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که در عين تفاوت باهم مرتبط  درين شماره که بعد از يک تاخير طوالنی انتشار می يابد، مطالب متفاوتی گنجانيده شده است

. مقاله اصلی اين شماره تيوری سازمان است که برای اولين بار تيوری سازمان را از ابعاد متفاوت به بحث می گيرد. درين اند

ن سياسی عمدتا در دوسطح مورد توجه قرار گرفته است. از يکسو رابطه سازمان سياسی با جامعه يا مقاله بررسی سازما

بطور مشخصتر چگونکی رابطه حزب طبقه کارگر با خود طبقه موضوع اصلی را تشکيل ميدهد و از سوی ديگر به 

طه حزب و طبقه که يکی از موضوعات ميکانيسم و روابط درون سازمانی بگونه بسيار مختصر پرداخته شده است. نحوه راب

جدلی درون جنبش کمونيستی به شمار می آيد، درپرتو نظرات تيوريسنهای برجسته مارکسيست مورد تحليل و بررسی قرار 

تجارب مشخص در مورد سازماندهی  ،گرفته است. مقاله تيوری سازمان در ضمن تمرکز بمسائل تيوريک از زوايای متفاوت

 در حدی محدود مطرح نموده است. را نيز افغانستان سازمانهای چپ در 

 ،نويسندهما با  ديدگاهتفاوت عليرغم ،بويژه مصر ،ضد استبدادی در کشورهای عربی های مقاله سمير امين در مورد جنبش

رک روند نه های تاريخی خيزشهای اخير که در ديانتشار می يابد. اين مقاله در کنار پرداختن به پيش ،بدليل اهميت مسئله

موجود نقش مهم بازی مينمايد، به نقش غرب بخصوص به نقش بازدارنده و ارتجاعی اياالت متحده در تبانی نزديک با 

پروسه مشخص  قاله نامبرده به آن اشاره ميشود،اسالميسم اين کشورها مطالب ارزشمندی دارد. فاکتها و ارزيابيهای که در م

چوب روکراسی اسالمی را توضيح می دهد. دموکراسی نيم بند يا دموکراسی در چهاتلفيق اسالم و دموکراسی يا تکوين دم

جنوب آسيا  وتعاليم دينی اسالم که در نتيجه نقش پررنگ جريانات اسالمی در کشورهای با جمعيت عمدتا مسلمان خاورميانه 

وفق و نامشخص که از افغانستان و در حال شکل گيری است، تجربه و پروژه ای نسبتا تازه ای است. پروژه ای سياسی نام

عراق آغاز يافته و در کشورهای باصطالح اسالمی منطقه تعميم می يابد. دموکراسی اسالمی که در نتيجه شکست آلترناتيف 

اسالميسم راديکال و "انقالبی"، و تبانی اسالميسم رفرميست با امپرياليسم پديد آمده، تنها چشم اندازی ممکن است که اسالميسم 

ميتواند در رسيدن به قدرت سياسی مطمئن باشد. مشخصات دموکراسی اسالمی مانند هر رژيم سياسی ديگر تابع شرايط 

 مشخص و ثابت می باشد.  یاجتماعی، سياسی و اقتصادی يک جامعه مشخص است و تا هنوز فاقد يک الگو

جهانی طبقه کارگر است که با شعارهای اشغال مراکز  دو مقاله ديگر اين شماره به ترتيب در مورد نيوليبراليسم و جنبش جديد

مالی امريکا، از جمله اشغال وال استريت آغاز گرديده است. اين دو مقاله با اينکه از بار تيوريک کمتری برخوردارند،  مثال، 

ر به اهميت جنبش جديد به بررسی می گيرد و سخنرانی جرمی بريچ که عمتا تاريخچه نيوليبراليسم رامقاله اولی نيوليبراليسم 

طبقه کارگر تاکيد می نهد، اما در زمينه بررسی پيشنه و زمينه های تاريخی به نکات مهم انگشت ميگذارند. شکل گيری 

نيوليبراليسم و پيشرويهای آن و مخصوصا پيامدهای آن که خود را در شکل جنبشهای جديد طبقه کارگر در اروپا و امريکا به 

فقط اين دو مطلب را بهم مرتبط ميسازد، بلکه جنبش جديد طبقه ای کارگر، بحث حزب و طبقه کارگر را نمايش ميگذارد، نه 

بار ديگر به يکی از مشاجرات تيوريک تبديل ميکند. جنبشهای جديد طبقه کارگر در کشورهای پيشرفته سرمايه داری که 

ندهی هيچ حزب و سازمان سياسی خاص نمی باشد. با ماحصل مستقيم عملکرد عينی اين نطام است و نتيجه ابتکار و سازما

اينکه اين جنبشها توسط حزب و سازمان خاص براه نيافتاده اما در چگونکی سيربعدی اين جنبش موجوديت و کيفيت احزاب 

ش سياسی طبقۀ کارگر حايز اهميت فراوانی خواهد بود. اهميت سازمان و احزاب سياسی در سير و پيامد های سياسی هر جنب

اره شده است، خود را نشان مهم است، حقيقت که در جنبش ضد استبدادی "بهارعرب" که در مقاله سمير امين هم به آن اش

 باهم مرتبط اند.به نحوی ، سپرده شده استنشر به دست بدينطريق مطالب که درين شماره  ميدهد.

 بصيـــــــــــــــر زيار
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 ـ مقدمه1 

تئوری سازمان به طور کلی و سازمان سياسی به طور خاص مبحث 

پيچيده و گسترده ای است که پرداختن به جوانب متعدد آن از ظرفيت 

اين نوشته بيرون است. انسانها از همان بدو پيدايش جامعۀ بشری به 

ند و لهذا ه انحوی به امر سازمان و سازماندهی سرو کار داشت

ن ادعا نمود که تاريخ موجوديت سازمان به قدامت تاريخ ميتوا

بشری است و سابقۀ سازمان سياسی به درازای تاريخ طبقاتی جوامع 

جامعۀ انسانی می باشد. با وجود اهميت و قدامت آن، تکامل تئوری 

سازمان به مثابۀ يک رشتۀ علمی مستقل تقريبا از اوائل قرن بيستم 

قرن به شگوفائی و توسعه ای بی مانندی  آغاز ميشود که در نيمه دوم

دست می يابد. تئوريسنهای مارکسيست و ديگر گرايشات راديکال و 

منتقدين سيستم حاکم، به ادعای بسياری از صاحب نظران اين رشته، 

سهم مهم و درخور توجه ای در نقد و تدوين تئوری سازمان به عهده 

تها در نقد و تکامل اين داشته اند. با وجود سهم و نقش فعال مارکسيس

علم، آشنائی کادرها و فعالين سوسياليست از چند و چون اين رشته 

من، ناچيز و  بمقايسه رشته های ديگرعلوم اجتماعی، البته به تصور

اندک به نظر ميرسد و از همينرو پرداختن به اين مسأله از مدتها 

رح ط  به خود مشغول نموده بود. مقاله حاضر يکاذهان ما را 

به آن تبديل شدن تا ست و ا ين راستاا در یگام کوچکو پيشنهادی 

هنوز راه درازی در پيش است. همانطوريکه ” محصول پخته“يک 

گفته شد دانش تشکيالتی کادرها و فعالين، حتی کادرهای با سابقه و 

با تجارب طوالنی در امر سازماندهی، درين رشته ناچيزبوده و يا 

د به نقش سازمان در مبارزات سياسی ـ فقط محدو  در مواردی

 اجتماعی ميگردد.

به يقين کادرهای چپ و سوسياليست در مورد چگونگی ايجاد حزب 

يشان، از ا، علی الرغم تفاوت ديدگاههآننقش و انقالبی طبقۀ کارگر 

ازساختار و ميکانيسم  هانآدانش و اطالعاتی برخوردارند که با دانش 

نيست. طوريکه ميدانيم، تئوری سازمان  درونی سازمان قابل مقايسه

بخش است. با اينکه نقش سياسی و اجتماعی يک  در برگيرنده هر دو

سازمان سياسی بر روابط، عملکرد و ساختار درونی يک سازمان 

مستقيم بر آن ميگذارد، اما هردو بخش ويژه  ارجحيت داشته و تاثير

رد مطالعه و جداگانه و مشخص مو رد که بايد به طونگيهايی دار

د. همانطوريکه درک نادرست از نقش حزب در نبررسی قرار گير

در پی داشته  یمبارزات طبقاتی ميتواند پيامدهای سنگين و زيانبار

دن برنامه های مبارزاتی اش شتحقق مباشد و حزب سياسی را از 

باز دارد، درک ناقص و سطحی از ميکانيسم و ساختار درونی نيز 

ناسالم سازمانی بيانجامد که در ادامه خود  ميتواند به روابط

برمؤثريت فعاليتهای سازمانی رو به بيرون و حتی بر بقای سازمان 

بجا نهد. بحران درونی يک سازمان  هتاثيرات منفی و ناخواست

بنابرين تنها نتيجه بالفصل استراتژيها و تاکتيکهای غلط و نادرست 

اثر ساختار و سبک کار  سياسی و مبارزاتی نبوده بلکه ميتواند در

 نادرست درونی رونما گردد.

با اينکه درين مقاله تئوری تشکيالت از جوانب متفاوت و 

نقش سازمان در تحوالت اجتماعی و ساختار درونی آن  مخصوصا

، اما رابطۀ حزب و طبقه و جنبش خودجوش  به بررسی گرفته شده

ستها را توده های کارگر که يکی از مباحث اصلی جدلی مارکسي

تشکيل ميدهد، با تفصيل بيشتری مورد بحث قرار گرفته است. با 

اينکه در شرايط فعلی بحث چگونگی ايجاد حزب مانند بسا مباحث 

تلقی نميگردد و بسياری با بی   داغ  تئوريک ديگر، يک موضوع

تفاوتی از کنار آن خواهند گذشت، اما ضرورت عينی مبارزۀ 

له را در دستور فعاليت عملی و نظری طبقاتی دير يا زود اين مسأ

 سوسياليست های انقالبی قرارخواهد داد.

بررسی تجارب سازمانهای کمونيست و چپ نشان ميدهد که هر دو 

مؤثر بوده اند. تاکتيک و  افت کميت و کيفيت سازمانی عامل در

استراتژيهای غلط معموال با پيامدهای بد تشکيالتی همراه است و در 

تژی و تاکتيکهای موفق به شگوفائی سازمانی امکان مقابل استرا

ميدهد. تغيير در وضعيت تشکيالتی سازمانهای نامبرده را نبايد تنها 

وده بلکه آنرا بايد تابع فاکتوری ازعواملی نمبه ايندو عامل محدود 

ديد که تعدادی ازآنها در رديف عوامل بيرونی قرار گرفته و طبيعتا 

خارج بوده است. گرچه سازمانهای چپ و  از کنترول خود سازمانها

کمونيست در مقايسه با گرايشات ديگر از انسجام تشکيالتی بيشتر 

در گذشته برخوردار بوده اند، اما طی چند دهۀ اخير درين عرصه 

خود را  يک سير قهقرائی داشته اند. بسياری از آدمهای که هنوز

ار متشکل و مارکسيست و سوسياليست ميدانند، ديگر تمائل به ک

گرچه اساسا ريشه ” سازمان زده گی“سازمان يافته ندارند. 

درموقعيت نامساعد جنبش سوسياليستی در شرايط فعلی دارد، اما 

و روابط ناسالم درون  که سبک کار غلط بايد بياد داشته باشيم

. ستسازمانی نيز سهم معينی را در ايجاد اين روحيه بجا گذاشته ا

د سازمانهای چپ در زمينه ايجاد حزب، در مورد ديد وعملکر

و آرايش سازمانی آنها، به علت عدم دسترسی به منابع الزم،  ساختار

  .به بررسی گذرا و مختصری اکتفا شده است

يا پرادايم های متفاوت که  ذهنيت های اصلی درين نوشته ابتدا

تئوريهای جداگانۀ سازمانی در راستای آنها تدوين گرديده است، 

ا مرور ميگردد. بعد از مرور ذهنيت ها و استعارات مختصر

متفاوت و مرتبط به تئوری سازمان، به نقش سازمان يا حزب 

انقالبی از ديدگاه مارکسيستی پرداخته خواهد شد. بخش سوم اين 

نوشته به بحث ميکانيسم درونی و ساختار سازمانی اختصاص می 

تئوری يابد. در بخش چهارم واقعيات مشخص در چهارچوب 

و سرانجام نوشته با يک نتيجه گيری به  سازمان بررسی ميشود

 پايان ميرسد.

 تئوریهای سازمان   – 2

در مورد سازمان اجتماعی، مانند بسياری از مسائل اجتماعی ديگر، 

تئوری واحدی وجود ندارد. منظور از سازمان اجتماعی درينجا 

مل سازمانهای سازمان هاييست که محصول جامعۀ انسانی بوده و شا

 اقتصادی، سياسی، فرهنگی و غيره ميشود. برای درک بهتر تئوری 
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های مختلف سازمان، ابتدا الزم است قدری در بارۀ پرادايم 

)ذهنيت(هايی بپردازيم که تئوری های متفاوت سازمانی در پرتو 

يک يا چند تای آنها شکل گرفته اند. در ردۀ بعد از پرادايمها که 

يک را دارند، متافورها يا استعاره ها قرار ميگيرند و حيثيت متاتئور

يکسو متاثر از يک و يا چند پرادايم معين می  استعاره ها خود از

تکامل اجتماعی و به  به سطح پيشرفت و باشند و از جانب ديگر

ويژه سطح تکامل وسائل توليد ارتباط می يابند. به طورمثال، در 

ی ادارۀ علمی تايلور، که در دوره رشد صنعت کارخانه يی، تئور

)عملگرا(، تدوين شده است، فونکشوناليست چهارچوب ذهنيت 

متافورهايی مانند ماشين و يا ارگانيسم زنده را غرض بيان بهتر 

خود بکار می گيرد. مرحلۀ سوم در تدوين تئوريهای سازمان، 

کاربرد شيوه های تحقيق و آزمايش تئوريهاست و همانند متافورها، 

بيشترهمخوانی   های متفاوت تحقيقی نيز با پرادايمهای معينی شيوه

 و همسوئی دارند.

 ذهنیتها و تئوری سازمان  – 2.2

در مورد سازمان و سازماندهی امور اجتماعی، بنا بر ادعای فوق،  

تئوری های متفاوتی وجود دارد و هر تئوری در چوکات پرادايم 

م يک ديدگاه کلی يا شيوه های معين تنظيم و معنی می يابد. پراداي

انديشيدن است که منعکس کنندۀ باورهای بنيادی و پيش شرطهايی 

 Kohnيک تشکل يا يک سازمان می باشد.)  در بارۀ ماهيت

1970, Lucoln 1985 مفروضات متفاوت و بنيادی در مورد .)

( و  ontologyماهيت پديدۀ سازمان اجتماعی به هستی شناسی)

اين پديده به شناخت شناسی ماهيت دانش در مورد 

(epistemology و شيوه های گوناگون در مورد چگونگی )

( مربوط methodologyمطالعۀ ماهيت سازمان به متد شناسی يا )

 ميگردد.

بر مبنای  x2 2در يک ماتريس  1191بوريل و مورگان در سال 

تغييرات ابعادی مادی ـ شعوری و ريشه ای ـ تعديلی، چهار پرادايم 

 م کردند.اوت تحقيقی را تنظيمتف

 

 

 

 

 

از ميان چهار پرادايم که در جدول فوق ديده ميشود، پرادايم 

( تا به حال در زمينه های functionalistساختارگرای عملی )

تئوری و تحقيق تئوری سازمان نقش برتر و عمده يی را داشته 

است و از همينرو اصطالحات و زبان اداری بر اساس اين پرادايم 

 بنا يافته است.

تئوری سازمانی فونکشونيست يا ساختارگرا بر اين فرضيه استوار  

است که جامعه پديده ييست مشخص و واقعی، و يک سيستمی که به 

امور زنده گی نظم و ترتيب می بخشد. اين ديدگا مبلغ آن تئوری 

انسان در جامعه  روابط اجتماعی است که به درک نقش بيشتر

رفتار هميشه وابسته و متعلق بر زمينۀ يک دنيای  متمرکز می باشد.

واقعی و روابط اجتماعی مشخص و محسوس نگرسته ميشود. ، 

ه آن بيشتر در جهت باور به يک دانش نپيشفرضهای هستی شناسا

ی عينی و بيطرف و آزاد از ارزشهای اجتماعی و طبقاتی عاجتما

ی علمی به بوده که دانشمند بگونۀ بيطرفانه و به کمکهای متدها

سراغ واقعيتهای اجتماعی ميرود. فونکشوناليستها در تالشند تا دنيای 

مطمئن و قابل پيش بينی را شکل دهند که نظم و ارتباط يک اصول 

جهان شمول و کلی پنداشته شده و ساختار تشکيالتی نيز يک واقعيت 

يک سازمان تلقی ميگردد.   عينی و مستقل و بيرونی از اعضای

عا ميکنند که ساختار سازمانی، فعاليت اعضا را به طور همچنان اد

مناسب و قانونمند شکل می بخشد و در چهارچوب فونکشيوناليسم از 

 لحاظ نظری، بعالوه عموميت گرائی و ثبات، به مسألۀ عليت نيز

 توجه بيشتر مبذول ميگردد.

بر اين باور استوار است که  Interpretiveپرادايم تفسيرگرا يا 

اجتماعی بر هستی شناسی سيال و متزلزل استوار می باشد، و  دنيای

آن چيزی که با واقعيت اجتماعی همخوانی دارد، در هيچ حس 

اينکه محصول تجربه ذهنی و درون  مشخص وجود ندارد، مگر

. جامعه از ديدگاه شرکت کنندگان آن قابل دردگذهنی افراد محسوب 

تئوريسنهای سوسيال  فهم است نه از منظر مشاهده کنندگان آن.

انترپرتيست ميکوشند تا به درک پروسه هايی نائل گردند که از 

البالی آن واقعيات مشترک چندگانه شکل می گيرد، تثبيت ميشود و 

يا تغيير مينمايد. تفسيرگرائی همچون ساختارگرائی براين پيشفرض 

نظم و الگوی  و باور استوار است که در اساس دنيای اجتماعی نيز

ونی موجود است. ليکن نظريه پردازان تفسيرگرا تالشهای در

ساختارگرايان در ايجاد يک دانش عينی اجتماعی را ناممکن ميدانند. 

دانش به مثابۀ شبکه يی از بازيهای زبان فهميده ميشود که بر 

دست هنی استوار می باشد که ذمجموعه يی از قواعد و مفاهيم معين 

آنرا ابداع و ادامه  با علم سر و کار دارنداندر کاران علم و کسانی که 

 ميدهند.

تفسيرگرائی، معتقدند که   ديدگاه انسانگرای راديکال، همچون پرادايم

چگونگی واقعيت، اجتماعا ايجاد و حفظ ميگردد و نيز تحليل خود را 

 یبه عالقمندی و منافع ارتباط ميدهند و در نتيجۀ منافع و عالقه مند

برای خود انسانها تبديل ميگردد. درين  یداناست که جامعه به زن

ديدگاه روند شکل گيری واقعيت قويا متاثر از مسألۀ ذهنی و پروسۀ 

اجتماعی است که در شکل دادن و کنترول افکار نقش دارد و موجب 

  از خودبيگانگی انسان از ظرفيت حقيقی ذات انسانی خودش ميشود.

ردارهايی را که موجب از ايده ها و ک انسانگرائی راديکال امروزی

خودبيگانگی انسان گرديده، از فرآوردها و مشخصات جامعۀ صنعتی 

معاصر دانسته و مورد نقد قرار ميدهند. سرمايه داری، به طور 

نمونه، ذاتا يک نظام توتاليترهم در زمينۀ انباشت سرمايه، انقياد کار، 

شود. صنعت، تعقل و مفاهيم مرموز اعتقادی و غيره شناخته می 

مفاهيمی که از منظر تئوريسن های ساختارگرا قطعات ساختمانی و 

سنگ بنای نظم اجتماعی و پايۀ آزادی پنداشته ميشود، از ديد 

  انسانگرائی راديکال شيوه ها يی از سلطۀ عقيدتی به شمار می آيد.

به نظر ميرسد که انسان را  یپرادايم هومانيسم راديکال مدافع عقايد

ميدهد و سازمان را نهايتا در خدمت و برای انسانها  در تقدم قرار

 ميداند و نه برعکس آن.

پرادايم ساختارگرای راديکال در ديد و پيش بينی خود از جامعه مانند 

هومانيسم راديکال به نيروی بالقوه مسلط اجتماعی معتقد است، و 

اين ديدگاه واقعيت عينی و ماترياليستی است که خارج از در جامعه 

هن فرد و با ساختار مستقل خود وجود دارد. واقعيت عينی در ذ

به طور اجتناب   درون خود به تضاد و تنش دايمی مواجه است که
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کامل تمام سيستم رهنمون ميگردد.  ناپذير آنرا بسوی تغيير

ساختارگرايان راديکال به درک تنشهای ذاتی و شيوه که نيروهای 

ر پی حفظ سلطۀ شان می حاکم اجتماعی به روشهای گوناگون د

باشند، عالقه مندی دارند. تاکيد اين گرايش به اهميت و جايگاه 

تعيين کنندۀ پراتيک در عبور از سلطۀ نيروهای حاکم اجتماعی 

 تمرکز يافته است.

 متافورها و تئوری سازمان  – 2.2

در موقعيت شناخت شناسی به عهده   متافور يا استعاره نقش مهم

نها دايما سعی کرده اند تا مفاهيم خود را در داشته است. انسا

مورد جهان انکشاف دهند و بنابرين کوشيده اند تا به طور نمادين 

آنرا مشخص و شکل دهند. انسانها به طور مثال از طريق زبان، 

 یعلم، هنر، افسانه به واقعيات جهان مادی به طور معنی دار

قعيت متضمن شکل بخشيده اند. اين تالشها برای تجسم يک وا

د. نانتقال معانی به سمبولهايی است که مورد استفاده قرار می گير

دانش و درک جهان عينی برای انسان نه يک مسألۀ بيرونی بلکه 

 .يک پروسۀ ذهنی است. تمام سمبولها واجد اين مشخصه اند

کلمات، اسامی، مفاهيم، ايده ها، فاکتها، مشاهدات وغيره پيش از 

که  ندد، مفاهيمی از اشيا اند اشيای بيرونی نمايآنکه داللت به خو

 در ذهن به گونۀ معنی دار و گزينه شده يی جهت درک و مطالعۀ

 که برای تعدادی مشترکا قابل درک است.اند جهان فعال شده 

با درک اين نکته که تئوريهای علمی در قالب سمبولها شکل می 

شتر جلب توجه د، اهميت و نقش متافورها نيز درين ميان بينگير

می نمايد. پروسۀ متافوری يا استعاره يی مفاهيم، يک روش 

اصلی سمبوليسم پنداشته ميشود و يک سبک مرکزی است در 

ارتقای دانش و تجربۀ انسانی در زنده گی. متافور اغلب يک 

ادبی و تشريحی جهت تزئين و آرايش پنداشته ميشود، اما  وسيلۀ

انتقال مفاهيم و تصورات است. متافور اساسا يک شيوۀ خالقانه 

متافور با تأييد اينکه الف مانند ب است، پروسۀ مقايسه، تعويض 

متقابل ميان تصورات الف و ب را به پيش برده و ازين  و تاثير

 (1192طريق در ايجاد معنی تازه کمک مينمايد.) بلک، 

متافور در تکامل زبان با ايجاد مفاهيم نقش مهم ايفا نموده است و 

عانی را از يک شرايط و زمينه به شرايط ديگر منتقل مينمايد و م

با استفاده متافوريکی از کلمات ريشه يی، کلمات و مفاهيم تازه 

 1791يی ابداع ميگردد. به طور مثال کلمۀ سازمان تا پيش از 

هيچگونه کاربرد اجتماعی نداشت و فقط جهت تشريح يک عمل 

ه مخصوصا در بخش دشوار و اساسا وضعيت ارگانيک زند

اين اصطالح برای نظم  1719بيولوژی استفاده ميشد و در سال 

وهماهنگی بخشهای يک سيستم درکل، کاربرد پيدا کرد و حدود 

اين اصطالح را در  Herbert Spencerسپنسر  تهيربر 1791

عرصۀ اجتماعی بکار برد. وضعيت نظم و هماهنگی به معنی 

کاربرد استعاره يی آن در بيولوژيکی آن در يک جسم، اساس 

مورد انسجام وهماهنگی به طور کلی در يک سيستم و جامعه 

قرار گرفت و معنی اجتماعی کلمه سازمان يک مفهوم تازه يی 

است که از انکشاف معانی قبلی اين کلمه شکل پذيرفته است 

(Careth Morgan 1980  .) 

ن در مکاتب مختلف فکری در تئوری سازمان از متافورهای معي

تدوين و تکامل تئوريهای خود بهره جسته اند. تئوريهای ارتدکس 

که شامل تئوريهای  Classical management theoryتشکيالتی يا 

تايلر، فايل و ماکس ويبر ميشود، از متافور ماشين در تئوری تشکيالتی 

د، ناستفاده نموده اند. گرچه درين کتگوری تئوريهای متفاوت وجود دار

مشترک همۀ آنها مؤثريت اداره و سازماندهی است. ماشينها  یاما وجه

به صورت منطقی جهت انجام عملی به گون يی درست شده اند که 

محصوالت يا نتائج کار از قبل تعيين شده اند و کاربرد ماشين چون يک 

متافور برای سازمان، محصول يا پايان کار را مدنظر دارد و را بطۀ 

يک عمل منطقا سودمند بيان ميگردد. متافور  وسيله ـ هدف به مثابۀ

مدلهای “تئوريک سازمانی به عباراتی چون   ماشين در نوشته های

ذکر شده است. جزئيات استعارۀ ماشين از ” مدل هدف“و ” منطقی

قوانين   مفاهيم ميکانيکی اتخاذ شده است. درينجا تاکيد اصلی بر اهميت

الوژی در تعريف مشخصات می باشد، چنانچه مفاهيم ساختار و تکن

سازمانی. ماشين ها نهادهای تکنيکی است که رابطۀ ميان بخشهای 

آن تشکيل می دهد. در تئوری کالسيک  )ساختار(اصلی آنرا ستروکتور

سازمانی و بوروکراتيک، تاکيدات اصلی بر تحليل و طرح ساختار 

رسمی سازمان و تکنالوژی آنست. در يک چنين چهارچوب اگر 

ماشين باشد و آدم های که در نظر است در اين ساختارهای سازمان 

ماشينی کار کنند، براساس توانائی های ابزاری خود ارزش می يابند. 

بروکرات بی “و مفهوم ويبر از ” انسان اقتصادی“مفهوم تايلور از 

در واقع توسعه دادن متافور ماشين برای تعريف ديدگاه از ” چهره

اشين سازمانی جور در می آيد. همچنان نبايد ماهيت انسان است که با م

از ياد برد که عملکرد بروکراتيک يک نهاد کالً بر اساس مؤثريت آن 

 .نهاد در رسيدن به اهداف تعيين شده آن مورد قضاوت قرار می گيرد

خود يک بيان و مفهوم ميکانيکی ديگريست که به يک سازمان  که اين

به اهداف از قبل تعيين شده نگريسته به مثابۀ يک پديده ابزاری در نيل 

 ميشود.

يکی ديگر از متافورهای رايج در تئوری تشکيالت، ارگانيسم است که 

درين مفهوم به دو جهت مسأله توجه بيشتر صورت ميگيرد. لفظ 

ارگانيسم که به اجزای متقابال مرتبط و وابسته يک سيستم زنده اطالق 

ناشی از روابط متقابل اجزا  ميگردد، توجه اصلــــی به حيات مشترک

و ماهيت فعاليت حياتی می باشد. نکتۀ دوم درين مسأله روابط سيستم با 

محيط عينی و مادی که در آن قرار دارد و بقای سيستم به چگونگی 

روابط آن با محيط بستگی می يابد. کاربرد ارگانيسم در تئوری سازمان 

يک سيستم از ترکيب  به طور ساده به اين معنی است که سازمان نيز

عناصر متمايز، يکپارچه و وابسته بهم فهميده ميشود که جهت بقای خود 

(. در Spancer, 1873, 1876در يک محيط اجتماعی تالش ميورزد )

بسياری از تئوريهای تشکيالتی معاصر از جمله در تئوری رويکرد 

ره ، متافور ارگانيسم مورد بهOpen system approachسيستم باز يا 

مخصوصا به روابط  برداری قرار گرفته است. در تئوری سيستم باز

نزديک ميان سازمان و محيط آن تاکيد ميشود و همچنين ادعا ميشود که 

يک سازمان ضروريات و عملکردهای خاص و اجتناب ناپذيری دارد 

با محيط تامين گردد. در تئوريهايی که در چهارچوب  هتا اين رابط

از جمله  Structural Functionalistای ساختاری پرادايم کارکردگر

و رويکرد سيستم عمومی، تئورهای   sociotechnical systemدر 

 سازمانی براساس متافور ارگانيک انکشاف يافته است.

کاربرد هريک ازين دو متافورها، ماشينی و ارگانيکی، در تئوريهای 

 در متافور کنند.ی سازمانی مشخصات متفاوتی از سازمان ارائه م

ماشينی مفهوم سازمان يک ساختار اجتماعی ثابت و بسته يی بنطر می 

رسد، اما در متافور ارگانيکی مفهوم سازمان يک پديدۀ زنده و پويايی 

است که با محيط خود در پيوند بوده و در تقابل به آن نيازهای خود را 
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اين مرفوع می نمايد. در مورد رابطۀ سازمان با محيط و تاکيد بر

که تشکلهايی با مشخصات معينی از امکان انطباق بهتری با 

محيط خود در مقايسه با ديگران برخوردارند، به تئوريسنها اجازه 

داده است تا با تمرکز روی عملکردهای حياتی، فعاليتهای مهم و 

حياتبخش را تشخيص دهند. ضرورت ارضای نيازهای روانی 

سازماندهی، تکنالوژی، اعضای سازمان، و پذيرش شکل مناسب 

شيوه های تفاوت گذاری، انطباق و حل اختالفات و شيوه های 

انتخاب و کنترول و غيره در زمرۀ مهمترين فعاليتهای حياتبخش 

 به شمار ميروند.

با آنکه متافورهای ماشينی و ارگانيک کاربرد بيشتری داشته اند، 

ايی مانند اما تعداد متافورها به ايندو محدود نشده و متافوره

، ”سيستم سياسی“، ”سيستم اکولوژی“، ”سيستم سايبرنتيک“

و امثالهم نيز در ” ابزار سلطه” و” زندان روانی” ،”گيم زبانی“

تئوری سازمان توسط گرايشهای متفاوتی مورد استفاده قرار 

گرفته اند. نبايد اين نکته مهم را از ياد برد که انتخاب و بهره 

در تئوری تشکيالت خطر محدوديت گيری فقط از يک متافور 

بصيرت و مطالعه همه جانبه را در پی دارد و همين مسأله 

تئوريسنهای تشکيالتی با انتخاب   موجب گرديده است که

متافورهای متفاوت زوايای ديد و بررسی خود در مورد سازمان 

و ” زندان روانی” را گسترش دهند. از ميان متافورهای اخير 

به ترتيب از جانب گرايشات هومانيست و  که” ابزار سلطه“

فونوکشونيست راديکال به کار گرفته ميشود در بيان سيستم 

تشکيالتی نهاد های جامعه سرمايه داری بيشتر خوانائی و کاربرد 

 دارند.

از منظر پرادايم هومانيست راديکال، مجموعۀ مفاهيم و حاالت 

ميدارد، در عمل سمبوليکی که حيات سازمانی را توليد و نگه 

زمرۀ عوامل و ويژه گيهای از خودبيگانگی انسان مورد مداقه 

( psychic prison” )زندان روانی“قرار می گيرند. در متافور 

توجه اصلی به برجسته نمودن اين مسأله است که تجربه واقعی 

سازمانی برای انسان در واقع يک امر محدود کننده و انقياد آور 

ادی که با رجوع به ديدگاههای مارکس و بوده است. تئوری انتق

لوکاس در مورد پروسۀ جسميت دادن جهان مادی در افکار و 

ايده ها و سپس درک آنان در مستقل بودن آنها از اراده و عمل 

خودشان، که در مکتب فرانکفورت تکامل يافته است، تاکيد 

اصلی بر اينست که چگونه سلطۀ ايدئولوژيک ميتواند با مهارت 

ط قدرتمندان در راستای اهداف خودشان اداره و رهبری توس

يک سازمان به مثابۀ زندانيان به يک شکل معين   گردد. اعضای

از آگاهی که توسط يک پروسه ايوئولوژيکی ايجادگرديده و 

کنترول ميگردد، دسترسی دارند. جهات متعدد و مشخص 

 سازمانی در چهارچوب اين ديدگاه به طور مفصل مورد بحث و

( جهات از 1191بررسی قرار می گيرد. مثال مارکوس)

را مورد  purposive rationalityخودبيگانگی عقالنيت هدفمند 

( زبان 1975)Cleggبحث قرار داده است، در حاليکه کليگ 

( پرستش 1974) Picksonزنده گی سازمانی، پيکسون 

 ( ايدئولوژی کار را به نقد و بررسی1199انتونی )  تکنالوژی و

گرفته اند. زنده گی کاری اکثريت انسانها، از ديگاه تئوری 

انتقادی، حالت از خودبيگانه شده يی از يک زنده گی انسانی است 

و افراد در يک چنين زنده گی الينه شده، شکل داده شده و کنترول 

ميگردند و از همه مهمتر انسان در کل مقهور و مادون 

ته شدۀ سازمانهای مدرن ضروريات مصنوعا ساختگی و تجسم ياف

( و 1111ـ 1191(، جونگ )1122ميگردد. در کارهای نظری فرويد )

” زندان روانی”نيز از متافور psychoanalyticتئوريسنهای ديگری 

استفاده شده است. درينجا فرد اسير پروسۀ ناخودآگاهی پنداشته ميشود. 

بيرونی  سازمان يا تشکل از ديد تئوری فرويد به مثابۀ يک سرکوبگر

” زندان روانی“عليه تمايالت درونی روانی توضيح می شود. متافور 

تئوری ضد ” در تئوری سازمان در واقعيت امر يک بنياد فکری برای 

 (Bodrell  &Morgan 1979را به وجود آورده است. )” تشکيالتی

در تبيين  radical functionalistپاراديم کارکردگرای راديکال 

سيستم تفرقه “، ”ابزارسلطه“از متافورهايی چون  تئوری تشکيالتی

استفاده می کند. تحليل کالسيک ماکس ويبر از ” فاجعه” و ” جويانه

بروکراسی به مثابۀ شيوۀ حاکميت و از سازمان همچون قفس آهنی 

(Weber 1946تحليل ميکلس از قانون آهنين الي ،)ارشی ) گ

Michels 1949( و تحليل مارکسيستی سازمان )Baran and 

Sweezy 1966, Braverman 1974, Benson 1977 به طور )

نمونه همه بيان تصويری از سازمان به مثابۀ يک وسيلۀ قدرتمند سلطه 

است که بايد آنرا جزء جدائی ناپذير پروسۀ وسيعتر سلطه در جامعه 

درک نمود. در بعضی موارد متافور ماشين نيز درين تحليل مورد 

رد و هدف ازماشين درينجا توجه به کيفيت و جهت استفاده قرار ميگي

نه آنست. اين متافور توجه را به درک ساختار اغير انسانی و ستمگر

قدرت در جامعه سوق ميدهد که چگونه ساختارهای قدرت در درون 

سازمانها به ساختار قدرت در کل جامعه و جهان به ويژه در اقتصاد 

اجتماعی ميان طبقات،  سياسی پيوند ميخورد و چگونه تقسيمات

ند. بينش ا گروههای اتنيکی، جنسی و غيره در محل کار مشهود

متن تئوری کارکردگرای  بر” زندان روانی“ايجادشده به وسيلۀ متافور 

راديکال همچون وسيلۀ بيان سلطه ايدئولوژيکی طبقات حاکم که جزئی 

ده است، مورد استفا  از سلطۀ وسيعتر سياسی، اقتصادی و اجتماعی

قرار ميگيرد. آنهاييکه بر سازمانها کنترول دارند، چنين به نظر ميايد 

که از وسائل و امکانات ايدئولوژيکی، اقتصادی و سياسی برای تحکيم 

 (Friedman 1977حاکميت خود بر اعضای سازمانها بهره می برند )

 مارکسیسم و تئوری حزب انقالبی   – 2.2

و رابطۀ آنها با پرادايمهای اصلی، در فوق با مرور کوتاه متافورها 

اشاراتی به ديدگاه مارکسيستی صورت گرفت. تنوع و وجود گرايشات 

متفاوت مارکسيستی و ديدگاههای انتقادی متاثر از مارکسيسم، با آنکه 

در را طيف گسترده ای را تشکيل ميدهد، اما در کل ميتوان آنها 

يست راديکال قرار چهارچوب فکری پرادايم های ساختارگرا و هومان

پيروان  داد. و همچنين متافورهايی که بيشتر توسط مارکسيستها و

مکاتب انتفادی ديگر در تجسم و بيان مفهوم و نقش سازمان بکار رفته، 

است، که در باال به آن اشاره ” ابزار سلطه“و ” زندان روانی“عمدتا 

ادی دارد، شد. اين استعارات و استعارات مشابه به آن که ماهيت انتق

ی متعدد اسازمان ه  متوجه جامعه حاکم بورژوازيست که توسط

اقتصادی، اجتماعی و سياسی اداره و بنا يافته است. همانگونه که بقا و 

ادامۀ نظام حاکم به موجوديت و چگونگی عملکرد سازمانها رابطۀ 

دارد، تغيير سيستم به ويژه تغيير انقالبی آن نيز وجود سازمان و 

هی نيروهای مخالف را ايجاب مينمايد. حزب انقالبی طبقۀ سازماند

کارگر مهمترين سازمان و ابزار تغيير انقالبی جامعه موجود است و 

بحث ما درين بخش به اهميت، جايگاه و نقش چنين حزب در تحوالت 

 انقالبی و بنيادی جامعه اختصاص می يابد.

وشنفکری بحث و پرسش سازمان به گفتۀ لوکاس يک پرسش عميق ر
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است که انقالب به آن مواجه است. درين بحث همانطوريکه خواهيم 

ديد، نه فقط خود انقالب يک مسألۀ مرکزی است، که رابطۀ تئوری 

با پراتيک وهمچنين متدولوژی شناخت نيز جز الينفک آن می باشد. 

در مفهوم مارکسيستی انقالب رابطۀ بين آگاهی و جنبش خودجوش 

بنيادی و پايه يی است و دقيقا همين مسأله توده يی يک موضوع 

مرکز و عصارۀ بحث و مشاجرۀ نظری در مورد سازمان و حزب 

را از نخستين دهۀ قرن بيستم تا به امروز به خود  طبقۀ کارگر

اختصاص داده است. اولويت بخشيدن به جنبش خودجوش يا جنبش 

روزا بار اول به شکل سيستماتيک توسط  به خودی طبقۀ کارگر خود

لوکزامبورگ بيان گرديد و اولويت دادن به نقش حزب پيشاهنگ و 

آگاه انقالبی اولين بار توسط لنين در شرايط انقالبی و متالطم آندوره 

فرموله گرديد. اختالفات روزا و لنين اگر ساده و مختصر بيان 

گردد، اينست که آيا حرکت خودبه خودی بر آگاهی ارجحيت دارد يا 

ر فرم تشکيالتی و انسانی آن ميتوان چنين فرموله برعکس و يا د

 کرد که آيا عمل توده ای غير کنترول شده را مهم و اساسی بدانيم و

يا عمل سازمانيافته حزبی را. اما اگر به قضيه کمی عميقتر نگريسته 

شود، براحتی درخواهيم يافت که روزا لوکزامبورگ درين مشاجرۀ 

مدافع يک انقالب اجتماعی ظاهر تئوريک در واقعيت امر در نقش 

ميگردد و لنين درمقابل بيشتر در نقش مدافع يک انقالب سياسی. در 

حقيقت، تاکيد روزا بر خودبه خودی بودن جنبش اساسا ريشه در 

مفهوم انقالب به مثابۀ يک انقالب اجتماعی داشت، يعنی انقالبی که 

تم محصول و نتيجۀ رشد تضادهای عينی و آشتی ناپذير سيس

اقتصادی حاکم جامعه بورژوازی می باشد. تاکيد لنين بر آگاهی 

برمبنای مفهوم انقالب به مثابۀ يک انقالب سياسی بود، انقالبيکه 

اجبار اقتصادی در شرايط بحرانی خود را در شکل مبارزه و تحول 

 سياسی تبارز ميدهد.

لوکاس تئوريسنی است که در نتيجه مطالعات و بررسيهای خود سر 

نجام توفيق می يابد که به سنتز از نظرات روزا و لنين درزمينه ا

چگونگی نقش طبقۀ کارگر و سازمان سياسی آن دست يابد. لوکاس 

تبيين نظری خود را از جنبش خودجوش توده يی و انقالب اجتماعی 

روزا آغاز کرد و تقريبا در بسی موارد، خود را با روزا 

وری و استنباط روزا درين لوکزامبورگ همنظر يافت، چونکه تئ

موضوع کامال مبتنی و مناسب با کالسيک مارکسيسم بود. لوکاس 

حد هماهنگی استدالل روزا لوکزامبورگ و کالسيک مارکسيسم  در

قناعت نکرد و آنرا بيشتر مورد بررسی قرار داد و با مطالعات و 

 ارزيابيهای بيشتر به تدريج از ديدگاه و تئوری روزا فاصله گرفت و

نظرات لنين نزديک گرديد. اما تئوری انقالب سياسی و   به تدريج به

نقش فعال حزب طبقه در تحوالت انقالبی درشرايط آنزمان با وجود 

پياده شدن موفقانه آن در عمل، با استدالالت تئوريکی همراه بود، از 

به درون طبقه، که لوکاس آنرا نمی ” اهی از بيرونگآ“جمله بردن 

ه با تئوری کالسيک مارکسی مباينت داشت. لوکاس پذيرفت چونک

بحث خود در مورد سازمان را از رابطۀ ميان تئوری مارکسيستی و 

مبارزه و عمل طبقاتی کارگران آغاز مينمايد اما به زودی به مشکل 

مواجه ميشود و آن تعريف و تعبير از تئوری مارکسيستی بود که 

ره مانند پلخانف، توسط بسياری از متفکرين مارکسيست آندو

کائوتسکی و شخص لنين استنباط می گرديد و تئوری مارکسيستی 

يک تئوری علمی مستقل از پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر تلقی 

ميشد. با قائل شدن به ماهيت مستقل علمی تئوری مارکسيستی، 

ارتباط و تعلق مارکسيسم با جنبش و مبارزۀ طبقۀ کارگر نه يک 

بلکه به يک رابطۀ تصادفی تغيير ميکرد که  رابطۀ ضروری وحتمی

در اثر يک خودشانسی در ارتباط باهم قرار گرفته بودند. غرض 

لوکاس بحث را از نقطۀ دورتر و کلی تر   روشن شدن اين مسأله

نه فقط درين  يعنی از رابطۀ تئوری و پراتيک پی می گيرد. او

ها به نيروی مورد به اين گفته مارکس که تئوری با نفوذ در توده 

مادی تبديل ميشود توجه و دقت مينمايد که فراتر از آن ميخواهد آن 

ويژگيها و تعاريف تئوری و راههای نفوذ تئوری به توده هايی که 

آنرا پذيرفته و به حامل و نيروی مادی انقالب درآمده اند را، با متد 

ار ديالکتيکی کشف و تحليل نمايد. او بخوبی ميدانست که اگر اين ک

صورت نپذيرد، هر تئوری با پيامدهای متفاوت ميتواند در توده ها 

نفوذ نمايد و در نتيجه کدام رابطۀ ضروری بين تئوری و پراتيک 

 اجتماعی نميتواند وجود داشته باشد.

