يادداشتی کوتاه

در مورد »نوآوری« و نقد به مارکسيزم
مالحظاتی بر مقاله ياسين بيدار

اسفند  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم -شماره ٢١

مازيار رازی
صفحه ١٠

گرامی بايد روز جھانی زن!
مصاحبه با سارا قاضی

سرمقاله

آينده از آن ماست!
بھار ديگری فرا می رسد .گرچه سرکوب ھا ،دستگير ھا و
ارعاب ادامه يافته اند؛ اما روزنه ھای اميد نيز مشاھده شده
اسHHت .بسHHياری از مبHHارزان و فعHHاالن جنHHبش دانشHHجويی و
کHHHارگری بHHHه علHHHت مبHHHارزات و مقاومHHHت خHHHود کHHHارگران و
دانشHجويان ،و کارزارھHHای بHين المللHHی دفHاعی از زنHHدان ھHHا
آزاد شHHHده انHHHد .دولHHHت سHHHرمايه داری در مقابHHHل اعتHHHراض و
اعتصاب معلمان شريف ايران مجبHور بHه عقHب نشHينی شHد.
کHHارگران دسHHتگير شHHده ھفHHت تپHHه آزاد گشHHتند .اعتراضHHات
کارگران ايران بHرای احقHاق حقوقشHان کماکHان بHا قHدرت بHه
پيش می رود .فعاليت ھای بين المللی برای حمايت از کليه
ی کارگران ايران و دانشجويان و زنHان و مليHت ھHای تحHت
ستم ادامه يافته است .متحدان بين المللHی کHارگران ايHران بHا
صHHHدای رسHHHا فريHHHاد مHHHی زننHHHد کHHHه» :کHHHارگران ايHHHران تنھHHHا
نيستند«! تظاھرات و اعتراضات بين المللی برای حمايت از
کارگران و معلمان و دانشجويان ايران در ھفته پيش از فHرا
رسيدن عيد فراخوانHده شHده اسHت )رجHوع شHود بHه اطالعيHه
ھای شبکه ھمبسHتگی کHارگری( .بھHار امسHال بھHاری سHرخ
خواھد بود .بھاری مملو از مبارزات و پيروزھا بHرای کليHه
ی ستم کشان جامعه.

صفحه ٢
دعوت به شبکه ھمبستگی زنان در منطقه
صفحه ٨
روز جھانی زنان کارگر
لنين
صفحه ٩
بحران سرمايه داری و سوسياليزم
بيانيهی گرايش مارکسيست بينالمللی
صفحه ١٧
سی سال پس از انقالب ايران
صفحه ٢٧

حمايت از کارگران ايران

گزارش شبکه ھمبستگی کارگری
صفحه ٢٩

ادامه در صفحه ٢

آموزش مقدماتی مارکسيزم )(٣
صفحه ٣٠

ميليتانت
با وجود دستگيری ھای اخير دانشجويان،
اذيHHHت و آزارھHHHای زنHHHان شHHHريف ايHHHران،
ارعHHHHHاب کHHHHHارگران و دسHHHHHتگيری ھHHHHHای
مبHHارزان مليHHت ھHHای تحHHت سHHتم و غيHHره؛
وضعيت کنونی به ھيچوجه نشانگر عقب
نشHينی و ارعHاب کHارگران و زحمتکشHHان
ايHHHHران نيسHHHHت .درسHHHHت بHHHHرعکس تمHHHHام
دستگيری ھHای اخيHر نشHانگر استيصHال،
ضHHعف و بحHHران درونHHی سياسHHی بيشHHتر
ھيئت حاکم است.
تبليغات انتخابHاتی رياسHت جمھHوری آتHی
تHرک
اين بحران عميق را نشان می دھدَ .
ھای عميق و چند دستگی در درون جناح
اصHHHول گHHHرا وھمچنHHHين اصHHHالح طلHHHب؛
نمايHHانگر انشHHقاق در ھHHر دو جنHHاح اسHHت.
بحHHران عميHHق اقتصHHادی ناشHHی از حيHHف
ميل ھای سنگين مالی )مانند ناپديد شده ١
ميليارد دالر از درآمHد حاصHله از فHروش
نفHHHت( .تHHHدارک معHHHامالت و زدوبنHHHدھای
پشت پرده و آشکار با امپريHاليزم آمريکHا
در دسHHتور کHHار ھيئHHت حHHاکم بحHHران زده
قHHرار گرفتHHه اسHHت .خHHانم ھليHHری کلينتHHون
 ١٦اسفند  ١٣٨٧مقامات ايHران را بHرای
مHHذاکره بHHر سHHر مسHHئله افغانسHHتان دعHHوت
کرد .آقای اوباما قصHد مHذاکره مسHتقيم و
علنی با مقامات دولتی ايران را دارد .در
ايHHHHن ميHHHHان دولHHHHت روسHHHHيه و سHHHHاير دول
اروپای مشغول برقراری و حسHنه کHردن
اين روابط ھستند.
در چنين وضعيتی است که ما :کارگران؛
دانشجويان و زنان و مليت ھای تحت ستم
با تمام قوا و متحداً ھمراه و ھمگام با ھم،
بايسHHتی تناسHHب قHHوای طبقHHاتی را بHHه نفHHع
خود تغيير دھيم .فرصت ھای و موقعيHت
ھای مناسبی در مقابل ما قرار می گيHرد.
اما برای استفاده کامل از اين موقعيت ھHا
بايد تدارکات را از ھHم اکنHون ديHده شHود.
در محHHور ايHHن تHHدارکات؛ توجHHه بHHه ايجHHاد
يHHک اتحHHاد عمHHل سراسHHری و پرتHHوان در
مقابل تمام جناح ھای موجود ھيئت حHاکم
و امپرياليزم آمريکا است .اين دو )دولHت
ايران و آمريکا( با ھم در يک جبھه قرار
خواھنHHHHHHد گرفHHHHHHت و عليHHHHHHه کHHHHHHارگران و
زحمتکشHHان ايHHران مشHHترکا ً اقHHدام خواھنHHد
کHHرد .اتحHHاد عمHHل سراسHHری در ايHHران بHHا
ھمHHHاھنگی بHHHا متحHHHدان بHHHين المللHHHی مHHHان؛
وضHHHعيت را بHHHه نفHHHع کليHHHه ی نيروھHHHای
مترقHHی در جامعHHه بHHه پHHيش سHHوق خواھHHد
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داد .ايHHن اتحHHاد عمHHل در وضHHعيت کنHHونی
ضHHرورت دارد زيHHرا مHHا وارد عميHHق تHHر
شHHدن بحHHران سياسHHی و اقتصHHادی دولHHت
سHHHHرمايه داری خHHHHواھيم بHHHHود .وضHHHHعيتی
مشابه ای به سال ھای پيش از سرنگونی
رژيم شاه.
در ايHHن اوضHHاع؛ بايHHد از فرقHHه گرايHHی و
چند دستگی بپرھيHزيم .بHا رعايHت اصHول
دمکراسی کارگری و به رسميت شHناختن
و احترام به برنامه ھا و نظريات متفاوت
و مختلف ميHان خHود ،در يHک جبھHه ضHد
سHHرمايه داری و ضHHد امپرياليسHHتی قHHرار
گيريم .از تمام زندان سياسی صرفنظر از
عقايدشان حمايت بايد گردد .رھايی زندان
سياسی از زندان ھا تناسب قوا را به نفHع
نيروھای ضد دولت سرمايه داری تقويت
می کند.
پHHHيش بHHHه سHHHوی ايجHHHاد يHHHک اتحHHHاد عمHHHل
سراسHHHHری ضHHHHHد سHHHHرمايه داری و ضHHHHHد
امپرياليسHHHHHHHHتی بHHHHHHHHرای کسHHHHHHHHب آزادی و
دموکراسی برای کHارگران و زحمتکشHان
ايران! بھار سرخ به زودی فرا می رسد!
آينده از آن ماست!

