفاع انگليس به رسانه مزبور گفته يک م. مستقر شده بودند

 , .صحنه يک تمرين برای بقاست,است آنچه در ويديو ديده ميشود،
در مقابله با واکنشی که ويديو ايجادکرده منابع نظامی به توجيهات ديگری 
نيز متوسل شده اند که عذر بدتر از گناه است، از اين قبيل که مرغ ها 

شوند و در کشتن آنها سنت های محلی در نظر قرار بود برای غذا کشته 
مردمان ,اين توجيه بيش از آنکه مسووليت را به گردن . گرفته شده است

ی آنها بياندازد اين سوال را مطرح ميکند , سنن وحشيانه ,و , عقب مانده
آيا فرماندهان از سنت های محلی برای آموزش خشونت ضد انسانی به 

 سربازان ياری ميگيرند؟ 
برخالف آنچه ظاهر ويديو القا ميکند اينکار :  منبع نظامی ديگر گفتيک

آب، غذا و گرما عناصر حياتی . برای تفريح يا ورزش صورت نمی گيرد
  . برای بقا هستند و تامين غذا از زمين کليد تهيه همه اينهاست

البته اين راز سر پوشيده ای نيست که نه فقط غذا بلکه حتی ظرف و 
 سربازان انگليسی و آمريکايی و ديگر نيروهای خارجی قاشق و چنگال

در عراق و ساير مناطق جنگی در بسته بندی های آماده با هواپيما به 
ی خود نيازی به جز اين ,تامين بقا,منطقه ارسال ميشود و آنها برای 

ندارند که دست به دهان منتظر شرکت های داللی باشند که با هر جنگ 
ليونی به دست می آورندو چنانکه همه خوانده ايم در جديد، قراردادهای مي

 . مقابل خشونت هايی که عليه مردم محلی اعمال کردند، مصونيت داشتند
تمرين : يک منبع نظامی ديگر صحنه های دلخراش را اينطور توجيه کرد

  . ها برای اين است که به پليس عراق نشان دهد چطور بايد عمل کند
رباز عراقی بعد از سال ها تجربه تاريخی زير آيا س. توضح جالبی است

درس دست صدام حسين به اندازه کافی خشونت نياموخته است که نياز دارد 
  خشونت را از هم قطاران انگليسی آن هم با مراجعه به سنن محلی بياموزد؟ 

آمادگی روانی : يا شايد حقيقت همان است که ويديو فورا به ذهن می آورد

بويژه کشتار در ميان مردمی که نبايد به آنها .  کشتاربرای دست زدن به
ربطی به آنها , کنوانسيون ژنو,نگاه کرد و , شهروند, و , انسان,به چشم 

يک هفته قبل انتشار اين ويديو، همين رسانه ويديوی مربوط به . ندارد
را - اشاره به پاکستانی ها–, پاکی,پرنس هری را انتشار داد که اصطالح 

اگر چه پرنس هری سرانجام مجبور به .  فحش به کار برده بودبه عنوان
 و انبوه گزارشات مربوط به جنگ -عذر خواهی شد، اما چه کسی نميداند

 که اغلب سربازان مهاجم -های عراق و افغانستان اين را تاييد کرده است
و اصطالحات مشابه را به همان معنايی که منظور پرنس هری بود , پاکی,

  .يبرندبه کار م
فيلمبرداری از صحنه که آشکارا به قرار قبلی صورت گرفته است، بی اختيار 
آدم را به ياد صحنه های تاريخی ابوغريب و ژست پيروزی سربازان درصحنه 

درحقيقت هدف ها در اينجا و آنجا زياد از . شکنجه در مقابل دوربين می اندازد
دن اين نوع تمرين ها و ضبط و فرماندهان نظامی با مقرر کر. هم فاصله ندارد

اعمال خشونت و کشتار در اينجا از ,: ثبت آنها به سربازان آموزش ميدهند
 , .شما جنايتکار جنگی نمی سازد، قهرمان جنگی می سازد

نزديک يک ميليون کشته در عراق، موشک باران عروسی ها در افغانستان، 
 حساب وآوارگی کشتن شهروندان غيرنظامی در پاکستان، کشتارهای بی

نمايش با شکوه , کودک در غزه تحت عنوان 400ميليونی در سومالي، قتل 
، تکه پاره کردن و سوزاندن مردم توسط بمب های فسفری و خوشه , قدرت

اينها را فرماندهان و ... در فلوجه و بيروت و غزه, هوشمند,ای و 
سا که در بزمی آنها در هنگامه ی اجرا چه ب.نمی کنند, اجرا,سياستمداران 