پاسخ و راه حل تئوريک اين مشکل را در تئوری   لوکاس سرانجام

مارکس  Reflexive concept of subjectivityذهنيت انعکاسی

مجددا کشف مينمايد. مفهوم ذهنيت انعکاسی در نخستين آثار 

مارکس بيشتر متاثر از انتقاد هگل از ژاکوبنها در انقالب فرانسه 

می باشد و از جمله هگل در فنومينولوژی ادعا ميکند که ژاکوبنها 

کوشيدند حقايق اخالقی را با ناديده گرفتن واقعيتهای عميق 

نشأ اصلی تکامل واقعی اند، بر جامعه تحميل اجتماعی، چيزيکه م

نمايند. مارکس و هگل هردو معتقد بودند که سيرت يا اخالقيات نه 

يک ديدگاه حاکم و ناظر بر جامعه که يک عنصر تابع در متن 

جامعه اند. آنها در رد عدم رابطۀ کامل ميان اخالق ظاهرا مطلق و 

ق القول بودند. ضرورت سياسی از زنده گی واقعی اجتماعی متف

همچنين هردو باين باور بودند که اگر جوامع بشری بتواند بوسيلۀ 

يک تسلسل هنجاری اداره و سمت يابد، اينکار ميتواند با معيارها و 

ضوابط ديگری باشد تا اخالقيات. مارکس بنابرين از ضوابط 

سياسی که بر مبنای واقعيات اجتماعی بنا نيافته باشد و بر 

نتزاعی استوار باشد، امتناع ورزيده و انتقاد مينمايد و پرنسيپهای ا

در نخستين آثارش در انتقاد از سوسياليسم تخيلی، اين موضوع از 

 برجستگی خاصی برخوردار می باشد. 

مارکس همچنين تحت تاثير نه تنها هگل بلکه فويرباخ در مورد از 

ت و خودبيگانگی مذهبی نيز آنرا تعميم بخشيده و شامل حال دول

اخالقيات هردو مينمايد. بنابرين مارکس جامعه را وحدت اضداد 

توضيح ميدهد که در درون آن زنده گی به مجموعۀ شرايط 

او راه حل   اجتماعی از خودبيگانۀ طبقات تقسيم گرديده است، که

آنرا نه در اصالح نمودن دولت بلکه در نابودی آن، همينطور نه بر 

 ميان بردن جامعه مدنی مبتنی بر اخالقی کردن آن بلکه در از

و  مالکيت که به طور ديالکتيکی با دولت در پيوند است، ميسر

عملی ميداند. ازهمينرو کمونيسم از ديدگاه مارکس نمی تواند يک 

تخيل باشد که از باال و برخالف تمايالت و عالئق شخصی عمل 

ايجاد يک چنين عملکرد بنابر جدائی اخالق و واقعيت، به د. مينماي

وضعيت نامطلوب و بدی منجر ميگردد. انقالب که قرار است 

اخالقيات را زمينی سازد، تحقق بخشيدن اخالقيات در ويژگيهای 

زنده گی روزمره و پيوند خوردن آن با فرهنگ و عالئق توده ها، 

 موفقيت نخواهد انجاميد.ه هيچگاه براساس عمل دولت و با فرامين ب

تقادی خود از شاه پروس و اصالحات مارکس در يادداشتهای ان

اجتماعی اظهار ميدارد که وظيفۀ پرولتاريا تغيير دولت با ضوابط 

درست اخالقی نيست بلکه به طور راديکال نابودی آنست. پرولتاريا 

بايد از سياست بپرهيزند، جز به غرض و مفهوم کامال منفی آن، در 
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کامال جديد که عوض بايد روی فعاليت اجتماعی جهت ايجاد جامعۀ 

خالصه مارکس  در آن نيازی به سياست نيست متمرکز گردند.

بدينگونه با انتقاد از اخالقيات آغاز و به مفهوم ذهنيت انعکاسی 

دست می يابد و ذهنيت انعکاسی از ديد مارکس به طور ساده بازتاب 

زنده گی واقعی در تفکر بشری است. مارکس مفهوم ذهنيت 

را که بيان کننده  reflexive concept of subjectivityانعکاسی 

يک نوع تئوری انقالبی و آگاهی است، از ضروريات تاريخی، از 

پراتيک و واقعيت عينی در ايجاد ذهنيت، درک مينمايد، نه از تحميل 

تا کنون فيلسوفها ” به شکل انتزاعی بر مبنای ضوابط معين اخالقی. 

شتند، و دنيای احمق حل همه معما ها را در کشوی ميز خود دا

بيرونی به طور ساده مکلف بودند که دهن خود را باز کنند تا 

)مارکس(. ” کبوترهای بريان علم مطلق بداخل آن پرواز کنند

و تعلق  هرابط  ”در بارۀ مسألۀ يهود” مارکس همچنان در جزوۀ 

اين تنها کافی ” متقابل عينيت و ذهنيت را چنين فرموله ميکند: 

  در صدد آنست که خود را متحقق سازد، واقعيت نيز نيست که فکر

 ”.بطرف فکر بايد جد و جهد نمايد

در آثار اوليۀ مارکس ذهنيت انعکاسی متناظر با انقالب اجتماعی و 

ذهنيت انتزاعی اخالقی متناظر با انقالب سياسی بود. يکی از آنها 

اليت بازتاب غريزۀ اجتماعی پرولتاريا و بيان روشن معنی درونی فع

به ” است“و ” بايد“شان ميشد، در حاليکه ديگری بازتاب تضاد 

مثابۀ چيزهاييکه توسط يک فرد ايزوله شده در جامعۀ سرمايه داری 

تجربه ميشود را شامل ميشد. اما همين مسأله در آثار بعدی مارکس 

فکر ـ ” قدری مبهم است و در آخرين آثار مارکس نوعی ديترمينيسم 

يرسد و يا مارکسيسم به چيزی که ريشه در بمالحظه م” بودن

 تجربيات زنده گی طبقه کارگر دارد، بيان ميشود.

را می نوشت، به اين ” تاريخ و آگاهی طبقاتی” در زمانيکه لوکاس

نتيجه ميرسد که تفوق در مبارزه اشکال مخالفت جمعی را ايجاب 

 مينمايد؛ چيزيکه برای يکفرد در جامعۀ بورژوازی غيرممکن بوده

ميخواهد تئوری انقالبی را به گونه  و فقط برای طبقه ميسر است. او

يی تجديد نمايد که در تلۀ اخالقيات فردگرائی گير نکند و از همينرو 

ذهنيت انعکاسی آلترناتيفی است که در آن تصور از تئوری همچون 

خودشناختی از واقعيت ممکن ميگردد. برای لوکاس مانند مارکس 

خودشناختی تصور ميشد که از تضاد فکر و بودن، آگاهی به مثابۀ 

 فراتر ميرفت.” است“و ” بايد“ذهنيت و عينيت، 

 تئوری، آگاهی طبقاتی و حزب   – 2.2.2

تئوری عمل توده يی طبقه و کشف مجدد مفهوم ذهنيت انعکاسی 

مارکس که در انترناسيونال دوم به دست فراموشی سپرده شده بود 

ی طبقۀ کارگر در آغاز قرن بيست و با خيزش جنبشهای انقالب

روسيه که مطالبات انقالبی کارگران از  1191مخصوصا انقالب 

فراتر نهاد و مطالبات سياسی و  مطالبات صرفا اقتصادی پا

سوسياليستی و ايجاد شوراها را نيز احتوا ميکرد، بار ديگر توسط 

مطرح  روزا به مثابۀ تئوريسن جناح چپ و انقالبی انترناسيونال دوم

گرديد. تا قبل ازيندوره گرايش رفرميستی که فقط به اصالحات و 

اقتصادی اکتفا ميکرد وهرگونه تمايل انقالبی تحت عنوان  مبارزۀ

خشونت و چپ افراطی محکوم ميشد، از موقعيت کامال برتری 

روسيه  1191برخوردار بود. روزا لوکزامبورگ تحت تاثير انقالب 

خودی توده ها تلفيق ذهنيت و عينيت در  معتقد بود که جنبش خودبه

، پرولتاريا يکبار و همزمان با یتاريخ است و در يک چنين حرکت

پی بردن به ضرورت قوانين تاريخی، ميخواهند خواست و اراده ای 

 خود را بر جهان تحميل کنند.

لوکزامبورگ برخالف تئوريسنهای انترناسيونال دوم به يک  روزا

ری باور داشت و تئوری از نظر وی ادامۀ مفهوم تاريخی از تئو

عمل و بيان روشن معانی درونی آن بود. تئوری بايد بيان و نماينده 

گی از معنی درونی مبارزۀ طبقاتی نمايد، تا تبديل به آگاهی طبقه 

گردد و تا به يک قدرت تاريخی در مبارزه ارتقا يابد. اگر ايده ها در 

يرد اما در آگاهی طبقاتی تئوری در سطح و ردۀ باالی جا ميگ

عمومی  برعکس در سطوح پائين قرار دارد و فقط رای و عقيدۀ

می نامد. ” مکنون و تاريخی” است که روزا آنرا آگاهی طبقاتی 

آگاهی طبقاتی به رشد کامل خود نه در شکل غور و تعمق بلکه در 

بيان فعال و عملی آرمان طبقه و همبستگی طبقاتی آن در يک نبرد 

بی حاصل می گردد. لوکاس بعدا درينمورد به اين نتيجه ميرسد انقال

افکار پرولتری در مرحلۀ اول فقط يک تئوری عمل است که به   که

خود را به تئوری عملی که جهان را دگرگون مينمايد تغيير   تدريج

 ميدهد.

لوکاس نقش قاطع از تئوری به عمل از  از نظر روزا، لنين و  حزب

عهده داشت و لوکاس سازمان را يک شکلی از  رکود به تحرک به

لوکزامبورگ  وساطت ميان تئوری و عمل ميدانست. روزا

مشخصات واقعيت تاريخی حزب را با اهداف سوسياليستی تحقق 

نيافتۀ موجود متناظر می ديد وهمچنين حزب را يک عينيت خواسته 

نزد   های توده های کارگر می پنداشت که با احتمال زياد اين نکته

 آنچه تئوريک و راکد است و خود کارگران روشن نمی باشد. هر

چيزيست که بعدا در مبارزه عملی ميگردد، هرلحظه بايد در 

سازمان حزبی وجود داشته باشد. حزب مانند تئوری معرف منظور 

مبارزات است که به توان کافی ضرورت دارد تا ” هنوز نهفته“

بنابرين تئوری و سازمان با  خود را در آگاهی انقالبی بيان کند.

اظهارات، عملکرد، تفسير و تحليل   تلفيق ضرورت تاريخی بوسيلۀ

خود، آگاهی و شکل روشنی از محتوای پوشيدۀ مبارزۀ خودبه 

خودی را تضمين مينمايد. حزب و تئوری قادرند بر موراليسم و 

ذهنيگرائی غلبه يابند، بشرط اينکه آنها ضرورت تاريخی را از 

لوکزامبورگ سمت گيری  خودی استنباط کنند. از ديد روزا خودبه

سياسی يک مسئلۀ دلبخواهی نيست و حزب نميتواند گرايش بنيادی 

جنبش را تغيير دهد اما ميتواند اهميت فعاليتهايی را که در جريان 

است، بيان نمايد و به فعالين جنبش کمک نمايد تا اهداف خود را 

حقيقت خود را در جنبش توده يی بيشتر روشن کنند. حزب بايد 

خودبه خودی داخل نمايد و آنرا از ضرورت عميق اقتصادی به 

اين کار در   ارتفاعات آزادی و عمل آگاهانه ارتقا بخشد. با انجام

لحظۀ بروز انقالب از يک حزب تقاضا کننده به يک واقعيت مؤثر 

عيت آن اعمال کننده تغيير خواهد کرد. اين تغيير از تقاضا به واق

اهرمی است که آنرا به يک سازمان با رؤيت واقعا طبقاتی و واقعا 

 انقالبی پرولتاريا مبدل ميکند.

تئوری روزا بر لوکاس تاثيرات فراوانی برجا گذاشت چونکه اين 

تئوری اساسا بيان و کاربرد تئوری مفهوم انعکاسی مارکس در 

ق بر مارکسيسم شرايط جديد انقالبی بود. با آنکه تئوری روزا منطب

بود اما اين تئوری نمی توانست پاسخگوی واقعيت انقالبی و 

متالطمی باشد که بعد از جنگ اول جهانی در جهان رونما گرديده 

لوکزامبورگ، از نظر لوکاس، در يک توهم انقالب ناب  بود. روزا

پرولتری بسر می برد. تئوری روزا به سه دليل، از نظر لوکاس، 
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نقالب ارائه نميکرد. اوال تعميم وی از مفهوم واقعی از ا تصور

پرولتر که توده های وسيعی از جمعيت را در بر ميگرفت. ثانيا 

ارزيابی غيرواقعی و خوش بينانه از خودبه خودی و نيروهای 

اصلی انقالب و ثالثا تمايل وی به باور رشد آلی ايدئولوژيک به 

پرولتر و  لوکزامبوک دايما در وحدت سوی سوسياليسم. روزا

کاراکتر پرولتری انقالب افراط نموده و در مقابل به نتائج سازمانی 

تقسيمات درون طبقه و بغرنجی وحدت با اقشار و طبقات 

غيرپرولتری تفريط ميکرد. ارزيابی نادرست و کاذب از نيروهای 

محرکۀ انقالب موجب گرديد تا در مقطع حساس به استنتاج نادرست 

يت الزم به نقش حزب در انقالب و فعاليت برسد و آن ندادن اهم

آگاهانۀ سياسی حزب بود و آنرا به مثابۀ مانع و تقابل در برابر 

ضرورياتی که توسط نيروهای اصلی تکامل اقتصادی پديدار ميشد، 

 ارزيابی مينمود.

از نظر لنين، حزب ميتواند نقش قابل توجه و مستقل از توده های  

ی بدون ترديد ضروری است که ابتکار کارگر به عهده بگيرد و گاه

را در يک جنبش خودبه خودی از آن خود سازد. اما در تئوری 

لوکزامبورگ استقالليت حزب نابودی ديالکتيکی  سازمانی روزا

چيزی است که از طريق بيان روشن محتوای پوشيدۀ مبارزۀ طبقه، 

سطح مبارزۀ توده ها را ارتقا می بخشد. مفهوم لنين از اقليت 

متشکل رهبری کنندۀ جنبش توده يی برای او يک توهم اراده 

گرايانه بود که از مفهوم انقالب اجتماعی مارکس فراتر ميرفت. 

انه ای نبود گلوکزامبورگ دو عينيت جدا حزب و طبقه در نزد روزا

بلکه لحظات ديالکتيکی واحد از يک ذهنيت جمعی به شمار ميآمد. 

طبقه را نه از  يچگاه نمی تواند او همچنين معتقد بود که حزب ه

لحاظ تئوری و نه از لحاظ عملی شئ يا موضوع کار خود بپندارد، 

بلکه نقش حزب در زمينۀ ذهنيت طبقاتی و تمديد فعاليت طبقه در 

جهت خودآگاهی بسيار محدود است. اگر حزب لنينی ميتوانست 

داشته يکقدم جلوتر را به طبقه ترسيم نمايد و نقش رهبری کننده يی 

باشد، برای روزا برعکس حزب بهتر بود عقب طبقه قرار بگيرد و 

در مسيری گام بگذارد که طبقه قبل از آن با نيمه آگاهی در آن 

 حرکت کرده است.

لنين و لوکزامبورگ در تعدادی از مسائل بنيادی مانند نقش حزب 

در تبليغ و ترويج سياسی ميان کارگران در دورۀ غيرانقالبی و 

نها همنظر بودند و نيز آسياست و نشرات سوسياليستی ميان  توزيع

به اهميت حزب در هماهنگی مبارزه ميان بخشهای مختلف طبقه از 

لحاظ جغرافيائی توافق داشتند اما فراتر ازين حداقل توافق نظر، 

باهم متفاوت می انديشيدند. لنين معتقد بود که حزب حد اقل بايد 

ا مطابق پالن تاکتيکی رهبری کند، بکوشد که مبارزۀ توده يی ر

مسأله يی که روزا با آن مخالف بود و آنرا به حال جنبش مضر 

ميدانست. او معتقد بود که مسير تاکتيک خودبه خودی که از مبارزۀ 

طبقاتی پديد می آيد بر هر مبارزۀ پالن شده از جانب حزب 

ارجحيت و برتری دارد. مبارزۀ ضروری مبارزۀ خودجوش است و 

 فراورد اين مبارزه است. از ديدگاه روزاو حزب محصول 

لوکزامبورگ گزينش جنبش خودبه خودی طبقاتی يک ضرورت 

تاريخی است و جزء ضروری و اليتجزای پروسۀ آموزش طبقه 

است. او صاف و ساده باين باور بود که تاريخا، اشتباهی که از 

فيد است جانب يک جنبش واقعی انقالبی صورت می گيرد، بسيار م

تا عدم لغزش يک کميته مرکزی مجرب و زيرک. در ادامه او 

نتيجه می گيرد که سياست تاکتيکی سوسيال دموکراسی چيزی 

 نيست که ابداع گردد، بلکه محصول يکسری اعمال ابتکاری بزرگ

است که معموال مبارزۀ طبقاتی خودبه خودی راهش را به جلو 

وسۀ منطق تاريخی قبل از شايد. ناآگاهی قبل از آگاهی و پرگمي

ذهنيت منطقی انسانهای دخيل در پروسه های تاريخی ظاهر 

 ميگردد.

لوکزامبورگ به درستی اظهار ميدارد که يک جنبش خودبه  روزا

قبل و از لحاظ تاکتيکی با جزئيات از  خودی انقالبی نميتواند از

جانب يک حزب سياسی برنامه ريزی و کنترول شود، ليکن او 

د که محدوديتهای يک جنبش خودبه خودی را ببيند که در موفق نش

جهت کسب پيروزی به تنهائی ناکافی است. تروتسکی بعدها به اين 

مسأله چنين پاسخ داد: جنبش توده ای مشکل قدرت سياسی را نه 

بلکه مطرح ميسازد و گرفتن قدرت سياسی مهم است.  ،حل

ست، چيزی که لنين درينمورد پالنگذاری تاکتيکی يک مسأله حياتی ا

نخستين کسی بود که بدرستی و روشنی آنرا ميدانست. لوکاس نيز 

اقل در  لوکزامبورگ از روند انقالبی حد معتقد بود که تئوری روزا

روسيه يک تئوری  1191مواردی با توجه به درسگيری از انقالب 

لوکزامبورگ  درست و پاسخگوی شرايط انقالبی آنزمان نبود. روزا

س پيروی ميکرد و سعی ميکرد خواست سياسی را بر طبقۀ از مارک

کارگر محدود سازد تا طبقه بتواند به صدای عميق غريزۀ اجتماعی 

خود گوش دهد، اما بر زمينۀ بحران انقالبی در جريان و بعد از 

افزون از  جنگ اول جهـــــانی، خواست سياسی به طور روز

. از نظر لوکاس لنين فاکتور مهم پيشرفت و تحوالت اجتماعی بود

قادر شد اين مسأله را حل کند، اما مسألۀ مهم وفق و توضيح دادن 

و تحليلی  پراتيک لنين با مارکسيسم بود، چونکه لوکاس با آن تفسير

 که لنين از پراتيک مبارزاتی خود ارائه ميکرد، موافق نبود.

 تفاسیر متفاوت از تئوری سازمانی لنین  2.2.2

 Andrewمارکسيسم از جمله اندريو فينبرگ بعضی از محققين 

Feenberg   و ” چه بايد کرد؟“ادعا ميکنند که لنين در زمان نوشتن

تدوين تئوری تشکيالتی اش از لحاظ نظری به تئوری شناخت 

شناسی ارتدوکسی انترناسيونال دوم جناح ميانۀ آن برهبری 

عبير و شناخت شناسی در ت  کائوتسکی و پلخانف وفادار بود و اين

تئوريزه نمودن خود لنين از پراتيک اش تاثير جدی بجا نهاد. اجزای 

 evolutionaryاصلی تئوری ارتدوکسی از دترمينيسم تکاملی 

determinism ،تئوری مارکسيستی به مثابۀ يک دانش خالص ،

تشکيل ميشد.  سازمان و استراتژی همچون کاربرد تکنيکی اين دانش

ايط بعد از جنگ، مواضع رفرميستی بروز جنگ اول جهانی و شر

انترناسيونال بدليل طوفان عمل انقالبی با وضعيت و نتائج سرگيج 

 کننده يی مواجه گرديد.

تکنيک گرائی يکی از انتقادات اصلی است که به تحليل لنين از 

تئوری سازمانی اش وارد ميکنند، و دليل آن هم اينست که لنين به 

خودبه خودی نمی تواند پاسخگو و طور جدی معتقد بود که جنبش 

باشد، بلکه استدالل ميکرد که جهت   راه حل بحران انقالبی آندوره

تغيير انقالبی به فعاليت اقليت متشکل و آگاه نياز است. با اين تعبير 

و استدالل، تاريخ به موضوع و هدف علم و فن تبديل ميگردد تا 

يری حزب از ضرورت پيشرفت خود را تحقق بخشد. لنين بهره گ

قوانين تاريخی را پيشفرض تحليل خود قرار داده و لهذا او معتقد بود 

که حزب قادر است به نتائج ممکن تاريخی نائل گردد. بنابرين ازين 

نسبتا قابل پيش   نقطه نظر کليت جامعه بشمول پرولتاريا به هدف

بينی و به موضوع قابل کنترول از باال ظاهر ميگردد. اينگونه 
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رد از تاريخ با تئوری ذهنيت انعکاسی مارکس در تناقض رويک

قرار گرفته و بيشتر به يک اراده گرائی ژاکوبن ـ بالنکيستها 

 شباهت می يافت.

چگونگی رابطۀ ميان تئوری و جنبش خودبه خودی، طوريکه تا 

به حال به آن چند بار اشاره شده است، از مسأله کليدی درين 

بش خودبه خودی از ديدگاه لنين نه بحث می باشد. ايدئولوژی جن

تنها پاسخگوی تغييرات انقالبی نيست، بلکه جنبش خودبه خودی 

پرولتاريا تابع ايدئولوژی حاکم بورژوازی است. انکار هرگونه 

ابتکار و خالقيت ايدئولوژيکی پرولتاريا زمينه را برای تعابيری 

ميگشايد که تئوری لنين در جهت قطبی نمودن آگاهی 

ليستی و آگاهی خودبه خودی و متناسب به آن عناصر آگاه سوسيا

سوسياليست و طبقۀ کارگر در حرکت است. از ديدگاه لنين 

تئوری مارکسيستی تئوری خالص علمی است که در نتيجه 

تحقيقات علم به دست آمده و به طور فردی فراگرفته ميشود و از 

لنين اين  مبارزۀ طبقاتی کارگران و طبقۀ کارگر بيرون نميايد.

تفاهم، مارکس و  جدائی را مهم ميدانست و برای جلوگيری از سؤ

خطاب ميکرد که با کسب دانش از ” روشنفکرانی“انگلس را 

طبقۀ غيرپرولتر در صف پرولتر قرار گرفتند. او البته معتقد بود 

که کارگران ميتوانند در تدوين و تکامل تئوری سوسياليستی نقش 

ون کارگر بلکه در موقعيت يک تئوريسن ايفا نمايند اما نه چ

سوسياليست. از بحث لنين چنين نتيجه حاصل ميگردد که پرولتر 

در مبارزه و فعاليت عملی خود، آگاهی طبقاتی حاصل نميکند 

چونکه ايدئولوژی جنبش خودبه خودی پرولتری يک ايدئولوژی 

بورژوازی است و تئوريسنهای سوسياليست نيز آن روشنفکرانی 

که آگاهی را در بيرون از طبقه حاصل ميکنند و سپس بدرون اند 

ميدهند. پرولترها درين   طبقه آنرا با تبليغ و ترويج خود اشاعه

  متصف ميگردند.  بحث از لحاظ فکری بگونه يی به ساده لوحی

 رد، تئوری لنينی با مارکسيسم یبا يک چنين تعبير و تفسير

ارکسيسم پرولتر واقعيتی زيرا از ديد مقرار می گيرد. مغايرت 

است که به سمت تفکر و آگاهی ميگرايد و همچنانکه تئوری 

 انقالبی با تبديل شدن به واقعيت به نيروی مادی تبديل ميگردد.

ندل، بعدا سعی مبعضی از آگاهان مارکسيست از جمله ارنست 

د نکه تئوری سازمانی لنين را به گونه يی باز و توضيح ده ندنمود

 ق عملی مبارزۀ طبقاتی بيشتر انطباق و همخوانی يابد.که با منط

ارنست مندل تئوريسن انترناسيونال چهارم در دفاع از تئوری 

سازمان لنينی، تحليل خود را از حل تناقض دو مسألۀ زير آغاز 

ميکند: از يکسو انقالب پرولتری نخستين انقالب در تاريخ بشری 

نامه ريزی ميتواند به است که در آن پرولتاريا با آگاهی و بر

قدرت سياسی دست يابد و از سوی ديگر بنا بر استنتاج منطقی 

ايدئولوژی حاکم هر جامعه ايدئولوژی طبقه ” معروف مارکس 

اين تناقض را وی در تحليل دقيقتر خود از قضيه ”. حاکم است

مارکس ادامه ميدهد و معتقد است که اين مسأله حل شدنی است، 

ن نه به مثابۀ يک پديدۀ ايستا بلکه ديناميک و به شرط آنکه به آ

مشخص نگريسته شود. ايدئولوژی طبقه حاکم به اين دليل مسلط 

تبليغ و اشاعه خود  است که از امکانات بيشترعملی و مادی در

نظير کليسا، مدرسه و مديا بهره مند است و خود اين وضعيت 

يده شدن ثابت نبوده و با رشد مبارزات طبقاتی و به چالش کش

ميزان حاکميت ايدئولوژيک آن نيز کاسته  سلطۀ طبقۀحاکم، از

ميشود و بخشی از طبقۀ تحت ستم از حاکميت ايدئولوژی حاکم 

رهائی می يابند. به طور کلی سلطه ايدئوژيک طبقۀ حاکم موازی 

با سلطۀ مادی آن شامل سه مرحله است. مرحله يی که سلطۀ طبقۀ حاکم 

است که ايدئولوژی آن نيز مسلط است اما در  رو به صعود و يا ثابت

مرحله دوم با رشد مبارزه و متزلزل شدن اقتدار طبقۀ حاکم، بخشی از 

طبقۀ محکوم از سلطۀ ايدئولوژيک دشمنان خود نجات می يابند. قبل از 

انقالب و در جريان انقالب مبارزۀ ايدئولوژيک در جهت خودآگاهی 

خود انقالب است که به آزادی طبقۀ کارگر جريان دارد اما فقط 

ايدئولوژيکی اکثريت طبقه از سلطه و نفوذ ايدئولوژی طبقۀ بورژوازی 

منجر ميگردد. با پيروزی انقالب و از ميان رفتن پايه های مادی سلطۀ 

ايدئولوژيک بورژوازی به ويژه روابط کاالئی و خصلت کاالئی کار، 

 شرايط واقعی آگاهی کارگران فراهم ميگردد.

در ادامه استدالل مينمايد که تئوری سازمان لنينی بيان روابط درونی  او

شکل گيری آگاهی سياسی طبقاتی کارگران است که قبل از انقالب 

آغاز گرديده و در جريان انقالب کامال تکامل می يابد. تئوری سازمان 

لنينی اينکار را به وسيلۀ سه کتگوری عملی انجام ميدهد. کتگوری خود 

ه شامل توده های کارگر ميشوند، کتگوری بخش پيشرو، آن طبقه ک

بحش از طبقه که از مبارزۀ مقطعی پا فراتر نهاده اند و در تشکلهای 

صنفی فعاليت متداوم را از پيش می برند و سازمان انقالبی که متشکل 

از کارگران و روشنفکرانی است که مصروف فعاليتهای انقالبی اند و 

بی مارکسيسم برخوردارند. در جامعه شناسی حد اقل از آموزش نس

مارکس مفهوم عينی طبقه که موقعيت آن در روند توليد و مستقل از 

سطح دانش و آگاهی تعيين ميگردد، يک مسأله مهم و حايز اهميت 

علمی است. اين مفهوم عينی طبقه نزد لنين مانند ساير سوسياليستها يک 

ود مادی و عينی يک طبقۀ مسألۀ اساسی و بنيادی بوده، و فقط وج

انقالبی است که از لحاظ علمی واجد اهميت ميباشد. و نيز درارتباط با 

 عينيت مادی يک طبقه است که مبارزۀ طبقاتی به وقوع می پيوندد.

از نظر مندل بخش پيشرو طبقه، فقط در رابطۀ با خود طبقه معنی می 

بطۀ با موجوديت يابد و به همين گونه حزب انقالبی طبقۀ کارگر در را

عينی طبقه ميتواند حزب طبقۀ کارگر باشد. مفهوم بخش پيشرو طبقه 

vanguard   ،در تئوری سازمان لنينی اوال يک خود ادعائی نيست

بلکه اين بخش جزئی از طبقه است و نقش آن توسط خود طبقه قابل 

قبول می باشد و طبقۀ کارگر با آن در رابطۀ تنگاتنگ قرار دارد. ثانيا 

اين بخش مانند موجوديت عينی طبقه محصول يک روند تاريخی است 

و لهذا مانند طبقه عينيت دارد. هر طبقۀ اجتماعی و از جمله طبقۀ 

کارگر دارای اليه ها و اقشار متفاوتی است که بر اساس محيط کاری و 

زنده گی عينی، سابقه تاريخی و تجربۀ مبارزاتی شکل ميگيرد. 

تنها بر درجۀ هوش و آگاهی اليه های متفاوت اثر  تفاوتهای نامبرده نه

ميگذارد، بلکه اين تفاوتها در ميزان توان و انرژی و قدرت مبارزاتی 

آنها نيز ظاهر ميگردد. بنابرين اليه های طبقاتی طبقه کارگر به درجه 

دارد و يک پديدۀ اجتناب ناپذير در شکل  هآگاهی طبقاتی آنها رابط

 کارگر به شمار ميرود. گيری تاريخی خود طبقه

حزب انقالبی طبقۀ کارگر که رهبری سياسی و نظری طبقۀ کارگر را 

به عهده دارد، عمدتا از طريق بخش پيشرو با خود طبقه در پيوند است. 

حزب مجهز به تئوريهای علمی و مارکسيستی است، تئوريهايی که به 

به وجود طور خودبه خودی از روند مبارزۀ طبقاتی و تجربۀ طبقاتی 

نيامده است، بلکه محصول و نتيجۀ تالشهای تئوريک و علمی می 

باشد. مارکسيسم که با نقد و جذب سه منبع) فلسفه آلمانی، اقتصاد 

سياسی انگليس و سوسياليسم و علوم سياسی فرانسه( به وجود آمده 

پذيرش   است و ابزار غنی در تحليل و بررسی واقعيت اجتماعی است.

رکسيسم ايجاب مينمايد تا از يکسو بپذيريم که راه خصلت علمی ما
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فراگيری آن فردی است و بهترين ، باهوشترين و باتجربه ترين 

از طبقۀ کارگر قادر به فراگيری آن است و از سوی  افراد مبارز

ديگر افراد از طبقات و اقشار اجتماعی ديگر نيز قادرند آنرا 

وم اجتماعی در سطح بياموزند. همانگونه که تکامل فلسفه و عل

پيشرفته )سه منبع تئوريک مارکسيسم( همزمان با شرايط و 

مقتضيات عينی مبارزۀ طبقاتی و در نتيجه توانائی و تالشهای 

فردی منجر به پيدايش مارکسيسم گرديد، تکامل و به کارگيری 

خالقانۀ آن در شرايط مشخص مبارزاتی به شرايط مناسب و 

بستگی دارد. حزب انقالبی طبقۀ تالشهای فردی عناصر آگاه 

کارگر متشکل ازچنين افرادی است و برنامۀ مبارزاتی آن که در 

واقع تلفيق سوسياليسم علمی با جنبش مبارزاتی طبقۀ کارگر در 

جغرافيای معين می باشد. از همينرو لنين ايجاد حزب را در يک 

 نتيجۀ تلفيق سوسياليسم علمی با جنبش طبقه  کشور در يک کالم

 کارگر ميداند.

ارنست در ادامه اضافه مينمايد که ميکانيسم و پروسه يی که اين 

سه کتگوری را باهم پيوند ميزند، رشد مبارزۀ طبقاتی کارگران 

از مبارزۀ طبقاتی ابتدائی تا مبارزۀ انقالبی طبقه يا انقالب 

پرولتری است، و فقط وقوع انقالب ميتواند تاثير بنيادی بر کل 

گذارد. مبارزۀ ابتدائی کارگران مانند اعتصاب،  طبقه برجا

ضرورت سازماندهی در همان سطح را ايجاب ميکرد و سازمان 

اتحاديه های صنفی با آنکه در آغاز جنبۀ مؤقتی داشت، پاسخ به 

چگونگی سازمان هر موسسه ايرا طبيعتا و ” اين نياز بود. 

نه فقط لنين(. ”)ناگزير مضمون فعاليت آن مؤسسه معين ميکند

رابطۀ متقابل ميان مضمون فعاليت و شکل سازماندهی وجود 

دارد، بلکه سطح فعاليت و کيفيت سازماندهی با سطح آگاهی 

طبقاتی در پيوند است. به طور مثال مبارزۀ صنفی کارگران 

نيازمند سازمان اتحاديه يی است و اين دو موجب ايجاد آگاهی 

که تجربه به دست ترديونيونی ميگردد. از طريق عمل است 

ميايد و در نتيجۀ تعميق و رشد تجربه آگاهی شکل ميگيرد و تنها 

از طريق عمل و فعاليت مبارزاتی است که توده های کارگر به 

آگاهی دست می يابند. تئوری بدون عمل انقالبی به همان اندازه 

بی معنی و بيحاصل است که عمل انقالبی بدون تئوری علمی، و 

پراتيک يک سلسلۀ بی پايان در تغيير و شناخت  پيوند تئوری و

 جهان عينی است.

تلفيق تئوری و پراتيک نزد عناصرانقالبی، بخش پيشرو و توده 

های کارگر در کار زار مبارزۀ طبقاتی کارگری، به تعبير مندل، 

 يکسان نيست و هر کدام از نقاط متفاوت و با ميکانيسم متفاوت 

ای کارگری با عمل آغاز و سپس با دست می يابند. توده هبه آن 

تجربه اندوزی به آگاهی دست می يابند. بخش پيشرو طبقه از 

و با کسب آگاهی دست به عمل مجدد ميزنند. هستۀ   تجربه شروع

انقالبی با برخورداری از آگاهی دست به عمل انقالبی ميزند و 

در نتيجه به کسب تجارب تازه يی نائل ميگردد. در گذار هر يک 

ز کتگوريها از يک مرحله به مرحلۀ ديگر نه فقط مدت زمانی ا

تفاوت دارد بلکه کيفيت آگاهی، تجربه و عمل نيز فرق مينمايد. 

از همينرو ايجاد حزب انقالبی طبقۀ کارگر منوط و مربوط به 

تلفيق آگاهی هستۀ انقالبی و آگاهی بخش پيشرو است و شرط 

عمل توده های کارگر با الزم شرايط بالقوه انقالبی از امتزاج 

عمل پيشروان کارگری حاصل ميشود. اما شرايط بالفعل انقالبی 

زمانی فراهم ميگردد که عمل توده ها و پيشروان با آگاهی هستۀ 

انقالبی و پيشروان امتزاج يابد. بنابرين رشد مبارزۀ توده يی 

ی کارگری به مبارزۀ انقالبی کارگری تنها جنبۀ کمی نه بلکه جنبۀ کيف

نيز دارد. جهت رسيدن به مرحلۀ انقالبی مبارزۀ طبقاتی موجوديت قابل 

توجه پيشروان کارگری در ميان طبقۀ کارگر ضروری است تا با 

آگاهی الزم فعاليت توده های کارگر را در جهت از ميان برداشتن پايه 

های اصلی بقای شيوۀ توليد سرمايه داری و جامعۀ بورژوازی رهنمون 

ه امکان برپائی يک انقالب پرولتری پيروزمند زمانی گردد. خالص

 ممکن است که همه اين مؤلفه ها مؤفقانه باهم توأم گردند.

نکتۀ مهم تئوريک در بحث مندل تاکيد بر بخش پيشرو طبقه و تشريح 

پروسۀ کسب آگاهی طبقاتی کارگران است که طی چند مرحله صورت 

اکان بی پاسخ ميماند، رابطۀ می پذيرد، اما آنچه در استداللهای او کم

ضروری ميان آگاهی و پراتيک طبقه است. مندل همچنان معتقد است 

که آگاهی سوسياليستی از بيرون طبقه به درون طبقه برده ميشود و 

فراگيری آگاهی سوسياليستی يک امر فردی است. استدالل مندل در 

اساسی ندارد دفاع از تئوری سازمانی لنين با استدالل خود لنين تفاوت 

لنين از نقش حزب که در پايين ميايد،  و نظرات لوکاس در مورد تعبير

 استداللهای مندل را نيز شامل ميگردد.

طوريکه در آغاز اين بحث اشاره شد، لوکاس کوشيد تا تئوری سازمان 

لنينی را در چهارچوب تئوری ذهنيت انعکاسی مارکس تحليل و 

ه در واقعيت امر امتزاجی از تئوری توضيح دهد و تفسير او ازين مسأل

ست. او اينکار را با وارد نمودن فاکتور شرايط ا روزا و لنين هردو

مراحل  هتاريخی انجام می دهد و ايده های اساسی آنها را با توجه ب

  غيريکسان يک پروسۀ انقالبی مورد مطالعه قرار می دهد. او پاسخ

يا رابطۀ حزب و طبقه در باين مسأله را با اين پرسش شروع ميکند. آ

طول پروسۀ انقالب يکسان باقی ميماند، يا اين رابطه خود يک پروسه 

يی است که فعاالنه يا غيرفعاالنه در معرض اجبار تغييرات ديالکتيکی 

و انقراض کل پروسه قرار دارد؟ مسألۀ اصلی تئوری پروسۀ انقالب، 

وره از تاريح ايدۀ تغيير رابطه ميان خودبه خودی و آگاهی درين د

است. لوکاس دو مرحله را تشخيص ميدهد. مرحلۀ نخست و در ضمن 

طوالنی ترين آن، روند خودبه خودی است که در اثر اجبار و عملکرد 

قوانين اقتصادی به وجود می آيد. فعاليت حزب به طور کلی درين 

دوره به ارتقای معنی و درسهای عمل خودبه خودی به آگاهی طبقه 

دد و درين مرحله قوانين اقتصادی و پيآمدهای سياسی و محدود ميگر

ايدئولوژيکی آن تقريبا حيثيت يک ضرورت قوانين طبيعی را دارد. اين 

وضعيت منطبق است با مفهوم کالسيک از مارکسيسم که بر اجتناب 

و روشنگری حزب تاکيد ميشود.  بر نقش تبليغ گری ناپذيری تاريخی و

ی در تئوری مارکسيسم نيز وجود دارد و اما به نظر لوکاس جهت ديگر

است. گرچه اختيار و ” قلمرو آزادی” و” کنترول تاريخ انسان” آن 

آزادی اصوال به جامعۀ آينده سوسياليستی مربوط می شود اما لوکاس 

معتقد است که آزادی يک قلمروجداگانه يی چون پروسه نيست و لهذا 

اگر رسيدن در قلمرو  امر آزادی با پروسه انقالب، آغاز ميگردد.

آزادی، مسأله ايکه توسط مارکس و انگلس بحث شده، همچون انقطاع 

فوری در تداوم تاريخ درک گردد، بنا آزادی يک آرمان متعالی ميشود 

ديگر پديد می آيد.  نه يک نيروی زنده و بنابرين مشکل اخالقيات بار

ورت با در مقابل، بايستی آنرا يک پيشرفت تدريجی ديد که در آنص

 يشتاز را بازی مينمايد.پ فرارسيدن شرايط انقالبی آگاهی نقش

مرحلۀ اصلی دوم که لوکاس در پروسۀ انقالب تشخيص ميدهد، آخرين 

مرحله بحران سرمايه داری است، درين جريان رشد آزادی در نقش 

فعال حزب منعکس ميگردد. درين مقطع حزب مکلف به اتخاذ يک 

اريکه با ابتکار انقالبی کمونيستها، کارگران استراتژی پيشتاز است، ک
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انرژی بيشتر يافته و از بيحالی بيرون می آيند. لوکاس بدينطريق 

سعی مينمايد ايده تغيير تدريجی ميان خودبه خودی و آگاهی را در 

پروسۀ انقالب تکامل دهد. تئوری لنين مسلما در مرحلۀ دوم قرار 

واقعيت انقالب را  ميگيرد و تئوری لنين از سازمان حزب،

مفروض می گيرد و اين مسأله تفاوت بين رويکرد لنين با 

استراتژی مارکسيستهای سنتی از سازمان را توضيح ميدهد. 

می نويسد که با نزديک شدن ” تاريخ و آگاهی طبقاتی“لوکاس در 

انقالب، گامهای بعدی در مسير سوسياليسم کمتر و کمتر روشن و 

العمل خودبه خودی طبقه با عمل قوانين مسجل بنظر ميايد. عکس 

اقتصادی بيش ازين نميتواند يک رهنمای مناسب باشد و اينک 

پراتيک مبارزاتی بايد بر پوتنسيال عينی جامعه استوار گردد. 