شورای دبيری
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ١٦اسفند ١٣٨٧

گرامی باد روز جھانی زن
ميليتانت :به مناسبت روز جھانی زن
تصميم گرفتيم تا ترتيب مصاحبهای با
رفيق "سارا قاضی" را بدھيم .خوشبختانه
ايشان ،لطف کردند و دعوت مصاحبه را
پذيرفتند.
ميليتانHHت :در ابتHHدا از رفيHHق سHHارا قاضHHی
خHHHواھش مHHHی کنHHHيم صHHHحبتی در بHHHاره ی

٢

روز زن و موقعيHHHHHت امHHHHHروز زنHHHHHان در
ايران داشته باشند.
سارا قاضی :با سالم فHراوان و تشHکر از
دعHHوت شHHما ،مHHن در درجHHه ی اول روز
زن را بHHه تمHHامی زنHHان جھHHان و ايHHران و
تمHHام مHHدافعان حقHHوق زن کHHه در ايHHن راه
فعHHال ھسHHتند و زحمHHت مHHی کشHHند تبريHHک
می گويم.
مHHن پHHيش از شHHروع صHHحبتم اجHHازه مHHHی
خHHواھم توضHHيح کHHوچکی در مHHورد خHHودم
بدھم:
متاسفانه من حدود  ١٨ماه بيمار و بستری
بHHHودم و در واقHHHع تHHHوان انجHHHام فعاليHHHت را
نداشتم و در نتيجه در اين جHا از فرصHت
استفاده کرده و از تمام رفقايی که معموال
با من از طريق ايميل و طرق ديگر تماس
داشتند ،عHذرخواھی مHی کHنم .البتHه ھنHوز
ھم حال من به طور کامل خوب نشده ولی
اميHHHHدوارم کHHHHه امسHHHHال در کنHHHHار ھمHHHHه ی
دوستان و رفقا باشم.
در مHHHورد روز زن و موقعيHHHت زنHHHان در
ايران بايد بگويم که:
روز زن يکHHHHHHی از روزھHHHHHHای تHHHHHHاريخی
مبHHHارزه طبقHHHاتی طبقHHHه کHHHارگر بHHHر عليHHHه
بHHHورژوازی اسHHHت .روز زن مھHHHر تاکيHHHد
قدرت طبقاتی و سياسی زنان زحمتکش و
کارگر جھHان برعليHه سHتم طبقHاتی و سHتم
جنسHHHی بHHHورژوازی در جھHHHان اسHHHت .در
طHHول تHHاريخ ،ھرگHHز مبHHارزه طبقHHاتی ای
بدون حضور و نقش موثر و تعيHين کننHده
زنان انجام نگرفته است.
حتHHی در دوران انقالبHHات بردگHHان کHHه بHHه
جمع شدن نظHام بHرده داری انجاميHد ،اگHر
چه در نمايش ھHای بHورژوايی در فرجHام
تنھا از به دار آويخته شدن اسپارتاکوس و
تعدادی از مبارزان مHرد سHخن رانHده مHی
شود ،اين زنان برده بودند که تHا پHای دار
آن مردان پا به پHای آنHان ايسHتادند و آنHان
را حمايت کرده و به آنان روحيه بخشيدند
و با وجود دستگير شدن و شالق خHوردن
و مورد بی حرمتی قHرار گHرفتن ،تHا پHای
جان مقاومت کردند.
زنHHHHHHان کHHHHHHارگر و زحمHHHHHHتکش در دوران
انقالبات طبقاتی ھميشه نقش فعال و تعيين
کننده داشته اند ،زيرا در ھر نHوع جامعHه
طبقاتی ھمHواره و روزانHه مHی بايسHتی بHا
سHHHHتم انسHHHHان بHHHHر انسHHHHان از دو جھHHHHت و
ھمزمان مبارزه می کHرده انHد :مبHارزه بHا

ميليتانت
سHHHتم جنسHHHی و ھمزمHHHان مبHHHارزه بHHHا سHHHتم
طبقاتی.
امHHروز ھHHم زنHHان کHHارگر و زحمHHتکش در
تمHHام کشHHورھای جھHHان و در ادامHHه ھمHHان
خط تاريخی به طور مستمر با اين دو ستم
بHHHه مHHHوازات ھHHHم روبHHHرو ھسHHHتند .ھمHHHين
امHHروز ،عمHHق کHHم سHHابقه رکHHود اقتصHHادی
جھHHانی و تHHورم نHHه تنھHHا بHHر دوش مHHردان
کHHارگر و زحمHHتکش جھHHان کHHه بHHر دوش
زنان کارگر و زحمتکش باری سنگين تر
و سنگين تر گشته و سنگين تر ھم خواھد
شHHHد .يکHHHی از تHHHاثيرات مسHHHتقيم ايHHHن بHHHار
سنگين ،وزنه بيشتر گذاشتن و سنگين تHر
کردن بار تحمل ستم جنسی است.
ھر چه فشHار اقتصHادی سHنگين تHر باشHد،
ستم جنسی ھم ابعاد وسHيع تHر و وقHيح تHر
به خود می گيرد .به عبارت ديگر اعمHال
نHHوع و ابعHHاد سHHتم جنسHHی بHHر زن رابطHHه
مستقيم با ميزان ستم اقتصادی وارد بر او
در جامعه اش دارد.
بHHHHHرای مثHHHHHال در کشHHHHHورھای سوسHHHHHيال
دموکراتی مثل سوئد که به اصطالح ھمه
گونه تساوی حقوق بين زن و مHرد وجHود
دارد ،وقتی زن بورژوايی شوھر خود را
از دست می دھHد و يHا مطلقHه مHی شHود و
می خواھد از کمک ھای موجود مثل مھد
کودک و نظير اينھا برای کودکانش بھHره
منHHHد شHHHود ،کارکنHHHان ايHHHن دسHHHتگاه ھHHHا بHHHا
سHHHروکله مHHHی دونHHHد و چHHHپ و راسHHHت در
خدمتش ھستند و پشت سرش روی ميزان
پHHولی کHHه بHHه او رسHHيده ،شHHرط بنHHدی مHHی
کنند و به حHالش غبطHه مHی خورنHد .حHال
اگر اين زن کارگر باشد و دست بHر قضHا
در اين اوضاع اقتصادی يHا بيکHار شHده و
از حقHHوق بيکHHاری برخHHوردار اسHHت و يHHا
قHHHبال خانHHHه دار بHHHوده و حHHHاال از مزايHHHای
تامين اجتماعی بايد برخوردار شود ،اوال
بايد توی نوبت قرار بگيرد چون ھمه مھد
کHHودک ھHHا در محHHدوده محHHل زنHHدگيش پHHر
بHHHHوده و جHHHHا ندارنHHHHد ،ثانيHHHHا رفتHHHHاری کHHHHه
کارکنان اين اماکن با او می کنند ،به مانند
ايHHن اسHHت کHHه او مرتکHHب خطHHای بزرگHHی
شده که به اين وضع دچHار گرديHده اسHت.
مثال ديگر اين کHه در اطHاق انتظHار يکHی
از شعبه ھHای تHامين حHق کHودک و تHامين
اجتماعی در يکی از مناطق شمالی سوئد،
زنی بHا دو فرزنHد خردسHال و يHک نHوزاد
نشسHHته و مشHHغول پHHر کHHردن فHHرم بHHود .او
چنHHد بHHار تHHا کنHHون بHHه ايHHن محHHل مراجعHHه
کرده ولی ھر بار به علت اشکالی کمکش
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نکرده اند .بHه ناگHاه مHردی بHا نHوزادی بHه
بغHHHل وارد مHHHی شHHHود و جلHHHو مHHHی رود و
توضيح می دھد که زنش او را رھا کرده
و نوزاد را ھم به اميد پدر به جای گذاشته
اسHHت .کارکنHHان محHHل بالفاصHHله از جHHای
پريHHده و بHHه دلسHHوزی او آمHHده و تمHHام فHHرم
ھای او را برايش آماده کرده و کودک او
را در کالسکه ای می گذارند تHا او بتوانHد
فHHرم ھHHای آمHHاده را امضHHاء کنHHد و بHHه او
اطمينان خاطر مHی دھنHد کHه نگHران ھHيچ
چيز نباشد که آنھا در نگھداری نHوزاد بHه
او کمHHک خواھنHHد کHHرد و کسHHی را مرتHHب
به خانه اش خواھنHد فرسHتاد تHا از کHودک
نگھداری کند تا زمHانی کHه نHوزاد بHه سHن
الزم برای مھد کودک برسHد! سHوئدی کHه
پناھگاه ھزاران زن ايرانی خHارج کشHور
است!
بHا نگHاھی بHه موقعيHت اقتصHادی يHHک زن
در جامعHHHه اش ،بHHHه راحتHHHی و بHHHه طHHHور
سيسHHتماتيک مHHی تHHوان نHHوع سHHتم جنسHHی
وارد بر او را برشمرد.
امHHروز بHHرای رھHHايی از سHHتم جنسHHی در
جامعه طبقاتی سرمايه داری ،زنان آگاه و
مبHHHHارز ھHHHHر کشHHHHوری نيHHHHاز بHHHHه داشHHHHتن
سHHHازماندھی اصHHHولی دارنHHHد تHHHا در يHHHک
برنامHه مبHHارزاتی ھدفمنHHد و ھمHHه جانبHHه و
مHHHداوم بHHHا بHHHورژوازی ،مبHHHارزه بHHHا سHHHتم
اقتصHHHHادی را در مرحلHHHHه اول مبHHHHارزه و
مبHHارزه بHHا سHHتم جنسHHی را ھمزمHHان و در
کنار مبارزه با ستم اقتصادی قHرار دھنHد.
در حقيقHHHHHت سHHHHHازماندھی يHHHHHک مبHHHHHارزه
سياسی انقالبی با برنامه اصولی کHه تنھHا
بHHا داشHHتن يHHک حHHزب انقالبHHی پيشHHتاز امHHا
مخفی ميسر است.
تفHHHHاوت تHHHHاريخی موقعيHHHHت يHHHHک زن در
کشHHورھای صHHنعتی پيشHHرفته بHHا کشHHوری
مثل ايران عمال رابطه مستقيم با آن بخش
از حقHHوق دمHHوکراتيکی دارد کHHه زنHHان و
مHHHHردان مبHHHHارز در انقالبHHHHات کشHHHHورھای
صنعتی پيشرفته در گذار از نظام فئودالی
به سرمايه داری کسب کردند و سHپس در
ايHHن کشHHورھا تHHا زمHHانی کHHه نظHHام سHHرمايه
داری سودآور بوده و بورژوازی به طور
صعودی سود سHرمايه را بHه دسHت آورده
باشد و تا زمانی که مبارزات دموکراتيک
لطمHHHHHه ای بHHHHHه ايHHHHHن سHHHHHودآوری نزنHHHHHد،
بHHورژوازی در مقابHHل ايHHHن حرکHHت ھHHHای
دموکراتيک عقب نشينی کرده و مقاومHت
نمی کند ،چه رسد به اينکه ايHن مبHارزات
نه تنھا تھديHدی بHرای کHل نظHام نباشHد کHه