آنها فقط . نشسته اند، يا به ديدار بازی فرزند خودشان در تيم مدرسه رفته اند
مجريان در ميدان . در ايران, آمران قتل های زنجيره ای, هستند، مثل , آمران,

. کسب کنند, آمادگی روانی, آنها هستند که بايد . های جنگ سربازان هستند
 ان پرپر شده ی خود می افتند چه فکر ميکنند؟ راستی وقتی آنها به ياد قرباني

باشند و آموزش فرماندهان در روان آنها نشسته , خوبی,اگر سرباز ! هيچ
برای , سوابق درخشان,ای که خواهند گرفت فکر ميکنند، به , درجه,باشد، به 

بنای آتيه ای روشن، شايد هم يکی از آنها روزی مثل جان مک کين نامزد 
 برای رياست جمهوری اين دوره،به خاطر بمب های که بر حزب جمهوريخواه

اين . بگيرد, قهرمان جنگی,سر کودکان و دهقانان ويتنامی ريخت لقب 
سربازی است که وقتی می بيند ديو در درونش بر انسان غلبه کرده با غرور 

 , .همه ما رئيس هستيم,:فرياد می زند
شونت ها در همه ارتش های شايد بگوييد عادت دادن سربازان به اين نوع خ

در ارتش . سرباز نياز دارد به خشونت عادت کند. البته. جهان معمولی است
مستبدان برای سرکوب سرکوب شورش اکثريت و درخواست های اقليت، در 

در . ارتش دموکراسی ها برای پاکسازی و قتل عام مردمان کشورهای ديگر
از الزامات يعنی از لوازم کار , جنگ,اين دنيای که ما در آن زندگی می کنيم،

يا با : دولت است و دولت ها هميشه بايد آمادگی برای جنگ داشته باشند
به همين جهت حتی در دموکرات ترين کشورهاهم . ,غيرخودی,خودی يا با 

وقتی صحبت از بودجه دفاعی يعنی بودجه برای جنگ و لوازم آن ميشود، 
.  هم می کوبند و سالم نظامی ميدهندسياستمداران فورا چکمه ها را جفت به

در کره شمالی يا ايران مجاز است مردم از گرسنگی بميرند، اما بودجه جنگی 
اوباما خواهان تغيير بود اما به همه بودجه های جنگی . مجاز نيست الغر شود

احتماال گورينگ بود که . در مورد ملت ها جای نگرانی نيست. بوش رای داد
کافی است به مردم . ت برای جنگ کار دشواری نيستگفته بود بسيج مل

و دفاع از خود در برابر خطر ابتدايی ترين و . بگوييد کشور در خطر است
ترين غريزه هر حيوانی است حتی اگر به سطح انسان تکامل , مشروع,

تفاوت موجود دوپا با بقيه اين است که بيش از هر حيواني، با . پيداکرده باشد
، از هم نوع آسيب و آزار ديده و به دست هم نوع کشته هم نوع جنگيده

 .ميشود
در زمانی نه چندان دور دانشمند آمريکايی فوکو ياما گفته بود اينجا که هستيم 

زمانی دورتر از آن دانشمند آلمانی کارل مارکس گفته . پايان تاريخ بشر است
متخاصم پايان بود تاريخ انسان وقتی آغاز ميشود که تقسيم جامعه به طبقات 

 . يابد و جای آن را جامعه ای متشکل از انسان های آزاد و برابر بگيرد
امروز با قاطعيت می توان گفت هنوز نه تاريخ ديو و دد فوکوما پايان يافته 
  . است ونه تاريخ انسان مارکس شروع شده است
 اما هنوز هم ميليون ها ميليون از ما هر وقت سربازی را می بينيم که سر
پرنده ناتوانی را با دندان می کند تا راحت بتواند روی عروسی ها بمب 
بيندازد، يا وقتی انسانی را بر باالی دار می بينم، يا يک زندانی عقيدتی را که 
ستمگری در بند کرده است، يا ميليون ها ميليون انسانی را که هستی شان در 

اندکی مولتی ميليونر که تالش برای بقا خالصه ميشود و در کنارآنها تعداد 
تخت ناز و نعمت و قدرت شان را بر دوش زحمت آن انبوه استوار کرده اند، 

 . از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست  : بی اختيار به خود می گوييم
 را نويد " آغاز" و طليعه يک "پايان"و همين احساس است که اميد يک 

  روشنگری  سايتاز رگرفته ب                          .ميدهد

…………………………………... 