مالحظات ابزاری در کنار مالحظات عملی در حيات حزب اهميت 

می يابد و هر قدر پروسه به اهداف نزديکتر ميشود، ضرورت 

 ردد.گاهی طبقه در رسالت تاريخی اش برجسته تر می آگ

لوکاس چنين نتيجه ميگيرد که اراده گرائی لنين زمانی بدرستی قابل 

درک است که دريابيم که کاپيتاليسم وارد آخرين فاز بحرانی خود 

شده بود و درين مرحله لنين بر نقش آگاهی، بهتر از مارکسيستهای 

تن سازماندهی و استراتژی گذاش کالسيک آگاهی داشت. کنار

مارکسيسم سنتی درين مقطع نه بازگشت به اراده گرائی ژاکوبن ـ 

بالنکست ها، که بر مبنای ضرورت شديد عيار نمودن و آماده 

کردن جنبش طبقۀ کارگر با مقتضيات دورۀ جديد انقالبی بود. اين 

آخرين مرحلۀ بحرانی سرمايه داری يا امپرياليسم را لنين بهتر از 

هر تئوريسن مارکسيست آندوره به خوبی تشخيص داده بود و در 

اعمال سوبژکتيو طبقۀ کارگر، نه فقط به موانع بالقوۀ راه حل خطی 

بحران تحقق سرمايه داری که لوکزامبورگ به آن تاکيد ميکرد، پی 

برد، بلکه به امکان عينی مبارزات انقالبی توجه نمود که با استفاده 

ياليسم را از پا در آورد. به يک معنی لنين نقد از آن ميتوان امپر

 ,M. Hardtامپرياليسم را از سطح نظری به سطح عملی کشاند. )

A. Negri) 

 چگونگی رابطۀ حزب و طبقه  2.2.2

تحليل لوکاس از تئوری سازمان لنينی وهماهنگی آن با تئوری 

ذهنيت انعکاسی مارکس، هنوز نميتوانست پاسخگوی رابطۀ تئوری 

راتيک در تئوری لنين باشد. از همينرو اين پرسش مطرح و پ

ميگردد که آيا فقط يک فرصت اين امکان را فراهم نمود تا اين 

با پرولتر تامين گردد و يا فراتر از آن متد و شيوه يی وجود  رابطه

دارد که از لحاظ علمی قابل توضيح است؟ از همان آغاز برای 

رکسيستی در برگيرنده مارکسيستها روشن بود که تئوری ما

بخشهاييست که مستقيما با زنده گی روزمرۀ کارگران ربط ندارد، 

به طور مثال تئوری گردش پول، انباشت سرمايه و چنين ايده ها 

طبقۀ کارگر را از لحاظ علمی نماينده گی ميکند اما نه به عنوان 

لحظات از خودآگاهی آنها. مشکل تئوری لنينی در مورد تئوری و 

يک زمانی مطرح ميگردد که موفقيت جنبش به انتقال اينگونه پرات

ايده ها در عمل بستگی می يابد. چه چيزی پيش خواهد آمد وقتيکه 

سطح خودآگاهی با عمل ناکافی باشد؟ پاسخ لنين اينست که حزب 

بايد به مثابۀ يک ذهنيت تاريخی وارد صحنه شده و حزب بايد طبقه 

به اهداف خود محاسبه نمايد. اين را جزء شرايط عينی در رسيدن 

تعبيرتاحدی معضله آفرين است چونکه ارتباطات پيچيده و بعد 

اجتماعی روابط متقابل حزب و طبقه درين ميان ناپديد ميگردد. 

چيزی که تامين کننده اتوريتۀ حزب نزد طبقه است و اتوريته ايکه 

 مبنای اجباری و تکنيکی ندارد.  هيچگاه

مندل از چگونگی روابط حزب لنينی و طبقه ارائه تحليلی که ارنست 

ميکند بيانگر اينست که حزب روابط خود را در ابعاد گسترده با طبقه 

عمدتا به وسيلۀ بخش پيشرو طبقه تامين مينمايد و اين بخش اگر از 

يکسو با حزب در پيوند نزديک قرار دارد، از سويی از نفوذ گسترده 

رگر برخورداراست. پيشرو طبقه بودن يی در ميان توده های طبقۀ کا

آنها يک ادعای محض نه بلکه واقعيتی است که در نتيجۀ فعاليتهای 

متداوم و طوالنی اين قشر در مبارزۀ طبقاتی حاصل شده است. اگر 

در بحث مندل و ديگران معضلۀ ارتباط حزب با طبقه با کتگوری يا 

سعی ميکند آنرا  ينجا نيزا قشر پيشرو پاسخ ميگيرد، اما لوکاس در

در تئوری سازمان لنينی، از زاويه يی که بيشتر با کالسيک 

 مارکسيسم همخوانی دارد، به تحليل گيرد.

غلطيدن به سکتاريسم در حزب که از تئوری و در لوکاس بر احتمال 

آگاهی برخوردار است و با حرکت پيشاپيش طبقه ميخواهد به جای 

حزب کمونيست نميتواند جانشين ” طبقه قرار بگيرد، تاکيد مينمايد. 

)لوکاس(. وهمچنين ميافزايد که در ” پرولتاريا شود حتی در تئوری

سکتاريسم به وضاحت روابط ديالکتيکی ميان تکنيسيسم و ايده اليسم 

اخالقی قابل رويت است و حزب که موضع اخالقی در مورد جامعه 

ی پندارد. اتخاذ مينمايد، مقتضيات اخالقی را چون حقايق علمی م

اجتناب از سکتاريسم ممکن است به شرط آنکه حزب در آموزش 

ا پيشرفتهای متداوم حاصل نموده و درين مسير به يدادن به پرولتار

جای دنباله روی از طبقه به گونۀ متعرضانه فعاليت نموده باشد. او 

در عين حال که بر تفاوت عملکرد حزب کالسيک شرايط غير 

ز مداخله گر تاکيد ميکند اما معتقد است که در انقالبی و حزب پيشتا

هر دو حالت عملکرد حزب معنی مضاعف دارد: از يک جهت 

حزب تابع دسترسی به هدف معين مبارزاتی است و از جانب ديگر 

تاثيرگذاری بر آگاهی طبقه مطرح است. ليکن در وضعيت انقالبی، 

بقاتی به گذار از مفاهيم راکد تئوريکی به عمل و آگاهی فعال ط

سرعت بيشتر نياز است تا آهنگ مؤثريت عملی با بحران سياسی 

 مصادف گردد.

چه چيزی حزب را هدايت ميکند تا با جسارت از سطح آگاهی 

تضمين مينمايد که حزب  یموجود طبقه فراتر رود؟ و چه مسائل

واقعا حزب طبقه باقی بماند با وجود اينکه مصروف فعاليتهای 

وکاس سعی ميکند تا تعلق حزب به طبقه را حتی ل  پيشتازانه است؟

توضيح دهد. او بين آگاهی  در مورد حزب پيشتاز، مستقل و مبتکر

که از طريق  طبقاتی مبتنی بر فعاليتهای معين روزانۀ طبقه

بررسيهای تئوريک به دست می آيد و افکار و احساسات اعضای 

، فرق طبقه که از طريق مشاهدات امپريستی قابل دسترسی است

ميگذارد. آگاهی طبقاتی، از ديدگاه لوکاس، عبارت است از معنی 

که ” به طور عينی ممکن” عمل طبقه به مثابۀ آگاهی با محتوای 

اعضای طبقه ميتوانند معنی و مقصود زنده گی خود را در آن بيان 

تجربه حاکی ازينست که نتايج مشاهدات تجربی و توقعات   کنند.

توجهی متفاوتند. در عمل، باورهای به طور  تئوريکی به طور قابل

عينی ممکن که در مدلهای نطری توضيح می يابد با باورهای بوام 

گرفته شده از طبقات ديگر رقابت ميکند. انقالب پروسۀ است که 

 درآن فاصله ميان واقعيت و مدل تدريجا کاهش می يابد.

ديدگاه  رابطۀ حزب و طبقه توسط لوکاس بگونه تحليل ميشود که با

مارکس، روزا لوکزامبورگ و لنين تطابق دارد. او معتقد است که 
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حزب تالش ميورزد که وضعيت طبقه را بر اساس مفهوم آگاهی 

طبقه تفسير نمايد. اگر تفسير و تعبير حزب درست از آب درآيد و 

طبقه آنرا در گفتار وعمل حزب تشخيص دهد، اين ايده ها توسط 

شود و بدينطريق با تکميل اين دور آگاهی طبقه به اجرا گذاشته مي

طبقه ارتقا می يابد. درين مدل آگاهی طبقاتی، ايده هايی که حزب به 

باشد، يعنی آنهاييکه از ” از بيرون“طبقه ارائه می کند، ميتواند هم 

منشا گيرد، يعنی آنها ييکه ” از درون“تئوری اخذ شده و هم ميتواند 

که  . تحليل لوکاس در عين حالانعکاسی ازحقيقت عمل طبقه است

مدنظر  تئوری ذهنيت انعکاسی را در بر دارد، نقش حزب را نيز

ميگيرد. اوهمچنين به اين نکته تاکيد مينمايد که در اغلب موارد و به 

طور روزافزون اين تئوری است که وظايف تعيين کننده را تشخيص 

ت. ميدهد، کاريکه از عهدۀ عمل خودبه خودی طبقه بيرون اس

لنين از علمی ـ فنی کامال دگرگون شخص درينجاست که برداشت 

نه ذهنيت يا نيروی عمل کنندۀ تاريخ با  ميگردد. حزب ديگر

فعاليتهای مستقل خود، که برعکس حزب با فعاليتهايش به هدف طبقه 

تبديل ميگردد. بنابرين حزب را حتی فعالترين آنرا در مقايسه با طبقه 

تجسم قابل ” توضيح ميدهد. او حزب را در يک موقعيت پاسيف 

می نامد و معتقد است که حزب ” رويت و متشکل آگاهی طبقۀ کارگر

کمونيست بايد در هيئت يک سازمان مستقل ظاهر گردد تا کارگران 

قادر شوند آگاهی طبقاتی خود را که تاريخا شکل گرفته، مشاهده 

 کنند.

دسترس خود ندارد، حزب در تحليل لوکاس ميليونها پرولتر را در 

بلکه در مقابل ميليونها کارگر حزب را در دسترس خود دارند. اين 

عمال “کارگران اند که بر مبنای کشف و مراودۀ حزب از گام بعدی 

تکامل آگاهی طبقانی به موافقت يا مخالفت، اطاعت يا   ”ممکن

سرپيچی، باور يا بی باوری رو مياورند. بدينطريق رابطۀ تکنيکی 

يک علت داخلی عميق   ی حزب و طبقه در تئوری لنين تابعتصادف

قرار ميگيرد، مسأله ايکه رابطۀ تکنيکی را نيز در قدم اول ممکن 

 ميگرداند.

 ـ اهمیت و ضرورت ساختاری سازمان  2

بخش دوم به اهميت، جايگاه و چگونگی رابطۀ سازمان سياسی در 

ۀ کارگر در جامعه مشخصا به نقش و ضرورت سازمان انقالبی طبق

و درينجا دارد رابطه به آگاهی، پراتيک و تغيير انقالبی اختصاص 

موضوع اصلی تحليل ساختار سازمانی است. ساختار سازمانی 

عمدتا به مفهوم کلی و اقتصادی آن اوال تابع مضمون فعاليت و 

شرايطی است که سازمان در آن قرار دارد و ثانيا با تغييرات در 

يت سازمان، آرايش نيروهای متشکل در مضمون و محيط فعال

سازمان را نيز دستخوش تغيير ميگرداند. هرقدر فرم تشکيالتی يک 

سازمان با مضمون عمل آن متناسب باشد، به همان پيمانه موثريت 

سازمان در رسيدن به اهداف تعيين شده بيشتر ميگردد. بنابرين فرم 

يفيت نيروی سازمانی که بر مبنای مضمون و از جمله کميت و ک

انسانی، سيستم و سطح تکنالوژی، به وجود می آيد، به نوبۀ خود بر 

فعاليت سازمانی تاثيرات فعال و جدی به جا ميگذارد. در يک جامعۀ 

طبقاتی نقش شيوه های سازماندهی و ساختارهای سازمانی اعم از 

اقتصادی، فرهنگی و سياسی چه در بقا و فعال نگهداشتن سيستم و 

مين سلطه و منافع طبقات و اقشار حاکم بی نياز از يک چه در تا

بحث اثباتی است. از همينرو فرم سازمانی طبقات حاکم به ويژه فرم 

سازمانی سرمايه داری از همان آغاز توسط سوسياليستها وساير 

اپوزيسيون در کنار مضمون فعاليت آن در معرض نقد و بررسی 

به مديريت سازمانی و قرار داشته است. درينجا قبل از آنکه 

فرمهای اصلی سازمانی بپردازيم، بحث ما را با نقد و بررسی 

 مختصر اشکال سازمانی از ديدگاه مارکسيستی آغاز مينمائيم.

   نقد و بررسی اشکال سازمانی   ـ 2.2

مارکسيسم نگرش عميق و پايه ای به پديده  يکی از مشخصات بارز

فرمها و   در مورد های اجتماعی است و تئوری مارکسيستی

مديريت سازمانی نيز قبل ازهمه سعی مينمايد تا زمينۀ مادی و 

بستر تاريخی آنرا مورد مطالعه و تحليل قرار دهد. مارکس به 

روشنی تغيير شکل سازمانی از صنايع دستی به مانوفاکتور، به 

صنايع بزرگ و سپس بسوی اتوماتيزه شدن را مورد بررسی قرار 

ی تحوالت اشکال سازماندهی در دوران صنايع داده و علت اصل

بزرگ را، به طور مثال، به گذار از توليد ارزش اضافه مطلق به 

توليد ارزش اضافه نسبی مرتبط ميداند. ارزش اضافه همان ارزش 

توليد شدۀ کارگر است که سرمايه داران آنرا به تصاحب خود در 

اضافه می باشد و سرمايه دار دايما در پی افزايش ارزش  مياورند.

با  -سرمايه دار به دو شيوه در پی افزايش اين ارزش است: يک

افزايش ساعات کار و به کار گماشتن بيشتر نيروی کار که آنرا 

با رشد تکنالوژی و   -مارکس ارزش اضافه مطلق می نامد. دو

تغيير در سازماندهی کار که آنرا مارکس ارزش اضافه نسبی می 

 نامد.

( نيز تغييرات ماهوی 1191نظرات مارکس، ادوارد )با تاسی از 

مديريت سازمانی را در اياالت متحده امريکا مورد مطالعه قرار 

داده و خط سير آنرا از کنترول ساده، به کنترول تکنيکی، و به 

کنترول بوروکراتيک خالصه ميکند. بر مبنای بررسيهای ادوارد، 

ارزش اضافۀ مطلق و  کنترول ساده و تکنيکی به ترتيب متعلق به

نسبی است اما شکل بوروکراسی رژيمهای سرمايه داری پيشرفته 

متعلق به ارزش اضافۀ نسبی است که درآن قانونيت کنترول 

تکنيکی با تقسيم کارگران بر ضد همديگر به اضافۀ اليه های 

هنجاری توأم اند. مارکسيستهای منتقد، تغييرات در اشکال 

داری و از جمله سازمان کار را افزايش  سازماندهی جامعۀ سرمايه

کنترول اداری ميدانند اما مارکسيستهای خوش بين يا رفرميست 

برعکس معتقدند که تغييرات نامبرده به اجتماعی شدن بيشتر شرايط 

کار انجاميده و فضا را برای رشد ظرفيتهای بيشتر انسانی فراهم 

 مينمايد.

خود را در مورد ( مطالعات 1992)Kundaو  Barleyبارلی 

قرار ميدهد ارزيابی مراحل متفاوت مديريت از زاويه ديگری مورد 

و توجه خويش را عمدتا به کنترول نورماتيف يا هنجاری و کنترول 

( کنترول هنجاری 2991) Adlerمنطقی مديريت متمرکز ميسازد. 

به وجود آمد و در  1779که در سال ” بهبود صنعت”را در شکل 

که بر پروسه های پيچيدۀ فردی و ” روابط انسانی“د مقايسه با رون

به وجود آمد، بر ميکانيسم  1129شخصی تکيه داشت و در سالهای 

های روانشناسی ابتدائی ارزيابی ميکند. البته فراتر از آن رويکرد 

رونما گرديد.  1179می باشد که در سالهای ” فرهنگ سازمان“

ور در دهۀ اول قرن کنترول منطقی در شکل مديريت علمی تايل

بيستم شکل گرفت که به واحدهای کاری فردی و روابط آنها مبتنی 

بود. از آنزمان ببعد کنترول منطقی متداوما ساحۀ عمل خود را 

 consciousگسترش داده و باالخره در شکل کنترول آگاه 

control  که در برگيرندۀ کليت و مجموعۀ سازمانهای متفاوت

 

  عصرجديد   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستم منطقی است، شکل گرفت.تحت عنوان دکترين سي

تايلوريسم به وسيلۀ ديدگاههای اصلی تئوری سازمانی غالبا به 

تاثيرات فاقد مشخصات انسانی شهرت منفی پيدا کرده است. 

( معتقد است که مديريت علمی فردريک تايلور 1191براورمان )

يک چهارچوب را برای استثمار کاپيتاليستی کارگران فراهم نمود و 

رنامۀ مديريتی يی ميداند که فرودستی واقعی کارگران را ب  آنرا

رفرميست به جهات مثبت تايلوريسم   آشکار ميسازد. مارکسيستهای

اشاره ميکنند و آنرا در جهت اجتماعی شدن پروسۀ کار و ارتقای 

 سطح زنده گی کارگران مفيد ميدانند.

سی يکی از اشکال مهم سازمانی که درين خط سير تاريخی نقش اسا

داشته، بوروکراسی است. هرگونه بحث در مورد بوروکراسی عمدتا 

به نظرات ماکس وبر، تئوريسن اصلی بوروکراسی، بر ميگردد. در 

تئوری بوروکراسی پرنسيپهای مهم مانند، تقسيم کار بر اساس 

ويژگيهای عملی، تعريف روشن از سلسله مراتب قدرت، سيستمی از 

ف موقعيتهای متفاوت و غير قوانين مشتمل بر حقوق و وظاي

شخصيتی نمودن روابط فردی و غيره موجود است که در جوامع 

سرمايه داری تقريبا کاربرد عام دارد. به طور کلی ما به دو گونه 

تبيين از بوروکراتيسم روبرو هستيم: محافظه کاران آنرا يک روش 

ی از مناسب و مؤثر در امر سازماندهی ميدانند اما منتقدين آنرا شکل

حاکميت ميدانند که در اثر کاربرد مؤثر ابزاری، مشروعيت و 

مقبوليت يافته است. مارکسيستها سنتا در مورد نقش ويژۀ 

بوروکراتيسم در توليد سرمايه داری حساس بوده اند و بر اساس  

( بوروکراسی شکلی از سلطۀ مؤثر و 1979) Wrightبررسيهای 

ايه داری است، اما بعضی از مناسب در روابط استثماری توليد سرم

ند. بوروکراسی به ا مارکسيست ها به نقش دوگانۀ بوروکراسی معتقد

مثابۀ بخشی ازعوامل توليد، يک تکنالوژی قدرتمند سازماندهی 

اجتماعی است که کار جمعی را به عملکرد مؤثر واميدارد. 

از روابط توليدی، يک ميکانيسم اجباری  بوروکراسی به منزلۀ بخشی

ره کشی است و از آنجاييکه متشکل از يک تضاد واقعی ميباشد، به

 بنابرآن تجربۀ بوروکراسی معموال دارای دو جنبۀ متفاوت است.

با رشد پيچيده گی يک مؤسسه و پيشرفت بوروکراسی در آن، تعداد 

افزايش می يابد. از ديد  یمدير يا مينجر به طور قابل توجه

متضاد را به پيش می برند.  مارکسيستی مديران همزمان دو نقش

استثمار سرمايه داری اند، و از سوی ديگر تنظيم عامل ازيکسو آنها 

کنندگان تقسيمات پيچيدۀ کار و بخشی از کارگران اند و با توجه به 

موقعيت آنان در سلسلۀ مراتب سيستم، يکی از دو خصلت آنها 

ن را برجستگی می يابد. مارکسيست انتقادی افزايش تعداد مديرا

معادل بر افزايش کنترول بيشتر بر کارگران ميداند اما مارکسيست 

به  خوشبين ادعا دارد که اين پروسه ميتواند در نتيجه هماهنگی بيشتر

 امر اجتماعی شدن عرصه کار کمک نمايد.

نقش بوروکراسی در سوسياليسم يکی از نکات کليدی است. از نظر 

اظ اداری به بوروکراسی لنين سازمان توليد سوسياليستی از لح

ضرورت دارد، نه به خاطر اينکه شکل مناسب است و طرح جديد 

بوروکراسی از ادارۀ دموکراتيک حمايت ميکند، بلکه به خاطر اينکه 

در ابتدا، در فاز سوسياليسم و گذار به کمونيسم، مبارزۀ طبقاتی ادامه 

ميدهد تا می يابد و ساختار بوروکراتيک به رژيم سوسياليستی اجازه 

دشمنان خود را کنترول نموده و از خرابکاری در توليد جلوگيری 

نمايد. برای اينکه اين وسيله بيشتر با شرايط انقالبی جديد سازگار 

نمونۀ خوب و   گردد، مارکس و لنين هر دو تجربه کمون پاريس را

عالی ميدانستند که در آن هر آدم باسواد ميتوانست از عهدۀ کارهای 

بيرون آيد و حقوق همه کارمندان دولتی معادل حقوق يک اداری 

 کارگر عادی بود.

خالصه مارکسيست ها و جريانات راديکال، بوروکراسی را ابزار 

مهم کنترول و تامين کنندۀ سلطه و قدرت سرمايه داران در جامعه 

سرمايه داری ميدانند. از لحاظ جامعه شناسی، قدرت يکی از 

انهاست و تقسيم قدرت و رقابت در به مسائل مهم در بحث سازم

دست آوردن آن، يکی از علل اصلی چگونگی ساختار و ديزاين 

سازمانها می باشد. بحث قدرت و سازمان يک بحث تازه نيست و 

مارکس معتقد بود که منازعه در مورد توزيع ميان کار و سرمايه 

علت تصاميم مهم اقتصادی در انتخاب تکنالوژی و سازمان کار 

يگردد. مسألۀ منفعت و قدرت بورژوازی دليل اصلی انتخاب م

تکنالوژی و سازمان کمتر مؤثر و پائين تر ار سطح دلخواه 

( استدالل ميکند که سازمان کار، به جای 1191ميگردد. مارگلين )

اينکه يک پذيرندۀ مؤثر تکنالوژی مورد ضرورت باشد، يک نتيجه 

ی باشد. براورمن، يکی از از منازعۀ توزيع ميان سرمايه و کار م

کارگر و “روشنفکران راديکال، در کتاب خود تحت عنوان 

می نويسد: در طول قرن بيستم گرايش کلی به ” سرمايه انحصاری

بوده است و مهارت کارگران به تدريج به ” تنزل مهارت“سوی 

عناصر ساده تقسيم شده و کارگران مقدار کنترولی را هم که بر 

د به مديريت محول کردند و وظايف کارگران پروسۀ کار داشتن

 ساده و ماشينی شده است.

رقابت در کسب قدرت و کنترول بيشتر، بنا بر   يکی از نتائج

مرتب و عادی نمودن کارهاست. عادی سازی و  Pfefferادعای 

ساده کردن کارها، جاگزينی کارگر توسط کارفرمايان را آسان تر 

ناچيزی در سازمان کار باقی  ميسازد و برای فرد کارگر قدرت

ميماند. اين امر به کارفرما و مديريت کار امکان ميدهد تا قدرت را 

بيش از پيش در دست خود متمرکز سازند. لهذا استفادۀ تکنولوژی 

برای مرتب و عادی نمودن کارها يک انتخاب سياسی است، 

چونکه به افزايش قدرت مديريت سازمانی و کاهش نفوذ کارگر در 

 ازمان اجتماعی کار منجر ميگردد.س

مسألۀ قدرت اصوال در خدمت منافع اقتصادی قرار دارد و سرمايه 

اعظم رساندن منافع خود هستند و اينرا به  داران که در پی به حد

نفع خود ميدانند که سازمان کار را در حدی نگهدارند که از 

 وابستگی به نيروی کار اجتناب ورزند. در حاليکه وابستگی

سرمايه دار به نيروی کار، به کارگر امکان ميدهد تا قدرت معامله 

کار با کارفرما افزايش يابد و در نتيجه  اش بر سر حقوق و شرايط 

سرمايه دار سود کمتری از توليد به دست آورد. وابستگی سرمايه 

دار با فرد کارگر، هزينۀ جاگزينی ويرا نيز باال می برد و رابطۀ 

ينی و قدرت معامله کردن را ميتوان بر اساس مدل بين هزينۀ جاگز

 ( مطالعه کرد.Skillman 1988معامله گيم تئوری )

توضيحات باال نشان داد که فرمهای سازمانی در جامعۀ سرمايه 

داری با شيوه های بهره کشی در پيوند مستقيم قرار دارد و اشکال 

صادی تغيير سازمانی پا بپای تغييرات اجتماعی اعم از سياسی و اقت

ميکند. فرم سازمانی همچون بخشی از تکنولوژی توليد تابع 

ميکانيسم اقتصادی جامعه سرمايه داری است و در نتيجه تناقضات 

اين نظام را با خود به همراه دارد. سرمايه داری از يکسو جهت 
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مؤثريت توليد به سازماندهی تکنالوژی پيشرفته ذينفع است اما از 

جتناب از وابستگی به نيروی کار و تعويض ساده جانب ديگر برای ا

  نيروی کار به سازماندهی و تکنالوژی ساده تمايل دارد. بحث ما را

، و ديناميسم فرم متناسب با ادرينجا در مورد وابستگی فرم با محتو

تغييرات اجتماعی را، پايان می بخشيم وحاال بجاست تا مشخصات 

 کرد درونی آن مطالعه کنيم.سازمان را بر اساس ميکانيسم و عمل

 ـ مشخصات اصلی و درونی یک سازمان  2.2

بيان ساختاری يک عمل منطقی است و ميتوان  يک سازمان رسمی

سازمان را از دو ديدگاه که از لحاط تحليلی مجزا اما از لحاظ عملی 

بنا بر يک زمينه از نتائج دوجانبه، يکجا باهم مطالعه نمود و يا به 

، سيستم سازمان متشکل از دوبخش است: سازمان عبارت مشخصتر

به مثابۀ يک واحد اقتصادی و سازمان به منزلۀ يک ساختار انتخاب 

. کاراکتر adoptive social structureيا اقتباس اجتماعی 

اقتصادی يک سازمان در واقع بيان کنندۀ سيستمی از منابع قابل 

با بهترين وجهی  دسترس اما غيرکافی است که بايد به طور مؤثر و

مورد بهره برداری قرار گيرد. اين جهت سازمان يا بخش مديريتی 

آن، شيوه ها و تکنيکهای اداری خود را دارد که بعدا به آن خواهيم 

 پرداخت.

اما هدايت و کنترول هر تشکل بدون رضائيت اعضا حتی در 

منضبط ترين سازمان غيرقابل تصور است. رابطۀ جدايی ناپذير 

و رضائيت، يک سازمان رسمی را ضرورتا به يک سيستم  کنترول

تبديل مينمايد. رابطۀ فرد با  cooperative systemهمکاری 

سازمان در چهارچوب سازمان به مثابۀ يک نهاد اقتصادی ازين 

جهت قابل توجه است که ما به يک تضاد مواجه هستيم. از ديد 

ا توجه به نقش سازمان به مثابۀ يک سيستم رسمی، به فرد عمال ب

اش همچون يک مجری عملی نگرسته ميشود که شباهت زيادی به 

پيچ و مهرۀ يک ماشين دارد. اما در در دنيای واقعی، فرد در برابر 

اين روند که شخصيت و ويژه گيهای فردی وی ناديده گرفته شود، 

مقاومت مينمايد و ميکوشد تا با کليت شخصيت فردی اش در يک 

با آنکه اين واقعيت از جانب سيستم رسمی کمتر  تشکل ظاهر گردد.

مورد توجه قرار ميگيرد و آنرا واقعيت تصادفی می پندارند اما اين 

سازمانها و از جمله سازمان  ۀمسأله به درجات گوناگون در هم

سياسی وجود دارد و ناديده گرفتن کامل آن ميتواند به نظم و کنترول 

 بجا گذارد.  سازمان اثرات منفی

ضور فرد با تماميت اش ميتواند مشکالت برای يک سازمان ايجاد ح

نمايد از جمله ممکن است فرد عادات جا افتاده ای را باخود بداخل 

سازمان بياورد که با پرنسيپ ها و اصول يک سازمان همخوانی 

نداشته باشد، و يا احتماال شخص بنا بر تعلق و تعهد با گروه، اقشارو 

، منافع آنها را در درون سازمان نماينده گی طبقات اجتماعی خاصی

نمايد. اين يک مسأله است که جنبش سياسی و سازمانی طبقۀ کارگر 

از همان آغاز به آن آگاهی داشت و از جمله به خطرات نفوذ 

رايشات بورژوازی و خرده بورژوازی در درون احزاب پرولتری گ

اند در سطوح و توجه داشتند. انعکاس اينگونه عادات و نظرات ميتو

ازين دست ميتواند در  اشکال متفاوتی انجام پذيرد، تبارزاتی

فعاليتهای روزمره و يا در سطح رهبری و اتخاذ تصاميم مهم سياسی 

رخ دهد. در سازمانهای بزرگ، انحراف از سيستم رسمی ميتواند به 

سوی نهادی شدن پيش برود و در نتيجه دسته ها و فراکسيونهای 

 نين و ضوابط نانوشته و غيررسمی خود شکل گيرند.معين با قوا

اما در واقعيت امر، مسأله يی که اتفاق ميافتد اينست که با وجود 

شرکت فرد با کليت شخصيت خود و تاثيرگذاری و ايجاد محدوديت 

بر ضوابط و پرنسيپ های کلی يک سازمان، ابدا به معنی اين نيست 

سادۀ خصوصيات  که مشخصات سازمانی در کل به حاصل جمع

افراد عضو تنزل مينمايد. سازمان بر عملکرد خود به مثابۀ يک نهاد 

و ميکانيسم جمعی در مورد اتخاذ تصاميم، اجرای آنها و وارد 

عمل خواهد کرد و طبيعتا با توجه به ميزان اثرات  ،نمودن تعديالت

درونی و بيرونی کاراکتر و پرنسيپهای سازمان بی تاثير نخواهد 

با تشکل که يک نکتۀ قابل توجه در   در مورد رابطۀ فرد ماند.

زمينۀ سيستم تعاونی به شمار می آيد، مسألۀ اصلی اينست که 

اقدامات معين و پيآمدهای آن به طور کامال مستقل از شخصيت 

تناقض ” افراد ذيدخل صورت نمی گيرد، اگر اين نکته ايجادگر 

معنی آن نيست که افراد دانسته شود، در واقعيت امر به ” سازمانی

خودشانرا در يک حالت سردرگمی بيابند. اين مسأله خصلت طبيعی 

درون يک تشکل است که  convergentپيامد تعامالت تمايل واگير 

 از آگاهی و کيفيت شخصی افراد ذيدخل مستقل می باشد.

هر فرد دريک تشکل نه تنها ميخواهد با کليت شخصيت خود 

ضوسازمان موقعيت دوگانه دارد و اين حضور يابد، بلکه يک ع

مسأله حتی در يک تشکل نظامی نيز صادق است. موقعيت و نقش 

يک فرد در درون و بيرون از سازمان باهم متفاوت اند. اين مسأله 

به تنهائی صورت يک سازمان اجتماعی را از سازمان طبيعی 

گی متمايز ميسازد و درجۀ بااليی از پيچيده گی را به علت زنده 

اجتماعی پديد می آورد. سازمان از يکسو ميتواند افراد را بدور 

ظرفيت تشکيالتی خود سازمان داده و بخشی از عمل درونی را 

شکل دهد. ليکن از جانب ديگر سازمان نامبرده بايد همان فرد را 

وارد نموده و به وسيلۀ استراتژيهايی که تعيين می   در روابطش

 ا به نمايش گذارد.نمايد، عمل بيرونی خود ر

توضيحات مختصر فوق در مورد دو جهت يک سازمان، گاهی به 

شکل تقابل سيستم با عمل فرموله ميشود. پرسش اصلی احتماال اين 

بوده ميتواند که آيا سازمانها يک سيستم به طورعملی منطقی و از 

لحاظ تکنيکی تحميل شده اند يا آنها به طور اجتماعی ساخته شده و 

ذهنی تجسمات معنی دارعمل فردی می باشند. برخورد  به طور

ديالکتيکی که در برگيرندۀ هر دو جهت مسأله يا وحدت اضداد است 

از قطبی ساختن مسأله چه در شکل عمل ذهنی گرائی ويا عملکرد 

اجباری اجتناب ميورزد. برعکس شيوۀ ديالکتيکی از يکسو می 

ود ميگردد تا از پذيرد که عمل فردی هميشه تا اندازه يی محد

فروپاشی سيستم جلوگيری شود و از سوی ديگر سيستم هيچگاه به 

 .سوی يک بدنۀ کامال يکپارچه و بهم چسپيده به پيش نميرود

سازمانها يک اندازه يی از يکپارچه گی را به دست مياورند، اما اين 

بايد دايما با ممنوع کردن قسمی مخاصمت درونی طرح ريزی شود. 

، ايجاد Friedberg (1980) و فريدبرگ Crozier برای کروزر

تعادل و اداره کردن تشنجات و تضادهای پيچيدۀ درونی مانند به 

پيش بردن يک گيم يا بازی است. بازی يی که از خود قوانينی دارد 

 .که برای بقا يک سازمان بايد از آن تبعيت نمود

ا گيم اولی يک سازمان همزمان با دو گيم يا بازی سرو کار دارد. ب

ميخواهد به اهداف خود در جامعه دست يابد و با گيم دومی سازمان 

با منابع انسانی خود درگير است. در گيم بيرونی سازمان با 

آلترناتيف های متفاوت مواجه ميگردد، که هريک موانع معينی خود 

را دارد. انتخاب استراتژی دلخواه در گيم اولی زمانی ميتواند 

 

  عصرجديد   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف بخوبی فرموله شده باشد. از جاييکه انتخاب  صورت پذيرد که

يک عمل به جای عمل ديگر ميتواند تاثيرات کامال متفاوتی بر اهداف 

برجا بگذارد، لهذا اهداف بايد از لحاظ کمی تعيين شود، کاريکه در 

نهادهای غيراقتصادی دشوار است. اگر سازمان را تصور کنيم که از 

افراد تشکيل شده باشد، اساسا دو نوع دونفر يا دو گروپ جداگانۀ 

سازمان ممکن است: يا سازمان درگير در خود با روابط خصمانه که 

معادل است با گيم دونفر با نتيجه صفر و يا سازمان همجهت و 

همکارانه که معادل است با گيم دو نفر با حاصل متفاوت و بزرگتر 

 از صفر.

هر دوست. تالش  سيستم عمل منطقی مشخصۀ افراد و سازمانها

آگاهانۀ فرد با بسيچ امکانات و ظرفيتهای درونی اش در جهت نيل به 

اهداف تعيين شدۀ سازمانی، يک جهت از روانشناسی فردی است و 

يکی از پيش شرطهای فردی در پيوستن افراد به سازمانها و 

به اين   ”چه بايد کرد“مخصوصا سازمان انقالبی است و لنين در 

ميکند که شور و شوق انقالبی يک مسألۀ فطری است موضوع تاکيد 

و طبيعتا آنرا پيش شرط اصلی برای هر فردی در پيوستن به يک 

سازمان انقالبی ميداند. اما اگر شخصيت مدنظر را يک سيستم 

ديناميکی تعامل از خواهشات، اجبار و موانع يک سيستم در نظر 

ذير است، با بگيريم، که عجالتا يک امر ضروری و اجتناب ناپ

واقعيت بيشتر همخوانی خواهد داشت. شخصيت فردی به طور کلی 

دارد که جهت تحليل آن به چهارچوب  adaptiveيک ساخت انطباقی 

(. همچنين در philip Selznickوسيعتر از منطق فردی نيارمنديم )

يک سطح متفاوت اما شبيه، ما سازمان را همچون يک سيستم تعاونی 

قی در نظر ميگيريم تا برای اينکه زمينه و تفاوتهای و ساختار انطبا

 آنرا از يک سيستم رسمی از هيئت و هماهنگی توضيح دهيم.

در تحليل ساختار ـ عملی، سيستم تعاونی در برگيرندۀ تعامل روابط 

فرد با تماميتش با سيستم رسمی از هماهنگی است که ساختار 

سازمان می  مشخص آن نتيجۀ اثرات جهات رسمی و غير رسمی

باشد. همچنين اين ساختار خود به مثابۀ يک کليت، يک ارگانيسم 

انطباقی واکنش به تاثيرات محيط بيرونی است. هر سازمان اعم از 

سياسی و غير سياسی، ساختار و مشخصات آن بشدت از محيط 

پيرامونی آن شکل می پذيرد. اين تحليل ، رفتار متحرک و موجود را 

ا ثابتی از نيازها و ميکانيسمها مرتبط ميسازد. به يک سيستم نسبت

ادعای تحليل رويکرد ساختاری و عملی اينست که ضرورت همه 

سيستم های عملی، برقرار داشتن تماميت و ادامه کاری خود سيستم 

در يک سازمان رسمی، برقراری سيستم به مثابۀ يک نياز در   است.

ی تشکل در رابطۀ ( امنيت و بقا1ضروريات ذيل مشخص ميگردد: )

( ثبات خطوط ارتباطی 2با نيروهای اجتماعی در محيط فعاليت آن. )

( ثبات روابط غير رسمی درون سازمان. 1و اختياراتی سازمان. )

( شباهت در چشم انداز 1( ادامه سياست و منابع تعيين کنندۀ آن. )1)

 تشکل با توجه به باور و نقش آن.

همه نکات مورد نياز نيست اما اين  نکات برشمردۀ باال در برگيرنده

است که مشخصات يک  نکات در برگيرندۀ آن نکات اساسی يی

اين نيازها با توجه به شرايط حفظ  سازمان باثبات را معين ميکند.

با مبارزه در جهت   بقای يک سازمان استنتاج گرديده است، بقائيکه

می باشد. بقای حيثيت اعم از سازمان و افراد عضو آن در ارتباط 

مفهوم ضرورت سازمانی تحليل را به رابطۀ درونی رفتار سازمانی 

 سمت ميدهد.

يکی از مشخصات سالم بودن يک سازمان به طور مؤثرجذب 

عناصر جديد و طرد عناصری است که با اصول و مواضع اصلی 

سازمان توافق ندارند. طرد اعضائيکه با سازمان سازگاری ندارند 

ت سازمان کمک مينمايد و جذب اعضای جديد به ادامه و حفظ هوي

و سپردن مسؤوليت به افراد تازه ميکانيسم تطابق و سازگاری 

سازمان را نشان ميدهد. مسألۀ اخير به خصوص زمانی اهميت می 

يابد که در يک سازمان بين رضائيت و انضباط سازمانی شگاف 

ايجاد ميگردد. در چنين شرايطی رهبری سازمانها با سپردن 

مسؤوليت به افراد بانفوذ و مؤثر به بقای سازمان و پرکردن شگاف 

 کمک می نمايند.  رضائيت و انضباط

يک تشکل رسمی از سويی همچون يک سيستم مشترک و از جانب 

ديگر در برگيرندۀ شخصيت فردی آدمهاست که بدينطريق سازمان 

يک کاراکتر ساختارـ عملی می يابد، ساختاری در حال عمل که 

ست و اين خصلت ا زمان در بر گيرندۀ سکون و حرکت هر دوهم

ديالکتيکی ميتواند يک نقطۀ مورد رجوع برای تحليل بيشتر باشد. 

هر فرد يکسری نيازهای پايدار دارد، از جمله نياز به حفظ و دفاع 

از درستی شخصيت خود، چيزئيکه با ميکانيسم های تکراری که 

ميشود، قابل تشخيص می  توسط شخصيت برای دفاعش بهره گيری

باشد. براين اساس می توانيم نمونۀ تيپيک از تحليل ساختارـ عملی 

 را تشخيص دهيم. 

پرسش جالب در علوم اجتماعی اين نيست که چرا انسانها چنين 

عمل ميکنند، بلکه اينست که چرا انسانها در شرايط معين می بايد 

ر پيچيده يی چنين عمل کنند. يک عادت مشخص نتيجۀ يک فاکتو

 ۀاست که در اثر تعدادی از اجبارهای عمومی شکل می پذيرد. هم

فکر ميشود که از سر نياز به وجود آمده است، و تمامی  عادات

نيازها با سيستم  ۀتقليل نياز پنداشته ميشود. اما نه هم انطباق هم

 ديناميکی روانشناسی ارتباط دارد و نه هر انطباق و سازگاری

ست، بلکه ميتواند يک عکس العمل از سر نااميدی باشد تقليل نيازها

 که شيوه های مشخصی از رفتارهای دفاعی را به وجود می آورد.

با اين سه ايده  Philip Selznickتئوری سازمان بنا بر ادعای 

( مفهوم سازمان به مثابۀ سيستم همکاری، 1اصلی سروکار دارد: )

افراد، گروههای کوچک  ساختار پذير اجتماعی که از عمل متقابل

( تحليل ساختاری ـ 2با روابط رسمی و غيررسمی بنا يافته است. )

مانند اهداف را با نيازهای پايدار  عملی، که جهات متحول سازمان

( مفهوم تمرد به 1و ميکانيسم دفاع از خود را مرتبط می سازد. )

به مثابۀ يک وسيله و عمل اجتماعی که در واقعيت امر پايان دادن 

ادامۀ سازگاری با محيط اجبار، تعهد و تنش است. اين چهارچوب 

مراجعه برای اين ارائه شده تا ساحۀ خاصی از رابطه را در مورد 

 واقعيات فعاليت سازمانی احتوا نمايد.

( معتقد است که هر فعاليت Mintzberg1979 ) مينتزبرگ

سيم تق  سازمانی زمينه ساز دو خواست اساسی و متضاد است: يک

و دو هماهنگی. زمانيکه کارها تنظيم و ميان انسانهای معين  کار

د. ديدگاه ند، بايد هماهنگی ميان کار ها نيز به وجود آينتقسيم ميگرد

ج تفاوت دارد چونکه دو فرد اخيرالذکر رمينتزبرگ با روبين و جو

بعد از تقسيم کار، تعيين صالحيت را در يک کار سازمانی مهم 

ه ميتوان نتيجه گيری کرد که بعد از تقسيم کار، ميدانند. خالص

 اند. یهماهنگی و تعيين صالحيت مسائل مهم
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ست، يعنی سازمان ئی اهر سازمان در بر گيرندۀ ظرفيتها و توانائيها

متشکل ازعناصری است که ميتوانند سازمان را در تقبل مسؤوليت 

زمان در رو به بيرون و يا عمل درونی قادر سازند. از آنجاييکه سا

استفاده از ظرفيت های خود ميتواند با آلترناتيف های متفاوت مواجه 

 شود، مفهوم متغيرها در سازمان به وجود ميايد. 