٣

در نھايHHت بHHرای بHHورژوازی سHHودمند ھHHم
باشد :مبارزات فمينيستی!
مبارزات فمينيستی در کشورھای صنعتی
پيشرفته اگر چه در ابتدا با مقاومت رژيم
ھای حاکم در اروپا مواجHه گرديHد و عHده
زيHHHHHاد از زنHHHHHان بHHHHHورژوا نيHHHHHز در ايHHHHHن
مبHHارزات جHHان خHHود را از دسHHت دادنHHد،
ولHHHی تHHHاريخ مبHHHارزات فمينيسHHHتی ھميشHHHه
نشHHHان داده کHHHه در ماھيHHHت ،ايHHHن مبHHHارزه
زنHHان بHHورژوا بHHوده کHHه مHHی خواسHHتند در
برابHHHر مHHHردان ھHHHم طبقHHHه خHHHود از حقHHHوق
مسHHHاوی در اجتمHHHاع و در برابHHHر قHHHانون
برخHHHوردار باشHHHند .مبHHHارزات فمينيسHHHHتی
زمHHHانی تHHHا حHHHدودی بHHHه نتيجHHHه رسHHHيد کHHHه
بورژوازی غرب به اين جمع بندی رسيد
که با دادن اين امتيازات و در نتيجه وارد
اجتماع کردن اين زنان می توانHد آنHان را
بHHHا بھHHHايی کمتHHHر از مHHHردان بHHHه اسHHHتخدام
درآورد .در ايHHن مقطHHHع از تHHHاريخ ،زنHHHان
کHHارگر از ايHHن حقHHوق دموکراتيHHک بھHHره
خاصHHی نبرنHHد ،زيHHرا نHHه مHHال و منHHالی و
ارث پدری ای داشتند که نگران آن باشند
و نه ضوابط و اخالق بورژوايی حاکم بر
روابط زن و مرد طبقه بورژوا بر زندگی
زنHHان زحمHHتکش و کHHارگر نقشHHی داشHHت.
زنHHان کHHارگر ھماننHHد مHHادران کشHHاورز و
برده پيشين خود ،ھمواره به فروش نيHرو
و تHHوان بHHدنی خHHود بHHرای ادامHHه زنHHدگی،
مشغول بودند… حاال گاه به گاه ھHم پHيش
مHHHی آمHHHد کHHHه بHHHه جHHHای صHHHاحبکار مHHHرد،
صاحبکارشHHHان زن بHHHود… ولHHHی قHHHوانين
ھمان قوانين ھميشگی بود.
وقتHHHHی زنHHHHان بHHHHورژوا وارد محHHHHيط کHHHHار
جامعه بورژوايی خود شدند ،تدريجا نياز
به استقالل مالی از پHدر يHا شHوھر ملHزوم
گرديHHHHد و در نتيجHHHHه داشHHHHتن آزادی ھHHHHای
فردی و حقHوق دموکراتيHک اجتمHاعی بHه
ھمHHراه اسHHتقالل مHHالی قHHانونی گرديHHد .ايHHن
قوانين اما ربطی به زنHان کHارگر نداشHت
و آنHHHHHHHان در مقابHHHHHHHل قHHHHHHHانون از حقHHHHHHHوق
دموکراتيکی که زنان بورژوا برخHوردار
بودند ،بھره ای نداشتند.
آ ن چHه کHHه بHه عنHHوان تسHاوی حقHHوق بHHين
زن و مHHHHHHHHHرد کHHHHHHHHHارگر درون قHHHHHHHHHوانين
بHHHHHHورژوايی در جوامHHHHHHع سHHHHHHرمايه داری
پيشرفته امروز مالحظه می شود ،در پHی
مبHHHHHارزات انقالبHHHHHی طبقHHHHHه کHHHHHارگر ،بHHHHHه
خصوص مبارزات خود زنHان کHارگر بHه
دسHHHت آمHHHد .درتمHHHام کشHHHورھای سHHHرمايه
داری تHHHا امHHHروز ھنHHHوز طHHHرز برخHHHورد

ميليتانت
قانون با زنان و مردان بورژوای متھم به
ھر گونه جرمی بHا برخHورد ھمHان قHانون
بHHا زنHHان و مHHردان طبقHHه کHHارگر مHHتھم بHHه
ھمان جHرم کHامال متفHاوت اسHت .در تمHام
کشHHHHHورھای جھHHHHHHان وقتHHHHHHی مHHHHHHثال يHHHHHHک
مHديرعامل يHا مHديرکل يHHا نظيHر ايHن گونHHه
مقامات بر اثر اتھامی )که بر مHال گشHته(
بايHHHد دسHHHتگير شHHHده و مراتHHHب الزم بHHHرای
بازداشت و محاکمه شHدنش طHی شHود ،بHا
او بHHHا کمHHHال احتHHHرام و سHHHالم و صHHHلوات
برخورده شده و سHعی مHی شHود تHا خHدای
ناکرده به "حقوق دموکراتيک و انسانی"
او لطمه ای وارد نشHود .گHويی او کHودک
نازپروده ای است که ممکن است روحش
برنجد .يا ايHن کHه "آخ نHه نHه! شHايد ھمHه
اش يHHHHک اشHHHHتباه باشHHHHد! نبايHHHHد عجوالنHHHHه
برخورد کرد!" )حتی اگر در ھمHان ابتHدا
واضح باشد که در ايHن مHورد اتھHام ،نHوع
جنھه ،تبھکHاری محHض و بسHيار بزرگHی
بHHوده اسHHت( .امHHا وقتHHی در ھمHHان جHHا يHHک
مقام پايين يا يHک کHارگری بHه اتھHامی بHه
ميليHHون مراتHHب کوچHHک تHHر بايHHد دسHHتگير
شHHHHود ،بHHHHا او در زمHHHHان دسHHHHتگيری و در
طول تمام مراحل بازجويی و محاکمه ،به
نحوی برخورد می شود که گHويي رگ و
پوسHHHHت و خHHHHون او از خميHHHHره ھرگونHHHHه
جنايHHHHت و جنھHHHHه شHHHHکل گرفتHHHHه و روش
برخورد پليس و خبرگزاری ھا با او فاقد
رعايت کوچHک تHرين حHق انسHانی نسHبت
به او است… و اگر زن باشد اين لحن به
مراتب سرزنش آميز تر است .پس آن چه
که به عنوان حقوق دموکراتيک "رعايت
شده" در اين کشورھا محسوب می شHود،
نتيجه تأثير مبارزات و انقالبات کارگری
و حضور و دخالت خود زنان کHارگر در
مبHHHارزه برعليHHHه بHHHورژوازی بHHHوده اسHHHت
)زنان بHورژوا ھHم بخشHی از ھمHان طبقHه
بورژوا ھستند(.
در کشHHورھايی مثHHل ايHHران کHHه بHHه دسHHت
امپرياليزم عقب نگھداشته شده اند و نظام
فئHHودالی نHHه در پHHی روال عHHادی انقالبHHات
بHورژوايی )انقHالب کبيHر فرانسHه( کHHه در
پHHHHی نيHHHHاز امپريHHHHاليزم بHHHHه ايجHHHHاد روابHHHHط
اقتصHادی مHدرن خHود بHا ايHن کشHورھا بHHه
اين کشورھا از باال تحميل گرديHده )و در
نتيجه از سھم انقالبات بورژوايی انقHالب
سفيد محمدرضاشاھی نصيب ايران شHد(،
روابHHط بHHين سHHرمايه دار و کHHارگر بHHدون
تجربHHHه انقالبHHHی بHHHرای اجتمHHHاع در کHHHل و
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بHHرای کHHارگران بHHه خصHHوص و بHHه طHHور
غيرطبيعی ايجاد گرديHد .از بHزرگ تHرين
آسHHيب ھHHای وارد بHHر زنHHدگی انسHHان ھHHای
ايHHHن جوامHHHع ،ناآشHHHنايی بHHHا روش صHHHحيح
مبHHHHHHHHHارزه )طبقHHHHHHHHHاتی/دموکراتيHHHHHHHHHک( و
سازماندھی اصولی در کل و ادامه پايمال
شHHHدن حقHHHوق دموکراتيHHHک )مثHHHل تسHHHاوی
حقوق زنان و ساير اقليت ھا( در اجتماع
بوده است.
در ايHHHن جHHHا بحHHHث قHHHدری پيچيHHHده شHHHده و
طوالنی می شود .ولی من مجبورم بHرای
بHه نتيجHHه رسHHيدن ،ايHHن بخHHش را تHHا حHHدود
زيHHHHHادی بشHHHHHکافم .در ايHHHHHن جHHHHHا از ھمHHHHHه
عزيزان خواھش می کنم که به رونHد ايHن
بحث دقت کافی بنمايند:
کشHHHHHورھايی مثHHHHHل ايHHHHHران ھHHHHHم از سHHHHHتم
امپريHHHاليزم و ھHHHم از سHHHتم نظHHHام سHHHرمايه
داری حاکم بر آن رنج می برند .اما نظام
سHHHHرمايه داری حHHHHاکم بHHHHر آنھHHHHا چHHHHون از
طريHHHHق انقالبHHHHات بHHHHورژوايی )در دوران
برچيده شدن نظام فئHودالی( برقHرار نشHده
بHHا وجHHود ايHHن کHHه خصHHلت سHHرمايه داری
دارد ،از نواقصی آسيب ديده است که در
نظام ھای بHورژوايی کشHورھای صHنعتی
پيشرفته به طHور معمHول ديHده نمHی شHود.
اگر ما به طور اجمالی اين نواقص را بHه
دو دسته تقسيم کنيم ،اين می شود که:
الف -نداشتن تجربه انقالبات بورژوايی و
در نتيجه نگرفتن امتيHازاتی کHه کHارگران
کشورھای صنعتی پيشرفته به کسHب آنھHا
نائل آمده اند ،منجر به نداشتن تاريخچه و
آگHHHHHاھی و آشHHHHHنايی بHHHHHا روش مبHHHHHارزات
اصولی طبقه کارگر با بورژوازی اسHت.
ايHHن بHHی تجربگHHی باعHHث الگHHوبرداری از
مبHHارزات طبقHHه کHHارگر آن کشHHورھا مHHی
شود و از آن جايی که اين الگوھا عمومHا
قابHHHHل انطبHHHHHاق بHHHHه مبHHHHHارزات کHHHHHارگری
کشورھای ما نيست ،اين مبارزات عموما
بHا سHHرکوب ھHHای سHنگين از طHHرف رژيHHم
روبرو می شود… در کشورھای غربی،
بHHHHورژوازی عمومHHHHا جHHHHرات ايHHHHن گونHHHHه
سرکوب ھا را ندارد.
ميليتانHHHت :رفيHHHق سHHHارا در ايHHHن جHHHا يHHHک
سئوال مطرح می شود ،چه ضHعف ھHايی
در ديHHدگاه طبقHHه کHHارگر مHHا در مقايسHHه بHHا
طبقه کارگر کشHورھای صHنعتی پيشHرفته
وجHHHود دارد کHHHه ايHHHن قHHHدر حHHHائز اھميHHHت
ھستند و باعث شکست مبHارزات طبقHاتی
می شوند؟

٤

اين البته مبحثی اسHت کHه خHود بHه تنھHايی
قابل بحث است و به نظر مHن در ايHن جHا
نمHHی گنجHHد .ولHHی از آن جHHايی کHHه سHHر نHHخ
بحث ما به اين مبحث وصل است ،اشاره
کوتHHاھی بHHه آنھHHا در ايHHHن جHHا مHHی تHHHوانيم
بکنيم.
کارگران اروپا طی قHرن ھHای ھيجHدھم و
نوزدھم ميالدی و ضمن داشHتن تجربيHات
تHHHHHاريخی و مسHHHHHتقيم خHHHHHود از انقالبHHHHHات
بHHورژوايی ،چگHHونگی شHHکل گHHرفتن خHHود
را به يHاد داشHته و روش اصHولی مبHارزه
بHHا بHHورژوازی را در عمHHل آموختنHHد :اول
ماھيت طبقHه خHود را شHناختند و سHپس بHا
روش مبارزه و مقاومت در مقابل حمالت
رژيHHHم را آموختHHHه و بHHHه کHHHار بردنHHHد .بHHHه
عبHHHHHارت ديگHHHHHر ،کHHHHHارگران اروپHHHHHا ھHHHHHم
دسترسی به تئوری داشتند و ھHم عمHل…
و توانستند تئوری را در عمل پيHاده کننHد.
حاصHHHHل نھHHHHايی آن انقHHHHالب اکتبHHHHر بHHHHود.
تئHHوری ھHHای رو بنHHايی و عمليHHات بHHدون
سHHHازماندھی اصHHHولی ،طبيعتHHHا و در ھHHHر
زمHHان و مکHHانی بHHه شکسHHت مHHی انجامHHد.
داشتن حزبHی کHه ھسHته ھHای آن بHه طHور
مخفHHHی فعاليHHHت کHHHرده و در حقيقHHHت يHHHک
زنHHHHدگی مخفHHHHHی و يHHHHک زنHHHHHدگی بHHHHHاز و
معمHHHولی دارنHHHد ،يکHHHی از اساسHHHی تHHHرين
اصول فعاليت طبقه کارگر است… حتHی
در ھمHHHان کشHHHورھای صHHHنعتی پيشHHHرفته!
شHHناخت از ماھيHHت حHHزب انقالبHHی مخفHHی
باعHHث مقاومHHت و پيHHروزی در مبHHارزات
شده و به عقHب نشHينی رژيHم مHی انجامHد.
اميدوارم در ادامه بحث بتوانيم اين مبحث
را کمی باز کنيم.
اين عقب نشHينی ،در نفHس خHود منجHر بHه
بHHHHHHاز شHHHHHHدن تHHHHHHدريجی درھHHHHHHای حقHHHHHHوق
دموکراتيHHک مHHی گHHردد کHHه حقHHوق زنHHان
يکHHHی از حقHHHوق دموکراتيHHHک در جامعHHHه
بHوده کHه ماننHد سHاير حقHوق دموکراتيHک،
سHHنگينی کفHHه اش بHHا ھHHر چHHه سHHنگين تHHر
شدن کفه مبارزات طبقه کارگر در مقابHل
رژيم حاکم رابطه مستقيم دارد.
ميليتانHHت :رفيHHق سHHارا قاضHHی ،پHHس دسHHته
دوم کدام ھستند؟
ب -اگرچHHHHHه مکHHHHHانيزم اقتصHHHHHادی نظHHHHHام
سرمايه داری کشور ما با نظام اقتصHادی
کشورھای غربی يکHی اسHت ،امHا ماھيHت
روابط سياسی -اجتماعی آن با آن روابHط