متغير شکل از تعهد اجرای عمل توسط يک ظرفيت سازمانی در 

( معموال در variablesنائل شدن به اهدافی ميتواند باشد. متغيرها )

اخلی، بيرونی و آميخته. منابع و سه کتگوری جا می گيرند: د

ظرفيتهای سازمانی بر اساس اصول متناسب با اهداف اصلی 

دارد که بيانگر  یسازمان تقسيم ميگردند. هر متغير از خود قلمرو

نظر می باشد. هرقدر دامنۀ  انتخاب يا عمل متناوب از متغير مورد

وانائی انتخاب و عمل سازمان گسترده تر باشد، سازمان از قدرت و ت

برخوردار می باشد. آرايش ظرفيت های سازمان که عمدتا  یبيشتر

بر اساس محيط و اهداف سازمانی صورت می گيرد، تعيين کنندۀ 

فرم و مدل سازمانی است. فرم سازمانی اگر از سوئی تابع مضمون 

است اما از جانب ديگر بر مضمون تاثير ميگذارد. تغييرات در يک 

رات در مضمون آغاز ميگردد که بعدا با سازمان اساسا از تغيي

. درينجا باين توضيحات در مورد می شودتغييرات در فرم همراه 

ميکانيسم درونی سازمان اکتفا ميورزيم و در پائين فرمهای اصلی 

را مختصرا از ها سازمانی با توجه با محيط و ميکانيسم کنترول آن

 نظر ميگذرانيم.

 مانی مدلهای اصـــــــلی ساز ـ  2.2

از ميان آثار تحقيقی فراوان در مورد ساختار و فرم سازمانی، پنج 

مدل سازمانی بحيث مدلهای اصلی مطرح ميگردد. ممکن است مدل 

بعضی سازمانها ترکيب از دو و يا چند مدل باشد که در آنصورت 

مدلهای متفاوت ميتواند به ايجاد تناقضات و فشارهايی همراه باشد. 

ج شکل متفاوت سازمانی مواجه هستيم که متناسب به ما نه فقط با پن

آن به پنج بخش اصلی سازمانی، پنج ميکانيسم اصلی هماهنگی و 

 بالخره به پنج شکل از عدم تمرکزسازی سرو کار داريم.

پنج شکل اصلی ساختاری عبارتند از ساختار ساده، بوروکراسی 

 ماشينی، بوروکراسی تخصصی، شکل انقسام يافته و سيستم

بوده و پنج بخش يا قسمت  adhocracyتخصصی و فاقد عموميت 

رهبری، کادرميانه، صفوف،  اساسی يک سازمان متشکل از کادر

بخش ساختارتکنيکی و پرسونل يا اعضای کمک کننده می باشد. پنج 

ميکانيسم اصلی هماهنگی عبارتست از: نظارت مستقيم، استاندارد 

محصول، مهارت معياری و ساختن پروسۀ کار، استاندارد سازی 

 دوجانبه يا متقابل.  تنظيم 

که در ساختار سازمان نقش دارند، شامل  یعناصر ديگر

پارامترهای ديزاين و فاکتورهای تصادفی ميگردند و پرامترهای 

 قرار ديزاين در برگيرندۀ اجزای زيادی است که مهمترين آنها ازين

ربيه و آموزش ند: مشخص نمودن کار، فرموله کردن رفتار، تا

اقدام، پالنگذاری و  اعضا، اندازۀ واحد سازمانی، سيستم کنترول و

اجرا، عدم تمرکز عمودی و افقی. فاکتورهای تصادفی شامل عمر و 

در   فعاليت و قدرت ميگردد.اندازۀ سازمان، سيستم تکنيکی، محيط 

  ميکنيم.  ( ما بخشهای اصلی يک سازمان را مشاهده1شکل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گی هريک از پنج شکل سازمانی بر يکی از پنج ميکانيسم هماهن

استوار است و يکی از پنج بخش سازمان ارجحيت می يابد. در 

  توسط  ساختار ساده، بخش کليدی سازمان کادر رهبری است که

نظارت مستقيم هماهنگ ميگردد. در ساختار آن مهارت سازماندهی 

ی قرار دارد. ينازل و در حداقل بوده و درجۀ تمرکز در حدی باال

و ديناميک و رهبران قوی توام  اين شکل سازمانی با محيط ساده

است و اغلب در سازمانهای کوچک و جوان که با بحرانهای جدی 

مواجه بوده اند، ديده ميشود. شکل ساده معموال فاقد ساختار تکنيکی 

و کارمندان حمايتی اند و يا تعداد آنها ناچيز است. واحدها از هم 

اد کادرهای ميانه تفاوت اندکی دارند، تقسيم کار عمدتا نادقيق و تعد

 رفتار سازمانی عمدتا غير رسمی است.سازمان کم می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

در بوروکراسی ماشينی هماهنگی با استاندارد نمودن کارها، 

تخصصی و رسمی شدن مسؤوليتها صورت می پذيرد. واحدهای 

مخصوصا در سطح صفوف ، و  ،سازمانی وظيفه مند و بزرگ اند

دست کادر رهبری تمرکز يافته است قدرت به طور عمودی در 

ليکن با عدم تمرکز محدود افقی با بخش ساختار تکنيکی ميتواند 

همراه باشد. محيط فعاليت سازمان يک محيط ساده و ثابت است و 

سابقه، نهايت متمرکز و با  معموال خود سازمان يک نهاد بزرگ، با

 باشد.همراه می  mass productionسيستم تکنيکی توليد انبوه 

 

  عصرجديد   

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل تشکيالتی بوروکراسی تخصصی در چند مورد با 

تخصصی ماشينی متفاوت است. کارها و مسؤوليتها از يکسو 

بيشتر تخصصی ميگردد اما از سوی ديگر رسميت در حداقل 

تنزل می يابد. برای هماهنگی فعاليت های واحدهای کاری يا 

. تربيه و باصطالح صفوف سازمان مهارت ها استانداردی ميشود

آموزش تشديد می يابد و تقسيم بندی اعضا به گروپها خصلت 

رقابتی ميگيرند و واحدهای کاری از حيث اندازه بزرگتر 

ميشوند. عدم تمرکزسازی هم در بعد عمودی و هم در بعد افقی 

تشديد می يابد و اينگونه سازماندهی اغلب در محيط ثابت و 

رين شکل سازمانی ساختار پايدار اما پيچيده اتفاق ميافتد. د

تکنيکی فوق العاده کوچک و در حداقل تنزل می يابد و عمدتا به 

آسانی در قالب اين دليل که کار پيچيده و تخصصی بوده و به 

 وظايف رسمی و روتين نمی گنجند.

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمانی، بخشی از   divisionalizedدر شکل قسمت شده 

سپرده ميشود و بدينطريق قدرت از کادر رهبری به کادر ميانه 

ما به يک اندازه محدوديت عمودی مواجه هستيم. کارها از طريق 

استاندارد شدن محصول هماهنگ ميگردند و وسيعا از سيستم 

کنترول ايفای وظيفه استفاده ميشود. ساختار اين شکل براساس 

بازار يا محيط فعاليت بنا يافته است و هر بخش خود را با 

ود عيار ميسازد و رهبری مرکزی بر مجموعه نيازهای محيط خ

يی از بخشها نظارت دارد. بدينطريق وابستگی ميان بخشهای 

 مختلف بسيار ناچيز است.

 

 

 

 

 

 

 

 

در اثر نياز به اختراعات پيچيده  adhocracy  فرم سازمانی تخصصی

يی که همکاری کارشناسان از محيط های متفاوت را ايجاب ميکرد، به 

ت. اين شکل سازمانی حداقل شباهت با سيستم کالسيک وجود آمده اس

سازمانی دارد. فعاليت اينگونه سازماندهی بر کار پروژه يی استوار 

است و در صورت تغيير کار پروژه يی به فعاليتهای ثابت و پايدار، 

اين فرم سازمانی نيز به شکل بوروکراسی تخصصی نزديک ميگردد. 

طريق تنظيم متقابل انجام می پذيرد،  هماهنگی درين فرم سازماندهی از

و عدم تمرکز بگونه انتخابی در تيم ها که در جاهای متفاوت سازمان 

قرار دارد، صورت می گيرد. فرم اين سازمان تخصصی در محيطی 

 قرار دارد که به عالوۀ پيچيده گی، يک محيط ديناميکی است.

رد که از آنها در ساختار تشکيالتی تعدادی از ميکانيسمهايی وجود دا

در ديزاين سازمانی استفاده صورت ميگيرد. اين ميکانيسم ها تقسيم کار 

مشخص ساختن   و هماهنگی درون سازمانی را بيشتر مؤثر ميسازد.

وظيفه که به مثابۀ پارامتر اصلی در تقسيم کار استفاده ميشود، يکی 

افقی ازين ميکانيسم هاست. تقسيم کار که در واقعيت امر عدم تمرکز 

درون سازمانی است با عدم تمرکز عمودی که نظارت الزم از کار 

است، در يک هماهنگی قرار دارد. هرقدر عدم تمرکزبيشتر افقی با 

عدم تمرکز بيشترعمودی توام باشد، ما به کار ساده و غير تخصصی 

مواجه هستيم اما برعکس عدم تمرکز بيشتر افقی و عدم تمرکز کمتر 

 پيچيده يا تخصصی می باشد. عمودی بيانگر کار

 

 

 

 

 

 

 

 

  عصرجديد   

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يکی ديگر از پارامترهای است که به  تعيين و فرموله کردن رفتار

وسيلۀ آن پروسۀ کار کامال استاندارد ميشود و اين ميکانيسم باز هم در 

کارهای ساده و غير تخصصی کاربرد دارد. طوريکه در فوق اشاره 

ه ويژه بوروکراتيک شد اين ميکانيسم بيشتر در شکل بوروکراتيک ب

ماشينی همسوئی دارد. ميکانيسم ديگر عبارتست از: گروه بندی واحد 

سارمانی، آموزش و تربيه، اندازۀ واحد، سيستم برنامه ريزی و 

وعدم تمرکز افقی و عمودی در درون   کنترول، دستگاه ارتباط

سازمان. از ميان ميکانيسمهای نامبرده گروه بندی واحد سازمانی و 

زۀ آن با ساختار کلی تشکل در پيوند قرار دارد، در حاليکه عدم اندا

تمرکز عمودی و افقی از جمله پارامترهای اصلی در مورد چگونگی 

تصميم گيری درونی سازمان اند. با پارامترعدم تمرکز عمودی قدرت 

 تصميم گيری رسمی ميان رده های متفاوت مسؤولين در امتداد مسير

ن سازمان تقسيم ميگردد. اما پارامتر عدم تمرکز قدرت از باال به پائي

افقی بيانگر اينست که قدرت تصميم گيری به طور غير رسمی خارج 

از مسير قدرت از باال به پانين توسعه می يابد. يعنی بخشهايی مانند، 

تحليلگران، اعضای حمايت کننده و بخش تکنيکی از توانائی های 

 وند.معين در تصميم گيری برخوردار ميش

مطالعات چند دهه اخير در مورد ساختار تشکيالتی حاکی ازينست که 

بعضی فاکتورهای ديگر که از آنها بنام فاکتورهای تصادفی يا 

. ندستهد، نيز بر پارامترهای ديزاين سازمانی مؤثر ناحتمالی ياد ميشو

يکی ازين فاکتورها اندازه و عمر يک سازمان می باشد. هرقدر 

باشد به همان اندازه به طور متوسط واحدهای سازمان بزرگتر 

(. Dale; Blau and Schoenherrسازمانی بزرگتر خواهد بود )

هرقدر سازمان قديمی تر و بزرگتر باشد، رفتارها بيشتر رسمی می 

(. دومين فاکتور تصادفی درينمورد Inkson et al. 1970د )نباش

اشد به همان سيستم تکنيکی است و هر قدر سيستم تکنيکی منظم ب

تناسب ساختار صفوف سازمانی رسمی تر و بوروکراتيک ميگردد 

ٌ(Woodward محيط فعاليت يک تشکل نيز يکی از فاکتورهای .)

عمدۀ احتمالی است که بر پارامترهای ساختاری سازمان اثر ميگذارد. 

به طور مثال محيط ديناميکی ساختارهای تشکيالتی ارگانيک را 

(. محيط پيچيده با تشکلی از لحاظ Dancanايجاب می نمايد )

ساختاری کمتر متمرکز همخوانی دارد و محيط خصمانه برعکس 

قدرت نيز در چگونگی (  Hamblinساختار متمرکز را می طلبد )

ساختار سازمانی مؤثر است. کنترول بيرونی سازمانها باعث رسمی 

 Samuel andشدن و متمرکز گرديدن بيشتر سازمان ميگردد )

Mannheim قدرت يابی اعضای مختلف سازمان بر تقسيم .)

اختيارات تصميم گيری سازمانی تاثيرات بالواسطه ای را بجا 

 ميگذارد.

 . داده های امپریستی و مشخص 1

بررسی مشخصتر و آوردن نمونه های عينی درينمورد به عرصۀ 

ما يعنی افغانستان محدود ميگردد. درينجا هدف به  مبارزاتی خود

جه بررسی مفصل و سيستماتيک مسألۀ سازمان و سازماندهی هيچو

گرايش چپ نبوده بلکه تذکر و بررسی نمونه هايی است که در درک 

و موضوعيت بخشيدن به بررسيهای تئوريکی اين نوشته کمک خواهد 

کرد. با توجه با بافت تئوريک درين نوشته، بررسی ما را از تجارب 

م: ابتدا ديدگاهها و پراتيک چپ را مشخص در دو بخش مطالعه مينمائي

در مورد اهميت و ضرورت حزب طبقۀ کارگر مورد توجه قرار 

ميدهيم و بعدا به مسألۀ سازماندهی از لحاظ تکنيکی و يا مديريت 

 اداری اشاراتی خواهيم داشت.

 پراتیک و دیدگاه چپ از سازمان و حزب   2.1

ب را و تعابير نوشته ديدگاه کالسيک مارکسيستی از حز در آغاز

تئوری سازمان لنينی را متذکر شديم، بحثها و  زمتفاوت ا

مشاجراتی که در اشکال مشخصتر آن توسط احزاب چپ و 

مارکسيستی بعدا در کشورهای مختلف جهان و در مقاطع متفاوتی 

تکرار شده است. آنچه درينجا مورد توجه ماست، چگونگی اين 

عملی در افغانستان روند هم در سطح نظری و هم در عرصۀ 

است. همانطوريکه چپ افغانستان از ابتدا تحت تاثير اختالفات 

جنبش جهانی کمونيسم به دو بخش و به دو گرايش متفاوت و رقيب 

عرض وجود کردند، در مسألۀ حزب مانند مسائل متعددی 

 ديدگاهها و پراتيک متفاوتی را نماينده گی مينمودند.

ن درين مورد نظير بسا موارد حزب دموکراتيک خلق افغانستا

آن  هديگر کدام بحث و پلميک از خود به جا نگذاشته است )يا من ب

نست که ضرورت و آ دسترسی ندارم( و قراين زيادی حاکی از

چگونگی ايجاد حزب برای احزاب وابسته به اتحاد شوروی سابق 

بنا بر تحليل و باور خاص اين احزاب، فاقد آن اهميت و ارزش 

و يا ” اردوگاه سوسياليستی“احزاب کمونيستی خارج از  بود که

ماقبل تاسيس آن، به آن توجه داشتند. نظريه پردازان سوسياليسم 

اردوگاهی تئوری اهميت و چگونگی حزب طبقۀ کارگر را يک 

اردوگاه “تئوری مربوط به گذشته می پنداشتند که با ايجاد 

ياليستی و و تقسيم شدن جهان به دو قطب، سوس” سوسياليسم

امپرياليستی، ضرورت و کاربردی ندارد. تئوريسنهای سوسياليسم 

اردوگاهی برعکس مدعی بودند که درين شرايط تاريخی هر 

تشکل سياسی با برنامه و ايدئولوژی سوسياليستی که در همبستگی 

قرار داشته باشد، يک حزب سياسی ” اردوگاه سوسياليستی“با 

به ” اه رشد غير سرمايه داریر“طبقه کارگر است. از تئوری 

مثابۀ يکی از تئوريهای اصلی سوسياليسم اردوگاهی در دادن 

مجوز به عدم اعتنا به تئوريهای انقالبی و کالسيک مارکسيسم و 

ازجمله تئوری حزب انقالبی طبقۀ کارگر ميتوان نام برد. اگر به 

تاريخچه ايجاد حزب دموکراتيک خلق نيز مراجعه شود، خواهيد 

که کنگرۀ اول و ايجاد حزب عمدتا به سازماندهی تعدادی از  ديد

فعالين چپ، توافق نظر بر سر يک برنامۀ دموکراتيک محدود 

ميشود. احزاب اردوگاهی نه فقط در مورد ضرورت و چگونگی 

ايجاد حزب، خود را بی نياز از طبقه کارگر ميدانستند، بلکه در 

ر قدرتی چون اتحاد مورد کسب قدرت و حفظ آن، در موجوديت اب

” شوروی، حمايت و پيوند طبقاتی را ناچيز و فرعی می پنداشتند. 

حزب بوضاحت درک ميکرد که به آن کميت محدود خويش 

بمقياس جمعيت کشور، با آن سطح پائين آگاهی سياسی و طبقاتی 

زحمتکشان و پراگنده گی آن و به مالحظۀ عوامل ديگر نميتوانست 

وده يی مقاصد ضد ملی رژيم را نقش بر صرف به اتکای جنبش ت

نيرويی که ميتوانست تا حدودی پاسخگوی سؤال … آب سازد

مقابله با رژيم باشد، بسيچ ارتش و تشکل سازمان نظامی حزب 

بود. بنابرآن ح. د. خ. ا. توجه جدی عاجل خويش را به بسط و 

تحکيم سازمانهای حزبی در ميان نظاميان مبذول نمود و اين 

 )س. ع. کشتمند(.” به زودی ثمرات معينی را به بار آورد تالشها

تفاوت انقالب و کودتا و  ” کودتای هفت ثور“من در مقاله 

پيامدهای کودتا و به ويژه استحاله سياسی و ايدئولوژيک رژيم 
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بقا و کسب مشروعيت و پايۀ توده  حزب دموکراتيک خلق بمنظور

ا به بعضی پيامدهايی اشاره يی را، مورد تحليل قرار داده ام و درينج

مينمايم که با نقش سازمان يا حزب سياسی در يک پيوند منطقی و 

تجربه در مورد حزب دموکراتيک   اجتناب ناپذير قرار می گيرد.

خلق يکبار ديگر نشان داد که مسائل سازمان، شناخت، نفوذ 

اجتماعی و تغييرات بنيادی جامعه در يک پيوند ناگستنی و عميقی 

ر دارد. سازمانهای فاقد پايۀ طبقاتی و اجتماعی نه فقط از آگاهی قرا

و شناخت الزم از جامعه و محيط فعاليت خود بی بهره اند، بلکه در 

مورد ايجاد تغييرات بنيادی و جدی نيز کامال ناتوان می باشند. 

حزب دموکراتيک خلق تا قبل از کودتای هفت ثور بجز در محيط 

اشناخته و بی پايه يی بود. در طول سياسی روشنفکری حزب ن

چهارده سال موجوديت خود نه از لحاظ عملی و نه در سطح نظری 

از خود بجا نگذاشت و بنابرآن رهبران اين  یفعاليت در خور توجه

حزب از لحاظ تئوری عمل مبارزاتی در مراحل ابتدائی قرار 

مال ايکه با مراجعه با اسناد محدود آن دوره کا  داشتند، مسأله

پيداست. در عرصۀ عملی تجارب شان به تظاهرات روشنفکری در 

چند فعاليت انتخاباتی محدود ميشد. اقدام اين  چند شهر کشورو يا

حزب در به دست گرفتن قدرت از طريق کودتا، اگر از يکسو 

بيانگر سطحی گری و بی مسؤوليتی سياسی و اجتماعی رهبران و 

از سطح اعتماد و اتکای آنان به  کادرهای آن بود، اما از سوی ديگر

قدرت اتحاد شوروی آنزمان پرده برميدارد. رابطۀ مافوق و مادون 

آنزمان ” برادر“حزب کمونيست اتحادشوروی با احزاب کمونيست 

را در نحوۀ فعاليتهای عملی و ی و تئوريزه کردن آن، نقش مهم

 نظری احزاب نامبرده، به ويژه در مورد ايجاد حزب، نقش آن و

 پيامدهای دردناک آن بجا گذاشت.

سازمانهای چپ انقالبی برخالف حزب دموکراتيک، به مسألۀ 

ضرورت تاسيس حزب و چگونگی ايجاد آن بحثهای بيشتر و 

مشخصتری را انجام داده اند و هنوز بسياری از آنها حداقل درسطح 

نظری ايجاد حزب را وظيفۀ مرکزی خود می پندارند. اينکه 

انقالبی به حزب و نفوذ توده ای آن اهميت ميدادند،  سازمانهای چپ

قبل از همه، پابندی آنها به انقالب و استراتژی جنگ مسلحانه توده 

يی بود. ضرورت حزب نيرومند و با پايه اجتماعی نزد مبارزين 

انقالبی قبل از همه بدليل انقالب و کسب قدرت سياسی اهميت دارد، 

ش کمونيستی بعد از بروز شرايط چنانچه بحث حزب و طبقه در جنب

انقالبی در اروپا توسط جناح چپ و انقالبی انترناسيونال دوم 

عدم وابستگی و اتکای چپ انقالبی  برهبری لنين و روزا مطرح شد.

به قدرتهای بيرونی، برخالف حزب دموکراتيک خلق، منطقا گزينۀ 

 پايه های اجتماعی به وسيلۀ يک حزب سياسی را مطرح مينمود.

گرچه امروز تالش واقعی اين جريان در مورد حزب انقالبی طبقه 

عمال به فراموشی سپرده شده اما با آنهم اين خواست را جهت تسلسل 

هويت سياسی و ايدئولوژيک خود شعارگونه حفظ و چنين فرموله 

در بارۀ چگونگی ايجاد حزب مواضع ما روشن است. “ميکنند: 

ايجاد پايۀ مادی … قالب کشورما تلفيق تئوری با پراتيک مشخص ان

حزب صرفا از طريق پول، اسناد، مناسبات بين المللی و ساير 

امکانات ) بدون تئوری و تشکيالت انقالبی( سست بنياد بوده و 

انسان را به ياد تجارب غم انگيز حزب رويزيونيستی روسيه و 

)مواضع سازمان رهائی ” اقمارش در نقاط مختلف دنيا می اندازد

 چند مورد مشخص( در

سازمانهای چپ انقالبی با آنکه بر ضرورت ايجاد حزب تاکيد 

داشتند اما چگونگی ايجاد حزب و نقش انقالبی آن با تئوری 

مارکسيستی ايجاد حزب از اساس متفاوت بوده است. از ديد 

سازمانهای انقالبی طرفدار انديشه های مائو، که اکثريت چپ 

گرايش تعلق داشتند، اوال حزب يگانه انقالبی در آنزمان به اين 

ابزار انقالب نه بلکه يکی از سه ابزار انقالبی در کنار ارتش و 

حزب کمونيست اساسی ترين سالح ” جبهۀ متحد ملی بشمار ميامد. 

مبارزاتی انقالب دموکراتيک نوين محسوب ميشود. در واقع همين 

ی انقالب حزب است که بايد ارتش توده يی )دومين سالح مبارزات

دموکراتيک نوين( را به وجود آورده و رهبری و هدايت نمايد. و 

همچنان جبهۀ متحد ملی )سومين سالح مبارزاتی انقالب 

برنامه و ” ) دموکراتيک نوين( را سازماندهی و رهبری کند

شساسنامه حزب کمونيست )مائويست( افغانستان(. ثانيا انقالب تحت 

اليستی بلکه يک انقالب ملی و رهبری حزب نه يک انقالب سوسي

دموکراتيک بود و بنابرين پايگاه اجتماعی و طبقاتی اين حزب 

بلکه عمدتا دهقانان و ساير اقشار زحمتکش   منطقا نه فقط کارگران

ديگر مشاهده ميشود  شامل ميشد. اينجا يکبار  شهری و روستائی را

ات و که روابط متقابل ميان نحوه شناخت، اهداف سياسی و مشخص

يک پيوند نزديک و وجود دارد و بين آنها عملکرد سازمانی 

انقالبی ابتدا يک تصوير کلی های ديالکتيکی برقرارمی باشد. چپ 

از ساختار اقتصادی و اجتماعی ارائه ميکردند، نيمه مستعمره و 

نيمه فيودال و سپس مشخصات اصلی رژيم سياسی حاکم را ترسيم 

تعيين خصلت و اهداف انقالب می مينمودند و سپس به تعريف و 

نقش،  پرداختند. درست در چهارچوب يک چنين تحليل است که 

 مشخصات و چگونگی ايجاد حزب معين ميگردد.

تغييرات سياسی فاجعه باری برای همه و به   کودتای ثور نه فقط

ويژه چپ انقالبی بميان آورد، بلکه با پيامدهای بعدی کودتا، خط 

و از جمله بحث ضرورت و چگونگی حزب مشی چپ اپوزيسيون 

مواجه شد. کودتا و به تعقيب آن يی به تغييرات و تعديالت جدی 

مبارزۀ مسلحانه و شکلگيری مناطق خارج از تسلط دولت و 

را  ۀمهاجرت به کشورهای همجوار، شرايط جديد، دشوار و پيچيد

برای چپ انقالبی به وجود آورد. کنترول شهرها توسط رژيم ترور 

و کنترول روستاها به وسيلۀ اسالميستهای جهادی، شرايطی را به 

انقالبی ناگزير از بازنگری اهداف، های وجود آورد که چپ 

دشواری اين وضعيت تنها به  استراتژی و تاکتيکهای خود شدند. 

با ” خلق“مسائل امنيتی محدود نميشد، بلکه مهمتر از آن رژيم 

ستهای راست مذهبی ميدان داد عملکرد خود به گسترش افکار و سيا

و بگونه ايکه تبارز چپ اپوزيسيون با هويت اصلی اش در جبهات 

دشوارتر و تقريبا ناممکن ميگرديد. ” آزاد شده“و مناطق 

دروضعيت جديد سياسی ـ جنگی، سازمانها و محافل چپ انقالبی 

عمدتا حول دو گرايش و دو سازمان اصلی گرد آمدند: سازمان 

مان آزاديبخش مردم افغانستان )ساما(. دومی با کنار رهائی و ساز

گذاشتن هويت مارکسيستی، تنها به مطالبات ملی و دموکراتيک اکتفا 

نمود و بدينترتيب بحث ضرورت وچگونگی ايجاد حزب را برای 

هميشه از دستور کار و مشغوليتهای فکری سازمان خارج کرد. 

رکسيستی کوشيد تا سازمان رهائی برخالف ساما با حفط هويت ما

مورد تعديالتی در تحليل ها و مطالبات خود و از جمله در 

ضرورت و چگونگی ايجاد حزب، به وجود آورد. سازمان رهائی 

و جهت  هکماکان ايجاد حزب را وظيفۀ مرکزی خود اعالم نمود

دستيابی به آن رفع سه نقيصۀ اصلی جنبش چپ انقالبی را پيش 

، پراگنده گی سازمانی وعدم پيوند توده تشتت فکری  شرط قرار داد:
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ای. سازمان رهائی همچنان پيونديابی با توده ها، از طريق شرکت 

را وظيفۀ مبرم چپ تعيين نمود و در اولين و  در مبارزۀ مسلحانه 

ارگان سياسی ـ تئوريک سازمان، ” مشعل رهائی“آخرين شمارۀ 

است که انه استدالل نمود که فقط ازطريق شرکت در مبارزۀ مسلح

جنبش چپ است که ميتوان با توده ها پيوند خورد، و تنها ازين طريق 

ميتواند به برنامۀ مبارزاتی واحد و سازمان واحد سراسری متکی به 

و حزب طبقۀ کارگر، دست يابد. يک مسأله که ازين تحليل و   مردم

پيدا بود، ايجاد حزب طبقۀ کارگر در غياب طبقۀ   رهنمود بروشنی

منطق و  ر و پراتيک مبارزاتی طبقه کارگر بود. چونکه درکارگ

سيستم فکری سوسياليستهای خلقی و غير کارگری، تنها فاکتوری که 

ميتواند مجموعۀ پروسه ها، نيروها و عناصر غيرکارگری را 

را داشته باشد، همانا حضور ” کيميا بته“کارگری سازد و عينا نقش 

. بيگانگی چپ تاسو موجوديت اعضای سازمان در صحنه 

جمله آن پوپوليستی و غير کارگری از تئوريهای مارکسيستی و از 

تئوری ذهنيت انعکاسی مارکس يک واقعيت آشکار و بی نياز از 

پرداختن به آنست. مارکسيسم سازمان رهائی حيثيت همان ايده های 

اخالقی را پيدا ميکند که مارکس به صراحت آنرا برای جامعه و 

مضر و خطرناک تشخيص داده بود و تشخيصی که   ،جنبش طبقاتی

اين به   بار بار در پراتيک انقالبی صحت آن به ثبوت رسيده است.

خاطر که واقعيتهای مادی و اجتماعی نيرومندتر و سهمگينتر از 

بتواند با خوش خيالی ولونتاريستی  یآنست که افراد و سازمان معين

لو نيرومند قادر به وياسی زند. هيچ سازمان و حزب سببه آن لگام 

اين نخواهد شد که مسير يک جنبش اجتماعی را سمت و سو دهد، اما 

سياسی و  مسير جنبش های اجتماعی برعکس بخوبی قادرند که بر

گذارند. به جا يی بفکری احزاب تاثيرات جدی و تعيين کننده 

همانگونه که يک سازمان مارکسيستی با پيوند و درگير شدن با 

طبقاتی کارگری، خصلت و کاراکتر کارگری کسب مينمايد،  مبارزۀ

گرفتن و درگير شدن با  يک سازمان چپ و مارکسيستی با قرار

جنبشهای غيرکارگری، خصائل و کاراکتر غيرکارگری به دست می 

 آورد.

تجربۀ تاريخی نشان داد که سازمان رهائی ازطريق شرکت در 

وده يی دست نيافت، بلکه از مبارزۀ مسلحانه نه فقط به حزب و پايۀ ت

کوشيده است، تا با کنار نهادن هرگونه تبليغات   آنزمان تابه حال

مارکسيستی از آدرس سازمان، هويت خود را مخفی نگهدارد. هر 

که با سمتگيری غير کارگری و غير انقالبی خود را  یسازمان چپ

ا با ي ،قرار دهد، بدون ترديد در پايان پروسه یدر يک چنين پراتيک

خواهد شد و يا عمومی جز آن جنبش  خويشاستحاله و تغيير ماهيت 

به يک گروه کوچک و حاشيه يی، بيشتر شبيه به يک فرقۀ در نهايت 

مذهبی درخواهد آمد. با تاسف ساما عمال و عمدتا با متالشی شدن 

با   شد. سازمان رهائی "مردم"و باالخره غالب جزء جنبش اش 

هنوز در شکل يک فرقۀ سياسی ـ عقيدتی وجود باختن وزن زياد 

باقی است که مارکسيسم خاص آن فقط مصرف داخلی دارد و هنوز 

ميتواند در خدمت تداوم هويت فرقه مفيد باشد. هر زمانيکه سازمان 

بيشتر در حاشيه قرار گيرد و به مشکلی درونی مواجه گردد، تاکيد 

 د.بر ايدئولوژی جهت بقای جمع اهميت بيشتری می ياب

يکی ازاشکال سازماندهی که پس از کودتا و جنگ رايج گرديد، 

ايجاد سازمانهای جانبی با ماهيت و مشخصات ملی، دموکراتيک و 

صنفی تحت رهبری سازمانهای چپ در کشور بود. با تبليغات و 

فعاليت های علنی سازمانهای چپ از آدرس نهادهای جانبی، از لحاظ 

درسايۀ نهاد های فرعی قرار   عملی چيزی نبود جز داوطلبانه

بر تبليغات از ” جبهۀ متحد ملی“گرفتن. در دورۀ تبليغات از آدرس 

نام زير پيشی ميگرفت، و يا تبليغات و فعاليت ” ساما“آدرس 

سالهاست که موجوديت سازمان  زندموکراتيک و های سازمان 

پوششی جانبی  های رهائی را زير سؤال برده است. ايجاد سازمان

ی سازمان اصلی بر اساس شرايط مشخص و دشوار مبارزاتی برا

ضروری چپ های سازمان غالب بر گرش پوپوليستی همچنين نو 

به يک الگوی  اين نگرش و از آن زمان تا به حال پنداشته می شد

جا افتادۀ کار تشکيالتی، حتی برای آنانيکه ظاهرا به اين سازمانها 

در باال اشاره همانطور که ت. نقد همه جانبه دارند، تبديل شده اس

و ” پرچم“، ”خلق“فضای ضد کمونيستی که به يمن فعاليتهای  ،شد

، سازمانهای چپ انقالبی را بر سر ه بود، به وجود آمد”اخوان“

يک دو راهی قرار داد: شرکت در مبارزۀ مسلحانه برضد رژيم 

در معرض خون آشام کودتا و يا ماندن در شهرها و قرار گرفتن 

و ” اگسا“دستگاه مخوف جاسوسی و آدمکشی و سرکوب  شکار

سازمانهای چپ منطقا آلترناتيف اول را بر گزيدند و برای ”. خاد“

اينکه خود را با وضعيت انطباق بخشند، فرمهايی را در قالب 

سازمانهای جانبی برگزيدند. اين فرمها قبل ازينکه فرم سازمانهای 

ازمان اصلی در شرايط جانبی و صنفی باشد، فرم معتدل شدۀ س

تازه بود. اين شيوۀ جديد حامل يک تناقض جدی بود که در عمل 

موجبات مخدوش شدن وظايف و هويت سازمان اصلی با 

سازمانهای جانبی را فراهم ميکرد. سازمانهای دموکراتيک و 

اصلی خود بازماندند و به پوشش و زائيدۀ  صنفی از هدف و برنامۀ

های توانائی  ۀد و سازمانهای چپ که همسازمانهای چپ تبديل شدن

فعاليت سازمانهای جانبی قرار داده بودند، کامال خدمت خود را در 

مخصوصا تبليغ و ترويج به  ،فعاليتهای مستقل و رو به بيرون

اصطالح سوسياليستی را تعطيل نمودند. بدينطريق نهاد های ملی، 

يدادند، باز دموکراتيک و صنفی از فعاليتهايی که بايد انجام م

سازمانهای چپ نيز وظايفی را که قبال اساسی عنوان ميشد،  ؛ماندند

به فراموشی سپردند. خالصه اين تجربۀ تلخ بيانگراينست که 

چگونه خود را ضرورتا در   پرادوکس نظری يک جريان سياسی

تناقضات سازمانی منعکس ميسازد. موجوديت سازمانهای جانبی 

اق با خواست عمومی و تبارز پوپوليسم وعی انطبن یاگر در مقاطع

 ،نوعی مصرف سياسی داشتبه سازمان اصلی به شمار ميامد و 

رونق يافت، کاربرد ” انجيوگری”اما در مراحل بعدی که کار

پيدا کرد و به طور عمده در خدمت بقای فزيکی ” اقتصادی“

 سازمان های اصلی قرار گرفت.

 ساختار سازمانی و چالشهای اصلی   2.1

در مورد فرم سازمانی، بررسی و مثالها به چپ انقالبی يا 

د، چونکه از يکسو از چگونگی ساختاری ی ماناپوزيسيون محدود م

قدرت شناخت دقيق و  حزب دموکراتيک تا پيش ازرسيدنش به 

اسنادی در دست نداريم، با اينکه بسياری از نشانه ها حاکی 

ع يکفرم ساده ازينست که فرم تشکيالتی اين حزب در آنموق

سازمانی بوده است، و از سوی ديگر در دورۀ بعد از کودتای ثور، 

بعد ازينکه اين حزب بقدرت ميرسد، ساختار و فرم آن يک فرم 

عمدتا بروکراتيک بوده که با ساختار دولتی در پيوند تنگاتنگی 

قرار ميگيرد، مسأله ايکه بررسی آن از موضوع مورد بحث ما 

 بيرون است.

اييکه فرم سازمانی با و ضعيت سياسی و اجتماعی )محيط از آنج

سازمان(، دامنه فعاليت و فاکتورهای احتمالی نظير سابقۀ فعاليت 
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وغيره رابطه دارد، ما درينجا ساختار و فرم سازمانی چپ را در 

سه مرحله متفاوت سياسی، قبل از جنگ، در دوران جنگ و در 

 يم.انگذری صر از نظر مدوره بعد از سقوط طالبان، به طور مخت

فرم سازمانهای چپ تا پيش از جنگ به طور کلی يک فرم ساده 

بود که با محيط ساده و ديناميک آن وقت و همچنين با سازمانی 

فعاليتهای عمدتا مخفی آنها همخوانی داشت. سازمانهای جوان که 

بيشتر حول رهبر يا رهبران جوان و برازندۀ آنزمان شکل يافته 

ربسياری از سازمانها و محافل چپ ايندوره تقسيم دقيق و بودند. د

تخصصی وظايف به ندرت عملی ميشد و مرکزيت آنها با 

نظارت مستقيم، از وزنه و نقش تعيين کننده يی برخوردار بود. 

قدرت به طور اساسی در دست رهبری سازمانها تمرکز يافته بود 

 دادند.را تشکيل مي یو تعداد کادرهای ميانه رقم ناچيز

با شروع جنگ نه فقط محيط فعاليت سازمانهای باقيمانده کامال  

تغييرکرد، که دامنه و کميت سازمانها نيز بنا بر حاکم شدن 

فضای مبارزاتی گسترش يافت. رهبری يا بخشی از رهبری 

سازمانها ناگزير به کشورهای همجوار مخصوصا پاکستان رفتند 

محيط وسيعتر پراگنده شدند، و در نتيجه شبکه های سازمانها در 

که اوال نظارت مستقيم توسط کادر رهبری غير ممکن گرديد و 

تمرکز عمودی به وجود آمد. يا به عبارت  ناچار نوعی عدم 

ديگر مرکزيت سازمانها بنا بر غيرعملی بودن نظارت مستقيم، 

بخشی از صالحيتها و تصميم گيری را به کادر های محلی 

کل سازمانها بيشتر فرم انقسام يافته را به خود واگذار نمودند. در 

گرفتند که واحد های محلی يا خارج کشوری آنها کماکان 

بودن نسازمانهای ساده باقی ماندند. واحدهای محلی بنا بر ثابت 

نميتوانستند که به بوروکراتيسم  ،فضای جنگیهمچنين محيط و 

يبی و ماشينی يا تخصصی ارتقا يابند. بنابرين يک فرم ترک

مخلوط که واحد های اصلی عمدتا فرم ساده داشتند، پا بعرصه 

 وجود نهاد.

در دورۀ بعد از طالبان عليرغم نقش پررنگ گروههای جهادی 

در دولت، فضای نسبتا مناسب برای تبليغات و فعاليت سياسی 

فراهم گرديد. در دولت اسالمی کرزی محدوديت قانونی برای 

ی و مارکسيستی کماکان وجود داشته و فعاليت و تبليغ غير اسالم

سازمانهای مارکسيستی از آزادی بيان و آزادی تشکل محروم 

تبارز علنی سازمانها و محافل   اند. همين مسأله بار ديگرزمينۀ

به علت  چپ را در قالب سازمانهای دموکراتيک، فراهم نمود.

فضا برای علنی شدن و فعاليت علنی بودن غير مساعد 

، مرکزيت سازمانهای چپ همچنان نقش اصلی را مارکسيستی

درين سازمانها به عهده دارند و وزنه آن بر بدنۀ ضعيف 

سازمانی سنگينی ميکند. صفوف و کادرهای محلی سازمانها 

همچون گذشته از آزاديهای درون تشکيالتی و انتخاب رهبر و 

کادرهای مرکزی محروم اند. فرم تشکيالتی اين سازمانها تفاوت 

با دوره های قبلی ندارد، مدل ساده و مدل  یحش و قابل توجهفا

ترکيبی فرم غالب سازمانی چپ را در شرايط موجود تشکيل 

 ميدهد.

چالشهای اصلی چپ از آغاز تا کنون به خصوص پس از بهم 

خوردن ثبات سياسی و اجتماعی جامعه در چند دهه اخير، اساسا 

اما از سوئی عدم  و ؛چالش سياسی و نظری بود تا سازماندهی

توفيق در مسائل سياسی و انتخاب استراتژی و تاکتيک، به 

چالشهای جدی سازمانی منجر شده است. يکی از دشواريهای مهم چپ 

در افغانستان تشتت و پراگنده گی سازمانی بوده و تاريخچۀ بسياری از 

سازمانهای چپ به يک معنی تاريخچۀ انشعابات و ضربات تشکيالتی 

  ی است. به جز در موارد خاصی که گروهها و محافل چپپی در پ

ناگزير از وحدت معينی شده اند، مانند وحدت سه محفل چپ و ايجاد 

ساما در مدت کوتاهی پس از کودتای ثور و يا وحدت محافل ديگری با 

گروه انقالبی و تبديل شدن گروه به سازمان رهائی، روند و مشخصۀ 

ه گی تشکيل داده است. تشتت و پراگنده اصلی چپ را انشعاب و پراگند

گی سازمانی را بنا بر مشخصات و عوامل آن ميتوان به طور کلی بدو 

دسته تقسيم کرد: انشعابات به دالئل بيرونی و انشعابات و پراگنده گی 

گرچه عوامل بيرونی و   و مناسبات درونی سازمان.  در نتيجۀ روابط

د و عوامل بيرونی نيگر تاثير ميگذاردرونی با هم در پيوند اند و بر يکد

با تاثير گذاری بر مناسبات درونی ميتواند ثبات تشکيالتی را برهم 

زند، اما عمدتا علت اصلی را يکی از آنها تشکيل ميدهد. انشعابات با ب

افتد که اوضاع سياسی و  یريشه های بيرونی معموال زمانی اتفاق م

يا از ارائه تحليل، استراتژی   اجتماعی تغيير ميکند و رهبری سازمان

د و يا مشی جديد برای نو تاکتيک جديد و منطبق به اوضاع عاجز ميما

بخشی از کادرها و اعضای سازمان غير قابل درک و نادرست به نظر 

ميرسد. در هر دو حالت به طور کلی نارسائی و کيفيت درون سازمانی 

که در حالت  ،شداست که به عامل بيرونی امکان تاثير گذاری می بخ

اولی به رهبری ناتوان و در حالت دومی به عدم رشد متوازن سازمانی 

برميگردد. انشعابات و پراگنده گی به دالئل مناسبات و مديريت 

نادرست سازمانی، معموال در شرايطی رخ ميدهد که سازمان در 

فعاليت رو به بيرون به رکود و يا به عدم موفقيت دچار ميگردد. تشتت 

ناسالم سازمانی، عمدتا با ترک  زمانی در اثرسؤ مديريت و روابط سا

افراد و بيزاری از کار سازمانی ظاهر ميگردد. تعداد زيادی از فعالين 

چپ از گذشته تا به حال در نتيجۀ روابط ناسالم درونی و شيوه های 

از فعاليت سازمان يافته دست کشيده اند.  ،نادرست حل اختالفات درونی

و مسؤولين سازمانهای چپ به جای بررسی شيوه های کار و  رهبران

 یچگونگی حل اختالفات درونی سازمانی، به مسأله غالبا از ديد اخالق

و نيت شگافانه نگريسته اند. در برخی از سازمانها که مشخصات يک 

سکت و فرقه را به خود گرفته اند، وفاداری به جمع به تنهائی به معنی 

خوبيها و اخالقيات نيک است و برعکس ترک جمع برخوداری از همه 

معادل با تهی بودن کامل از اخالقيات و شخصيت انسانی پنداشته 

خود را  ۀکه اخالقيات و رفتار ويژ يیميشود. در يک چنين سازمانها

شکل داده اند، هرگونه انتقاد و يا رفتار مخالف را با برچسپهای و 

 ميدهند.اتهامات اخالقی و ايدئولوژيک پاسخ 

، نبود يا ستچالش ديگری که سازمانهای چپ دايما از آن رنج برده ا

اندک بودن تعداد کادرهای وارد در عرصه های متفاوت مبارزاتی 

است. اين معضله اگر بخشا نتيجۀ اوضاع سياسی و اجتماعی و تابع 

برنامۀ مبارزاتی است ولی تا حدود زيادی به نقشۀ عمل تشکيالتی 

ثبات بی   وط ميگردد. اوضاع سياسی اختناقی و شرايطسازمانها مرب

تلفات جبران ناپذير کادری و عدم امکان جاگزينی آنها را در  ،اجتماعی

پی داشت. کمبود نقشۀ عمل تشکيالتی که خود نتيجۀ نداشتن برنامۀ 

روشن مبارزاتی است، نيز در مشکل کادرسازی نقش داشته است. از 

مانهای چپ به طور کلی هنوز ازفرم سادۀ همينرو با گذشت سالها، ساز

پا فراتر ننهاده اند. فرمی که به مشکل تقسيم نادقيق وظايف   سازمانی

گرفتار بوده و نميتواند پاسخگوی شرايط مبارزاتی پيچيده يی باشد. 