ميليتانت
در کشHورھای غربHی يHک تفHاوت بHHزرگ
دارد که در نوع مبارزه با حکومت وقت،
عامل تعيين کننده و بسHيار اساسHی اسHت.
توجه به اين نکته ،ما را به درک صHحيح
در رونHHHHد ھرگونHHHHه مبHHHHارزه طبقHHHHاتی يHHHHا
دموکراتيک کمک می کند.
ميليتانت :چرا اين نکته اين اندازه اھميت
دارد؟
اھميHHتش– مھمتHHرين آن -در ايHHن اسHHت کHHه
مبHHارزان زن و مHHرد زحمHHتکش و کHHارگر
را آگHHاه بHHه ايHHن امHHر مHHی سHHازد کHHه وجHHود
حقHHوق دموکراتيHHک يHHک امHHر طبيعHHی در
جوامع و کشورھای عقب نگھداشته شده،
نيسHHHت و در نتيجHHHه ھرگونHHHه حرکHHHت در
مخالفت با دولت منتھی به سHرکوب شHديد
می گردد.
اين رژيم ھHای بHورژوايی )مثHل حکومHت
ايران( ،در حقيقت ماھيتی دوگانه دارنHد،
يعنHHی از يHHک طHHرف نظHHام اقتصHHادی آنھHHا
دقيقHHHHHا بHHHHHر مقيHHHHHHاس روابHHHHHط اقتصHHHHHHادی
امپرياليزم در سطح جھان عمل می کند و
از طرف ديگر روابط اجتماعی و حقHوق
دموکراتيک در اين جوامع به زمان ھHای
فئHودالی و اربHاب و رعيتHHی برمHی گHHردد.
يعنHHHی ھHHHر کHHHس نظHHHر بدھHHHد بHHHا سHHHرکوب
روبHHرو اسHHت و تنھHHا نظHHری کHHه حHHق بHHه
گHHHHHوش رسHHHHHيدن را دارد ،نظHHHHHر مطلHHHHHق
حکومت است.
لHHذا مHHی تHHوان گفHHت کHHه در کشHHوری مثHHل
ايران بHرای ھرگونHه حرکHت سياسHی اول
می بايد با آگاھی تمام بHه طريHق برخHورد
دولHHHHت بHHHHا آن حرکHHHHت و بHHHHدترين پيامHHHHد
احتمالی آن انديشيد و دوم مHی بايHد سHالح
دقيق و ھمه جانبه برای پاسخ بHه حمHالت
و سHHHHرکوب ھHHHHای آن دولHHHHت را محاسHHHHبه
کHHرده و از پHHيش آمHHاده کHHرد تHHا حرکHHت بHHه
سرکوبی کشيده نشود.
برای ھرگونه حرکت دموکراتيک ھم باز
بايHHد بHHه ايHHن دو اصHHل توجHHه کHHرده و بHHر
اساس آنھا حرکت کرد ،زيرا در اين گونه
کشورھا حرکت ھای دموکراتيک )ھمHان
طور که در تجربيات اخير ھم ثابHت شHد(
بر اثر برخوردھHای خصHمانه و سHرکوب
گرايانه رژيم به طHور خHود بHه خHودی بHه
مبارزات سياسی تبديل می شود .رژيم بHا
دورانديشHHHی جھHHHت حفHHHظ موقعيHHHت خHHHود،
مجبور اسHت کHه پايHه ھHای رشHد ھرگونHه
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حرکت دموکراتيک را در ريشه بخشکاند
تا ھمه گير نشده و سرانجام به سرنگونی
اش منتھی نشود.
مبHHHارزات زنHHHان ھHHHم در حقيقHHHت مHHHاھيتی
دموکراتيHHHHک دارد ،پHHHHس تHHHHابع ھمHHHHين دو
اصل می شود .البته بعضی می گويند کHه
مطالبHHاتی مثHHل تسHHاوی حقHHوق زن و مHHرد
در مقابل قانون و تجمع برای بزرگداشت
روز زن چHHHHHHه ربطHHHHHHی بHHHHHHه سHHHHHHرنگونی
حکومHHHHHHHHHHت دارد؟ در شHHHHHHHHHHرايطی کHHHHHHHHHHه
بHHHورژوازی از وجHHHود ايHHHن گونHHHه حقHHHوق
دموکراتيک ترسی نداشته باشد )مثال مثل
بHHورژوازی سHHوئد( .ايHHن سHHئوال بHHه جHHايی
اسHHت و ايHHن دو موضHHوع ربطHHی بHHه ھHHHم
ندارنHHد .حکومHHت بHHورژوايی چنHHد حزبHHی
است و دموکراسی بورژوايی حاکم اسHت
و شما می توانی بر عليه حکومت وقت و
ساير احزاب تجمHع و تظHاھرات بگHذاری
و در نھايHHت ھHHيچ يHHک از ايHHن حرکHHت ھHHا
منجر به سHرنگونی حتHی دولHت وقHت ھHم
نمHHHHی شHHHHود ،چHHHHه برسHHHHد بHHHHه سHHHHرنگونی
حکومت بورژوايی! اما در کشوری مثHل
ايران که تHک حزبHی اسHت و ديکتHاتوری
مطلHHق حHHاکم اسHHت ،در نفHHس خHHود بHHه ايHHن
معنHHی اسHHت کHHه ايHHن دولHHت بHHرای ادامHHه
حيات خود به اين جمع بندی رسيده اسHت
که تنھا راھش تحميل خفقان مطلق اسHت.
از ايHHHHن رو ،درس خHHHHود را از پHHHHيش بHHHHه
خوبی آموختHه و مHی دانHد کHه کHوچکترين
ميزان کوتاه آمدنی -حتی برای روز زن-
می تواند بHرايش پيامHدھای جبHران ناپHذير
داشته باشد.حاال دقت کنيد ،من گفتم "می
توانHHد" ،نگفHHتم "حتمHHا" .ايHHن بHHورژوازی
مHHی خواھHHد ھوشHHيارانه عمHHل کنHHد و چHHون
می داند که جامعه خفقان ھر آن می تواند
منفجر شود ،نمی خواھHد بHی گHدار بHه آب
زده و ساده لوحانHه بHه ايHن رونHد سHرعت
بخشد.
البته باز شما می توانيد بگوييد "ای بابا!
روز زن يا مطالبات فمينيستی ھيچ ربطی
بHHه سياسHHت نHHدارد! مHHا مHHی خHHواھيم مثHHل
کشHHHHHHHHورھای غربHHHHHHHHی در درون ھمHHHHHHHHين
حکومHHت موجHHود از حHHق زن دفHHاع کنHHيم!
ھمHHHHHين!" از ديHHHHHد گوينHHHHHده ايHHHHHن جملHHHHHه،
بورژوازی بورژوازی اسHت و در ايHران
يا در سHوئد نHدارد .امHا ايHن يHک برخHورد
صحيح و علمی نيست و به ھمين دليل ھم
ايHHHHن مبHHHHارزات ھHHHHر بHHHHار بالاسHHHHتثناء بHHHHه
شکست می انجامد ،تا زمانی که پيشروان
و سHHازماندھندگان ايHHن گونHHه مبHHارزات از
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ايHHHHن چHHHHارچوب فکHHHHری بيHHHHرون آمHHHHده و
واقعيت را آن گونه که ھست بپذيرنHد ،نHه
آن گونه که آرزو می کنند کHه باشHد! بايHد
ايHHن واقعيHHت را قبHHول کنHHيم کHHه ج.ا.ا .بHHه
قدری پايه ھايش در ميان توده ھHا لHرزان
است کHه حتHی تحمHل چHاپ و پخHش مجلHه
"زنان" خHانم شHھال شHرکت را ھHم نHدارد.
پHHس دسHHتور تعطيHHل شHHدنش را مHHی دھHHد و
خانم شHرکت را ھHم ماننHد سHال  ٢٠٠١بHه
يHHک بھانHHه مHHبھم چھارمHHاه بHHه زنHHدان مHHی
افکند) .لوموند ديپلماتيک آوريل (٢٠٠٨
مHHن از کسHHانی کHHه بHHا ايHHن مجلHHه آشHHنايی
دارنHHد ،خHHواھش مHHی کHHنم بHHه مHHن اطHHالع
بدھند که آيا ھرگHز در آن مجلHه ،بHا نکتHه
ای برخHHورد کردنHHد کHHه اشHHاره بHHه ايجHHاد
نHHوعی خطHHر بHHرای ج .ا .ا .باشHHد؟ مسHHلما
جHHواب نHHه اسHHت ،ولHHی بHHه خHHاطر نHHوعی
آگاھی رساندن بHه زنHان ،بيHرون آمHدن آن
قطع شد و ايشان را بازداشHت کردنHد! آيHا
شما مناسبتی برای ايHن اقHدام مقامHات مHی
بينيHHHد؟ البتHHHه در جامعHHHه خفقHHHان آميHHHز ،از
آنجايی کHه زنHان نيمHی از جمعيHت کشHور
را شHHکل مHHی دھنHHد ،ھرگونHHه حHHق ابHHراز
آزادی ،لHHرزه بHHه تHHن دولHHت مHHی انHHدازد و
روزنHHه نفسHHی بHHرای نيمHHی از جامعHHه مHHی
شود که اگر تنھا برای گرفتن حق انسانی
خود بلند شود ،نھايتا حرکت می توانHد بHه
انقHHالب بکشHHد ،زيHHرا دولHHت وقHHت حاضHHر
نمHHHی شHHHود بHHHا رعايHHHت حHHHق دموکراتيHHHک
زنHHان و بHHHه صHHورت مسHHHالمت آميHHز ايHHHن
حقوق را بدھد… اگر می خواست بدھHد،
الزم نبود که از ابتدا ايHن حقHوق را سHلب
کنHHHHد! اگHHHHر سHHHHلب نمHHHHی کHHHHرد کHHHHه ديگHHHHر
حکومت ديکتاتوری بشمار نمی رفت.
يا نمونه دوم ،در ايران نه تنھا حکم اعدام
برچيده نشHده کHه ماننHد سHايه ھHر کسHی را
که به نوعی دھان بگشايد تھديHد مHی کنHد،
حتHی اگHر روزنامHه نگHار باشHد ،يعنHHی در
حقيقت شغلش انتقال اخبار و نظرات ھمه
باشHHد" :عHHدنان حسHHن پHHور… در تHHاريخ
 ٢٢خرداد در دادگاھی غيرعلنی به اتھام
"اقHHدام عليHHه امنيHHت ملHHی"" ،جاسوسHHی" و
"محاربHHHه" محاکمHHHه و محکHHHوم بHHHه اعHHHدام
)شHHHHده(…" )گزارشHHHHگران بHHHHدون مHHHHرز،
گزارش ساليانه ايران (٢٠٠٨
نمونه سوم ،در کردستان سه سال پHس از
توقيHHف ھفتHHه نامHHه پيHHام مHHردم کردسHHتان،
مHHHHدير مسHHHHئول آن ،محمHHHHد صHHHHديق را در
تيرماه  ١٣٨٦بازداشت و به زنHدان اويHن
انتقال می دھند) .ھمانجا(