مشکل کمبود کادرها در سازمانهای نامبرده عمدتا در مواقعی بيشتر 

اسی فراهم شده است. محسوس ميگردد که شرايط فعاليت سي

نهاييکه در دوره های اعتالی شرايط مبارزاتی نميتوانند اسازم
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پاسخگوی اوضاع جديد باشند، فرصتهای مهم را از دست ميدهند و 

 در نتيجه به يک گروه حاشيه يی و دنباله رو اوضاع تبديل ميگردند.

روابط و مناسبات در سازمانهای انقالبی و غير قانونی عمدتا بر 

دئولوژی و اعتماد بنا يافته است. هر گونه اختالفات ايدئولوژيکی اي

پيامدهای دردناکی را  ،در داخل سازمان” ضعف ايدئولوژيک“و يا 

در بر دارد. انشعابات پی در پی، افشای اطالعات سری و درونی و 

ضربات جانی و مالی به سازمان از  د آمدندر بدترين حالت وار

ار می آيد. سازمانهای چپ افغانستان دايما پيامدهای احتمالی به شم

تلفات هم کنون  ا در معرض چنين خطراتی قرار داشته اند و تا

سنگينی را ازين ناحيه متحمل ميشوند. در نتيجه دامنۀ اعتماد در 

سازمانهای انقالبی و مخفی محدود و محدودتر ميشود و طبيعتا بر 

به جا می نهد.   فیآزادی و اعتماد رفيقانۀ درون تشکل تاثير من

شرايط استبدادی نه فقط زمينه های نفوذ اجتماعی سازمان را محدود 

و مخصوصا تأثير گذاشته می کند، بلکه بر فضای درونی سازمان 

اعتماد ميان رهبری و صفوف را کاهش ميدهد. بسياری از محققين 

ا تدر مورد تاثيراعتماد بر رفتار انسانها متحد القولند و کوشيده اند 

به زودی دريافته اند که اين در  ولیاز اعتماد تعريفی ارائه کنند 

( معتقد است Bulter1991 )عمل يک کار نهايت مشکل است. بولتر

يا عوامل تعيين کنندۀ اعتماد است تا   که مسألۀ مهم مطالعۀ شرايط

تعريف اعتماد. شرايط فعاليت يک سازمان نيز جزء عوامل تعيين 

اری يک سازمان سياسی از حق قانونی فعاليت، کننده است. برخورد

در ايجاد و حفظ اعتماد درون سازمانی می باشد و  یپيشرفت مهم

در غير آن انتخاب دقيق اعضا و دسته بندی اطالعات درونی به 

اولين کسی  Weberيکی از مسائل مهم سازمان تبديل ميگردد. وبر 

، مثل سيستم نمود که ميکانيسم رسمی اجتماعی  بود که مشاهده

برای اين شکل گرفته است تا رفتار با اعتماد را تضمين  ،قانونی

 نمايد.

از دوران جنگ ببعد، احزاب و سازمانهای سياسی و به ويژه 

سازمانهای چپ به مشکل اعتماد در داخل حلقه های سازمانی مواجه 

شدند. جدی شدن اين مسأله دو علت اصلی داشت: اوال به دليل 

ببار  یی که افشای رازهای درونی پيامدهای خطرناکشرايط امنيت

بی می آورد. ثانيا برخورداری سازمانها از امکانات مالی در شرايط 

استفاده از امکانات را فراهم نمود. آن  ثبات سياسی، انگيزه های سؤ

سازمانهای چپ که از امکانات مالی بيشتر برخوردار بودند، 

دليل امکانات متحمل گرديدند. مشکالت و انشعابات بيشتری را به 

ی که گاهی به خيانت و جنايت نيز انجاميده يانشعابات و جدائی ها

 است.

سازمانهای چپ تا کنون درحل اختالفات درونی ناتوان بوده اند و 

است. شيوۀ انتقاد  انجاميدهاختالفات درونی معموال به انشعابات پيهم 

انهای چپ است در و انتقاد از خود که ورد زبان هر عضو سازم

اغلب موارد به جای ايجاد فضای اعتماد، ارتقای آموزش تشکيالتی 

و باالخره کمک به امر اتحاد و استحکام سازمانی، به ابزار سرکوب 

دورت درون سازمانی منجر گرديده است. برخورد مؤدبانه و و ک

توجه به شخصيت فرد در جريان حل يک معضله يکی از شيوه های 

مفيد حل اختالفات درون سازمانی است. هر انتقاد که کاراکتر 

 درآبروريزانه نداشته و به شخصيت و آبروی اعضا احترام بگذارد، 

صل انتقاد و انتقاد از خود، بيان حل اختالفات بيشتر مؤثر می باشد. ا

فرد با تشکل است، فرد آگاه با انتقاد از خود در جهت تغيير  رابطۀ 

عادات و متناسب نمودن خود با جمع عمل مينمايد و با انتقاد از 

ديگران به حيث يک عضو فعال در جهت ارتقای مؤثريت سازمان 

معتقدند سهم می گيرد. بسياری از پژوهشگران مديريت سازمانی 

که جهت تعيين استراتژی حل اختالفات درونی سازمان بايد به 

ماهيت اختالف توجه شود. به طور کلی به سه تيپ اختالفات درون 

( اختالفاتی که بر فعاليت اعضا و يا يک 1سازمانی مواجه هستيم: )

گروپ در سازمان تاثيرات منفی ميگذارد، اختالفات نژادی، 

امال شخصی. اينگونه اختالفات بايد به کلی منطقوی ويا اختالفات ک

( اختالفات در مورد سياست، مسائل سازمانی. 2کاهش داده شود. )

اختالفات ازين جنس معموال تاثيرات مثبت بر سازمان بر جا 

ميگذارد و حفظ آن در حد متوسط برای رشد و مؤثريت سازمان 

رهای ( اختالفات سازنده اعضا در ارتباط با کا1مفيد است. )

ازينطريق اعضا مياموزند   سازمانی معموال مثبت ثابت شده است.

که در برخورد و حل اختالفات متفاوت چگونه با شرايط متفاوت 

( شيوه های معامله يا 1191عمل کنند. بالک و موتون )رمؤث

برخورد با اختالفات را پنج تا ميدانند: تحميل کردن، صرفنظر 

ردن و مسأله حل نمودن. عدم نمودن، هموار سازی، مصالحه ک

تشخيص ماهيت اختالفات و انتخاب نادرست راه حل، از جمله 

نارسائيهايی است که همه سازمانهای چپ تا کنون از آن رنج می 

برند. اختالف سازمانی يک مسألۀ متناقض است، چونکه عدم 

اختالف و يا اختالفات اندک سازمان را به رکود می کشاند و از 

 اختالفات زياد نيز سازمان را از فعاليت باز ميدارد.جانب ديگر 

بنابر اين اختالفات سازنده، راه حل مناسب در سطح متوسط ميتواند 

 به رشد و مؤثريت سازمانی بيانجامد.

 . نتیجه گیری 5

نقد مارکسيسم بر سرمايه داری که از مناسبات توليدی، پايه يی  

محدود نشده و به پديده  ترين مناسبات سيستم، آغاز ميشود، به آن

های روبنائی مانند مسائل سياسی، حقوقی و فرهنگی تعميم می يابد. 

سازمانهای متنوع که تمامی فعاليتهای جامعۀ مدرن را احتوا 

مينمايند، يا در پی تشديد و افزايش نرخ سود اند و يا به طور مستقيم 

رد و غيرمستقيم در خدمت حفظ و بقای نظام قرار دارند. کارب

و نظائر آن در ” زندان روحی“و ” ابزار سلطه“استعارات مانند 

توصيف سازمان های نظام سرمايه داری توسط منتقدين آن از جمله 

مارکسيستها، بيانگر نقش حمايت گرايانه اين سازمانها از سيستم و 

ماهيت ستمگرانۀ آنها در برابر کارگران و ساير اقشار پائين و 

ضمون فعاليت يک نهاد يا مؤسسه تعيين م  محروم جامعه است.

کنندۀ شکل سازمانی آنست و سرمايه داری غرض سود بيشتر دايما 

کوشيده است که از يکسو با افزايش مؤثريت توليدی، بعد انسانی 

سازمانها را محدود و محدودتر سازد و از جانب ديگر اشکال 

 روند رشد تکنالوژی و مضمون فعاليت نهاد  سازمانی را با

تغييرات احتمالی، تضمين نرخ سود و  ۀهماهنگ سازد. اما در هم

حفظ سلطۀ کارفرما در آرايش سازمانی، يک مسألۀ مرکزی بوده 

با جاگزينی ارزش اضافۀ نسبی به جای ارزش   است، چنانچه

اضافی مطلق، مديريت تکنيکی و نظارت مستقيم به مديريت 

ی به طور کلی در بوروکراتيک تغيير نمود. مديريت سرمايه دار

ساده سازی کار در پروسۀ توليد گرايش دارد، تا ازين طريق بتواند 

از وابستگی سرمايه به نيروی کار جلوگيری نمايد. مهارت کاری يا 

کار تخصصی، البته عامل منحصر به فرد درينمورد نيست، بلکه 

سازمان يابی طبقۀ کارگر نيز به يک چنين وابستگی می انجامد و 

 .عاملۀ نيروی کار در تقابل به سرمايه را افزايش می دهدقدرت م

کاريکه نتيجتا به کاهش نرخ سود منجر ميگردد. از همينروست که 
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سرمايه داران در قدم اول مخالف تشکل کارگری اند و در قدم 

دوم خواهان تشکلهايی از کارگران اند که قاعدۀ بازی در نظام 

ارکسيسم از همان آغاز، خوبی رعايت ميکنند. م سرمايه را به

اگر از سويی به نقش سازمان و سازماندهی در حفظ و بقای نظام 

سرمايه داری توجه داشت و آنرا مورد نقد قرار ميداد، از سويی 

ديگربا تاکيد بر سازماندهی و آگاهی طبقۀ کارگر، کارگران آگاه 

و متشکل را يگانه قدرتی می ديد که از پس مقابله و سرنگونی 

” ابزار انقالب“سرمايه داری بر ميايند. استفادۀ متافوريک  نظام

برای يک حزب طبقۀ کارگر، در واقعيت امر، برجسته نمودن 

نقش تحول دهندۀ سازمان سياسی کارگران در تحوالت انقالبی 

 است.

 socialگرچه مارکسيسم، تئوری ساختارگرائی راديکال اجتماعی

constructivism  بر خصلت اجتماعی علم  را نمی پذيرد، ليکن

و شناخت پديده ها ترديدی ندارد. ادعای مارکس داير بر اينکه 

هيچ واقعيت بدون تئوری وجود ندارد، به روشنی بيانگر اينست 

که دسترسی به دانش مستقل و درک قوانين عينی جامعه و 

طبيعت به وساطت مفاهيم و دانش از قبل موجود، ممکن است و 

از مفاهيم، انسانها نميتوانند دنيای بيرون بدون داشتن سيستمی 

خود را بشناسند. پرادايم همچون متا تئوری که بر نحوۀ نگرش ما 

جهان بيرون تاثيردارد، در تدوين تئوری سازمان   شناخت  بر

نقش مهم بازی ميکند. از ميان پرادايم های چهارگانه، 

 ساختارگرای راديکال و انسانگرای راديکال بيشتر از همه

ميتوانند با فلسفۀ مارکسيستی و به ويژه ماترياليسم تاريخی، جور 

درآيند. ساختارگرای راديکال به علت اينکه از يکسو موجوديت 

آنها را به طور مستقل از  ستروکتورعينی پديده های اجتماعی و 

ما می پذيرد، از سوی ديگر ضرورت دگرگونی و تغييرات آنها 

نسانگرای راديکال باين دليل با را نيز مدنظر دارد. ذهنيت ا

تئوری و تحليلها با   مارکسيسم همخوانی دارد که اوال بر روابط

و ثانيا بر نقش ذهنيت و   نها معتقد استامنافع و عالقه مندی انس

شرايط اجتماعی بر پروسۀ شناخت و کيفيت جهت دار تئوری 

ز صحه ميگذارد. مارکسيسم در مورد پديده های اجتماعی و ا

له در مورد سازمانها، از يکجانب در ماديت وجود، ساختار و جم

تحول آنها ترديدی ندارد. اما از جانب ديگرجهان عينی به کمک 

و وساطت مفاهيم موجود قابل درک است و دانش اجتماعی 

 .بدرجات معينی از ارزشهای حاکم اجتماعی رنگ می پذيرد

و پراتيک، ماهيت دانش اجتماعی از واقعيات و رابطۀ تئوری 

بود که در اوائل قرن بيستم  یگرهگاههای اصلی مباحثات تئوريک

با نقش  هبعد از به وجود آمدن شرايط انقالبی در اروپا در رابط

مطرح گرديد. اين پلميک  ،حزب در جنبشهای انقالبی طبقه

و لنين خود را  گعمدتا در مباحثات نظری ميان روزا لوکزامبور

و پراتيک، حزب انقالبی و جنبش آگاهی  در چگونگی رابطۀ

با  گخودجوش طبقه نشان داد. مجادلۀ تئوريک روزا لوکزامبور

حول جايگاه حزب آگاه و جنبش   لنين به يک تعبير ساده

اما دريک تحليل عميقتر،  .خودجوش طبقاتی متمرکز می شد

مشاجرات به نقش انقالب اجتماعی و انقالب سياسی مرتبط می 

معتقد بود که انقالب اجتماعی يک نتيجۀ  گرشد. روزا لوکزامبو

اجتناب ناپذير عملکرد و تضادهای عينی جامعه سرمايه داری 

است، انقالبی که در عمل و به طور مشخص، در شکل يک 

حرکت عظيم و خود جوش توده های کارگری عرض وجود 

و جنبشی که از درک و توان برنامه ريزی و پيش  ،خواهد کرد

  در ادامه به اين گروزالوکزانبور  ی بيرون است.بينی احزاب سياس

نتيجه گيری رسيد که جنبش خودجوش کارگری اصل و حزب انقالبی 

فرع است و حزب انقالبی طبقه نميتواند پيشاهنگ جنبش باشد و حزب 

بايد به دنبالۀ جنبش طبقه حرکت کند. او برتری جنبش خودجوش 

بقه را در انطباق با تئوريهای طبقاتی بر مبارزۀ آگاهانۀ حزب انقالبی ط

تئوری ذهنيت   کالسيک مارکسيسم دانسته و آنرا در چهارچوب

انعکاسی مارکس قرار ميداد. ذهنيت انعکاسی مارکس به عبارت ساده 

به معنی انعکاس واقعيت عينی در ذهن و رابطۀ ضروری آگاهی و 

د. عمل است که به طور مشخص درشعور و باور انسانها تبارز می ياب

با وجود انطباق مباحثات تئوريک روزا با تئوری ذهنيت انعکاسی، در 

در  پراتيک تئوری انقالبی لنين با نقش فعال حزب انقالبی پيشرو

انقالب، به پيروزی رسيد. صحت پراتيکی سازمان لنينی در عمل و 

عدم همخوانی تئوريک آن با تئوری ذهنيت انقالبی مارکس، مشکل 

سط لوکاس با تحليل دقيقتر ذهنيت انعکاسی نظری يی بود که تو

مارکس، حل شد. لوکاس با توضيحات بيشتر و تحليل دقيقتر ذهنيت 

انعکاسی و به ويژه با وارد نمودن شرايط تاريخی به مثابۀ يک فاکتور 

حزب با طبقه، قادر شد تا به سنتزی  مادی جديد و پروسه دانستن رابطۀ

نائل گردد. لوکاس استدالل کرد که  از ديدگاهها و نظرات روزا و لنين

مبارزاتی و وارد شدن آن به فاز انقالبی و آخرين  با تغيير شرايط 

مرحله بحرانی نظام سرمايه، نه فقط در پروسۀ روابط حزب و طبقه 

رخ ميدهد، که نقش حزب و جنبش خودبه خودی در تغيير  یتغييرات

طبقاتی در اوضاع انقالبی، نيز متحول ميگردد. جنبش خودجوش 

مرحلۀ پايانی بحران سرمايه داری از ارائۀ بديل سياسی و اقتصادی باز 

مانده و درين مقطع اين حزب انقالبی طبقه است که با بحرکت در 

آوردن پتانسيل طبقاتی از آگاهی و آزاديخواهی کارگری نماينده گی 

در  مينمايد. لوکاس باالخره قادر شد تئوری سازمان انقالبی و پيشرو را

 پرتو ذهنيت انعکاسی مارکس توضيح دهد.

بحث حزب و رابطۀ آن با جنبش و طبقه بعد از لوکاس کمتر مورد 

توجه قرار گرفت و تجارب کشورهای متفاوت، صحت اين ادعا را به 

اثبات ميرساند. مطرح نشدن مباحث حزب انقالبی و جنبش خودجوش 

گر و مبارزۀ اين طبقۀ کار  طبقه در افغانسان اگراز سوئی به ضعف

طبقه مربوط ميگردد، اما از سوی ديگر بيانگر کاراکتر غير کارگری 

د که ظاهرا از کمونيسم و از بوو غير سوسياليستی سازمانها و احزابی 

طبقۀ کارگر دفاع ميکردند. اگر تئوری و پراتيک سازمان های چپ در 

و   نتائج  اخيردر مورد حزب و پراتيک انقالبی ۀافغانستان طی چند ده

نداشته است، اما تجارب منفی اين دوره ميتواند به  یدستاورد مثبت

تبديل گردد. سازمانهای چپ در افغانستان دو مسير  یدرسگيريهای مثبت

غلط را در مورد رابطۀ سازمان سياسی و محيط اجتماعی آن انتخاب 

کردند که هر کدام هزينه های سنگينی در پی داشت. رهبران حزب 

تيک خلق بدون درک و اعتقاد از نفوذ اجتماعی و پايگاه طبقاتی دموکرا

حزب در مسأله گرفتن قدرت و مخصوصا عدم اعتقاد به انقالب، با 

، دچار يک ولونتاريسم ”راه ميانبر“کودتای نظامی و انتخاب 

ماجراجويانه شدند که سراپای جامعه را به بحران کشيد و با اينکار 

امعه وارد کردند و مرتکب يک خيانت ضربات سنگينی به خود و ج

تاريخی شدند. رهبران سازمانهای چپ انقالبی با دنباله روی از تودها 

و جنبش مسلحانه هزينه های فراوان را متحمل شدند که حتی در موارد 

بررسی   منجر گرديد.نيز ی به متالشی شدن بعضی از سازمان ها 

ت و شيوه های کار اشتباهات و نارسائيهای چپ در زمينۀ تشکيال

اما موفقيت  .به همراه داشته باشدرا  یميتواند درسگيری های بيشتر

رای رفع ب يیدن راه حلهاکرگرايش سوسياليستی امروز در ارائه 

 اند که در شرايط کنونی به آن مواجه هستند.موجود چالشهای 
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چالش اصلی در برابر جنبش نوين کمونيستی يا سوسياليسم کارگری، 

پيوند خوردن با طبقۀ کارگر و ايجاد يک حزب کارگری  کماکان

است که عمال با کارگران و مبارزات آنها در يک پيوند دايمی و 

ناگسستنی قرار داشته باشد. هرگونه ادعای کارگری که با پراتيک 

است  یروتين و دايمی با کارگران همراه نباشد، تکرار همان اشتباه

نظری و تشکيالتی سوسياليستها  که در گذشته اتفاق افتاد. وحدت

چالش ديگری است که سوسياليستهای افغانستان به آن مواجه اند و 

بايد مسؤوالنه به آن پرداخته شود. سمت گيری طبقاتی و مشاجرات 

سالم تئوريک درجهت و در خدمت مبارزۀ طبقاتی ميتواند يگانه 

ضامن پيروزی اين خواست و ضرورت درعمل باشد. پراگنده گی 

جغرافيائی فعالين کمونيست که خود را کماکان با مبارزۀ طبقاتی در 

افغانستان متعهد و عالقه مند می يابند وهم چنين موجوديت ميليونها 

در کشورهای منطقه، شرايط جديدی را در ” افغانستانی“کارگر 

مبارزۀ سوسياليستی به وجود آورده است. اين وضعيت درعين فراهم 

 نيز سب، يک چالش مهم در امر سازماندهینمودن فرصتهای منا

است. با بهره برداری ازين فرصت مناسب، مبارزات کارگری در 

افغانستان برای اولين بار با مبارزات کارگری جهان و منطقه دريک 

پيوند و رابطۀ فعال قرار می گيرند. قدرت واقعی کارگران و جنبش 

و فراملی آنست سوسياليستی کارگران در وحدت و همبستگی جهانی 

و در شرايطی که اين فرصت عمال به وجود آمده است، نپرداختن به 

فتاده گی عقب ااز يک  یفقط نشانه آشکار  آن در بهترين حالت

 سياسی است.
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، هميشه «جهان عرب » صدور حکم کلی و يکجا درباره کل • 

مرکز خطرناک است. بنابراين من، تامالت زير را بر مصر مت

خواهم ساخت که براحتی بعنوان کشوری پذيرفته ميشود که نقش 

عمده ای را در تحول عمومی منطقه خود ايفا ميکند و هميشه هم اين 

 نقش را ايفا کرده است ...

*** 

با يک رشته از انفجارات تکان دهنده و خشماگين خلق  2911سال 

دوم  ها ی عرب آغاز شد. آيا اين بهار نخستين مرحله ی موج

همانگونه که در  –است يا، اين شورش ها « بيداری جهان عرب»

خصوص نخستين مرحله اين بيداری روی داد و من در کتابم به نام 

( به آن les temps des cerises 2008 parisبيداری جنوب )

فروکش خواهد کرد و عقيم خواهد شد؟ اگر فرض اول  –پرداخته ام 

عرب ضرورتا بخشی از جنبشی تائيد شود، جنبش مترقی جهان 

خواهد شد که در يک مقياس جهانی از سرمايه داری امپرياليستی 

عبور خواهد کرد. اما شکست آن، جهان عرب را بعنوان يک منطقه 

پيرامونی مطيع، در وضعيت کنونی آن نگاه خواهد داشت و مانع آن 

خواهد شد که خلق های عرب به جايگاه شرکت کنندگانی فعال در 

ل بخشيدن به جهان ارتقا يابند. صدور حکم کلی و يکجا درباره شک

و ناديده گرفتن تنوع شرايط عينی که هر يک « جهان عرب » کل 

از کشورهای جهان عرب را با ويژگی های مشخص آن از بقيه 

متمايز ميکند، هميشه خطرناک است. بنابراين من، تامالت زير را 

تی بعنوان کشوری پذيرفته بر مصر متمرکز خواهم ساخت که براح

ميشود که نقش عمده ای را در تحول عمومی منطقه خود ايفا ميکند 

 و هميشه هم اين نقش را ايفا کرده است.

مصر در ميان کشورهای پيرامونی سرمايه داری جهانی شده ، 

حتی در آغاز « . سر برآورد»نخستين کشوری بود که تالش کرد 

ن و چين، محمدعلی پاشا برنامه ای سده نوزدهم، بسيار پيش از ژاپ

« مشرق» را برای نوسازی مصر و همسايگان نزديک آن در 

ناشر (  –عربی )يعنی آفريقای شمال شرقی و مديترانه شرقی 

طراحی کرده و بعهده گرفته بود. دو سوم قرن نوزدهم در اين 

در نيمه دوم  1799آزمون سخت سپری شد و فقط در سالهای دهه 

خديو اسماعيل بود که بشکلی ديرهنگام، اين برنامه  دوره حکومت

از نفس افتاد. هنگام تحليل دالئل شکست اين برنامه نمی توان 

اين برجسته ترين قدرت  –خشونتی را که در تجاوز خارجی بريتانيا 

وجود داشت، ناديده گرفت.  -سرمايه داری صنعتی آن روزگار

و متعاقب آن با بدست  1719انگلستان مجددا با )حمله دريائی ( سال 

، و پس از آن 1799گرفتن کنترل امور ماليه خديو، طی سالهای دهه 

، سبعانه هدف خود را که 1772سرانجام با اشغال نظامی در سال 

حصول اطمينان از اين موضوع بود که يک مصر مدرن نتواند 

بوجود آيد، دنبال کرد. بی ترديد، طرح مصر با محدوديت های زمان 

مواجه بود، زيرا چنين برنامه ای آشکارا شکل گيری مصر را  خود

در درون نظام سرمايه داری و از طريق آن پيش بينی ميکرد. 

که در  -« سر بر آوردن » برخالف دومين کوشش مصر برای 

ادامه به آن خواهيم پرداخت ، تضادهای اجتماعی خود اين طرح، 

لوژيکی که مبانی مانند پيش فرض های سياسی، فرهنگی و ايدئو

آنرا تشکيل ميداد،بی ترديد هر يک سهم خاص خود را در مسئوليت 

شکست اين طرح داشتند . اما اين واقعيت همچنان بجای خود باقی 

است که بدون تجاوز امپرياليستی، احتماال غلبه بر اين تضاد ها 

 ممکن بود، همانگونه که در ژاپن بر آنها غلبه کردند.

سرکوب شده، ناگزير بايد حدود چهل سال ) از  مصر نوخاسته اما

( را برده وار، بعنوان يک کشور پيرامونی سر کند 1129تا  1779

که نهاد های آن به گونه ای تغيير شکل يافته و بازسازی شده بود که 

در خدمت الگوی انباشت سرمايه داری امپرياليستی آن دوره باشد. 

ام توليدی مصر و فراتر از اين سير قهقرائی تحميلی عالوه بر نظ

آن، به نهادهای سياسی و اجتماعی اين کشور نيز ضربه زد و بطور 

برنامه ريزی شده و روش مند ، در جهت تقويت همه مفاهيم 

فرهنگی و ايدئولوژيک ارتجاعی و قرون وسطائی عمل ميکرد که 

برای نگاهداشتن اين کشور در موقعيت انقياد آميز و فرودستانه آن 

 بود. مفيد

هرگز اين وضعيت را  –مردم اين کشور و نخبگان آن –ملت مصر،

نپذيرفتند. از اين رو امتناع سرسختانه آنان، منشاء يک موج دوم از 

رشد و اعتالی مداوم جنبش هائی شد که در طول نيم قرن بعدی )از 

( جريان داشت. من عمال اين دوره را به عنوان  1199تا  1111

 وم از مبارزات و پيشروی های مهم می دانم .يک دوره زمانی مدا

هدف سه گانه بود : دموکراسی، استقالل ملی و پيشرفت اجتماعی. 

هرقدر هم فرمولبندی هايشان محدود و گاه در هم و  –اين سه هدف 

از يکديگر جدائی ناپذير بودند. به عالوه اين وابستگی  –مشوش بود

ی نبود جز بيان آثار متقابل هدفهای مورد بحث به يکديگر، چيز

ادغام مصرجديد در نظام سرمايه داری/امپرياليستی جهانی شده ی 

آن دوران. در اين روايت، فصلی که با شکل گيری ناصريست ها 

( چيزی نيست جز آخرين  1199تا  1111آغاز ميشود ) يعنی از 

فصل آن دوره زمانی طوالنی اعتالی پيشروی های مبارزاتی که با 

 شروع شد . 1111-1129انقالب 

ی اين نيم قرن اوج گيری مبارزات رهايی بخش در  نخستين دوره

بر مدرنيزه کردن  – 1111با قانون اساسی وفد در سال  –مصر 

سياسی کشور با پذيرفتن يک شکل بورژوايی دموکراسی مشروطه 

و بازيابی استقالل تاکيد داشت. اين شکل دموکراتيک، پيشرفتی را 

اگرچه نه به مفهوم راديکال  –الريزه کردن کشور در زمينه ی سکو

ممکن می ساخت که پرچم آن ) پيوند هالل و صليب  –سکوالريزم 

بار ديگر نمايان  2911پرچمی که در تظاهرات ژانويه و فوريه  –

در اين زمان نه « عادی»شد( نماد آن به شمار می رود. انتخابات 

از سوی اکثريت مسلمان فقط اين امکان را به قبطی ها می داد که 

انتخاب شوند، بلکه از اين هم فراتر اين امکان را فراهم می ساخت 

که خود آنان هم در دولت عهده دار پست های خيلی باال شوند بدون 
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 اين که اين امر کمترين مسئله ای ايجاد کند.

تمام تالش بريتانيا که قدرت آن روزگار بود با حمايت فعال بلوک 

ل از سلطنت طلبان، مالکان بزرگ و دهقانان مرفه ارتجاعی متشک

برای به عقب برگرداندن پيشرفت های دموکراتيک مصر دوران وفد 

 1119به کار رفت. ديکتاتوری صدقی پاشا ، در سالهای دهه ی 

( با جنبش دانشجويی  1121)الغای قانون اساسی دموکراتيک سال 

کراتيک ضد برخورد کرد که در آن زمان رهبری مبارزات دمو

امپرياليستی را به عهده داشت .اين امر تصادفی نيست که سفارت 

بريتانيا و دربار سلطنتی در اين زمان فعاالنه از ايجاد اخوان 

با « اسالم گرايی»( که از انديشه 1129المسلمين پشتيبانی ميکردند )

روايت سلفی )يعنی گذشته پرستی( وهابی آن الهام گرفته بود و به 

ی رشيد رضا تدوين شده بود، يعنی از ارتجاعی ترين روايت وسيله 

نو ظهور )روايتی ضد دموکراتيک و ضد پيشرفت « اسالم سياسی»

 اجتماعی(.

با تسخير اتيوپی که به دست موسولينی انجام شد و دور نمای يک 

جنگ جهانی که در چشم انداز شکل می گرفت لندن خود را ناگزير 

اتيک امتيازاتی بدهد و به اين ترتيب در ديد که به نيروهای دموکر

به بازگشت وفد به قدرت و امضای قراداد انگليس و مصر در  1119

سر عقل آمده » همان سال تن داد، وفدی که در ضمن خود نيز ديگر

بود. جنگ جهانی دوم ، به حکم ناگزير شرايط، نوعی پرانتز، « 

ی مدتی يعنی رويدادی معترضه بود که به صورت گذرا و برا

فوريه  21وضعيت جاری امور را قطع و متوقف کرد. اما از 

کارگری که با ورود کمونيست ها –، با تاسيس بلوک دانشجويی1119

و جنبش کارگری به صحنه، روند راديکال شدن آن تقويت شده بود، 

اوج گيری مبارزات مردمی مجددا شروع شد. در اينجا نيز، نيروهای 

لندن پشتيبانی ميشدند، با خشونت در  ارتجاعی مصر که از طرف

برابر اين مبارزات واکنش نشان دادند و به اين منظور،اخوان 

المسلمين را بسيج کردند که از دور دوم ديکتاتوری صدقی پاشا 

حمايت ميکرد، بی آن که البته بتوانند جنبش را ساکت کنند. انتخابات 

ت رسيد. رد قراداد انجام ميشد و وفد مجددا به قدر 1119بايستی در 

از سوی وفد و آغاز عمليات چريکی در منطقه کانال سوئز که  1119

( که اخوان 1111هنوز در اشغال بود ، جز با آتش زدن قاهره )

المسلمين کامال در آن دست داشتند، ممکن نبود به شکست کشانده 

 شود.

( و به ويژه دومين کودتا )در 1112نخستين کودتای افسران آزاد )

( که به دنبال آن ناصر کنترل امور کشور را به دست 1111ال س

اين دوره اعتالی مداوم مبارزات و به « اوج » گرفت به نظر برخی 

نظر برخی ديگر پايان بخشيدن به آن بود. ناصريسم يک گفتمان 

ايدئولوژيک را جايگزين روايتی کرد که من در اينجا از بيداری 

تا  1111نی که تمامی تاريخ سالهای مصر مطرح و بيان کردم، گفتما

« انقالب مصر » را ناديده می گيرد و آنرا پاک ميکند تا آغاز 1112

منتقل سازد. در آن زمان  1112را به جلو بکشد و آن را به ژوئيه 

و  1112بسياری از کمونيست ها اين گفتمان را رد کردند و کودتای 

هدف آنها پايان بخشيدن را به عنوان اقداماتی تحليل کردند که  1111

به روند راديکاليزه شدن جنبش دموکراتيک بود. آنان اشتباه نکرده 

( 1111بودند، زيرا ناصريسم فقط پس از کنفرانس باندونگ ) آوريل 

بود که در قالب يک طرح ضد امپرياليستی تبلور يافت و پيش از آن 

اخته بود چنين نبود. پس از آن ،ناصريسم همه ی آنچه را که از آن س

انجام داد: يک موضع بين المللی ضد امپرياليستی قاطع، )در اتحاد با 

آفريقايی( و برخی اصالحات اجتماعی -عربی و پان-جنبش های پان

اما همه ی اين کارها از باال، و «(. سوسياليستی » مترقيانه ) اما نه 

)حق متشکل شدن به وسيله ی خود « بدون دموکراسی» نه تنها 

مردمی و برای خود آنها، از آنان سلب شده و ممنوع بود( ، طبقات 

هر شکلی از زندگی سياسی برای توده ی « الغاء » بلکه حتی با 

مردم ، انجام شد. خالئی که به اين ترتيب به وجود آمد به منزله ی 

دعوت از اسالم سياسی برای پر کردن آن بود. تنها طی يک دوره 

( پتانسيل پيشرفت اين طرح به 1191ا ت 1111ی کوتاه ده ساله )از 

ته کشيد.از نفس افتادن اين طرح به امپرياليسم که از آن زمان به 

بعد رهبری آن را اياالت متحده به عهده داشت اين فرصت را داد 

که جنبش را در هم شکند و برای اين منظور افزار نظامی منطقه 

پايان آن نشانه ی  1199ای اش، اسرائيل را بسيج کرد. شکست 

خيزشی بود که برای نيم قرن ادامه داشت. عقب نشينی آن به وسيله 

ی خود ناصر آغاز شد که راه دادن امتياز به راست را برگزيد 

البته گشايش به روی جهانی سازی سرمايه « گشايش » )انفتاح يا 

داری ( به جای راديکاليزه کردنی که مردم ، و از جمله ی آنها 

واهان آن بود ) که از مدت کوتاهی پيش از جنبش دانشجويی خ

 1199مرگ ناصر و آنگاه پس از مرگ او اندک زمانی در سال 

در صحنه بود( ، جانشين او، سادات، گردش به راست را تشديد 

کرد و گسترش داد و اخوان المسلمين را در نظام خودکامه ی جديد 

 خود ادغام کرد. مبارک نيز همين راه را ادامه داد .

( به 2911تا  1199وره ی عقب نشينی که پس از اين آمد ، )از د

نوبه ی خود حدود نيم قرن طول کشيد.مصر که مجری فرمانبردار 

خواسته های ليبراليسم جهانی شده و استراتژی های ايالت متحده 

شده است، خيلی ساده ديگر به عنوان يک عامل فعال در سياست 

د. در خود منطقه هم پيمانان های منطقه ای يا جهانی وجود ندار

پيش صحنه  –عربستان سعودی و اسرائيل  –عمده ی اياالت متحده 

را اشغال کردند.اسرائيل از اين پس قادر بود راه گسترش استعمار 

خود در فلسطين اشغالی را دنبال کند . شرکای تلويحی جرم او هم 

 مصر و کشورهای خليج بودند.

ادی و اجتماعی را سازماندهی مصر دوران ناصر يک نظام اقتص

و ايجاد کرده بود که اگرچه در خور انتقاد، اما دست کم نظامی 

منسجم و يک پارچه بود. ناصر شرط بسته بود که راه بيرون 

کشيدن مصر از وضعيت استعماری تعيين نقش تخصصی شده 

داری، که در آن  -برای هر کشور در اقتصاد بين المللی سرمايه

در کننده پنبه منحصر و محدود شده بود، صنعتی نقش مصر به صا

کردن مصر است. نظام زمان او شکلی از توزيع درآمد ها را 

تضمين می کرد که برای طبقات متوسط رو به گسترش، مطلوب و 

سودمند بود، اما طبقات مردمی را فقيرتر نميکرد. سادات و مبارک 

ک نظام کامال ، نظام توليدی مصر را ويران کردند و به جای آن ي

ناهمساز و غير منسجم را نشاندند که منحصرا بر رانت جوئی و 

رانت خواری بنگاه ها و موسسات اقتصادی مبتنی بود که بيشتر 

آنها چيزی جز پيمان کاران دسته دوم انحصارات امپرياليسی 

نبودند. نرخ های رشد مصر که ادعا ميشد باال است و به مدت سی 

ر الف آن را ميزد، کامال بی معنی بود. رشد سال بانک جهانی بسيا

اقتصادی مصر فوق العاده آسيب پذير بود، به عالوه با افزايش 

باور نکردنی نابرابری های اقتصادی و بی کاری همراه بود که 

مايه ی رنج و پريشانی اکثر جوانان اين کشور شده بود.اين 

 وضعيتی قابل انفجار بود، و منفجر شد.

ی رژيم که مقامات رسمی واشنگتن مانند هيالری ظاهر« ثبات» 

کلينتون پی در پی الف آن را می زدند، بر يک دستگاه پليسی 

هيواليی مبتنی بود که دستشان برای هرگونه استفاده از قدرت و 

انجام اقدامات مجرمانه به طور روزمره باز بود 
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ط نفر پليس دارد ،در حالی که ارتش اين کشور فق 1.299.999)مصر

هزار نفر تشکيل شده است(. قدرت های امپرياليستی ادعا  199از 

» می کردند که اين رژيم، مصر را در برابر تهديد اسالم گرايان 

اين ، چيزی بيش از يک دروغ زمخت و ناهنجار «. حفظ می کند 

نبود. واقعيت اين بود که رژيم با واگذاری مديريت امور آموزشی، 

اصلی ) به ويژه تلويزيون ( به اسالم  امور قضائی و رسانه های

سياسی ارتجاعی ) يعنی الگوی وهابی خليج ( آنان را به طور کامل 

در ساختار قدرت خود ادغام کرده بود.تنها گفتمان عمومی مجاز ، 

گفتمان مساجدی بود که به سلفی ها واگذار شده بود که در ضمن به 

را « اپوزيسيون»ود کنند که آنها امکان می داد با استفاده از آنها وانم

تشکيل می دهند. دورويی وقيحانه گفتمان دولت ايالت متحده ) و در 

اين زمينه اوباما دست کمی از بوش ندارد( کامال در خدمت اهداف 

آنها است. حمايت عملی و بالفعل آنها از اسالم سياسی، ظرفيت های 

ين می برد ) جامعه را برای رويارويی با چالش های جهان مدرن از ب

و موجب انحطاط فاجعه باری در امر آموزش و تحقيقات می شود ( 

هائی که اين « افراط گرايی »در حالی که از محکوميت گهگاهی 

اسالم سلفی مسئول آنهاست )مثل ترور قبطی ها( برای توجيه و 

مشروعيت بخشيدن به مداخالت نظامی واشنگتن که به قول خودشان 

 درگيرند ،استفاده می کنند.« سمجنگ عليه تروري»در 

پيشتر کارگران فقير و طبقه ی متوسط به طور گسترده و توده ای به 

کشورهای توليد کننده ی نفت مهاجرت می کردند و تا زمانی که اين 

« قابل تحمل» سوپاپ اطمينان کار می کرد، رژيم مصر ممکن بود 

آسيايی جای  به نظر آيد. اما از کار افتادن اين سيستم )مهاجران

مهاجرين کشور های عربی را گرفتند( تولد دوباره ی جنبش های 

که  – 2999مقاومت را به دنبال داشت. اعتصابات کارگری سال 

مقاومت  –ساله ی گذشته بود 19قويترين اعتصابات قاره آفريقا طی 

سرسختانه ی دهقانان خرد که سرمايه ی کشاورزی آنان را به سلب 

کرد و تشکيل گروه های اعتراضی دموکراتيک در  مالکيت تهديد می

ميان طبقات متوسط )مانند جنبش های کفايه و ششم آوريل ( پيشاپيش 

از انفجار ناگزيری خبر می داد که مصر در انتظار آن بود ، حتی 

و تکان دادن آنها شده باشد. به « ناظران خارجی»اگر مايه ی شگفتی 

از اوجگيری مبارزات رهايی  اين ترتيب ما وارد مرحله ی نوينی

بخش شديم که بايد سمت و سوی آنها و فرصت های رشد و تکامل آن 

 را در اينجا تحليل کنيم .

 اجزای تشکیل دهنده ی جنبش دموکراتیک

که اکنون در جريان است نشان می دهد که اعالم « انقالب مصر»

 پايان عمر نظام نوليبرالی که همه ی ابعاد سياسی، اقتصادی و

اجتماعی آن به لرزه افتاده ، امکان پذير است. اين جنبش غول آسای 

مردم از سه جز تشکيل دهنده ی فعال ترکيب شده و آنها را در بر 

گرفته و با هم متحد کرده است که عبارت اند از : جوانانی که به 

که خود آنها ابداع کرده « مدرنی » اراده ی خودشان و در شکل های 

اند ، نيروهای چپ راديکال، و نيروهای « ياسی شدهدوباره س»اند 

 طبقات متوسط دموکرات.

جوانان )حدود يک ميليون فعال( رهبری جنبش را داشتند. چپ 

راديکال و طبقات متوسط دموکرات هم بی درنگ به آنان 

پيوستند.اخوان المسلمين که رهبرانشان طی چهار روز اول تظاهرات 

ظاهرات را تحريم کنند ) زيرا مطمئن از آنها خواسته بودند اين ت

، دير « ( آن را در هم خواهد شکست » بودند که دستگاه سرکوب 

هنگام يعنی زمانی جنبش را پذيرفتند که مجموعه ی مردم مصر، 

دعوت به تظاهرات را دريافت کرده و با آن همراه شده بودند و آن 

رات فراخوان، بسيج های غول آسای پانزده ميليونی از تظاه

 کنندگان را به وجود آورده بود.

جوانان و چپ راديکال به دنبال سه هدف مشترک هستند: احيای 

دموکراسی )پايان دادن به رژيم پليسی/نظامی(، تعهد به اجرای 

يک سياست اقتصادی و اجتماعی نوين که در جهت مافع توده های 

جهانی  مردم باشد )پايان دادن به اطاعت از خواسته های ليبراليسم

شده ( و پيش گرفتن يک سياست خارجی و بين المللی مستقل )پايان 

دادن به انقياد و اطاعت از اقتضائات سرکردگی اياالت متحده و 

 گسترش کنترل نظامی اين کشور بر سرتاسر جهان(.

انقالب دموکراتيکی که آنان خواهانش هستند، يک انقالب 

 ت.دموکراتيک اجتماعی و ضد امپرياليستی اس

اگرچه جنبش جوانان از لحاظ ترکيب اجتماعی آن و نيز از لحاظ 

نمود های سياسی و ايدئولوژيک آن گونه گون است، اما روی هم 

قرار می گيرد. « سمت چپ » رفته و به عنوان يک کل واحد در 

نمود های قدرتمند و خود انگيخته همدلی و همراهی آن با چپ 

ت متوسط وقتی به عنوان يک کل راديکال گواه اين امر است. طبقا

واحد در نظر گرفته شوند، فقط پيرامون هدف دموکراتيک جمع 

همين گونه که هست( يا « ) بازار» می شوند، بدون اينکه لزوما به 

به صف بندی بين المللی مصر به طور دربست و از اساس ايراد و 

اعتراضی داشته باشند. موضوع ديگری که نبايد فراموش کرد 

يک گروه از وبالگ نويسان است که آگاهانه يا غير آگاهانه  نقش

سازماندهی شده « سيا » در يک توطئه ی واقعی که از طرف 

است مشارکت دارند. مجريان اوليه اين توطئه که آن را به حرکت 

درآورده اند عموما جوانانی از طبقات ثروتمند و مرفه هستند که به 

» و با اين حال خود را به عنوان شده اند، « آمريکائيزه » غايت 

به ديکتاتوری های مستقر معرفی می کنند. موضوع « معترض 

با روايتی که واشنگتن برای دستکاريهای مورد نظر –دموکراسی 

باالترين جايگاه را در مداخالت و گفتمان  –خود به آن نياز دارد 

زنجيره آنها در شبکه ی اينترنت دارد. بنا به همين واقعيت آنان در 

ی بازيگران ضد انقالب هائی که نغمه آنها را واشنگتن ساز ميکند 

« انقالبات رنگی» و زير عنوان انقالبات دموکراتيک طبق الگوی 

اروپای شرقی خود را استتار و پنهان کرده اند، مشارکت ميکنند. 

اما خطا است اگر فکر کنيم که منشاء شورش های مردمی هم اين 

 توطئه بوده است.

بدنبال آن است وارونه کردن سمت و سوی جنبش، « سيا » آنچه 

دور کردن فعاالن جنبش از هدف آنها يعنی تحول اجتماعی 

ترقيخواهانه و منحرف کردن آنها به مسيرهای گوناگون ديگر 

است، شانس موفقيت اين توطئه وقتی جدی ميشود که جنبش نتواند 

تواند هدفهای مشترک اجزاء تشکيل دهنده خود را گرد هم آورد، ن

استراتژيک خود را مشخص و تعريف کند و نتواند شکل های 

موثر سازمان و عمل را ابداع کند. نمونه هائی از چنين شکست 

هائی را مثال در فيلپين يا اندونزی همه ميشناسند. جالب توجه است 

که بيشتر هم به زبان انگليسی مينويسند  –که اين وبالگ نويسان ما 

حرکت  –و برای دفاع از دموکراسی مدل آمريکائی  –ی)!( تا عرب

کرده اند در مصر غالبا بحث ها و استدالالتی را مطرح ميکنند که 

 هدف آنها توجيه اخوان المسلمين و مشروعيت بخشيدن به آن است.

فراخوانی که از سوی اين سه جزء فعال جنبش برای تظاهرات 

م مصر قرار گرفت. داده شد، به سرعت مورد توجه همه مرد

سرکوب، که طی نخستين روزها فوق العاده خشونت آميز بود. ) 

بيش از هزار نفر کشته ( اين جوانان و هم پيمانان آنها را ) که 
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هرگز بر خالف بعضی جاهای ديگر از قدرت های غربی درخواست 

نجات خود را نکردند ( مايوس و دلسرد نکرد. شجاعت آنان، آن 

ميليون مصری را از همه  11يين کننده ای بود که عنصر قطعی و تع

محالت و مناطق شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها به 

عرصه تظاهرات اعتراضی کشانيد که روزهای متمادی و ) گاهی 

 شب ها ( به درازا کشيد.

اين پيروزی سياسی بهت آور و سنگين آنان، نتايج خود را به بار 

به اردوگاه حريف نقل مکان کرد. اکنون آورد: ترس از اين اردوگاه 

هيالری کلينتون و اوباما کشف کردند که بايد مبارک را که تا اين 

زمان از او حمايت کرده بودند کنار بگذارند ، در حالی که سرکردگان 

ارتش هم به سکوت خود پايان دادند و از قبول وظيفه سرکوب مردم 

دن تصوير خود جلوگيری سر باز زدند تا به اين ترتيب از ضايع ش

و سرانجام مبارک و شماری از همدستان اصلی او را برکنار  –کنند 

 کردند.

همگانی شدن جنبش در ميان مجموعه مردم مصر بخودی خود يک 

چالش مثبت است. زيرا که اين مردم، مانند هر مردم ديگری، به هيچ 

را تشکيل نمی دهند. برخی از بخش « بلوک همگون » روی يک 

ای اصلی تشکيل دهنده اين مردم، بدون هيچ ترديد، منشاء قدرت اين ه

 جنبش در چشم انداز راديکاليزه شدن آن هستند و آنرا تقويت ميکنند.

ورود طبقه پنج ميليونی و قدرتمند کارگر مصر به عرصه مبارزه 

ميتواند تعيين کننده باشد. کارگرانی که از طريق اعتصابات متعدد در 

بوده اند، در کار ايجاد شکلهای سازمانی که آن را از سال حال مبارزه 

آغاز کردند، پيشرفت کرده اند. تا همين جا بيش از پنجاه  2999

سنديکای مستقل بوجود آمده است. مقاومت آشتی ناپذير دهقانان خرد، 

در برابر سلب مالکيت آنان، که بموجب قانون لغو اصالحات ارضی 

گری برای راديکاليزه شدن جنبش است انجام گرفته بود، عامل دي

)اخوان المسلمين با آرائی که در پارلمان داشتند به حمايت از تصويب 

قانون فاسد لغو اصالحات ارضی موضع گرفتند و به آن رأی مثبت 

« مقدس»دادند. با اين توجيه و بهانه که مالکيت خصوصی در اسالم 

)!( الهام گرفته است و اصالحات ارضی از شيطان که کمونيست است

است(. آنچه عالوه بر اين بايد گفت اين است که توده گسترده ای از 

فعاالنه شرکت داشتند و غالباً هم  2911در تظاهرات فوريه « فقرا»

« دفاع از انقالب»در کميته های مردمی تشکيل شده در محله ها برای 

 «فقرا»فعاليت دارند. ريش ها، حجاب و لباس و سر و وضع اين 

ممکن است اين تصور را به وجود آورد که اعماق جامعه مصر 

است، حتی ممکن است اين تصور را به وجود آورد که « اسالمی»

اين مردم به وسيله اخوان المسلمين بسيج شده اند. اما واقعيت امر 

اينست که ورود آن ها به صحنه، به گردانندگان سازمان اين جنبش 

وارد صحنه شده اند و رهبران آن  تحميل شده است. آنان ناگهان

سازمان انتخاب ديگری نداشتند جز اين که به راه خود ادامه دهند. به 

اين ترتيب اکنون مسابقه ای جريان دارد. کدام يک از اين دو خواهد 

توانست به اتحادهای موثر و کارامدی با اين توده های هنوز گيج و 

ا به اصطالحی که من سردرگم شکل بدهد و حتی خواهد توانست )بن

آن ها را در چارچوب و تحت انضباطی »آن را قبول ندارم( 

 ؟«درآورد

اخوان المسلمين و متحدين اسالم گرای آنان )سلفی ها( يا اتحاد 

 دموکراتيک مردم؟

پيشرفت های چشمگير و غيرقابل انکاری در کار ساختن جبهه متحد 

است. پنج  نيروهای دموکراتيک و کارگران در مصر در جريان

حزبی که سمتگيری سوسياليستی دارند ) حزب سوسياليست مصر، 

اتحاد دموکراتيک مردمی، متشکل از اکثريت اعضای حزب 

قديمی تاگامو که از آن خارج شده اند، حزب دموکراتيک 

و  –تروتسکيست ها –کارگران، حزب سوسياليست های انقالبی 

نده تاگامو حزب کمونيست مصر که يکی از اجزای تشکيل ده

اتحادی از نيروهای سوسياليستی را تأسيس  2911بود( در آوريل 

و بوجود آوردند که خود را متعهد ساختند مبارزاتشان را در 

چارچوب اين اتحاد به صورت مشترک و جمعی دنبال کنند. به 

موازات آن يک شورای ملی )مجلس وطنی( به وسيله کليه 

اين جنبش ) احزابی که سمت اجتماعی فعال در  -نيروهای سياسی

گيری سوسياليستی دارند، چند حزب دموکراتيک گوناگون، 

سنديکاهای مستقل، سازمان های دهقانی، شبکه های جوانان و 

چندين انجمن اجتماعی( تأسيس و بوجود آمده است. اين شورا 

عضو دارد، اخوان المسلمين و احزاب دست راستی از  119حدود 

ودداری کرده و به اين ترتيب بر مخالفت شرکت در اين شورا خ

هميشگی و شناخته شده خود با ادامه جنبش انقالبی مجدداً تأکيد 

 ورزيده اند.

 بلوک ارتجاع: دربرابر جنبش دموکراتیک

ی رشد و اعتالی جنبش در گذشته، امروز هم  درست مثل دوره

جنبش دموکراتيک اجتماعی و ضدامپرياليستی مصر در برابر 

قدرتمند ارتجاع قد برافراشته است. هويت اين بلوک را  يک بلوک

شايد بتوان با ترکيب اجتماعی آن )طبعاً طبقات اجتماعی تشکيل 

ی آن( تعيين کرد، اّما اين موضوع هم به همان اندازه اهميت  دهنده

ی سياسی و گفتمان  دارد که آن را از لحاظ طرق و وسايل مداخله

 ست شناسايی و تعريف کنيم.ايدئولوژيکی که در خدمت آن ا

ی بورژوازی مصر  از لحاظ اجتماعی بلوک ارتجاع به وسيله

 رهبری می شود که به عنوان يک کل واحد در نظر گرفته شود.

شکل های انباشت وابسته که طی چهل سال گذشته در عمل اجرا 

می شده است، موجب پيدا شدن يک بورژوازی ثروتمند شده که 

نابرابری شرم آوری است که با الگوی  تنها بهره بردار آن

همراه بود. اين ها چيزی حدود ده هزار « ليبرالی جهانی شده»

که « کارآفرينان نوآوری»اما نه آن  –ميليونر و ميلياردر هستند

که همگی  –بانک جهانی در گفتمان خود آنها را معرفی می کند

ستگاه ثروت و موقعيت های خود را مديون گاوبندی و تبانی با د

سياسی مصر هستند )فساد مالی يک بخش ذاتی نظام آن ها است(. 

اين بورژوازی، يک بورژوازی کمپرادور است )مردم در زبان 

« انگل های مالی فاسد »سياسی جاری در مصر کنونی، آن ها را 

می خوانند(. آنان بعنوان هم پيمانان بی قيد و شرط اياالت متحده، 

ان فعال داخل کردن مصر در جهانی تکيه گاه اجتماعی و حامي

سازی امرياليستی معاصر را تشکيل ميدهند و در درون صفوف 

که با « غير نظاميانی»خود ژنرال های متعدد ارتش و پليس ، 

ی سادات  که بوسيله« ناسيونال دموکراتيک»دولت و حزب حاکم 

و مبارک ايجاد شد روابط زيرجلی داشتند، همچنين شخصيت های 

تمامی رهبری اخوان المسلمين و شيوخ برجسته دانشگاه  –مذهبی

هستند را جای داده است .يقينا ً « بيلياردر»ی آنها  األزهر که همه

هنوز يک بورژوازی مرکب از کارفرمايان کوچک و متوسط 

فعال وجود دارد. اما آنان قربانيان سيستم باج گيری هستند که به 

حاکم شده و جايگاه اين  ی بورژوازی کمپرادور، ايجاد و وسيله

موسسات کوچک و متوسط را غالباً تا حد پيمانکاران دست دوم و 

مطيع انحصارگران محلی تنزل داده اند در حالی که خود اين 

انحصارگران محلی هم منحصراً نوارهای نقاله انحصارات 
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خارجی هستند. در صنعت ساختمان اين وضعيت تقريباً عموميت يافته 

قراردادهای دولتی را می قاپند و بعد کار را با « رهابزرگ ت»است: 

واگذار می کنند. اين « کوچک تر ها»قراردادهای دست دوم به 

ی اقتصادی است، با  بورژوازی کوچک که واقعاً متصدی موسسه

 جنبش دموکراتيک همدلی دارد.

بخش روستايی بلوک ارتجاع هم اهميت کمتری ندارد. اين بخش 

ثروتمندی است که منتفع شدگان اصلی از  مرکب از کشاورزان

ی قبلی مالکان و  اصالحات ارضی ناصر هستند و جانشين طبقه

ی  اربابان ثروتمند زمين شده اند. تعاونی های کشاورزی که به وسيله

رژيم ناصر تشکيل شد، هم دهقانان ثروتمند را دربر می گرفت و هم 

ها عمدتاً در راستای منافع دهقانان فقير را و به اين ترتيب اين تعاونی 

ثروتمندان کار می کردند. اّما آن رژيم مقررات و تمهيداتی را نيز 

ی احتمالی از دهقانان فقير پيش بينی  برای محدود کردن سوء استفاده

ی  ی بانک جهانی به وسيله کرده بود. وقتی آن تمهيدات بنا به توصيه

ستا کار خود را در سادات و مبارک کنار گذاشته شد، ثروتمندان رو

جهت نابودی دهقانان فقير تسريع کردند. در مصر جديد ثروتمندان 

ی ارتجاعی را تشکيل می داده اند و اين  روستا هميشه يک طبقه

موضوع، امروز بيش از هر زمان ديگری صادق است. آنان به همين 

سان، حاميان اصلی مالی اسالم محافظه کار در مناطق روستايی هم 

و از طريق مناسبات نزديک )و غالباً خانوادگی( خود با هستند 

مقامات رسمی دولتی و دستگاه های مذهبی )دانشگاه األزهر در 

ی اسالمی را دارد(  مصر جايگاهی معادل يک کليسای سازمان يافته

بر زندگی اجتماعی روستا تسلط دارند. آن چه می ماند و بايد اضافه 

طبقات متوسط روستايی )به ويژه شود اين است که بخش بزرگی از 

افسران ارتش و پليس، اما تکنوکرات ها و شاغلين حرفه های 

نيز( مستقيماً از خانواده های دهقانی  -پزشکی و حقوق -ليبرالی

 ثروتمند برخاسته اند.

اين بلوک ارتجاعی افزارهای سياسی نيرومندی را در خدمت خود 

لتی، حزب سياسی و دارد: نيروهای ارتش و پليس، نهادهای دو

صاحب مزايای حاکم )در واقع نوعی حزب واحد( يعنی حزب 

ی سادات ايجاد شد، دستگاه مذهبی  ناسيونال دموکراتيک که به وسيله

)األزهر(، و جريان های اسالم سياسی )اخوان المسلمين و سلفی ها(. 

 1.1کمک نظامی اياالت متحده به ارتش مصر )بالغ بر حدود 

ر در سال( هيچ گاه صرف تقويت توانايی دفاعی اين ميليالرد دال

ی دفاعی کشور به طور  کشور نشد. به عکس، اثر آن بر بنيه

خطرناکی ويرانگر بود، زيرا موجب فساد مالی نظام يافته ای شد که 

همه نه تنها از آن اطالع داشتند و آن را تحمل می کردند، بلکه با 

 ميکردند. کمال وقاحت، فعاالنه از آن حمايت هم

به باالترين رده ها امکان می داد که برخی بخش های « کمک»اين 

مهم اقتصاد کمپرادور مصر را برای خود قبضه کنند، تا آن جا که در 

)شرکه الجيش( « شرکت سهامی ارتش»ی مردم  مصر، در زبان عامه

اصطالحی رايج شده است. به اين ترتيب، فرماندهی عالی ارتش، که 

ی گذار را به خود محول کرده  دوره« رهبری کردن» خود مسئوليت

است، علی رغم تالشی که می کند تا با فاصله گرفتن از اقدامات 

« بيطرف»سرکوبگرانه به خود ظاهر بی طرف بدهد، به هيچ وجه 

منتخب و مطيع آن هم که به طور « غير نظامی»نيست. دولت 

ردم بوده اند تشکيل گسترده از چهره های رژيم قبلی که کمتر در ديد م

شده است، يک رشته تصميمات کامالً ارتجاعی را اتخاذ کرده است 

 که هدف آن ها بستن راه بر هر گونه راديکاليزه شدن جنبش است.

ی  ی اين اقدامات يک قانون فاسد ضد اعتصاب )به بهانه از جمله

احيای اقتصادی( است و قانون ديگری است که محدوديت های سختی 

ی تشکيل احزاب سياسی مقرر داشته است و هدف آن را برا

محدود کردن بازی انتخاباتی به گرايش های مختلف اسالم سياسی 

) به ويژه اخوان المسلمين( است که به برکت حمايت نظام يافته و 

ی رژيم گذشته از آنان، اکنون به خوبی سازمان  برنامه ريزی شده

ا، موضع ارتش در نهايت، هم ی اين ه يافته اند. اّما، علی رغم همه

چنان غيرقابل پيش بينی است. به رغم فساد مالی کادرهای ارتش 

)سربازان اجباراً به خدمت مشغولند، اما افسران حرفه ای و دائمی 

هستند( احساسات ملی هنوز در ارتش به طور کامل از ميان نرفته 

 است.

به سود پليس به عالوه ارتش از اين که عمالً از بيشتر قدرت خود، 

محروم شده، ناراضی و عصبانی است. در اين اوضاع و احوال و 

ی خود را برای بيرون نگه  به دليل اين که جنبش قدرتمندانه اراده

داشتن ارتش از رهبری سياسی کشور اعالم و بيان کرده است، 

اين امر بسيار محتمل است که فرماندهی عالی در آينده درصدد 

رفی نامزدهای خود در انتخابات آينده، پشت برآيد که به جای مع

ی رويدادها بماند. اگرچه روشن است که دستگاه پليسی  صحنه

دست نخورده باقی مانده است )هيچ يک از مسئولين پليس تحت 

ی دستگاه  پيگرد قانونی قرار نگرفته اند(، همان طور که مجموعه

مگی دولتی دست نخورده باقی مانده است )حکومتگران جديد ه

مسئولين قديمی رژيم هستند(، اّما حزب ناسيونال دموکراتيک 

برخالف آن ها در توفان رويدادها از بين رفته و انحالل رسمی آن 

از طرف دستگاه قضايی اعالم شده است. با اين حال، به 

بورژوازی مصر اطمينان می دهيم که او دوباره حزب خود را با 

ديگری، مجدداً به راه  اسامی و برچسب يا برچسب های جديد

 خواهد انداخت.

 اسالم سیاسی

اخوان المسلمين، تنها نيروی سياسی است که نه فقط حضور و 

موجوديت آن از سوی رژيم گذشته تحمل می شد، بلکه آن رژيم 

فعاالنه از گسترش آن هم حمايت می کرد. سادات و مبارک کنترل 

آموزش و پرورش، بر سه نهاد اساسی را به آن ها واگذار کردند: 

« ميانه رو»دستگاه قضايی و تلويزيون. اخوان المسلمين نه هرگز 

باشند، تا چه رسد به « ميانه رو»بوده اند، و نه هرگز می توانند 

ی عربی  مرشد )واژه -باشند. رهبر آن ها« دموکراتيک»اين که 

خودگمارده است و سازمان آن بر «( رهبر»يا « راهنما»به معنای 

ای منضبط دستورات رهبر بدون هيچ چون و چرا مبتنی اصل اجر

ی اين جماعت تماماً و فقط از افراد فوق العاده  است. رهبری عاليه

ثروتمند )از جمله به برکت حمايت مالی عربستان سعودی، يعنی 

در واقع واشنگتن( تشکيل شده است. کادر پيرامونی آنان يعنی 

های تاريک انديش طبقات ی دوم آن را افرادی از قشر رهبری رده

ی اصلی آن را افرادی از مردم و طبقات پايين تر  متوسط و بدنه

تشکيل می دهند که از طريق خدمات اجتماعی خيريه که از طرف 

ی آن نيز از طرف سعودی ها  اخوان المسلمين اداره ) و هزينه

تأمين می شود( جذب و نفرگيری می شوند، در حالی که نيروی 

ميليشيايی )به نام بالتاجی ها( تشکيل می شود که آن  ضربتی آن از

 ها را از ميان لومپن ها نفرگيری و استخدام می کنند.

اخوان المسلمين متعهد به يک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار و 

کامالً وابسته به خارج هستند. در واقع آنان بخشی از بورژوازی 

اعتصابات بزرگ کمپرادور هستند. از اين گذشته، آنان عليه 

ی کارگر و مبارزات دهقانان فقير برای حفظ مالکيت زمين  طبقه

بودن اخوان المسلمين « ميانه رو»هايشان موضع دارند. بنابراين 

ی  تنها از دو جهت معنی پيدا می کند. يکی اين که از تدوين و ارائه
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ی اقتصادی و اجتماعی خودداری و آن را رد می کنند  هرگونه برنامه

به اين ترتيب در واقع امر سياست های ارتجاعی نوليبرالی را بی و 

چون و چرا می پذيرند؛ و ديگر اين که به طور دوفاکتو تسليم سياست 

تحميلی اياالت متحده و اقتضائات گسترش کنترل اين کشور در جهان 

و منطقه هستند. به اين ترتيب آنان هم پيمانان مفيد واشنگتن به شمار 

ا برای اياالت متحده هم پيمانی بهتر از عربستان سعودی، ميروند )آي

ارباب اخوان المسلمين وجود دارد؟( که اکنون به اخوان المسلمين 

 داده است.« ی دموکراسی گواهينامه»

اما اياالت متحده نمی تواند اعتراف کند که هدف استراتژيک آن 

تياج در منطقه است، آنان اح« اسالمی»کشور استقرار رژيم های 

، احتياج «اين موضوع آن ها را می ترساند»دارند که تظاهر کنند 

جنگ دائمی خود »دارند اين اّدعا را حفظ کنند. آنان از اين طريق 

را مشروعيت می بخشند که در واقع هدف های « عليه تروريسم

ديگری کامالً متفاوت با عنوان خود را دنبال می کند: تحميل کنترل 

ی خاک برای تضمين اين که مثلث اياالت  رهنظامی بر تمامی ک

ژاپن بر منابع جهان دسترسی و تسلط انحصاری داشته -اروپا -متحده

 باشند.

مزيت تکميلی و ديگر اين نيرنگ اين است که ادعای مورد بحث 

را در « اسالم هراسی »برای آن ها اين امکان را فراهم می سازد که 

وپا، همانطور که همه ميدانند، افکار عمومی تحريک و بسيج کنند. ار

هيچ گونه استراتژی مشخصی از خود برای اين منطقه ندارد و به 

اين راضی است که به شکل روز به روز، از تصميمات واشنگتن 

دنباله روی کند. امروز بيش از هر زمان ديگری ضروری است که 

 اين نيرنگ واقعی استراتژی اياالت متحده که به شکل کامالً موثری

را دستکاری کرده  –ی خود آن عموم فريب خورده –افکار عمومی

است، به طور روشن افشا شود. اياالت متحده )و اروپا به دنبال آن( 

بيش از هر چيز ديگری از يک مصر واقعاً دموکراتيک وحشت 

دارند که يقيناً از مسير همپيمانی با ليبراليسم اقتصادی و همراهی با 

ی ناتو و اياالت متحده برخواهد گشت. آن ها  استراتژی تجاوزکارانه

هر چه از دستشان برآيد برای جلوگيری از به وجود آمدن يک مصر 

دموکراتيک خواهند کرد و برای اين منظور، رياکارانه و با پنهان 

ی قالبی اخوان المسلمين حمايت  ی واقعی خود از گزينه کردن چهره

شان داده است در درون کامل خواهند کرد،اخوان المسلمينی که ن

جنبشی که مردم مصر برای تغييرات واقعی بپا داشته اند، چيزی 

بيش از يک اقليت واپس گرا نيست. از طرف ديگر، گاوبندی بين 

قدرت های امپرياليستی و اسالم سياسی هم البته نه پديده جديدی است 

و نه منحصر به مصر است . اخوان امسلمين از همان زمان 

تا حال حاضر امپرياليسم و برای بلوک  1129ری آن در بنيانگذا

ارتجاع بومی يک هم پيمان بدردخور بوده است. آنان برای جنبش 

های دموکراتيک مصر هميشه دشمنی وحشی و سبع بوده اند و قرار 

هم نبوده است مولتی ميليادرهائی که در حال حاضر اخوان المسلمين 

و در خدمت جنبش دموکراتيک را رهبری ميکنند تغيير موضع دهند 

درآيند. در سراسر دنيای اسالمی نيز اسالم سياسی هم پيمان 

استراتژيک اياالت متحده و شرکای فرودست آن در ناتو است. 

واشنگتن چه پيش از مداخله شوروی، چه در جريان اين مداخله و چه 

توصيف ميکرد، « قهرمانان آزادی»پس از آن، طالبان را که آنان را 

« کمونيست»ر جنگشان عليه رژيم ملی/مردمی افغانستان که آنرا د

ميخواندند، مسلح و از لحاظ مالی تامين می کرد. وقتی طالبان 

ايجاد شده « کمونيست ها»مدارس دخترانه ای را که به وسيله آن 

ئی دم دست « فمنيست ها»و حتی « دموکرات ها»بود، می بستند، 

 «سنت ها احترام گذاشته شود! به» بودند که ادعا کنند بايد 

سنت »در مصر اخوان المسلمين از اين پس مورد حمايت جريان 

سلفی ها است که آنان را نيز دولت های خليج [فارس] « گرای

سخاوتمندانه تامين مالی ميکنند. سلفی ها )وهابی های خرافه 

پرست، که تحمل هيچ گونه تفسير ديگری از اسالم غير از عقايد 

ندارند( به هيچ روی افراطی گری خود را انکار يا پنهان خود را 

نمی کنند و در پشت صحنه تعرض سازمان يافته و منظم قتل و 

ترور قبطی ها هستند، عملياتی که تصور انجام آن بدون حمايت 

تلويحی )و گاهی اوقات از اين هم فراتر يعنی مشارکت در جرم ( 

ه طور گسترده ای در دستگاه دولت و بويژه سيستم قضائی که ب

اختيار اخوان المسلمين قرار گرفته، دشوار است. اين تقسيم کار 

عجيب و غريب، به اخوان المسلمين امکان می دهد که با چهره ی 

ميانه رو ظاهر شود، و اين همان چيزی است که واشنگتن وانمود 

می کند آنرا باور کرده است. با اين حال برخوردهای خشونت 

طن جريان های مذهبی اسالمی مصر، در چشم انداز آميزی در ب

آينده آنها وجود دارد. دليل اين امر اين واقعيت است که اسالم 

تاريخی مصر که در اين کشور سلطه و رواج دارد عمدتا اسالم 

است که انجمن های آن در حال حاضر در برگيرنده ی « صوفيانه»

فيانه اسالمی است ميليون نفر از پيروان آن هستند. اسالم صو 11

باز و شکيبا، که بيشتر به اعتقادات فردی تاکيد دارد تا بر مراسم و 

باندازه تعداد افراد برای رسيدن به خدا » مناسک ) آنان می گويند 

قدرتهای دولتی هميشه عميقا به صوفی گری « (. راه وجود دارد 

 نيز مظنون بوده اند و اگر چه چماق و هويج هر دو را بکار می

برده اند همواره مراقب بوده اند که عليه آنان وارد جنگ نشوند. 

اسالم وهابی کشورهای خليج در قطب مقابل صوفی گری قرار 

داد. اين اسالم، کهنه و آيين پرست است، و همه را يک شکل و 

مانند خود ميخواهد و دشمن اعالم شده هرگونه تفسيری است که 

نان باشد، دشمن هرگونه روحيه غير از تکرار متون انتخابی خود آ

انتقادی است و آن را به شيطان نسبت ميدهد. اسالم وهابی خود را 

در حال جنگ با صوفيگری ميداند و ضمن حسابی که برای اين 

منظور روی حمايت قدرتهای حاکم ميکند، در صدد از ميان بردن 

صوفيگری است. در مقابل، صوفی های امروزی مانند الئيک ها 

يا حتی اصال الئيک اند. آنان خواهان جدائی دين از سياست  هستند

اند ) يعنی جدائی قدرت دولت از قدرت مقامات مذهبی االزهر که 

از سوی دولت برسميت شناخته می شود( . صوفی ها هم پيمانان 

جنبش دموکراتيک هستند. وارد کردن اسالم وهابی به مصر، در 

ا شروع شد و بوسيله به وسيله رشيد رض 1129سال های دهه 

ادامه يافت. اما اين تنها پس از جنگ  1129اخوان المسلمين پس از 

جهانی دوم بود که توان واقعی اش را بدست آورد، يعنی زمانی که 

ی اياالت متحده با  که در ستيزه –رانت های نفتی دولت های خليج 

بعنوان  1199موج مبارزات رهائی بخش ملی مردمی سالهای دهه 

امکان چند  –پيمان مورد حمايت ايالت متحده قرار گرفته بودند  هم

 برابر شدن منابع مالی آن را فراهم ساخت.

  ۲ -بهار عربی 

با انحطاط سرمايه  -«خزان سرمايه داری»اکنون اين بهارها با • 

تقارن  -داری انحصارات جهانی شده، مالی شده و عموميت يافته

نند جنبش های قرن پيش، حرکت يافته است. اين جنبش ها هم ما

خود را با به چنگ آوردن دوباره استقالل خلق ها و کشورهای 

پيرامونی نظام آغاز ميکنند و مجدداً ابتکار عمل در تغيير جهان را 

 به دست ميگيرند ...

*** 
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 استراتژِی ایالت متحده : الگوی پاکستانی

تا  1199سه قدرتی که در تمام طول مدت پسرفت جنبش )يعنی از 

( بر صحنه خاورميانه مسلط بودند، عبارتند از اياالت متحده 2911

سرکرده آن نظام، عربستان سعودی و اسرائيل. سه هم پيمان خيلی 

نزديک که هر سه گرفتار وحشت مشترک از پيدايش يک مصر 

دموکراتيک بودند. زيرا يک چنين مصری فقط ميتوانست ضد 

اشد، از ليبراليسم جهانی شده فاصله امپريالست و طرفدار رفاه مردم ب

ميگرفت، عربستان سعودی و کشورهای خليج را از اعتبار می 

انداخت، همبستگی خلقهای عرب را احيا و آنها را دوباره بيدار 

ميکرد و اسرائيل را وادار ميکرد دولت فلسطين را به رسميت 

 بشناسد.

سنگ بنا  مصر، در استراتژی اياالت متحده برای کنترل جهان يک

است. هدف منحصر به فرد واشنگتن و هم پيمانان او، اسرائيل و 

عربستان سعودی، سقط جنين جنبش دموکراتيک مصر است، و به 

را تحت رهبری « رژيم اسالمی»اين منظور آنان ميخواهند يک 

اخوان المسلمين به مصر تحميل کنند که برای آنان تنها راه دائمی 

اوباما تنها « سخنرانی های دموکراتيک»کردن انقياد مصر است. 

برای فريب يک افکارعمومی ساده لوح و در درجه اول افکار 

 عمومی اياالت متحده و اروپا ايراد ميشوند.

درباره الگوی ترکيه بسيار گفتگو ميشود برای اينکه حکومتی از 

که تغيير مسلک داده و هوادار )»سوی اخوان المسليمن را 

توجيه کنند و به آن مشروعيت بخشند. اما «( دموکراسی شده است!

اين هم فقط خاکی است که به چشم مخاطبان می پاشند. زيرا ارتش 

ترکيه که هميشه در پشت صحنه حاضر است، اگر چه يقينا غير 

دموکراتيک و عالوه بر آن، هم پيمان وفادار ناتو است، اما هم چنان 

ه باقی مانده است. در ترکي« سکوالريزم»به عنوان تضمين کننده 

طرح واشنگتن که هيالری کلينتون ، اوباما و اطاق های فکری که 

در خدمت آنها هستند آنرا به طور آشکار و علنی بيان کردند، از 

در پشت « اسالمی»الگوی پاکستان الهام گرفته است: يک ارتش 

که بوسيله يک يا چند حزب « غير نظامی»صحنه، و يک دولت 

 کشور را اداره ميکند.« شده انتخاب»اسالمی 

مصر « اسالمی»بديهی است در اين فرض، تسليم و اطاعت حکومت 

از موارد اساسی )دائمی کردن ليبراليسم اقتصادی و باصطالح 

که به اسرائيل اجازه ميدهد سياست « قراردادهای صلحی»خودشان 

گسترش سرزمينی خود را ادامه دهد( تالفی خواهد شد و بعنوان 

بران عوام فريبانه، اين حکومت اجازه خواهد داشت اجرای نوعی ج

و ترور « اسالمی کردن دولت و سياست»طرح های خود در زمينه 

قبطی ها را ادامه دهد! آنچه واشنگتن برای مصر طراحی کرده است 

يک چنين دموکراسی باشکوهی است. بديهی است عربستان سعودی 

بع )مالی( خود پشتيبانی از اجرا و انجام اين طرح با همه ی منا

ميکند. زيرا رياض خيلی خوب ميداند که سرکردگی منطقه ای اش 

)در جهان عرب و مسلمان( مستلزم اين است که مصر وزن و 

اسالمی »اعتباری نداشته باشد. و وسيله و راه رسيدن به اين هدف 

در مصر است؛ يعنی در واقعيت و عمل، « کردن دولت و سياست

ا الگوی وهابی ها با همه نتايج و آثار آن از جمله اسالمی کردن ب

برنامه های انحرافی تعصب آميز و خرافی آنان برای قبطی ها و 

 انکار حقوق برابر برای زنان.

آيا اين نوع اسالمی کردن ممکن است؟ شايد، اما به قيمت خشونت 

های افراطی و شديد. ميدان جنگ، اصل دوم قانون اساسی رژيم 

شريعت منشا قانون »است. اين اصل که تصريح ميکند  سرنگون شده

در تاريخ سياسی مصر يک بدعت است. زيرا نه در قانون « است

و نه در قانون اساسی رژيم ناصر تصور چنين  1112اساسی سال 

چيزی هم وجود نداشت. اين سادات بود که اين اصل را با حمايت 

و رياض «( ذارد!بايد به سنت ها احترام گ)» سه جانبه واشنگتن 

کشور اسراييل يک )»و اورشليم «( قانون اساسی ما قرآن است)» 

 در قانون اساسی خود گنجاند.«( کشور يهودی است

پروژه اخوان المسلمين، همان گونه که الحاقيه آنان به اصل دوم 

قانون اساسی سادات/مبارک هم نشان ميدهد، همچنان مثل گذشته 

ئوکراتيک است. عالوه بر اين، تازه تاسيس و استقرار يک دولت ت

ترين برنامه اين سازمان هم اين ديدگاه قرون وسطايی را با پيشنهاد 

که اختيار داشته باشد با بررسی هر « شورای علما»تشکيل يک 

گونه قانون پيشنهادی از انطباق آن با مقررات شريعت اطمينان 

انون اساسی، حاصل کند، تاييد و تقويت ميکند. اين شورای مذهبی ق

« قدرت انتخابی»شبيه آن شورايی است که در ايران باالتر از 

است و بر آن نظارت ميکند. اين رژيم مبتنی بر يک ابر حزب 

مذهبی واحد است و در آن کليه احزاب هوادار سکوالريزم غير 

قانونی ميشوند. و به اين ترتيب هواداران اين احزاب مانند غير 

ز زندگی سياسی کنار گذارده ميشوند، مسلمانان )قبطی ها( ا

عليرغم تمام اين ها مقامات رسمی واشنگتن و اروپا چنان بحث 

ميکنند که گويا اعالميه فرصت طلبانه و کاذبانه اخير اخوان 

المسلمين را مبنی بر اينکه طرح تئوکراتيک خود را کنار ميگذارند 

شند!( )بدون اينکه هيچ تغييری در برنامه رسمی خود داده با

نميتوانند چيزی به زبان « سيا»ميتوان جدی گرفت. آيا متخصصين 

عربی بخوانند؟ نتيجه گيری چنان روشن است که هيچگونه طفره 

ای از آن نميتوان رفت: واشنگتن ترجيح ميدهد اخوان المسلمين به 

قدرت برسند، که ماندن مصر را در قبضه قدرت اياالت متحده و 

ليبرالی برای آنها تضمين ميکند؛ تا اينکه در دامن جهانی سازی نو

دموکرات ها به قدرت برسند که به احتمال زياد جايگاه فرودست 

مصر را به چالش خواهد کشيد. حزب آزادی و عدالت هم که 

اخيرا، آشکارا به تقليد از الگوی ترکيه تاسيس شده است، چيزی 

ی ها هم جز آلت دست اخوان المسلمين نيست. اعالم کرده اند قبط

در اين حزب به عضويت پذيرفته خواهند شد )!( که معنايش اين 

در حيات سياسی کشور « مشارکت»است که اگر قبطی ها حق 

خود را ميخواهند، بايد دولت تئوکراتيک اسالمی را که در برنامه 

اخوان المسليمن گنجانده شده است، بپذيرند. اخوان المسلمين که 

، «سنديکاها»است در حال راه انداختن حالت تهاجمی بخود گرفته 

با « فهرستی طوالنی از احزاب سياسی»و « سازمانهای دهقانی»

نامهای گوناگون است که تنها هدف همه آنها تفرقه انداختن در 

جبهه های واحد کارگری و دهقانی و دموکراتيکی است که در حال 

 ساخته شدن اند، و البته بسود بلوک ضد انقالبی.

ش دموکراتيک مصر قادر خواهد بود در آينده اصل مورد آيا جنب

بحث را از قانون اساسی جديد حذف کند؟ به اين سوال تنها در 

صورتی ميتوانيم پاسخ دهيم که به عقب برگرديم و منازعات 

سياسی ايدئولوژيک و فرهنگی را که در طول تاريخ مصر جديد 

 جريان داشته است، بررسی کنيم.

ديد که دوره های پيشرفت و اعتالی جنبش با تنوع در واقع ميتوان 

عقايد و نظراتی که به طور باز و آشکار ابراز و بيان ميشده و 

مذهب را )که هميشه در جامعه حضور دارد( در پسزمينه رها 

 ميکرده، مشخص ميشود.

وضع طی دو سوم نخست سده نوزدهم )يعنی از محمد علی تا خديو 

ات و بحث های تجددطلبانه )بيشتر اسماعيل( چنين بود. موضوع
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در قالب يک استبداد روشنگرانه تا دموکراتيک( در اين دوره ها 

هم وضع بر  1199تا سال  1129بر صحنه غالب بود. از سال 

« بورژوا دموکرات ها»همين منوال بود. برخورد ديدگاه ها بين 

که بطور گسترده ای پيش صحنه را در اشغال « کمونيست ها»و 

داشتند تا پيدايش ناصريسم، باز و آزاد است. ناصر اين خود 

مباحثات را قطع و خاموش کرد و يک گفتمان پوپوليستی، پان 

را جايگزين آن کرد. « تجدد خواه»عربی، گرچه در عين حال 

تضادهای اين نظام راه را برای بازگشت اسالم سياسی باز کرد. 

که به عکس اين در مراحل پسرفت و انحطاط جنبش هم می بينيم 

گونه تنوع عقايد محو ميشود و جا را برای پيروی از عقايد و 

آداب قرون وسطايی که به عنوان تفکر اسالمی ارائه ميشود باز 

ميکند، عقايد و آدابی که حق انحصاری گفتمانی که قدرت آن را 

مجاز شناخته است را من غير حق به خود اختصاص داده اند. از 

تانيائی ها به طرق مختلف اين مسير انحرافی بري 1129تا  1779

را از جمله با تبعيد همه متفکرين و کنشگران تجددخواه مصری 

که از زمان محمد علی پاشا به بعد تربيت شده بودند )عمدتا به 

( ايجاد کردند. اما اين را نيز مالحظه می کنيم که 1نوبی

می آيد هم  که در مقابل اشغالگری بريتانيا بوجود« اپوزيسيونی»

خود را در صف اين نگرش قرون وسطايی قرار ميدهد. نهضت 

آغاز و بوسيله محمد عبده پيگيری شد، بخشی  2که بوسيله افغانی

از اين مسير انحرافی است که با آن توهمات واهی و فريب آميز 

عثمانی هايی پيوند داشت که حزب ناسيونالسيت جديد مصطفی 

ن بودند. نبايد تعجبی داشته باشد اگر کمال و محمد فريد نماينده آ

در حوالی پايان آن دوران اين مسير انحرافی به نوشته های 

ماورا ارتجاعی رشيد رضا منجر شود که بعداً حسن البنا 

بنيانگزار اخوان المسلمين آنرا ميگيرد و مورد استفاده قرار 

 ميدهد.