ميليتانت
ديکتاتوری در ايران نسHبت بHه ھمHه تHوده
مردم پياده می شود ،ولی نسHبت بHه زنHان
و اقليHت ھHHای ملHHی و مHذھبی سHHتمی اسHHت
مضاعف.
نمونHHHHHHه چھHHHHHHارم" ،زنHHHHHHان در تيHHHHHHررس
سHHرکوب"" :اينترنHHت در سHHال گذشHHته بHHه
فضايي برای ادامه مبارزه جنبش دفاع از
حقوق زنان بدل شد .فعاالن فمينيست ،در
مقابل رژيم سخت گيHری چHون جمھHوری
اسالمي عليه تبعيض و برای بھرمند شدن
از حقHHHHوق برابHHHHر در قHHHHوانين اساسHHHHي
جمھوری اسالمي تالش مي کنند.
مHHريم حسHHين خHHواه  ٣٢سHHاله و جلHHوه
جواھری  ٣٠ساله روزنامه نگاران و
وب نگHHHHHHHاران فمينيسHHHHHHHت ،اعضHHHHHHHای
تحريريه سايت ھHای زنسHتان و تغييHر
برای برابری از سوی دادسرای ويژه
امنيHHHت تھHHHران ،بHHHا اتھامHHHاتي چHHHون "
تشHHويش اذھHHان عمHHومی ،تبليHHغ عليHHه
نظHHام ،نشHHر اکاذيHHب از طريHHق انتشHHار
اخبار کذب در زنستان و تغييHر بHرای
برابری " به ترتيب در تاريخ  ٢٧آبان
و  ١٠آذر دستگير شدند .بHرای آزادی
موقت آنھا وثيقHه سHنگيني  ١٠٠و ٥٠
ميليون توماني تعيين شHده بHود) .مHريم
حسHHHين خHHHواه و جلHHHوه جHHHواھری روز
 ١٢دی مHHHاه  ٣ -ژانويHHHه  - ٢٠٠٨بHHHا
سپردن  ٥ميليون وثيقه از زندان اوين
آزاد شدند(.
در تHHHاريخ  ١٣اسHHHفند ١٣٨٥مHHHاموران
نيروی انتظامي به تجمع مسالمت آميز
ده ھHHا تHHن از فعHHاالن جنHHبش زنHHان در
اعتHHHراض بHHHه محاکمHHHه ی  ٥تHHHن از
ھمياران خود ،در برابر دادگاه انقالب
اسالمي تھران جمHع شHدند…  ٣٤نفHر
از فعاالن و روزنامHه نگHاران حاضHر
در محHHل را دسHHتگير کردنHHد .در ميHHان
دسHتگير شHدگان  ٢٢روزنامHه نگHار و
وب نگار وجHود داشHت از جملHه ژيHال
بني يعقوب که به ھنگام پوشش خبری
تجمع مسالمت آميز دستگير شHده بHود.
ايHHن روزنامHHه نگHHار پHHس از آزادی بHHا
انتشHHHار دو گHHHزارش از رفتHHHار زنHHHدان
بانHHHHان در بنHHHHد  ٢٠٩و چگHHHHونگي
بازجويي ھای شبانه و تحقير و توھين
به فعاالن زن پرده بر داشت .دستگاه
قضHHايي تعHHدادی از ايHHن فعHHاالن را بHHه
احکHHام زنHHدان و شHHالق محکHHوم کHHرده

شماره بيست و يک
اسفند  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم
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اسHHHت و تعHHHدادی ديگHHHر در انتظHHHار
محاکمه بسر مي برند.

حزبی پشتيبانی کرده و از آنھHا در برابHر
حمHHHHالت خصHHHHمانه دولتHHHHی دفHHHHاع کنHHHHد و
نگذارد تا در يHک حملHه وحشHيانه ،عمHال
انتظHHامی ھمHHه تHHدارکات مبHHارزاتی از ھHHم
بپاشند.

شHHHHHHHعارھا" :رھHHHHHHHايی زن -رھHHHHHHHايی
جامعه" "و "محمود صالحی و اسHانلو
آزاد بايد گردند"

ميليتانHHHت :رفيHHHق سHHHارا نقHHHش و موقعيHHHت
مبHHHHارزين عليHHHHه سHHHHتم بHHHHر زن در ايHHHHران
چگونه است؟

 ٢٧ (٢ديمHHHHHHHHHHHHاه  -١٣٨٧رونHHHHHHHHHHHHاک
صHHفازاده عضHHو زنHHدانی انجمHHن زنHHان
آذرمھHر کردسHتان و فعHال کمپHين يHHک
ميليون امضاء به دادگاه احضHار و بHه
اتھHHHام مشHHHارکت در اعتصHHHاب غHHHذای
زندانيان کرد ،محکوم شد .طبق ھمين
گHHزارش ،ده ھHHا زنHHدانی ديگHHر ھHHم بHHه
ھمين اتھام محاکمه شHده انHد .در ميHان
آنان ،نسرين سHتوده وکيHل کمپHين يHک
ميليHHون امضHHاء و جلHHوه جHHHواھری از
اعضای اوليه کمپين ديده می شوند.

با توجه به نمونه ھاي فوق ،در شھامت و
شHجاعتی کHHه ھHHر يHک از ايHHن مبHHارزين و
رھبHHHری ھHHHر يHHHک از ايHHHن مبHHHارزات در
برخHHورد بHHا دولHHت از خHHود نشHHان دادنHHد،
ھHHHيچ شHHHبه ای وجHHHود نHHHدارد و ايHHHن خHHHود
گويHHای نقHHش بHHزرگ و تعيHHين کننHHده ھمHHه
آنHHHHان عليHHHHه سHHHHتم بHHHHر زن بHHHHه خصHHHHوص
رھبری ايHن جريانHات اسHت .مHن بHه سHھم
خHHHودم بHHHه تمHHHام زنHHHان مبHHHارز و مHHHدافعان
حقوق زن که در چنين شرايط خفقانی قدم
پHHHHHHيش گذاشHHHHHHته انHHHHHHد ،درود فرسHHHHHHتاده و
اسHHتقامت و پايHHداری آنHHان را سHHتايش مHHی
کنم .برای ادامه بحث اما شايد بھتHر باشHد
تا نکات اصلی بحث را اول يادآور شويم.
ِاين نکات اين ھا ھستند:
 (١اگHHر چHHه مبHHارزات فمينيسHHتی در نھHHاد
خود ،بورژوايی بودند ،اما در ايران حتی
مطالبHHHه ايHHHن گونHHHه حقHHHوق زنHHHان باعHHHث
ضرب و شتم و سرکوب از طرف دولHت
وقت گشته و در نھايت ،حرکت ،متالشی
و بنيانگذاران آن دستگير ،زندانی و حتی
اعدام می شوند.
 (٢مطالبHHات زنHHان کHHارگر امHHا بHHرای بHHه
نتيجه رسيدن می بايHد فراتHر از مطالبHات
فمينيستی رفته و اصHل مھHم در ايHن اسHت
کHHHHHه زنHHHHHان کHHHHHارگر قبHHHHHل از اقHHHHHدام بHHHHHه
سHHHHازماندھی بHHHHرای از بHHHHين بHHHHردن سHHHHتم
جنسHHی ،اول بHHه سHHازماندھی حزبHHی خHHود
برای مبارزات طبقHاتی اقHدام نماينHد تHا بHا
پشHHHتوانه حHHHزب انقالبHHHی بHHHه سHHHازماندھی
مبارزه برعليه سHتم جنسHی ھHم بHه عنHوان
شاخه ای از مبارزات حزبی بپردازند.
 (٣يکHی از نمودارھHHايی کHHه از مبHHارزات
انجام گرفته در طول امسال -ھمانند سHال
ھHHای اخيHHر -بسHHيار برجسHHته بHHه چشHHم مHHی
خورد و از آن می توان به عنوان درسHی
از نتيجHHه ايHHHن مبHHHارزات يHHاد کHHHرد ،وجHHHه
مشHHترکی اسHHت کHHه بHHين نتHHايج حاصHHل از
تک تک اين مبارزات ديده می شود.