ال همين وضع دوباره در دوره ی پسرفت و انحطاط جنبش بين س

هم تکرار شد. گفتمان رسمی قدرت )سادات  2919تا  1199های 

و مبارک( که کامالً اسالمگرا بود، )همانطور که وارد کردن 

شريعت در قانون اساسی و واگذاری اختيارات اساسی به اخوان 

المسلمين از سوی آنها اين موضوع را ثابت ميکند.( در عين حال 

وان تنها اپوزيسيون قابل گفتمان يک اپوزيسيون ساختگی، بعن

تحمل بود، گفتمانی که در مساجد وعظ ميشد. بخاطر همين وضع 

افکار »ممکن است تصور شود که اصل دوم قانون اساسی در 

)يا آنطور که در بين امريکايی ها مصطلح است، در « عمومی

ميان مردم کوچه و خيابان( ريشه های محکمی دارد. آثار 

مردم را که طی دوره های پسرفت و  ويرانگر غير سياسی کردن

انحطاط جنبش بطور نظام يافته و روش مند به جامعه تحميل 

ميشود، نبايد دست کم گرفت. باال رفتن دوباره از شيبی که 

براحتی از آن به پايين لغزيده ای، هرگز آسان نيست. اما اين کار 

غير ممکن هم نيست. مجادالت جاری در مصر تصريحاً يا 

)يعنی عمالً اسالمی( « فرهنگی»بر مسئله و بعد ادعائی  تلويحاً 

اين چالش متمرکز است. و عالئمی وجود دارند که جهت گيری 

مثبتی را نشان می دهند: اين جنبش بحث آزاد را اجتناب ناپذير 

ساخته است. تنها چند هفته وقت کافی بود تا شعار اخوان 

ظاهرات و از همه ی ت« اسالم راه حل ما است»المسلمين 

تجمعات ناپديد شود، و تنها خواسته های مشخصی راجع به 

تغييرات عينی و ملموس در جامعه )آزادی بيان عقايد و تشکيل 

سنديکاها و احزاب سياسی و ديگر سازمان های اجتماعی، 

بهسازی دستمزدها و حقوق کار، دسترسی به زمين، مدرسه و 

لی کردن واحد های بهداشت، رّد خصوصی سازی ها و در خواست م

اقتصادی و غيره( در صحنه بماند. يک نشانه ديگر که گمراه کننده 

نيست: در انتخابات سازمان دانشجويان، جايی که پنج سال پيش )يعنی 

زمانی که گفتمان اخوان المسلمين تنها شکل مجاز اپوزيسيون ادعائی 

% بدست 79بود، نامزدهای اين جماعت در آن يک اکثريت قاطع 

% از 29ورده بودند.( اين بار در انتخابات ماه آوريل، سهم آنان به آ

آراء کاهش يافت. با اين حال طرف ديگر هم بنوبه ی خود ميداند 

واکنش نشان داده و آنرا دفع کند. « خطر دموکراسی»چگونه در برابر 

تغييرات جزئی و بی اهميت در قانون اساسی مبارک )که هنوز معتبر 

است( و از طرف کميته ای منحصراً متشکل از اسالم  و در حال اجرا

گرايان برگزيده ی فرماندهی عالی ارتش پيشنهاد و در يک رفراندوم 

شتابزده در ماه آوريل تصويب شده است، طبعاً اصل دوم قانون اساسی 

% رأی منفی و اکثريت 21رژيم گذشته را دست نزده است. )رسماً با 

اباتی و شانتاژ سنگين و گسترده ای که رأی مثبت از طريق تقلب انتخ

بوسيله ی مساجد صورت گرفت و طی آن اهالی را در محظور قرار 

ميدادند و از آنها در قالب حق السکوت رأی می گرفتند.( انتخابات 

رياست جمهوری و مجلس مقننه که در چهارچوب اين قانون اساسی 

جام شود. ان 2911صورت ميگيرد قرار است در سپتامبر و اکتبر 

طوالنی تر « گذار دموکراتيک»جنبش دموکراتيک برای يک دوره 

مبارزه ميکند که طی آن اين امکان وجود داشته باشد که گفتمان اين 

جنبش عمالً به آن اليه های وسيع مسلمان طبقات پايين تر برسد که 

رويداد های جاری آنها را بالتکليف و سر در گم ساخته و هنوز از 

ها سر در نمی آورند. اما اوباما به محض اين که خيزش چگونگی آن

مردمی آغاز شد، تصميم خود راگرفت: يک گذار کوتاه مدت تنظيم شده 

و دستوری )يعنی بدون هيچگونه تهديدی نسبت به دستگاه حاکمه( و 

انتخاباتی که منجر به پيروزی اسالم گرايان شود. همانطور که همه 

ر هم مثل هر جای ديگری در جهان، در مص« انتخابات»ميدانند، 

بهترين راه برقراری دموکراسی نيست، بلکه غالباً بهترين راه برای 

 تعيين يک حد نهايی برای پيشروی های دموکراتيک است.

رژيم »گفتمان مسلط «. فساد مالی»و سرنجام، چند کلمه پيرامون 

تعقيب  بر محکوميت فساد مالی، همراه با تهديداتی دائر بر« انتقالی

قضائی آن، تأکيد ميکند )مبارک، همسر او و برخی ديگر از 

اطرافيانش بازداشت شده اند، اما بايد صبر کنيم و ببينيم در عمل به چه 

نتيجه ای منجر خواهد شد(. البته از اين گفتمان، بويژه از طرف 

اکثريت ساده لوح افکار عمومی استقبال ميشود. اما آنان از تجزيه و 

يشه ای و عميق اين پديده خودداری ميکنند و نمی خواهند مردم تحليل ر

)که در مواعظ اخالقی امريکائی، يک انحراف « فساد مالی»بفهمند که 

اخالقی فردی معرفی ميشود( يک جزء ذاتی و ضروری شکل گيری 

بورژوازی است. و اين امر منحصر به مصر و بطور کلی کشور های 

زی کمپرادور بخواهد در آنجا شکل جنوب نيست که اگر يک بورژوا

بگيرد، تنها راه برای تحقق اين امر، يکی شدن با دستگاه قدرت و 

دولت است. من تأکيد ميکنم که در مرحله ی سرمايه داری انحصاری 

تعميم يافته، فساد مالی بصورت يکی از اجزاء طبيعی و ذاتی تشکيل 

رانت جوئی دهنده ی روند بازتوليد انباشت آن در آمده است: 

انحصارات مستلزم اين است که دولت شريک جرم فعال آنان باشد. 

دست های »اعالم ميکند «( ويروس ليبرال)»گفتمان ايدئولوژيک آن 

دولت در خدمت »در حالی که عمل آن « دولت از اقتصاد کوتاه

 است.« انحصارات

 منطقه ی توفان ها

ه سرمايه داری )واقعا ً مائو اشتباه نميکرد هنگامی که تأکيد ميورزيد ک
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موجود، يعنی بنا به سرشت خود، امپرياليستی( چيزی ندارد که به 

خلق های سه قاره بدهد )يعنی به کشورهای پيرامونی که آسيا، افريقا 

درصد  71که « اقليتی»اين  -و امريکای التين را شامل ميشوند

نطقه م»جمعيت کره ی خاک را تشکيل ميدهند!(، و بنا بر اين جنوب 

را تشکيل ميدهد، يعنی منطقه ی شورش های پی در پی « ی توفان ها

ای را که بطور بالقوه )اما فقط بطور بالقوه( آبستن پيشروی های 

انقالبی در جهت عبور دادن جامعه از سرمايه داری و اعتالی آن به 

 سوی سوسياليسم هستند.

ورد، يک در فهرست اين واقعيت قرار می گيرد. اين م« بهار عرب»

مورد از شورش های اجتماعی است که حامل امکان بالقوه ی تبلور 

جايگزينه های عينی و مشخصی است که در بلند مدت ميتوان آنها را 

در يک چشم انداز سوسياليستی قرار داد. به همين دليل است که نظام 

سرمايه داری، سرمايه ی انحصاراتی که در مقياس جهانی مسلّط اند، 

ند رشد و تکامل اين جنبش ها را تحمل کند. سرمايه ی نمی توا

انحصاری کليه ی طرق و وسائل ممکن را، از فشارهای اقتصادی و 

مالی گرفته تا تهديدات نظامی، برای بی ثباتی بسيج خواهد کرد. بر 

حسب اوضاع و احوال، هم از گزينه های قالبی فاشيستی يا شبه 

وری های نظامی به اين کشورها فاشيستی و هم از تحميل شدن ديکتات

پشتيبانی خواهد کرد. کلمه ای از آنچه اوباما ميگويد را نبايد باور 

کرد. اوباما همان بوش است با زبانی ديگر. يک فريب دائمی در 

زبان همه ی رهبران مثلث امپرياليستی )اياالت متحده، اروپای غربی 

 و ژاپن( تعبيه شده است.

اله هريک از جنبش های جاری در دنيای من قصد ندارم در اين مق

عرب )تونس، ليبی، سوريه، يمن و غيره( را چندان با تفصيل 

بررسی کنم. زيرا اجزاء تشکيل دهنده جنبش در هريک از اين 

کشورها با کشورهای ديگر تفاوت دارند، درست همانطور که شکل 

های  های ادغام آنها در جهانی سازی امپرياليستی و ساختارهای رژيم

 مستقر در اين کشورها با هم تفاوت دارند.

شورش تونس شليک آغاز حرکت بود و بطور يقين مصری ها را 

قويا ً تحت تأثير قرار داد و آنها را تشجيع کرد. از طرف ديگر جنبش 

تونس يک مزيت مشخص داشت. اسالمگرايانی که از تبعيد خود از 

نيمه سکوالريزمی را که به انگلستان برگشته اند مطمئنا ً نمی توانند 

وسيله ی بورقبيه ايجاد شد زير سوال ببرند. اما در همين حال به نظر 

نمی رسد جنبش تونس بتواند الگوی توسعه ی برون گرائی را هم، که 

ذاتا ً با جهانی سازی ليبرالی سرمايه داری همراه است، به چالش 

 بکشد.

فی( و نيروهائی که با ليبی، نه تونس است، نه مصر. گروه حاکم )قذا

آن می جنگند به هيچ وجه شبيه همتايان تونسی يا مصری خود نيستند. 

قذافی هرگز چيزی بيش از يک دلقک نبوده است که تهی بودن 

او نمايان است. او که در يک جامعه ی « کتاب سبز»فکرش در 

هنوز کهن عمل ميکرد، ميتوانست راحت به خود اجازه دهد که 

ايراد « ناسيوناليستی و سوسياليستی»ی های پی در پی امروز سخنران

و روز بعد از  -که چندان ربطی هم به واقعيت نداشت-کند 

اين کار « خوشايند غربی ها!»جانبداری کند. او برای « ليبراليسم»

را ميکرد. گوئی انتخاب ليبراليسم هيچگونه تأثيری در جامعه بجا 

گذاشت و به شکل خيلی معمولی  نمی گذارد، اّما چنين تأثيری را بجا

و مبتذلی، دشواريها و شرايط زندگی اکثريت مردم را خراب تر کرد. 

آنگاه اين دشواری ها شرايط را برای انفجاری فراهم کرد که همه از 

آن اطالع دارند و اسالم سياسی اين کشور و ناحيه گرايان 

. زيرا خودمختاری طلب گوناگون فورا ً از آن بهره برداری کردند

ليبی در گذشته هم هيچگاه واقعا ً به صورت يک ملت واحد وجود 

نداشته است. ليبی يک منطقه ی جغرافيائی است که مغرب و 

مشرق عربی را از يکديگر جدا می کند. مرز ميان اين دو دقيقا ً از 

وسط ليبی می گذرد. سيرنائيکا از لحاظ تاريخی يونانی و هلنی 

ما تريپوليتانيا رمی بود و مغربين شد. بنا بود، سپس مشرقين شد. ا

به اين واقعيت در اين کشور هميشه پايگاهی برای ناحيه گرائی 

)رژينوناليسم( وجود داشته و اين پديده هميشه در ليبی قوی بوده 

است. هيچ کس واقعا ً نميداند اعضای شورای انتقالی ملی بنغازی 

موکرات هائی هم چه کسانی هستند، ممکن است در ميان آنان د

 -و از بدترين نوع آنان -وجود داشته باشند، اما يقيناً  اسالم گرايان

 و ناحيه گرايان در اين شورا حضور دارند.

از همان آغاز در ليبی شکل يک شورش مسلحانه را به « جنبش»

خود گرفت که با ارتش می جنگيد، نه يک موج تظاهرات مدنی 

انه برای نجات خود فورا از را. از طرف ديگر اين شورش مسلح

ناتو دعوت به مداخله کرد. به اين ترتيب فرصت برای مداخلهی 

نظامی قدرتهای امپرياليستی به آنان پيشکش شد. به طور يقين 

است و « حمايت از غير نظاميان»هدفی که آنان تعقيب می کنند نه 

آنان کنترل بر ميدانهای نفتی و به دست آوردن «. دموکراسی»نه 

ک پايگاه نظامی بزرگ را در اين کشور ميخواهند. البته از ي

پناه برد، شرکت های نفتی « ليبراليسم»زمانی که قذافی به آغوش 

غربی بر نفت ليبی تسلط پيدا کرده بودند. اّما با وجود قذافی هرگز 

کسی نمی توانست از هيچ چيز مطمئن باشد. از کجا معلوم بود که 

ندهد و فردا چينی ها يا هندی ها را وارد او ناگهان تغيير عقيده 

بازی خود نکند؟ اّما مسئله ی ديگری وجود دارد که حادتر و مهم 

قذافی از بريتانيائی ها و امريکائی ها خواست  1191تر است. در 

پايگاه هائی را که آنان از فردای جنگ جهانی دوم در اين کشور 

اياالت متحده برای  در اختيار داشتند تخليه و ترک کنند. امروز،

انتقال افريکوم )فرماندهی نظامی اياالت متحده برای افريقا که 

بخش مهمی از آرايش الزم برای سلطه ی نظامی اين کشور بر 

جهان است، اّما تاکنون ناگزير بوده اند آنرا در اشتوتگارت مستقر 

ن ی افريقا از قبول اي¬کنند!( به محلی در افريقا نياز دارد. اتحاديه

خواسته سر باز ميزند و تاکنون هيچ کشور افريقائی جرأت نکرده 

است چنين کاری بکند. يک پيشخدمت مطيع که در تريپولی )يا در 

ی خواسته های  بنغازی( مستقر شود، بدون شک ميتواند همه

 واشنگتن و هم پيمانان فرودست آن در ناتو را اجابت کند.

تاکنون برنامه های خود ی شورش در سوريه  اجزاء تشکيل دهنده

را اعالم نکرده اند. بی شک، گرايش به راست رژيم بعثی که مشی 

سياسی خود را تغيير داده و به ليبراليسم نو پيوسته و به تنهايی در 

برابر اشغال جوالن از طرف اسرائيل موضع غيرفعال گرفته 

را هم « سی.آی.ا»ی  است، منشأ انفجار مردمی است. اما مداخله

يد ناديده گرفت: از گروه هايی صحبت ميکنند که از اردن، از نبا

مناطق مرزی همجوار آن کشور با سوريه به ديره نفوذ کرده اند. 

بعيد نيست بسيج اخوان المسلمين که در پس شورش های چند سال 

ی واشنگتن باشد که  قبل حما و حمس بوده اند، بخشی از توطئه

ان که برای حمايت از حزب هللا درصدد است به اتحاد سوريه و اير

 در لبنان و حماس در غزه اهميت اساسی دارد، پايان دهد.

در يمن، وحدت اين بر شکست نيروهای ترقی خواهی بنا شد که 

بر کشور مستقل يمن جنوبی حکومت ميکردند. آيا جنبش يمن 

موجب تجديد حيات آن نيروها خواهد شد؟ عدم اطمينانی که در اين 

دارد، دليل ترديدهای واشنگتن و دولت های عرب  زمينه وجود

 خليج [فارس] است.
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ی ارتش عربستان سعودی و کشتار ه در بحرين، شورش با مداخل

مردم در نطفه خفه شد. بدون اين که در رسانه های مسلط )از جمله 

الجزيره( چيز چندانی در مورد آن بگويند. اينجا هم مثل هميشه 

 ه است.معيار دوگانه در کار بود

اگرچه اين بهار عرب فقط يکی از نمودهای آن و « شورش اعراب»

تازه ترين آنها است، تنها مورد و مثالی نيست که بی ثباتی ذاتی اين 

 را نشان ميدهد.« منطقه طوفان ها»

، اگر آن ها را چنين بناميم، برخی «انقالب ها»يک موج نخستين از 

ندونزی( و آفريقا )مالی( که به ديکتاتوری ها را در آسيا )فيليپين و ا

ی امپرياليسم و بلوک های ارتجاع بومی در اين کشورها  وسيله

مستقر شده بودند، جاروب و از صحنه خارج کرد. اما اياالت متحده 

و اروپا توانستند در اين کشورها پويائی و پتانسيل آن جنبش های 

اضات که در مواردی از لحاظ امواج عظيمی از اعتر -مردمی را

در نطفه  -مردمی که برانگيخته بودند، جنبش های عظيمی بودند

خفه کنند. اياالت متحده و اروپا ميخواهند در جهان عرب هم آنچه در 

همه چيز را »مالی، اندونزی و فيليپين روی داد تکرار کنند، يعنی 

در آن کشورها پس «. تغيير دهند برای آن که هيچ چيز تغيير نکند!

بش های مردمی از شر ديکتاتورهايشان خالص شدند، از آن که جن

قدرت های امپرياليستی با روی کار آوردن حکومت هايی که با 

ليبراليسم نو و منافع سياست خارجی آنان هماهنگ هستند، برای 

حفظ منافع اساسی خود اقدام کردند. قابل توجه است که در 

سی را برای کشورهای مسلمان )مالی و اندونزی( آنان اسالم سيا

 رسيدن به اين هدف بسيج کردند.

اما به عکس، موج جنبش های رهايی بخشی که آمريکای جنوبی را 

درنورديد امکان پيشرفت هايی واقعی را در سه جهت فراهم کرد. 

دموکراتيزه کردن دولت و جامعه؛ اتخاذ مواضع ضد امپرياليستی و 

خواهانه و  ورود اين کشورها به مسير اصالحات اجتماعی ترقی

 حرکت در اين مسير.

جهان سوم را « شورش های دموکراتيک»گفتمان رسانه های مسلط 

با شورش هايی مقايسه ميکنند که پس از فروريختن ديوار برلين به 

ی  اروپای شرقی پايان داد، اين چيزی جز يک خدعه« سوسياليسم»

 ساده و خالص نيست، زيرا داليل شورش های مورد بحث هر چه که

بود )و قابل درک هم بود(، آن شورش ها در چشم انداز الحاق آن 

ی اول به  منطقه به قدرت های امپرياليستی اروپای غربی )در وهله

 ی همين قدرت ها قرار ميگرفت. سود آلمان( و به وسيله

در واقع کشورهای اروپای شرقی که جايگاه آنان، از آن زمان به 

اروپای توسعه « رهای پيرامونیکشو»بعد، تا حد جايگاه يکی از 

ی شورش های  ی سرمايه داری تنزل يافت، تازه در آستانه يافته

اصيل و واقعی خود هستند که در آينده آنها را تجربه خواهند کرد. 

ی اين شورش ها از هم اکنون، به ويژه در  نشانه های هشدار دهنده

 يوگسالوی سابق، قابل رويت است.

آبستن پيشرفت های انقالبی هستند، تقريباً در شورش هايی که بالقوه 

همه جا و به ويژه در آن سه قاره ای که امروز هم مانند گذشته، بلکه 

ی توفان باقی مانده اند،  بيش از هر زمان ديگر، به صورت منطقه

قابل پيش بينی است؛ و اين واقعيت بر سر تا پای آن گفتمان مشمئز 

و ثبات و صلح و پيشرفت حاصل « سرمايه داری ابدی»کننده ای که 

 از آن را تبليغ ميکند، داغ باطل زده است.

اّما اين شورش ها برای اينکه به پيشرفت های انقالبی تبديل شوند، 

بايد بر موانع و مشکالت بسياری غلبه کنند: از يک طرف بايد بر 

ی جنبش  ضعف خود جنبش فائق آيند، بين اجزاء تشکيل دهنده

ثبت بوجود آورند، استراتژی های موثر و کارآمدی همگرايی های م

را تحت ضابطه کشيده و به اجرا درآورند؛ ولی از سوی ديگر هم 

بايد مانع مداخالت مثلث امپرياليستی )و از جمله مداخالت نظامی 

ی نظامی اياالت متحده و ناتو در امور  آن( شوند. هرگونه مداخله

و اين بهانه هر قدر خوش کشورهای جنوب، به هر بهانه که باشد 

بايد ممنوع اعالم و از  -«بشردوستانه»مثل مداخالت  -ظاهر باشد

آن جلوگيری شود. امپرياليسم نه پيشرفت اجتماعی را برای اين 

کشورهای تحمل ميکند و نه دموکراسی را. وقتی امپرياليسم نبرد را 

ببرد، پيشخدمت هايی که به قدرت ميگمارد، خود تازه دشمنان 

اروپا تنها ميتوان عميقاً « چپ»موکراسی خواهند بود. برای د

متأسف بود که، حتی در مواردی که ادعای راديکال بودن دارد، 

ديگر نمی فهمد امپرياليسم واقعاً چيست و هر گونه درک و شناختی 

 را در اين زمينه از دست داده است.

بين حقوق »گفتمانی که در حال حاضر مسلط است، خواهان اجرای 

ی است که هرگاه حقوق بنيادی مردمی لگدمال شود، اصوالً «الملل

مداخله را مجاز شمارد. اما شرايط الزم برای آن که پيشرفت در 

« جامعه بين المللی»اين جهت را امکان پذير کند، فراهم نيست. 

وجود خارجی ندارد. اين جامعه در سفير اياالت متحده خالصه 

اروپايی هم به طور اتوماتيک از او ميشود که سفرای کشورهای 

تبعيت ميکنند. آيا بايد فهرست طوالنی اين مداخالت را که بايد به 

آن ها صفتی بدتر از فالکت آور و سياه اطالق کرد، با نتايج جنايت 

 بار آنها )مثالً عراق را( در اينجا ذکر کرد؟

ی کرد دوگانه را يادآور« معيارهای»آيا بايد در اينجا دوباره اصل 

ی اين موارد به کار می رود؟ )بديهی است که انسان به  که در همه

ی فلسطينی ها و پشتيبانی بی قيد و شرط  حقوق لگدمال شده

امپرياليسم از اسرائيلی ها و ديکتاتورهای بيشماری فکر می کند که 

 در آفريقا هنوز هم مورد حمايت هستند.(

 بهار مردم جنوب و خزان سرمایه داری

خلق های عرب، مانند بهاری که اکنون دو دهه است خلق « ربها»

و من مجموع اينها را موج  -های آمريکای التين آنرا تجربه ميکنند

شکل های گوناگونی را به  -دوم بيداری خلق های جنوب می نامم

خود ميگيرد که از انفجاراتی که عليه رژيم های خودکامه صورت 

نوليبرالی را در پيش گرفتند و  رژيم هايی که راه گسترش -ميگيرد

تا  -دقيقاً به همين دليل مورد معارضه مردم خود قرار گرفتند

که نظم بين المللی جاری را به چالش کشيده « کشورهای نوپديدی»

اند، همه را شامل می شود. موج اول اين بيداری در قرن بيستم 

بوجود آمد و تا زمان ضد حمله ای که از سوی سرمايه داری/ 

امپرياليسم نوليبرال عليه آن صورت گرفت، ادامه داشت. به اين 

با انحطاط  -«خزان سرمايه داری»ترتيب، اکنون اين بهارها با 

 -سرمايه داری انحصارات جهانی شده، مالی شده و عموميت يافته

تقارن يافته است. اين جنبش ها هم مانند جنبش های قرن پيش، 

دوباره استقالل خلق ها و حرکت خود را با به چنگ آوردن 

کشورهای پيرامونی نظام آغاز ميکنند و مجدداً ابتکار عمل در 

تغيير جهان را به دست ميگيرند. به اين ترتيب، اين جنبش ها پيش 

از هر چيز جنبش هايی ضدامپرياليستی هستند و بنابراين فقط به 

طور بالقوه ضد سرمايه داری هستند. اگر اين جنبش ها موفق به 

همگرايی با ديگر جنبش های بيداری مجدد، يعنی جنبش کارگران 

کشورهای کانونی امپرياليسم بشوند، ميتوانند يک چشم انداز اصيل 

سوسياليستی را در مقياس تمامی بشريت پيش روی آن بگشايند. اما 

 

 ٣ عصرجديد   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمايه داری هم می تواند راه را بر يک از پيش مقرر شده و محتوم نيست. انحطاط و زوال « ضرورت تاريخی»اين امر به هيچ وجه يک 

گذار طوالنی به سوی سوسيايسم بازکند و هم می تواند بشريت را به مسير توحش عمومی سوق دهد. طرح جاری اياالت متحده برای کنترل 

خود کشورهای کانونی ی نيروهای مسلح اين کشور و هم پيمانان فرودست آن در ناتو، انحطاط دموکراسی در  ی خاک به وسيله نظامی کره

امپرياليستی، و مخالفت با دموکراسی در کشورهای شورشی جنوب از موضع قرون وسطايی گذشته گرايانه )که شکل توهمات نيمه مذهبی 

ی اسالم سياسی، هندوييسم سياسی و بوديسم سياسی ترويج می شود( همگی در جهت  ای را به خود ميگيرند که به وسيله« بنيادگرايانه»

ی هراس انگيز )توحش عمومی( عمل ميکند. از اين رو، در زمان حاضر مبارزه در راه دموکراتيزه کردن سکوالر جامعه برای  ان نتيجههم

 چشم انداز رهايی مردمی، برای مقابله با چشم انداز توحش عمومی دارای اهميت اساسی است.

 "پایان"

 که بخشی از مصر زير سلطه انگليسی ها بود (ناحيه ای در آفريقا در نيمه شمالی سودان فعلی )  -

 .سيد جمال الدين اسدآبادی در کشورهای عربی موسوم به افغانی است -2

را براه اندختند. در آن هنگام بود که تطبيق سياست نيوليبراليزم 

 مستحکم تر گرديد. 1119و  1179شروع به حرکت کرد و در دهه 

سياست نيوليبراليزم که از طريق از ميان برداشتن ساختار های 

تاءمينات اجتماعی و تضعيف نيروی کارگران و مردم عادی آغاز 

کار کرد با وجود آنکه در اوايل نتايج خوبی برای نخبگان جامعه ب

در قبال داشت ولی بعد از گذشت چند سال ثا بت گرديد که آنهم در 

 طويل المد ت نتايج خوبی برای ثروتمندان در قبال نخواهد داشت.

شهر نيويارک دچار بحران مالی گرديد و بشد ت  1191در سالهای 

تصميم گرفتند تا با بکار برد پاليسی جديد بدهکار شد . با نک ها 

اقتصادی)نيوليبراليزم( بدهکاری دولت نيويارک را تضمين کنند که 

اينکار در حقيقت بکار برد عملی سياست نيوليبراليزم بود که مورد 

 آزمايش قرار ميگرفت  ونام

کودتای مالی بخود گرفت با بدست گرفتن بودجه مالی شهر داری 

 انکها انجام شد.نيويارک توسط ب

بانکها تصميم گرفتند بودجه شهرداری را طوری تقسيم نما يند که 

اوالً حقوق دارنده گان اوراق قرضه را بپردازندو بافيمانده را به 

بودجه شهرداری واگذار شوند. در نتيجه شمار زيادی از کارگران 

بيکار شدند و مخارج شهر داری تقليل يافت . مدارس ، مًوسسات 

ت عامه ، بيمارستان ها و تاءمينات اجتماعی را تقليل دادند . خدما

همچنان بانکها بسياری از مًوسسات تحصيلی ، بيمارستان ها و 

يکمقدار موارد تاءمينا ت اجتماعی را که قبالً مجانی بود اجرتی 

اين نحؤ بر خورد بانکها با شهر داری نيويارک آنرا  ساختند.

 منضبط و تابع بانکها ساخت.

 

 ٣ عصرجديد   

 
 

آزادی  نظريه پردازان نيوليبراليزم را عقيده بر اينست که رهايی و

فردی اوج تمدن ميباشدو ادامه ميدهندکه زير بنای حقوق فردی را 

حقوق مستحکم مالکيت شخصی ، بازار آزاد و تجارت آزاد تشکيل 

ميدهد. لذا انسان باييست از قدرتش برای حفاظت از مالکيت 

 خصوصی و نهاد بازار استفاده کرد.

وران جان الک و با آنکه افکار ليبراليزم پيشينه درازی دارد و به د

باز ميگردد ، اما در پرا تيک نيوليبراليزم در  17آدم سميت در قرن 

در اواخر قرن نزدهم بوجود آمد.  17اثر تجديد حيات ليبراليزم قرن 

چهره های اصلی آن در امريکا ميلتون فريدمن و در اطريش فريد 

قرن بيستم انجمن های را  19ريش فون هايک هستند. آنها در دهه 

رای پيشبرد ارزش های نيوليبرالی ايجاد کردند.اين انجمن ها توسط ب

شرکت های بزرگ مالی و صنعتی ثروتمند پشتيبانی گرديد. نظريه 

پردازان نيوليبراليزم از دخالت دولت در امور بازار حراس داشتند. 

آنها نه تنها از فاشيزم و سوسياليزم بمثابه دشمنان بازار آزاد ياد 

ه از ساختار های قدرتمند دولتی نيز که بعد از جنگ مينمايند بلک

جهانی دوم در اروپا بوجود آمد بمثابه نيروی باز دارنده بازار آزاد 

 در حراس بودند.

که ميزان ُرشد اقتصادی در امريکا بلند  1199و  1119در سالهای 

بود سرمايه داران امريکايی از آن درک سود های کالنی بدست 

که امريکا در گير جنگ ويتنام و  1199اواخر دهه آوردند. اما در 

مشکالت های اقتصادی داخلی گرديد شروع به نشر دالر کرد.  در 

آغاز گرديد.   1199نتيجه تورم و متعاقب آن رکود اقتصادی در دهه 

رکود جهانی در آمد های نخبه گان را کاهش داد، بناء بر آن عدۀ از 

 ديدند نوعی از شورش طبقاتینخبگان که خود را در حالت بدی مي

صباحصباح  --پیمانپیمانتهیه و ترتیب: تهیه و ترتیب:    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجربه نيو ليبراليزم در امريکا که بعداً به روش متعارف ريگان مبد ل 

گرديد، نحؤ د يگر بر خورد بانکها در کنترول تورم ميباشد بدون 

آنکه به نتايج ناگوار آن در بوجود آوردن بيکاری توجهی صورت 

تورم را  1191گيرد. پل واکر دانشمند امريکايی بورژوازی در سا ل 

کاهش داد. او در اين فرايندبه بيکاری گسترده ء  به شدت و خشونت

 که در نتيجه آن ُرخ داد هيچ توجهی نکرد.

تطبيق پالن های اقتصادی پل واکر در کنترول تورم بيکاری گستردۀ 

را بوجود آورد. وی تعداد زيادی از مشاغل صنعتی و توليدی را 

دند و اين کاهش داد که در نتيجه آن تعداد زيادی از کارگران بيکار ش

عمل وی قدرت اتحاديه های کارگری را بطور قابل مالحظۀ پا يين 

آورد . کارگران بيکار جهت تاء مين مخارج زند گی شان مجبور 

شدند تا به مشاغل با دستمزد کمتر اشتغال ورزند. به اين ترتيب پل وا 

کر بدون توجه به نتايج تلخ بيکاری کارگران تورم را زير کنترول در 

به  1191. تاچر نخست وزير محافظه کار انگليس که در سال آورد

قدرت رسيد جهت جلو گيری از بحران اقتصادی و تثبيت موقف 

اقتصادی نخبه گان در کشور از روش های سياسی نيوليبرالی پيروی 

 نمود و در تطبيق آن تالش فراوان بخرچ داد.

ضات باعث اعترا 1199بحران اقتصادی کشور بريتانيا در دهه 

کارگری و در نتيجه به بزرگترين اعتصاب کارگری در تاريخ 

مبدل گرديد. تاچر بهد ف زير کنترول در  1171بريتانيا در يال 

منحيث مؤفق ترين رهبر   1191آوردن بحران کشور در سال 

نيوليبراليزم پا به عرصه قدرت گذاشت. او بعد از سرکوب بزرگترين 

" به خصوصی 1171معدنچيان  اعتصاب تاريخ بريتانيا "اعتصاب

سازی بخش های مهم اقتصادی کشور پرداخت . او بعد از خصوصی 

سازی معادن ذغال به خصوصی سازی معادن فوالد پرداخت. او بعداً 

همه منا بع اقتصادی را در انگلستان خصوصی ساخت و در آخر به 

خصوصی سازی بهداشت که تا آنزمان ملی بود هم دست زد اما موقع 

 ا فت.ني

تاچر به شورا های شهری نيز حمله برد . شورا های شهر که تا 

آنزمان در اختيار حزب کارگر انگليس بود و با برنامه های تاچر 

مخالفت داشتند منابع مالی خود را از دست داد. حزب کارگر کوشيد تا 

با بلند بردن ماليات مخارج خويش را اعاده نمايد . در مقابل تاچر 

داری ها را کاهش داد، تا به اين وسيله منابع مالی شهر  ماليات شهر

را پايين آورد. با اين کار تاچر با مبارزه گسترده  با شهرداری ها 

مواجع گرديد ولی سرانجام سيستم مالياتی شهر داری ها را طبق 

خواست خويش اصالح نمود و به اين وسيله مؤفق گرديد تا قدرت 

را کاهش  داده و در تطبيق  شورا های کارگری شهر داری ها

 سياست نيوليبرالی خود تا پايان قدرت مؤفق باقی بماند.

 نیولیبرالیزم در چین:

چينی ها که از دير باز بدينسو جهت راه يابی به بازار جهانی تالش 

مينمودند، سر انجام با طرح سوسياليزم بازار آزاد آسان ترين راه 

رخداد  تند. اينوع رخداد جدا ازبرای نفوذ در بازار جهانی را در ياف

های اياالت متحده و انگليس بود. در حقيقت چينی ها برای رقابت 

با کار کرد های مه در تايوان، هان کا نگ، و سنگاپور جريان 

داشت راه نفوذ به بازار جهانی را جستجًو مينمودند. آنها ميدانستند 

ذرد ولذا که در تايوان ، هان کانگ ، و سنگاپور چه دارد ميگ

تالش داشتند يک اقتصاد با جهت گيری صادراتی را در بازار 

 جهانی بدست آورند. 

اين اصالحات در چين به بلند رفتن ظرفيت صنعتی در بسياری از 

ساحات آن کشور منجر گرديد. و به اينصورت کاال های چينی که 

از کيفيت و کار آوری خوبی بر خوردار بودند وارد بازار جهانی 

يد. چينی ها از اين ناحيه ثروت زيادی بدست آوردند که بوسيله گرد

آن در اقتصاد جهانی رخنه نموده و شروع کردند به نيو ليبرال 

سازی کشور، که بدون ترديد تحول مهمی را در نحؤ  عملکرد 

 اقتصاد جهانی بوجود آوردند.

دالر های نفتی زيادی را بوجود   1199بحران نفتی اوپک در دهه 

د . در حقيقت همان بحران پروسهً مطيع سازی کشور های آور

نفتی عربی را به بانک جهانی و صندوق وجهی بين المللی تسريع 

کرد. کشور های نفت خيز عربی که در اثر بحران نفتی مقادير 

هنگفتی از دالر بدست آوردند ، کشور امريکا را بر آن داشت تا 

يابد. در نتيجه  جای مناسبی برای سرمايه گذاری آنها در

امريکاييان به اين نظر شدند تا پول ها ی دست داشته عرب ها به 

نيو يارک انتقال داده شود تا از اين طريق آن پول ها را در اقتصاد 

 جهانی سرمايه گذاری نمايد. 

قرار اخباری که از منا بع اطالعاتی انگليس نشر شده بود چنين 

" امريکا در صدد اشغال 1191وانمود می گرديد که در آن هنگام "

عربستان سعودی بود . به سعودی ها گفته شده بود تا پول ها را به 

نيويارک برگردانند در غير آن اشغال خواهند شد. که در نتيجه آن 

اخطار مقادير زيادی پول در بانکهای نيويارک جا بجاه گرديد.  

رمايه امريکاييان در فکر آن بودند تا آن پول ها را در جايی س

گذاری کنند که مطمين باشد . از اينرو آنها تصميم گرفتند تا پول ها 

را از طريق دولت ها در کشور های مانند مکزيک، ارجنتاين، و 

بعصی کشور های ديگر مانند لهستان و غيره سرمايه گذاری 

 نمايند.  

امريکاييان مقادير هنگفتی پول به آن کشور ها وام دادند. در اوايل 

نرخ بهره بلند رفت .  1172ملکرد خوبی داشت . در سال نحؤ ع

وام گرفته بودندمجبور ساخته  1مکزيکی ها که پول را با بهره %

دو باره بپردازند. در آن هنگام  19-19شدند تا وام را با بهره % 

مکزيکی ها در آستانه ور شکستگی قرار داشتند. در اينجا ست که 

دد. اياالت متحده از طريق صندوق نقش نيو ليبراليزم متبلور ميگر

وجهی بين امللی و بانک جهانی که در اداره امريکا ييان است وام 

به شرط آنکه آنها به خصوصی  های مکزيکی ها را تضمين کرد ،

سازی و باز کردن در ها  ی کشور بمقابل سرمايه کشور های 

در خارجی بپردازند و شروع کنند به پذيزش سياست نيو ليبراليزم. 

بين نخبه گان مکزيکی  حقيقت با پذيرش نيوليبراليزم يکنوع اًتالف
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 و صندوق وجهی بين المللی بوجود آمد. 

اين نخبه گان داخلی بودند که با بردن سود های فراوان انحصاری از 

پروسه خصوصی سازی همراه با نهاد ای مالی بين المللی مسووليت 

. نيو ليبراليزم دو وظيفه عمده نشر نيوليبراليزم را در کشور ها دارند

 را انجام ميدهد.

 نرخ باالی سود برای سرمايه داران.  -1

 اعادهً قدرت سرمايه داران.  -2

 1179و اوايل  1199نخستين دوره های نيوليبرال سازی در دهه 

نسبت پايين بودن نرخ سود نا چيز بود ، ولی در جهت باز توزيع 

خوبی داشت، ولی در دوره های ثروت به طبقات بااليی عمل کرد 

اين تيو ری رهبُرد خوبی در جهت ُرشد  1199بعدی بعد از اواخر 

ثروت نخبه گان داشت. چنانچه در آنزمان سهم يک در صد طبقه 

در امريکا سه برابر شد و  1191 -2999بااليی جميعت در سالهای 

با تطبيق قوانين مالياتی دولت بوش زياد تر شده ميرود. تطبيق 

سياست نيوليبرالی در مکزيک نخبه گان آنکشور را در لست 

بزرکترين ملياردر های جهان فرار داد. فعالً چهارده تن از مکزيکی 

ها در لست بزرکترين ملياردر های جهان قرار داردن. نوع ديگر ار 

کار برد نيوليبراليزم سلب مالکيت ميباشد. سلب مالکيت از مالک 

ران که قادر به پرداخت وام های خود نميبا زمين و يا ساير ملکيت دا

شند. به اينصورت سلب مالکيت از زمين و يا انواع ديگر جايداد ها 

 گروه های عظيمی از انسانها را بطرف لشکر کارگران می راند. 

يکنوع ديگر از سلب مالکيت عبارت است ار سلب مالکيت از دارنده 

تی که با ورشکست گان اوراق بها دار در مًوسسات مالی و صنع

نشان دادن آن مًوسسات مالکيت آنها از اوراق بها دار سلب ميگردد. 

سلب مالکيت در حقيقت در مقياس جهانی يک امپراطوری ايجاد 

ميکند. امپرياليزم امروز در بسياری موارد مانند امپرياليزم پا يان 

قرن نزدهم عمل نميکند. در بعضی موارد استثنايی مانند عراق ، 

کاراگوا و چيلی که امپرياليزم به شيوه های کهنه و نو عمل ميکند ني

 در ساير موارد به شيوه کامالً نو عمل می کند. 

در عراق امريکا با به قدرت رسانيدن يک عدۀ از طرفداران خويش 

به اثبات رسانيد که کشور امريکا يک کشور امپرياليستی بوده و 

حال حاضر شيوه نفوذ  دستور کار امپرياليستی دارد. اما در

امپرياليزم همانا بکار برد صندوق وجهی بين المللی و بانک جهانی 

ميباشد. که بوسيله آنها امريکا قدرت ديکتاتوری خود را باالی کشور 

 ها اعمال مينمايد.

ساموزای قديمی را در يافتند . او يک مرد   1129-1119در دهه 

پول های سازمان بين المللی  قدرتمند در نيکاراگوا بود . وی بلوسيله

نمود. مثال ديگر ايران است که  پول قدرت امريکا را در انجا تاًمين

حکومت انتخابی مصدق توسط رضاء شاه سرنگون گرديد. و يا در 

سوسياليستها را  چيلی بکمک مرد قدرت مندی مانند پينوچت حکومت

 د.سرنگون کرده و بعوض آن سياست نيو ليبرالی را تطبيق کردن

نگاه کنيم ، ديده ميشود  1199 -1199اگر به موقف امريکا در دهه 

که اين کشور از لحاظ فن آوری ، توليدی ، مالی و نظامی بر بقيه 

جهان بر تری داشت. اما امروز اين کشور بخش مهم از تسلط خود 

را بر جهان از دست داده است. در حال حاضر بخش مهم فن آوری 

داشت امروز ندارد و آن  1179 -1119ه و توليدی را که در ده

 ظرفيت به نواحی شرقی کره زمين انتقال يافته است، مانند چين،

 هند، جاپان ، مالزيا و غيره .

امريکا در حال حاضر نسبت به بودجهً داخلی و بدهکاری اش به 

ميباشد. مقدار پولی که امريکا بقيه جهان گرفتار کسر عظيمی  

جهان بايد بپردازد معادل پولی است که از بت بدهی اش به بقيه با

عمليات جهانی امريکا در داخل آن کشور در جريا ن ميباشد. يعنی 

اينکه پول های که در داخل امريکا در دوران است از امريکا نه 

بلکه از کشور های خارجی است که بمقصد بدست آوردن سودهای 

چيزيکه برای زياد در آنکشور سرمايه گذاری گرديده است. يگانه 

امريکا باقی مانده است ظرفيت نظامی آن ميباشد که آنهم در 

وضيعت بدی قرار دارد. زيرا آنچه در عراق ُرخ ميدهد تسلط 

 نظامی امريکا بر جهان را بی تعريف ميسازد. 

بناً کسر های عظيم بودجه در داخل و وام های هنگفت اين کشور 

جدی مواجع گردانيده  بکشور های ديگر ثبات امريکا را به خطر

است. اين حالتی است که تهديد واقعی برای تمام جهان شمرده 

 ميشود. 

بانک جهانی و صندوق بين المللی تالش زياد نمودند تا طرحی را 

جهت نجات امريکا ترتيب نمايند اما مؤفق نشدند. آنها کوشش 

 نمودند تا کشور های جهان را ترغيب نمايند تا در امريکا سرمايه 

گذاری نمايتد ) عکس سياست نيوليبرالی امريکا( اما بعيد بنظر می 

رسد در چنين وضيعت بحران مالی امريکا کشوری  جُرت نمايد تا 

دل به دريا بزند) فيل در گل مانده را شاه فيل ميبايد کشيد( متاًسفانه 

 شاه فيل وجود ندارد. 

، در  اکر هم کشوری به سرمايه گذاری در امريکا تشويق گردد

آنصورت منضبط ساختن امريکا و قرار دادن آن تحت کنترول با 

نک جهانی ميباشد که دولت امريکا آماده به آن نميباشد،  واگر آماده 

به منضبط شدن در چوکات قوانين بين المللی هم شود پيامد های ان 

 برای کشور های جهان ناگوارخواهد بود.