نمونه ھايی از سايت سالم دموکرات:
 (١کميتHHHHHه برگزارکننHHHHHده شھرسHHHHHتان
کاميار ،شورای زنان  ١٨اسفند،

 ٥ (٣آذر  –١٣٨٧خHHانم فاطمHHه نبHHوی
از فعHHالين روز جھHHانی زن در سHHمنان
دسHتگير و بHHه منطقHHه نHHامعلومی منتقHHل
گرديHHد .پHHس مالحظHHه مHHی کنHHيم کHHه در
طول دو سه سال اخير ھرگونه ابHراز
بيان و تجمع زنان برعليه قوانين حاکم
حتی حرکHت ھHای سHازماندھی شHده و
بHHا پشHHتوانه عمHHومی منجHHر بHHه تعطيHHل
شدن و ضرب و شتم و زندان و اعدام
شده ،ھمHين برخHورد بHا روزنامHه ھHا،
دانشHHHجويان و کHHHارگران شHHHد و وجHHHه
مشترک در اينجا واضح است.
نمونه ھايی از اعدام:
 (١فاطمHHHه حقيقHHHت پHHHژوه بHHHه جHHHرم قتHHHل
ھمسرصHHيغه ای خHHود ،بHHه اعHHدام محکHHوم
شد .او شوھر خود را در حHين تجHاوز بHه
دختر  ١٤ساله اش يافت و کشت.
 (٢فاجعه حلق آويز کردن عاطفه رجبی-
دختر  ١٦ساله که نه تنھا در کمال وحشی
گری قرون وسطی ای به دار آويخته شد،
بلکه طريق اين مجازات خونخوارانHه تHر
از ايHHن بHHود کHHه او گيHHر يHHک شHHير يHHا ببHHر
گرسنه می افتد.
 (٣اعHHHدام ھHHHای ناموسHHHی بوسHHHيله افHHHراد
خانواده
تمHHام اينھHHا بHHه علHHت کمبHHود حHHزب انقالبHHی
طبقه کارگر است که می تواند ھر يک از
اين مبارزات را با برنامHه ھHای مشHخص

ميليتانت
 (٣آن وجHHHHHه اشHHHHHتراک چيسHHHHHت؟ ھمHHHHHان
نداشتن سازماندھی تشکيالتی و آن ھم نHه
ھHHHHر گونHHHHه سHHHHازماندھی مHHHHوقتی ،بلکHHHHه
سHHHHازماندھی اساسHHHHی و متکHHHHی بHHHHه يHHHHک
برنامه مداوم درون يک تشHکيالت مخفHی
حزبHHی .سHHازماندھی ای کHHه مHHی توانسHHت
جHان تعHHداد قابHHل مالحظHه ای از آنHHان ،بHHه
خصHHHوص رھبHHHران ايHHHن جريانHHHات را از
دستگيرشHHHدن ،زنHHHدانی )شHHHکنجه/اعHHHدام(
شHHدن… حفHHظ کHHرده و در نتيجHHه نيHHروی
مبارزه را بHرای روز زن امسHال نHه تنھHا
باقی نگھداشته که قوی تر ھم کرده باشد.
يا به عبارت ديگر می توانست توازن قوا
را به نفع تشکيالت زنان و مطالبات زنان
ايران نسبت به برخوردھای دولت سنگين
تر کند.
بعضی ھا باز ممکHن اسHت بگوينHد "پHس
حاال که تشHکيالت حزبHی نHداريم ،بنشHينيم
و دسHHت روی دسHHت بگHHذاريم تHHا ايHHن کHHه
حزب و تشکيالت زنان وابسHته بHه حHزب
ايجاد شود؟!"
جواب البتHه کHه نHه اسHت .مسHلما بHا دسHت
روی دسHHHHHت گذاشHHHHHتن و بHHHHHه اصHHHHHطالح
معHHروف بHHه اميHHد خHHدا نشسHHتن ،چيHHزی را
نمی توان تغييHر داد .بHرعکس ،بحHث مHن
در اين است که امروز و در مقابل ج.ا.ا.
مHHا نHHه تنھHHا نبايHHد سHHکوت کنHHيم کHHه بايHHد بHHه
مبHHارزاتی بHHا برنامHHه ،سHHازماندھی شHHده و
مسHHتمر بپHHردازيم .مبHHارزاتی کHHه ھHHر بHHار
توسHHط دولHHت قابHHل سHHرکوب نباشHHد و اگHHر
بعضHHHی ھHHHا دسHHHتگير مHHHی شHHHوند ،رونHHHد
مبHHHارزه را تغييHHHر ندھHHHد و بتوانHHHد از ايHHHن
حرکت برای حرکت بعدی سکوی پرتابی
سHHHاخته و بHHHه ھمHHHين ترتيHHHب ادامHHHه دھHHHد.
منتھی مبارزاتی مثل ريختن تHوی خيابHان
بHHHHHHHHدون پشHHHHHHHHتوانه و برنامHHHHHHHHه بعHHHHHHHHدی،
دستگيرشHHHدن و بقيHHHه سHHHال را در زنHHHدان
گذراندن و اين فرصت را بHه دشHمن دادن
که دائما با انواع تبليغHات و شHکنجه ھHای
جسمی و روحHی جHو رعHب و وحشHت را
در ميHHان فعHHHالين حقHHHوق زنHHHان و در بقيHHHه
جامعه گسترده دارد ،ھم در عمل مالحظه
مHHHی شHHHود کHHHه سHHHودی نHHHدارد .ايHHHن ،وجHHHه
مشترک ھمه اين مبارزات بوده است.
نکته در واقع بسيار ساده و روشن اسHت،
اگر ما از پوسته فکری خود کمHی بيHرون
آمده و خود را آماده ارزيابی از مبارزات
گذشHHته ببينHHيم؛ ارزيHHابی گذشHHته ای کHHه بHHه
طHHور طبيعHHی دارای نقHHاط مثبHHت و نقHHاط
ضHعف اسHت .ايHHن ارزيHابی بHرای کسHHانی
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کHHHه ايHHHن گونHHHه فعاليHHHت ھHHHا را صHHHرفا بHHHه
منظور کسب نام و شھرت شخصی انجام
نمی دھند ،بازنگری به گذشته و انتقاد از
خود را بHا برخHوردی از موضHع مثبHت و
سHHازنده و در جھHHت تHHوان بخشHHی ھHHر چHHه
ممکن تر به مبارزه بعدی انجام می دھند،
تا با يک حمله سرکوبگرانه از ھHم نپاشHد
و جنHHبش بHHHه رکHHHورد کشHHHيده نشHHHود ،الزم
است .در اين صورت است کHه مHی تHوان
مبارزه را ادامه دار کرد .مثل نمونه ھايی
که در پيش آمد.
مضHHاعف بHHر رعHHب و وحشHHتی کHHه دسHHت
انHHHHدرکاران نسHHHHبت بHHHHه زنHHHHان بHHHHه طHHHHور
روزمره و ھر لحظه از زنHدگی شHان مHی
آفرينHHد )مثHHل اجHHازه کشHHتارھای ناموسHHی:
چه به دست افراد خHانوده و چHه بHه دسHت
مقامات -با سنگسار يا حلHق آويHز کHردن(
کHHه گويHHای خصHHلت کثيHHف و ديکتHHاتوری
قHHHرون وسHHHطی آن اسHHHت ،ايHHHن دولHHHت در
مقابل ھرگونه اعتراض يا مطالبه پيش پا
افتHHHHHHاده ای مHHHHHHرد و زن جامعHHHHHHه مHHHHHHا را
دستگير ،شکنجه و يا اعدام می کند )مثHل
مثHHال عHHدنان حسHHن پHHور کHHه حکHHم اعHHدام
گرفت و محمد صديق کHه بHه زنHدان اويHن
منتقHHل شHHد( و يHHا بHHا وثيقHHه ھHHای گHHزاف از
قھقHHHرای اقتصHHHادی ای کHHHه بHHHه نقHHHد در آن
ھسHHتند بHHه آن درجHHه از نHHابودی اقتصHHادی
پايين می کشد ،تا ديگر نفHس بلنHد شHدن و
اعتراض کردن نداشته باشند!
بHHا علHHم بHHه ايHHن نHHوع برخHHورد از طHHرف
دست اندرکاران باز ھم جلو رفتن ،نھايت
شھامت و شجاعت است ،ولی آيا به نظHر
شما اين روش مبارزه که پايان ھر خطش
ھمHHين اسHHت ،روش اصHHولی و صHHحيحی
است؟ آيا به نظHر شHما نبايHد در پHی يHافتن
راه حلHHی بHHود کHHه جوابگHHوی ايHHن معضHHل
عمده باشد؟
سوسHياليزم انقالبHی در اصHول خHHود و در
"برنامHHه انتقHHالی" تروتسHHکی ،ايHHن راه را
برای ما روشن کرده و ممکن مHی سHازد.
انگلHHس در "اصHHول کمHHونيزم" ،کمHHونيزم
را اين طور تعريHف مHی کنHد" :کمHونيزم
عبارتسHHHHHHHت از علHHHHHHHم شHHHHHHHرايط رھHHHHHHHايی
پرولتاريHHHHا" .در تعريHHHHف پرولتاريHHHHا مHHHHی
گويد" :پرولتاريا طبقه ای است ازجامعه
کHHه ھزينHHه زنHHدگانی خHHود را منحصHHرا از
"فHHHروش نيHHHروی کHHHار" خHHHود بدسHHHت مHHHی
آورد ،نHHHHHه از منHHHHHافع يHHHHHک سHHHHHرمايه…"
تروتسکی در "برنامه انتقالی" می گويد:
"…بخش ھای بHين الملHل چھHارم بايHد در