سه  ماه به اينطرف جهان بحران مالی جاری که عاليم آن از مدت 

سرمايه داری را فراگرفته است نتايج تلخ سياست های نيوليبرالی ، 

خود سری ها ، جنگ ها و مصارف گزاف آن ميباشد که توسط 

صاحبان صنا يع بزرگ  امريکايی در تبانی با اداره قصرسفيد و 

 مؤسسات معتبر مالی اياالت متحده جهت تاًمين سيادت امريکا
ن براه انداخته شده است. پيامد های آن زير سوال قرار باالی جها

گرفتن نقش ابر قدرت بودن مالی و نظامی امريکا در حال و آينده 

 های با بحران کاری نيافتاد. پول است. چاره جويی ها برای مقابله
مليارد دالر( بصورت جسته و  919را که دولت فيدرال ) معادل
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ماليه دهنده گان نقداً برای مؤسسات مالی پرداخت دردی را دوا نکرد. اداره بوش تصميم گرفت تا مقدار  گريخته ، مخقی يا علنی از ذخاير

مليارد دالر ديگر نقداً بحساب بانکهای بزرگ داخل نمايد اما با مخالقت شديد ماليه دهنده گان امريکايی مواجع گرديد. مليون ها ماليه  999

اجعه به کانگرس ضديت شانرا با زرق پول های آنها به بانکها ابراز داشته گفتند :  بانکها مسوول بحران دهنده و يا نماينده گان شان با مر

ء اداره فعلی ميباشند. کجا بانکها در موقع بحران مالی به کمک ما  شتافته اند  که شما پول های ماليات ما را به بانکها ميخواهيد ببخشيد. بنا

 ميليارد را راساً به بانکها جهت تطبيق پالن نجات بپردازد.  999نده گان مؤفق نشد تا بوش باالاثر مخالفت ماليه ده

بحران عميق شده ميرود و تمامی اقتصاد سرمايه داری جهان را که با سياست های اداره  مشترک چند مليتی کار ميکنند در بر گرفته است. 

مليارد دالر می رسد. اين پول ها از کجا آمده است. در  7999ود شده است به د 2997قرار محاسبا ت نجومی مقدار پولی که در جريان سال

بالً حقيقت اين پول ها اصالً وجود مادی ندارند. پول های هستند که بشکل اسناد بها دار در بازار مالی  سفته بازی می شود. اين پول ها که ق

بالً جهت سود آوری در کشور های د يگر با سود بيشتر کار گذاری گرديده توسط دارنده گان آن در بانکها ی امرکايی گذاشته شده است  ق

 است. کشور های سود ده  در طويل المدت از دادن سود هنگفت و فزاينده  عاجز مانده و قادر به پرداخت آن نبوده اند. 

ده پول های بيشتری به آنها داده و قروض بانکهای امرکايی در بدل تطبيق نيوليبراليزم و خصوصی سازی منابع مالی کشور های سود دهن

آنها را ضمانت کردند. اين پول های دومی از کجا آمد. اينها پول های سرمايه گذاران جديدی است که تازه پول های شانرا در بانکها قرار 

پول های معامله داران قبلی که در می دهند، اما اين پول های دومی راساً وارد حسابات معامله داران سابقه شده و از صحنه دور ميشوند. 

ساحات مختلف) مانند صنايع نظامی و غير نظامی،  قرضه خانه، خريد زمين، جنگالت ، کوه ها ، دريا ها، معادن ، معامالت سياسی و راه 

شان  ر گرداند پول هایاندازی جنگها و غيره( سرمايه گذاری گرديده است اما در صحنه وجود ندارد. وقتی سرمايه گذاران جديد تقا ضای ب

ميشوند پولی وجود ندارد که به آنها داده شود. در اينصورت بانکها قروض شانرا از سود دهنده گان تقاضا مينما يند. سود دهند ه گان که 

ض ليالم چارۀ برای رفع مشکل قرضداری نمی يابند. ملکيت های شان در بدل قيمت خيلی ها کمتر از نرخ خريد از جانب بانکها در معر

قرار ميگيرد. بعد از فروش ملکيت های کوجک سود دهنده گان به قيمت کمتر آنها هم ملکيت و جايداد و يا خانه های مسکونی خود را از 

دست می دهند و هم تمام عمر قرضدار و سود ده به بانکها باقی می مانند. که در اثر آن تا الحال تعداد زيادی در امريکا دست به کشتن 

گذاشته نوشته است  ی فاميل وخود کشی  زده اند. يک امريکايی که خود خانم و دو طفل اش را کشته است در يادداشتی که از خود بجااعضا

 که مرگ بهتراست از قرضداری بانک در تمام عمر. 

امريکا  بزرگترين مؤسسه مالی رسوايی های مؤسسات مالی امريکا روز تا روز ازپس پرده ابهام بيرون  ميشوند. از آنجمله رسوايی مالی

 (  ميباشد.                         2997در چند روز اخير )اواسط دسامبر 

مليارد  دالر را دود نموده است. قرار  19نسداک که از بزرگترين موسسات سرمايه گذاری امريکايی ميباشد بلوسيله تقلب کاری ًريس آن 

او  اين پول ها را به معامله داران قبلی ، دوستان و اعضای فاميلش پرداخته است. در اين فساد مالی اظهارات برنارد مادوف ًريس اين اداره 

هر و تقلب کاری  تعدادی از سرمايه گذاران کشور های مانند  فرانسه سويتزر لند ، هسپانيا ، جاپان، پول های شانرا از دست داده اند.  در 

 ت پرمخاطره مردم عادی و يا دارنده گان اسهام کوچک ميباشند.صورت بازنده گان اصلی در چنين معامال

 ماًخد: با استفاده وترجمه از آثار دیوید هاروی
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گذشته جنبشی به نام "جنبش اشغال وال استريت"، قلب سرمايه 

% در 11امپرياليستی شکل گرفت. اين جنبش خود رانماينده  

% می نامد. اين جنبش خيلی زود، نه تنها آمريکا بلکه 1مقابل 

% از طبقات و اقشار محتلف و 11در برگرفت. جنبش  جهان را

با اختالفات و تضاد های مشخص، اما با يک نکته اشتراک و آن 

اينکه ديگر تحمل تحت سلطه بودن يک مشت سرمايه دار و 

دولت هايشان ندارند، تشکيل شده است.اکنون بحق دارد توجه 

ان هسته می يابد که مبارزه طبقاتی کارگران برعليه سرمايه دار

اصلی نيروی تحول مورد نياز است. فراخوان اعتصاب عمومی 

در اول ماه مه، از طرف اين جنبش جواب به اين درک و نياز 

است.  جنبش اشغال با اعالم اول ماه بعنوان روز اعتصاب 

عمومی، انسان  کارگر را مورد خطاب قرار می دهد. طبقه ای 

د خوشبختی انسان را که با سازماندهی خويش، سپيده دم خورشي

در زمين و نه آسمان بشارت می دهد. چيزی  که جرمی  

بريچير، در هر جمله و کلمه خود می خواهد انتقال دهد، همين 

 اميد  به"خود رهائی" انسانهای کارگراست. 

نيويورک، برای جنبش  پارک زوکوتیسخنرانی  جرمی در  

کنيد" ، آرزو و "اشغال وال استريت" به نام "دانشگاه را اشغال 

هدف واقعی برای تغيير بنيادی در اوضاع نابسامان کنونی به 

نفع انسانيت را می پراکند. اواين باور واقعی را به شنونده و 

خواننده  خود می دهد که طبقه کارگر می تواند و قادر است، با 

متشکل شدن و درک نيروی طبقاتی اش، جهان را حقيقت ان 

زمين تغيير بنيادی دهد. همين مرا تشويق  وبه نفع انسان و هستی

 به اين ترجمه نمود.

اين اول ماه مه می  او سخنان خود را چنين پايان می دهد: " 

تواند  به روزی تبديل گردد که امکان  پيشبرد دو وظيفه را به 

موازات يکديگر و دررابطه با هم فراهم آورد. به روز نمايندگی 

ان توليدگروکارکن و مبارزه کردن منافع مشترک جهانی انس

برای  ايجاد کار و شغل برای همه، همچنين ادامه مبارزه برای 

اينکه اقتصاد جهانی را به سوئی تغيير بنيادی دهد و طوری 

بازسازی نمايد که حا فظ  و نگهبان زمين باشد تا وسيله ويران 

 کردن آن.". 

م. من سعی کرده ام که هسته اصلی مطلب نويسنده را برسان

 

  عصرجديد   

 
 

  

(Jermi Brecher )  

 مترجم -مقدمه 

اول ماه مه، روز جهانی  کارگر در شرايطی فرا می رسد که  

جهان تحت سلطه سرمايه بيش ازهر زمان ديگری به دگرگونی 

اقتصاد جهان   2991تا  2999عميق نيازمند است.از سال 

ترين سال ها را از سر می گذراند که اين بحران  بحرانی

درست در چنين سالها ئی است که  اعالم  .همچنان ادامه دارد

نفر سال گذشته  ۷۸۵جهان از  ردرتعداد افراد ميليامی گردد "

نفر رسيد. همچنين ميزان سرمايه اين  ۱۹۶افزايش يافت و به 

ميليارد  ۲۳۳هزار و  ۲ميليارد دالر بيشتر به  ۰۳۳افراد با 

(. از طرف ديگر در همين چند  سال 1") دالر افزايش يافت

هزار دهقان هندی بر اثر فقر و خانه خرابی  219999اخير 

ناشی از يورش سرمايه  نئوليبرال و غصب امالک زراعی 

شان و يأس و نااميدی دست به خودکشی دسته جمعی می زنند و 

نی می گردند. اکنون ثروتمندان هندی وارد رده ملياردرهای جها

به اندازه ای محيط زيست آلوده و ويران شده است که اعالم می 

گردد، کره زمين  به طور واقعی در معرض نابودی قرار 

گرفته است. دولت های سرمايه داری برای نجات سرمايه از 

بحران برنامه رياضت اقتصادی يکی بعد از ديگری از مجالس 

ا ازتمام ظرفيت نيروی سرکوبگر می گذرانند وبرای اجرای آنه

استفاده می کنند. اما، در مقابل اين يورش ها طبقه کارگر 

برخاسته است. اين طبقه گرچه هنوز از سازمان سياسی خود 

محروم است و تشکالت اتحاديه ای و سنديکاليستی اش بعلت 

سال ها حاکميت سوسيال دموکراسی از تشکالت مبارزه طبقاتی 

طبقاتی تبديل شده اند، ولی مبارزات از به تشکالت سازش 

پائين توده کارگر رهبران را وادار می کند که از دفاتر به 

خيابانها کشيده شوند. همين چند روز پيش بود که در پرتقال 

هزار کارگر، جوان و ديگر فرودستان با پالکارد "نه به  199

کردند استثمار، نه به نابرابری نه به فقر"  در ليسبون تظاهرات 

و با اعتصاب جامعه را از حرکت باز داشتند. درهمين پنچ شنبه 

ميليون کار و کارکن اسپانيا يک  19هفته قبل بنا بر اخبار 

ميليون نفر رژه رفتند.  1اعتصاب همه جانبه نموده و بيش از 

اين حرکت در فرانکقورت آلمان مرکز بانک اروپا و در ميالن 

مه جا را فرياد سرمايه جانی و ايتاليا با شدت پيگيری شد. ه

سرمايه دار جنايتکار است، فرا گرفته است. از سپتامبر سال 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان چنين اعتصابی را بدهند و  و يا رهبران اتحاديه ها

آنرا برسميت بشناسند با ريسک محاکمه شدن و زندان و 

 ستند. جريمه روبرو ه

در عمومی  يشترين کسانی که نيرو کذاشته و مدافع اعتصاب 

اول ماه مه هستند، اين را بخوبی درک نموده  ومی فهمند که 

يک اعتصاب قانونی و قراردادی را پيشروی ندارند و چنين 

نيست.  برعکس چيزی که آنها مدافع  و  کارت بازیچيزی 

عضای جنبش در پی انجام اش هستند، اقداماتی است که ا

% انجام می دهند تا بدان وسيله يک روز،  خود را از 11

و شرايط موجود  ظالمانه زندگی عادی و کار در اين سيستم

آلترناتيو چنين است: آنها تصميم می گيرند که   -بيرون بکشند.

کار نکنند،  اما  آنها،همچنين  ، اين روزبعنوان استثمار شونده

وز خريد از مغازه ها نکنند، به تصميم می گيرند که در اين ر

بانک ها مراجعه ننمايند و از کارهای "نرمال" و معمولی 

خود داری کنند و حتی کار در خانه را نيز تعطيل کنند، مغز 

ها و دست ها از کار آزاد شوند و فعاليت های روزمره را 

خود خواسته به دوراندازند. يک روز را در خيابانها، در 

ات دسته جمعی، با هم بودن،بحث کردن، تظاهرات، اعتراض

خرابکاری نمودن، مارش رفتن، سرود خواندن، اعالم 

همبستگی نمودن با کل بشريت توليد کننده در جهان و ديگر 

در دستور گذاشتن است. ترتيب دادن  را فعاليت های توده ای

چنين فعاليت های بهم پيوسته ای شغل اتحاديه های معمولی و 

يت يافته و تحليل  رفته در سيستم، حتی سازمانهای رسم

راديکال نيز نيست. اين کاری است که بهمه ما مربوط  است 

و وقوع آن همت دسته جمعی و همبستگی کارگری را می 

 طلبد. 

اگر خواسته باشيم از الگوئی پيروی کنيم،الگويش اعتصاب  

عمومی است که در نوامبر سال قبل در اوکلند به قوع پيوست. 

 ،ئی  که  مايل بودند اعتصاب نمايند و به سر کار نروندآنها

اقليت بودند. اما چيزی که در و در يک گروه خيلی کوچک

راآلی اتفاق افتاد يک مشارکت توده ای، مارش ها، آموزش و 

اقدامات هنری و نمايشی، سرود خوانی و در نهايت يک نهار 

خوری دسته جمعی و مشترک مجانی بود. در آخرنيز يک 

تظاهرات و مارش عظيمی بود که به بندراوکلند ختم شد.آن 

"اعتصاب عمومی" در اصل صلح آميز اوکلند که بعد به 

خشونت و برخورد کشيده شد، پيروز و موفق گرديد که 

شرکت کنندگان بسياری از اقشار مختلف طبقه کارکن و 

 را به خود جلب نمايد. توده ای پشتيبانی وسيع

ه و بفهميم که چنين اتفاقی کدام تأثير  را برای اينکه درک کرد

روی زندگی ما خواهد داشت، نگاه کردن  روزا لوکزامبورک 

به اعتصابات عمومی و پريود زمانی  چنين اعتصاباتی کمک 

" اين دوره فقط  ،کننده است. دوره ی "اعتصابات توده ای" 

اميدوارم که در اين کار موفقيتی حاصل کرده باشم. با اميد و 

باور به مبارزه همبسته و متدوام طبقه کارگر متشکل و متحزب، 

 تنها راه و مسير خوشبختی انسان. 

 2912 -1 -1حميد قربانی 

 اول ماه مه نه روز اعتصاب عمومی، روز اشغال!

 (  Jermi Brecherجرمی بريچر)

 منتشر شده در نشريه اينترنتی ضد 2912مارس  29 -

متن سخنرانی جرمی بريچير در پارک زوکوتی با نام دانشگاه را 

 اشغال کنيد!

در دسامبر سال قبل جنبش اشغال در لوس آنجلس پيشنهاد 

اعتصاب عمومی در اول ماه مه را با خواستهای زير مطرح 

 و نمود: "برای حق پناهندگی، کار برای همه، ممنوعيت تصرف

مالکيت) بانک ها خانه های مردمی که نمی توانند اقساط  سلب

مترجم(، صلح و برسميت  -بانک را بپردازند، تصرف می کنند

شناختن اينکه حق داشتن مسکن مناسب، آموزش، بهداشت و 

درمان  از حقوق انسانی هر فردی است". اين پيشنهاد فوران در 

جلب کرد، تا  سراسر کشور پخش شد و سمپاتی در جنبش اشغال

اينکه در همين اواخر جنبش وال استريت را اشغال کنيد در 

از آن پشتيبانی نموده و اعالم يک روز اعتصاب  ،نيويورک

% درصد 11عمومی را کرد. "يک روز اعتصاب عمومی برای 

، نه مدرسه ، نه خريد، نه رو اقدامات بيشتر"، بر اساس " نه کا

خود کنيد، ميادين را بگيريد".  کار در خانه، خيابانها را از آن

مرتجعين  مسخره کردن و  و عکس العمل از طرف  حاکمين

محکوم کردن و از طرف محکومين و استثمار شدهگان اعالم 

همبستگی، همراه با پشتيبانی بوده است. چنين اقدامی به چه شيوه 

 و شکلی انجام خواهد گرفت و به چه نتايجی منجر خواهد شد؟

 رندگان!بمی و اعتصاب توده ای اعتصابات عمو

را از همين اآلن با اطمينان می شود گفت: اقدامات اول  يک چيز

ماه امسال با احتمال زياد خيلی شبيه آن اقدامات، اعتراضات و 

بويژه اعتصابات عمومی و توده ای خواهد بود که در تاريخ 

ام جنبش کارگری و بازار کار آمريکا  مانند سياتله، اوکلند و است

خواهد بود. يا آن اقداماتی  که   بوقوع پيوسته اند، فورد، سی تی

تأثيرگذار وعمده بوده و هستند، مانند اعتصابات واعتراضات 

سياسی موجود در اروپا. اقدامات بزرگی که بوسيله اتحاديه های 

کارگری سراسری درخواست شده و اعالم گرديده اند و يا از 

 کار فراخوان داده شده اند. اماسوی  شوراهای مرکزی نيروی  

عضو اتحاديه سازمان يافته و % از کارگران12فقط  در آمريکا

های کارگری می باشند و از آن گذشته، اگر که کارگران عضو 
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، زمان جنگ ويتنام و تغييرات در سطح ملی  و 1199سال 

گ، جنبش منقسم و قطب بندی شدن جامعه  بر اثر اين جن

 جا شورش های همه گير جوانان درهمه حقوق شهروندی و

شروع به اعتراض برعليه جنگ نمودند. رانندگان کاميونها و 

ديگران، موجهائی از اعتصابات تا آن زمان رخ نداده وحشيانه 

بوجود آوردند که مهمترين آنها اعتصاب کارگران معادن در 

اسی  و مترقی برای ويرجينای غربی بود که يک ماه اعتصاب سي

چنين دوره ها ئی از  عدالت برای قربانيان سرطان شش بود.

هائی می نامد اعتصابات عمومی را  روزالوکزامبورگ ، دوره 

از پديده ها و اعمال در حال  ملوو مداومکه  در آنها" دريائی م

وم "  که هر يک به نوبه خود نو و بديع و اتغيير و تبديل مد

توسعه هستند به وقوع می پيوندند اما همه در حال پيشرفت و 

اين رخداد ها و اتفاقات در يک چيز مشترک هستند و آن 

اينکه تهديد ات محکمی هستند برعليه مقامات، يک همبستگی 

بين گروههای مختلف انسانهای کارگر و  پيشرفتدر حال 

اينکه کارگران را برای آگاه شدن از اعمال خويش و تحت 

وردن اقدامات خويش آماده می کنند. طبقه کنترل خود در آ

کارگردرچنين دورانهائی در می يابد  که از چه نيروئی عظيم 

 با متشکل کردن خويش در اشکال مختلفبرخوردار است و

می تواند دست به چه اقدامات  عظيم ) هرکولی مترجم( 

 .  "بزند

در دوره ی اعتصابات توده ای  انسانهای کارگر به اين واقف 

شوند که گروه بزرگ انسانهای توليد کننده با شرايط  می

مشکالت مشترک ومقاومت مشترک هستند. ، مشترک، مسائل

آنها خود را با اشکال و شيوههای متعدد سازمان می دهند. آنها 

درمی يابند و آگاه می شوند که قدرت و توان اعمال و اقدامات 

ه در دورن و دخالتگری مشترک را دارند. آنها از قدرت نهفت

خود برای در دست قدرت سياسی برای اداره جامعه و تسلط 

بر سرنوشت خويش آکاه می شوند. و خواستار دخالت مشترک 

 در همه امور مربوط به جامعه می شوند. 

هر قدر که گروهها ی فراخوان دهنده قوی و راديکال فعال 

ست باشند و کار بکنند و اعالميه بدهند و تلفن بزنند، ممکن ني

که چنين اعتصاب توده ای را سازمان داده و امکان آنرا 

فراهم سازند. اين کارازعهده قهرمانان کارگر و زحمتکش 

، دانشگاه، بيمارستانها، مدارس  کارخانه، شرکت ر،درمحل کا

و.. بر می آيد. چنين اعتصاب توده ای ممکن خواهد شد 

نيروی بوسيله بحث های قانع کننده  و پر شورو نشان دادن 

ست. اين آن ا بوده مان به يکديگر، نيروئی که محرک تاريخ

چيزی است که شما درجنبش اشغال وال استريت انجام داده و 

می دهيد. اين نگاه و شيوه کار آن اعتصاب توده ای و عمومی 

اول را ماه مه را که همه انتظارش را داريم، فراهم می آورد 

 و ممکن اش می کند. 

مام نيست، بلکه تو جدا افتاده از يکديگر شامل اتفاقات تک و تنها

طبقاتی تشديد  متنوع دوره شامل و انباشته شده از مبارزات

ای است که انسانهای کارگر شروع می کنند  بر طبق  وندهش

و با مبارزه مشترک  انجام می دهند  منافع مشترک  طبقاتی خود 

خويش اقدامات مختلف  و در هم تنيده مبارزاتی را در دستور 

های بزرگی که پرولتاريا بر دهند. اين اعمال و فعاليت می قرار 

اساس منافع  مشترک طبقاتی و درجه رشد آگاهی خويش در 

 ابعاد بزرگ  دست به آنها می زند ، عبارتند از اعتصابات

رگيری های راديکال ، اعتصابات توده ای ، اشغال ها و دعمومی

 و ميليتانتی".

چنين دوره های زمانی از اعتصابات توده ای به دفعات در 

بازار کار و جنبش کارگری  آمريکا تکرار شده اند.  تاريخ

 :بعنوان مثال

، درست در وسط کسادی عميق اقتصاد وبازار که 1799سال 

، به ريشه کن کردن اتحاديه های کارگری است، هنزويک ب

کارگران درصنايع مسلط بر اقتصاد کشور کارخانه ها را می 

شهر کارخانه های  بندند، راه آهن ها از کار می افتند، در دهها

صنايع مهم بسته می شوند، در اين زمان است که نيروهای پليس 

و ديگر نيروهای انتظامی با کارگران درگير می شوند، ولی 

زمانی که نيروهای پليس نمی توانند جلوی اعتصابات و 

ارتش آمريکا کارگران را در شهرهای  ،اعتراضات را بگيرند

نتيجه صدها اعتصاب و  مختلف به رگبار می بندد که در

 تظاهرکننده و تماشاچی به قتل می رسند. 

اعضای کارگران اعتصابات کننده    1779تا  1771در دو سال 

برابر می  19هزارعضو می رسند، يعنی  999هزار به  99از 

بيشتراز نيم ميليون کارگر با  1779شوند. در اول ماه مه 

زيادی درشهرهای  کار روزانه ساعت 7اصلی خواست 

اعتصاب  و تظاهرات نمودند. اين جنبش اعتصابی در همه جا  

با دخالت سرکوبگرانه پليسی، همچنانکه معمول است روبرو 

" معروف Haymarket riotبه " ،گرديد، اما مهمترين واقعه آن

جشن  کارگری به  کارکرو است. اول ماه مه بعنوان روز جهانی

گان و دستگير شدهگان احترام، يادبود و افتخار جان باخته 

های مارکت ريوت "  که رهبران آنها  در يک  در"قربانيان 

 ،دادگاه با قضات وابسته  محکوم به اعدام گرديدند که از آن

سال ز ياد می شود، بنياد گذاشته شد. بعنوان "مرگ عدالت" ني

صد ها هزار کارگر در يک " اعتصاب نشسته" کارخانه  1119

 رود را اشغال کردند و زنان خانه داها و محل های کار خو

اين  زدانشجويان و خيلی از انسانهای ديگر به پشتيبانی ا

 اعتصابات بر خاسته وبا همين تاکتيک  بر عليه وضعيت موجود

 اعتراض و مبارزه کردند.

 

  يد   عصرجد

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و زيرا که اول ماه مه  يک حرکت جهانی، يک مراسم جهانی

ت که در روزی اس ،مبارزاتی طبقه کارگر است. اين روز

کشورهای مختلف بوسيله طبقه کارگر جشن گرفته می شود. 

دراين روز هزاران، ميليونها، بلکه ميلياردها انسان فقط به 

خاطر کارگر بودن، به خيابانها می آيند و ميادين بزرگ را 

برای بيان خواست ها، آرزوهای خود و جستجوی راه حل ها 

قه کارگر است. تسخير می کنند. اين يک تعطيلی جهانی طب

روز نمايش قدرت طبقه کارگر جهانی، روز  ،اول ماه مه

اخطار جهانی است. در اين عمل مشترک جهانی و طبقاتی 

نيرو و توانی نشان داده می شود و باور می کنيم و به آن قانع 

می شويم که از فرد فرد ما بعنوان افراد گرفته شده است. به 

که ما عضو يک طبقه با ما اين نکته را يادآوری می کند 

گروههای مختلف   ،مشترک هستيم. می تواند ینيازمندی ها

که در کارخنه ها، شرکت ها، ادارات و مؤسسات عمومی و 

خصوصی از يکديگر جدا کرده اند را، به يکديگر پيوند دهد. 

می تواند نمايش دهنده قدرت مشترکی باشد که هيچگاه  به 

 ،ش کنيم. می تواند امکانتنهائی نمی توانيم حس و درک ا

 و متشکل درمان درد مشترک را  که در فعاليت مشترک 

ما را به ما و  ،نهفته است را، افشاء کند و نشان دهد. می تواند

 ديگران نشان دهد. 

چه  ، ما می توانيم ببينيم کهر کردن به اين امکاناتکبا فحاال 

ين به چند پيشرفت هائی را برای قله کوه ايجاد می کند؟ درپائ

تا ازاين اميد و امکانهای پرارزش به طور ويژه اشاره می 

 کنم.

   جنبشی خيلی گسترده تر و 11نشان می دهد که  %

عميق تر از گروههائی است که  تظاهراتها را 

راخوان داده و با پليس درگير می شوند. اعضائی که ف

شب ها روی نيمکت ها در مراکز و پارک ها  می 

 خوابند.

  نهائی زياد ی را فراخوان دهد که تا کنون انسا

نتوانسته اند درهيچ عمل و اقدام مشترک با "جنبش 

 شرکت نمايند. %"11

    را بميان تودهها  برده و در 11سئواالت پروژه %

 مال عام و در صحن عمومی جامعه قرار دهد.

    11سطح خواست ها و مشکالت زيست محيطی %

داده نشده است را  باال را که تا کنون جوابی به آنها 

برده  و شرکت های مونوپل و سازمانهای توليد ی و 

مالی سرمايه داران را مورد نقد قرار داده و آنها را 

وادار به جواب در برابر اين همه خرابی  و ويران 

در حال و  سازی که برای محيط زيست و کره زمين

 ايجاد می کنند، وا دارد. آينده

  تواند به چه ختم شود؟اول ماه مه می 

% 11شانس بزرگ برای  مه ایاول ماه  چنين در مرتبه نخست

است که خود را  نشان دهد، خود را ببيند و مطرح نمايد، که 

بتواند خود را نمايندگی کند و ديگران را نيز. همان پالنها و 

برنامه هائی را که امروزه جنبش اشغال پيش می برد، ولی در 

اينکه اقدامات و فعاليت های زيادی را در دستور  ابعاد بزرگتر و

می گذارد که هر انسانی آنچه را می تواند و توان و تمايل دارد 

و  برنامه هاانجام دهد. همواره در چنين دوره هائی است که 

فعاليت بديع و تازه ای به منصه ظهور می رسند که هيچکس) 

( قبل از رجممت -حزب و تشکل هر چند راديکال و توده ای نيز

% را به 11انجام اش نمی تواند پيش بينی نمايد. که می تواند 

آنها دعوت کند و در دستورش قرار دهد. می تواند يک دريچه 

هائی را برای نفوذ جنبش اشغال وال استريت به مکانهای کارو 

توليد، جامعه  و محيط های ديگرباز کند. می تواند به نيازهای 

تواند حلقه واسط بين خيابان و کارخانه واقعی جواب دهد، می 

باشد. می تواند همدلی، هم منافعی بودن و اينکه نيروی رسيدن 

چنين اول ماه مه ای می تواند آئينه در کجاست را نشانمان دهد. 

ای برای نشان دادن اختالفات و اشتراکات واقعی موجود بين 

 خودمان باشد.

زش باشد. اين امکان را برای آمو اتیمی تواند لحظمه  اول ماه 

خلق کند که ميليونها انسان را به بنياد نهادن قدرتی دعوت کند که 

از منافع مشترک واقعی و روزمره و آينده شان سرچشمه می 

به ميان کشد، اول  را گيرد، می تواند نيروی حل درد مشترک

ماه مه می تواند همکاری و همفکری و حس مشترک انسان 

اند. می تواند خود سازماندهی را بوسيله بودن را بما برگرد

برگذاری متينگ ها  و نشست های بزرگ به انسان کارگر نشان 

می تواند قدرتی از انسانهای معمولی توليد کننده را فراهم  دهد.

آورد که قدرت آنهائی که ماهر ناميده می شوند را به مصاف به 

های شهرها و طلبد و تهديد کند و اخطار دهد. قدرتی را از انسان

حاشيه ها، فرودستان و هيچ بودهگان همه چيز باشندگان، 

سياهان، آمريکائی التينی ها، سفيدها و آفرو آمريکائی، 

سازندگان واقعی کشور به وجود بياورد، می تواند پل بزند و اميد 

را بپروراند، می تواند امکان برآورده شدن آرزوهای لگد مال 

ان دهد. می تواند وحشت و هراس شده ی ساليان طوالنی را نش

را فراری دهد و به جای آن تهور و شهامت و شجاعت توده ای 

جانشين کند. اول ماه مه می تواند بدنهای جدا مانده، دست های 

گسسته شده را به يک ديگر پيوند دهد، می تواند امکان گروه 

%  فراهم آورد. 11مشترک ويژه، با منافع مشترک برای 

نشان دادن و به عمل در آوردن همبستگی واقعی   امکانی برای

بين انسانهای کارکن باشد. می تواند فرق ها و اشتراکات واقعی 

را بر مال کند. اول ماه مه، می تواند همبستگی جهانی ايجاد کند، 
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 می شوند. 

اين وظيفه بر عهده  جنبش است، در هر صورت 

نمی توان اين را وظيفه و مسئوليت اتحاديه ها تلقی 

کرد. اين مربوط به شرايط بين يک گروه  

ازکارگران با کارفرمايانشان نيست. اين مربوط به 

قراردادهای دسته جمعی نيست. حتی گرچه مربوط 

دن خود است، به داشتن حق کارگران در سازمان دا

ولی ربطی به  حقوق اتحاديه ها ندارد. اين مربوط به 

مسائل و مشکالت گسترده اجتماعی و جامعه است. 

 اين يک عمل  جنبش طبقاتی است، اين مربوط به 

 % است و نه صنفی کارگری و اتحاديه ای. 11داخل

  اتحاديه ها در نيويورک و جاهای ديگر مشتاق هستند

آنها  -مات مشترک شرکت نمايندکه با جنبش در اقدا

برنامه هائی برای اول ماه مه دارند و اعالم کرده اند. 

اما اينکه انتظار داشته باشيم که آنها اعضای خود را 

فراخوان دهند که در اعتصاب عمومی راديکال که 

خواهان تغيير قوا است شرکت کنند، مثل اين است که 

 يند. خواسته شود که آنها خودکشی نهادی  نما

اتحادديه ها در آمريکا در وضعيت دشواری  خود را 

گرفتار کرده اند، زيرا که آنها نمی توانند اعضای 

خود را برای شرکت در چنين اعتصاباتی  فراخوان 

دهند، ولی اعضای آنها در زير قانون اساسی آمريکا 

زندگی می کنند که مقرر می دارد کسی را نمی توان 

ری منع و يا به کاری وا دار بر خالف ميل او از کا

 نمود.آنها انسانهای آزاد هستند و برده نيستند.

  بوسيله نرفتن به سر کاراين اعضای اتحاديه ها هستند

اتحاديه  .که در اقدامات اول ماه مه شرکت می کنند

ها می توانند بگويند اين درست است که ما  قانون ان 

تی درچنين اقداما خود حق فراخوان شرکت اعضای

را نداريم، ولی حق اين را هم نداريم که کسی را 

برخالف خواست او مجبور به کارکردن نمائيم. در 

اين رابطه می توان به يک  سايقه تاريخی اشاره 

( Illinoisکرد:  زمانی که کارگران معادن الينيوس)

به دفعات دست به اعتصاب وحشی طوالنی مدت زده 

 Alexander بودند، رهبر آنها اسکندر هووات)

Hovat را مجبور کردند که آنها را به کار )

برگرداند. او گفت که نمی تواند چنين کاری بکند، 

زيرا که او آنها را تشويق به اعتصاب نکرده است، 

دراين صورت او حق ندارد که آنها را مجبور به 

 برگشت به سرکار نيز نمايد.

  يير کارسازمان يافته ی کارگران را بايستی تغشرايط

داد، و فعاليت هائی چون فراخوان اول ماه مه و 

  سازماندهی را  بوسيله متينگ  در صورت امکان خود

ها و مجامع عمومی در محيط های کار بين رفقای 

کارگر ايجاد کند و در صورتی که اين امکان نباشد در 

پارکينگ ها و يا مکانهای ديگر. زيرا که اول ماه مه 

جشن جهانی است، آگاهی جهانی بودن مراسم و يک 

 .به وجود می آورد ا% را در نزد يکايک م11

 دیه های کارگری و اول ماه مهاتحا

اين  .تحاديه های کارگری در آمريکا خود را به قوايين بسته اند

قوانين طوری نوشته شده اند که آنها را از اعتصابی خارج از 

مسائل محيط کاری کارگران محروم کرده اند. اتحاديه ها حق 

شرکت و فراخوان اعتصابات پشتيبانی و سياسی را ندارند. حتا 

گران عضو اتحاديه حق اعتصاب برای مسائل صنفی، مسائل کار

مربوط به محل کار در ايام قرارداد را ندارد. اتحاديه هائی که 

چنين  ممنوعيت ها ومقررات را زيرپا  بگذارند و بشکنند، مورد 

اتهام قرار گرفته و دادگاهی و جريمه شده و حق چانه زدن در  

را نيزاز دست می دهند.  زمان بستن قرار دادهای دسته جمعی 

رهبران آنها را به زندان می اندازند. حتی با اين حال گاهی پيش 

آمده است که اتحاديه ها چنين کاری انجام داده اند. و اما، در 

اعتصاب عمومی اول ماه مه، آنهم در شرايطی که کارگران 

حاضرند که چنين نتايخی را بپذيرند و اعتصاب عمومی را به 

ری برسانند، کاری از چنين اتحاديه هائی ساخته درجه درگي

نيست. آنها توان تبليغ و ترويج و تشويق کارگران به شرکت در 

 ارند. چنين اقدام راديکالی را ند

 آمريکا بر عليه در تاريخ ان اتحاديه های کارگری

کارگران عضو اتحاديه که دراعتصابات سياسی و 

د، اقدام نموده اعتصابات غير اتحاديه ای شرکت کرده ان

اند، زيرا که آنها می خواهند که کارگران را زير 

رهبری و سلطه انحصاری خويش داشته باشند. آنها نمی 

خواهند و مايل نيستند که کارگران مستقيمن خود وارد 

از عمل مستقيم کارگران حقيقت ان  عمل شوند. آنها 

وحشت دارند. به زبان جنبش کارگری چنين اعمال و 

اديه"  دانسته  و حت اجازه داده نشده را " دوئل اتاقداما

در نزد رهبری محکوم شده هستند.اتحاديه های 

آمريکائی با ديسلپين سخت عمل می کنند و در خيلی 

مواقع کارگرانی را که خارج از اتوريته رسمی آنها 

دست به اقدامی  می زنند را جريمه نموده و به دادن 

نين کارگران نافرمان را خسارات  وادار کرده اند . چ

اشته وبه سختی با آنها به مخالفت بر ذدر ليست سياه گ

نقره داغشان می کنند. آنها اغلب  باصطالحخاسته و

اعضای خود را وحشت زده می کنند که بخواهند در 

اعتصابات توده ای  شرکت نمايند که از طرف حاشيه 

 نشينان و فرودستان جامعه  و حتی همکارانشان اعالم
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ار بين المللی در بازار کار يک تعطيالت وکارز مه اول ماه

يوده است. اما، برای هزاران،  هبرای بيشتراز يک صد

نفر انسان کارگر اين روز  مترجم(، -ميليونها، حتا ميليارد ها)

به يک جشن معمولی و طبيعی تبديل شده است. اين برداشت 

را می توان تغيير داد و بهتر که هر چه سريعتر تغيير يابد. 

را بايد به روزاعالم خواست ها و اهداف روز اول ماه مه 

طبقاتی طبقه کارگر تبديل نمود. روز اول ماه مه می تواند به 

روز برآورد کارهای انجام شده در يک سال و کارهای انجام 

 طبقات اجتماعی، اعالم  نشد، به روز سنجش توازن  نيروی

تغيير درآن و نقش و جايگاه طبقه کارگر در  چگونه گی

 .در روند مبارزات جاری تبديل گردد ،اجتماعیتغييرات 

چنين اول ماه مه ای  می تواند، حقيقت ان به روز ياد بود 

 در رهبران آنها و اعدام جانباختگان کارگرو محاکمه

"Haymarket riot تبديل گردد. اول ماه مه امسال  در "

شرايط موجوديت مبارزات حاد جواب نگرفته از ميدان 

خورشيد مادريد تا بندر اوکلند،  هميدان درواز التحرير قاهره و

می  ای اول ماه مه چنينويسکانسن و... برگذار می گردد.  

تواند به روزی تبديل گردد که امکان  پيشبرد دو وظيفه را به 

موازات يکديگر و در رابطه با هم فراهم آورد. به روز 

ن نمايندگی کردن منافع مشترک جهانی انسان توليدگر و کارک

برای يک زندگی )و شغل برای همه،  ومبارزه برای ايجاد کار

و همچنين ادامه مبارزه برای  مترجم( -امن و مرفه و شاد

اينکه اقتصاد جهانی را به سوئی تغيير بنيادی دهد و طوری 

باشد تا وسيله ويران بازسازی نمايد که حا فظ  و نگهبان زمين 

( به Jermy Brecherکتاب جديد جرمی بريچير)کردن آن. 

ين معمولی در فعاليت، که از ظنام نجات دادن انسانها؟ حاف

سوی مؤسسه موازی به تازگی به چاپ رسيده است، در اين 

باره صحبت می کند که چگونه جنبش های اجتماعی می 

دو جين  توانند جامعه را تغيير دهند. جرمی بريچير بيشتراز

نوشته است که کار و جنبش های اجتماعی  ی کتاب در باره

از جمله اعتصاب و ادغام: اين دموکراسی اقتصادی در 

گانه منطقه ای امی ادوارد برای   1براسل والی، برنده شدن 

کاراوبرای ساختن  فيلم واقعی اش. جرمی هم اکنون در يک 

شبکه مربوط به بازار کار برای توسعه پايدار به کار مشغول 

 لينک اصلی مطلب.است

http://www.zcommunications.org/occupy-may-

day-not-your-usual-general-strike-by-jeremy-

brecher 

 به نقل از سايت زير: (1)

http://rabeaa.blogfa.com/8901.aspx 

 

  

 

به اين تغيير واقعن کمک  ،شرکت عملی در آن می تواند

کند. اما، کارگران می توانند با اقدامات مستقيم  خود 

برای رهبران اتحاديه ها شرايط را مشکل کنند، بوسيله 

، مثلن بوسيله همبستگی کردن و الهام دادن الهام گرفتن

 آلترناتيو به کارگران عضو اتحاديه ها. و دادن 

 اعتصاب توده ای جهانی

ما امروز خود را در ميان موجی از اعتصابات عمومی و توده 

شاهد اين هم تحول عطيمی است که اتفاق  -ای جهانی می يابيم

افتاده است و هر روز بوسيله اخباراز آن با خبر می گرديم. 

اسر جهان را فراگرفته اينکه اعتصابات عمومی و توده ای سر

اند. روزی نيست که در کشورهای مختلفی از جهان مبارزه و 

کشوری از  چاعتراض و اعتصاب توده ای و عمومی نباشد. هي

اين مصون نيست. اعتصابات ويسکانسن، اوکلند و جنبش اشغال 

وال استريت اولين اقداماتی بودند که  کارگران آمريکا را به اين  

می تواند واقع ان و  2912ند دادند. اول ماه مه حرکت جهانی پيو

حقيقت ان به يک واقعه جهانی تبديل گردد، و اين بدين معنی 

% امکان جهانی بودن اش را فراهم می آورد 11است که برای 

که خود را در يک عمل جهانی و مشترک ببيند و جايگاه جهانی 

در حالی خود را  هم برای خود و هم برای ديگران رسميت دهد. 

که اوضاع کنونی برعهده جنبش می نهد که خود را با مسائل و 

مشکالت و بی عدالتی های اقتصادی در گيرد کند، اين امکان را 

% چون چشمه ی جوشانی بجوشد، 11نيز فراهم می آورد که 

مرزهای ملی را در نوردد و عمل ان  -بلی، بوسيله همه انسانها

امه درمجمع عمومی اشغال جهانی گردد. در ژانويه يک قطعن

وال استريت به تصويب رسيد که چنين می گويد: "ما هم اکنون 

در يک مقطع حساس وخيلی خطرناک تاريخی قرار گرفته ايم. 

ويرانی کره ما و تغييرات آب و هوائی تقريب ان به نقطه غير 

هر چند که در آمريکا هنوزازتأئيد  قابل برگشت رسيده است".

به طور گسترده خود داری می شود و از اين خطر آب و هوائی 

ديگر کشورها اين خطر را  ،بحث به شدت جلوگيری می شود

برسميت شناخته اند و اعالم می دارند که بايد هر چه زودتر 

سيستم اقتصادی حاکم بر جهان را به سيستمی آب و هوا دوست 

را و قابل دوام تغيير داد. اوضاع  جهانی نيازبه تغييرات بنيادی 

گوشزد و اخطار می دهد. جنبش کارگری در کشورهای ديگر 

جهان خود را وابسته به تغييرات بنيادی اقتصادی نموده است که 

برای نجات آب و هوای زمين ضروری اند. اين دگرگونی می 

تواند هسته اصلی برنامه ای جهانی برای آفريدن دنيائی باشد که 

آن بلکه موزون با آن  اقتصاد آن نه در برابر طبيعت و بر ضد

باشد و يک آينده مطمئن برای زندگی انسان در آينده  را فراهم 

آورد. همه نيروی انسانی را برای تغييراتی بسيج کند که آلوده 

کردن محيط زيست را تحت کنترل انسانها قرار دهد، شيوه يک 

 زندگی با دوام و متوازن را بوجود آورد.

 

  عصرجديد   
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