٧

ميHHHان اسHHHتثمار شHHHده تHHHرين اقشHHHار طبقHHHه
کارگر و در نتيجه در ميHان زنHان کHارگر
بدنبال پايگاه ھای حمايت باشند .در ميHان
اين زنان ذخاير پايان ناپذير وفاداری ،از
خودگذشتگی و آمادگی بHرای جHان بHاختن
پيدا خواھد شد ".در ميان شعارھايش مHی
گويد" :بHه زنHان کHارگر روی بياوريHد!"
لنHHHHين در سHHHHخنرانی خHHHHود در چھHHHHارمين
کنفرانس زنان کHارگر مHی گويHد" :رفقHا،
مسئله موقعيت زنان از ھمان ابتدا توسHط
قدرت شوروی عنHوان شHده بHود .بHه نظHر
من چنين مHی آيHد کHه ھHر دولHت کHارگری
در سHHHيرگذار بHHHه سوسHHHياليزم بHHHا وظيفHHHه
دوگانHHه ای روبHHرو اسHHت .بخHHش اول ايHHن
وظيفHHه نسHHبتا سHHاده و آسHHان اسHHت .ايHHن بHHه
قHوانين کھنHه ای کHه زنHان را در موقعيHHت
نHHابرابری در مقايسHHه بHHا مHHردان نگHHاه مHHی
داشت ،مربوط می شود .شHرکت کننHدگان
در جنHبش ھHای رھHايی بخHش در اروپHای
غربی از مدت ھHای مديHد ،نHه از دھHه ھHا
بلکه از قرن ھا پيش ،اين مطالبه را پيش
کشيدند که اين قوانين منسوخ ،لغو شده و
زنHان بHHا مHHردان قانونHHا برابHHر شHHوند ،ولHHی
ھيچ يک از جمھوری ھای پيشرفته موفق
بHHHه اجHHHرای آن نشHHHده انHHHد ،چHHHون ھHHHر جHHHا
مالکيHHHHت خصوصHHHHی زمHHHHين و کارخانHHHHه
باشد ،ھر جا قدرت سرمايه محفوظ باشد،
مHردان امتيHHازات خHHود را حفHظ مHHی کننHHد.
در روسيه اجرای آن ممکHن شHد چHون از
 ٢٥اکتبر  ١٩١٧قHدرت کHارگران مسHتقر
شده بود.
دولHHHت شHHHوروی از ھمHHHان وھلHHHه اول بHHHه
منظور استقرار قدرت زحمتکشان ،يعنHی
دشHHHمن ھمHHHه اشHHHکال اسHHHتثمار ،بHHHه وجHHHود
آمد…
قHHدرت شHHوروی يعنHHی قHHدرت زحمتکشHHان
در ماه ھای اول ھستی اش انقالب مسلمی
در تHHدوين قHHانون مربHHوط بHHه زنHHان ،انجHHام
داد .ھHHHHHيچ يHHHHHک از آن قHHHHHوانينی کHHHHHه در
جمھوری شوروی باقی مانده اند زنان را
در موقعيت پايين تر قHرار نمHی دھHد .مHن
بخصوص راجع بHه قHوانينی صHحبت مHی
کنم که از موقعيت ضعيف تر زنHان سHوء
اسHHHHتفاده نمHHHHوده و آنھHHHHا را در مHHHHوقعيتی
نابرابر و اغلب حتی تحقيرآميز قرار می
دھد :يعنی قوانين مربوط به طالق… حق
يک زن در مورد شکايت از پدر بچHه در
مورد نفقHه ،بخصHوص در چنHين محيطHی
کHHHه بايHHHد گفHHHت حتHHHی در پيشHHHرفته تHHHرين
کشHHورھا ،قHHوانين بHHورژوايی از موقعيHHت

ميليتانت
ضHHعيف تHHر زنHHان بHHرای تحقيHHر آنھHHا سHHوء
اسHHHHتفاده و بHHHHه آنHHHHان موقعيHHHHت اجتمHHHHاعی
نHHابرابری مHHی دھHHد .بخصHHوص در چنHHين
محيطی بود که قدرت شHوروی ھHيچ يHک
از قHHHHHHHوانين کھنHHHHHHHه و نHHHHHHHاحق را بHHHHHHHرای
زحمتکشHHHان تحمHHHل ناپHHHذير بودنHHHد ،بHHHاقی
نگذارده است.
مHا اکنHHون ممکHن اسHHت بHا افتخHHار و بHHدون
اغHHHراق بگHHHوييم کHHHه بHHHه غيHHHر از روسHHHيه
شوروی ،ھيچ کشوری در دنيا نيسHت کHه
در آن زنHHان از تسHHاوی کامHHل برخHHوردار
باشHHند و زنHHان را در مHHوقعيتی تحقيرآميHHز
که به ويژه در زندگی روزانHه خHانوادگی
احساس می شود ،قرار ندھد .اين يکی از
اولين و مھمترين وظايف ما است".
پس باز ھHم مالحظHه مHی کنHيم کHه چطHور
مبHHHHارزات طبقHHHHاتی ارتبHHHHاط مسHHHHتقيم بHHHHا
مبHHHHHHارزات دموکراتيHHHHHHک زنHHHHHHان دارد و
چگونه تاريخ به ما درس حرکHت و عمHل
سHHHHHHازنده مHHHHHHی دھHHHHHHد .يعنHHHHHHی مبHHHHHHارزات
سازماندھی شHده حHزب انقالبHی پيشHتاز و
مخفی با دولت وقHت بHورژوايی بHه بخHش
ھHHHای مختلHHHف تقسHHHيم کHHHه يHHHک بخHHHش آن
سازماندھی ھسته ھای مخفHی زنHان اسHت
که از طريق آن ،با زنان کارگر می شود
ارتبHHاط برقرارکHHرده و مبHHارزات آنHHان را
حول محور مطالبات خاص زنان با دولت
سرمايه داری زمينه ريزی و سازماندھی
کرد .با برچيHدن حکومHت سHرمايه داری،
زنان می توانند تغييرات اساسی ای را در
زمينه قوانين کشHور پيHاده کننHد و بHا بHاقی
ماندن در زمينه فعاليت سياسHی اجتمHاعی
خHHHHود ،ديHHHHد تحقيرآميHHHHز بHHHHاقی مانHHHHده از
فرھنگ سرمايه داری را ھم از اذھان کل
مردان جامعه به تدريج بزدايند.
ميليتانHHت :بHHا تشHHکر اگHHر پيHHام آخHHری ھHHم
داريد ،بفرماييد.
پيHHام مHHن بHHه تمHHام زنHHان مبHHارز و پيشHHرو
ايHHران ايHHن اسHHت کHHه اول اعتمHHاد بHHه نفHHس
داشته باشند ،دوم به طور اصولی بHه ايHن
نتيجHHه برسHHند کHHه مبHHارزات دموکراتيHHک
زنان يکی از حلقه ھای مبارزات سياسی
طبقHه کHارگر بHا بHورژوازی اسHت و سHHوم
ايHHHHHن کHHHHHه پHHHHHيش از ھHHHHHر چيHHHHHز در پHHHHHی
سازماندھی اصولی خود باشند.
برای ھمHه مبHارزان عليHه سHتم و اسHتثمار
آرزوی پيروزی می کنم.
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به مناسبت روز زن

دعوت به تشکيل شبکه
ھمبستگی زنان در منطقه

يک صبح پاييزی دختر مدرسه ای ھای
يکی از مدارس قندھار در افغانستان،
طبق معمول خود را آماده کرده و با
پوشش اسالمی راھی مدرسه شدند؛ غافل
از اينکه آن روز آخرين روز باقی مانده
از زندگی ناشکفته شان است ،که صورت
ھای چون گل خود را آن طور که ھست
و آن طور که بايد ب اشد ،در آينه می بينند؛
آنروز در درون حجاب ھر روزه ،اما با
وقار و صفا و لطف و زيبايی خود راھی
مدرسه بودند؛ آنروز مثل ھميشه در راه
مدرسه راجع به موھا ،لباس و آب و
رنگ خود با ھم ديگر مشورت می
کردند؛ بعضی از اتفاقات شب قبل خود
تعريف می کردند؛ بعضی در حال
شوخی با يکديگر بودند و به آرامی در
خيابان می خنديدند و با وجود نداشتن
کمترين آزادی انسانی و يا لذايذ زندگی
کودکی ،با روياھای شيرين دخترانه خود
خوش بودند و به آينده اميدوار.
بعضی از اين دختران شايد در حال درد
و دل با ھم بودند و از ستمی که از طرف
پدر يا برادر… در خانه بر آنھا وارد می
شد با ھم صحبت می کردند؛ شايد يکی
اميدوار بود که با شوھر کردن در آينده
نزديک و به اصطالح به "خانه" خود
رفتن بتواند از شر اين ستم ھا رھايی
يابد؛ ديگری شايد در روياھايش ادامه
تحصيل را می ديد و آرزوی معلم شدن،
دکتر شدن و… را داشت .بيش از  ١٥تن
از دختران بی گناه و نگون بخت ،شايد
با اين روياھا و درد دل ھا خوش بودند و
به سوی مدرسه می رفتند که به ناگاه چند
موتورسوار پليد و جنون زده و مملو از
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نفرت به آنان نزديک شده و به رويشان
اسيد می پاشند.
اين حرکت کامال وحشيانه نه تنھا
صورت و چشمان آنان را سوزانده و در
پی آن به درد فراموش نشدنی و بی سابقه
ای منجر گرداند ،بلکه غمی سوزان بر
دل آنان گمارد که تا پايان زندگی با خود
خواھند داشت .غمی که ھر بار خود را
در آينه بنگرند دو باره تازه می شود و يا
در دنيای تاريک چشمان سوخته شان،
اين غم به افسردگی روزمره تبديل می
شود… از اين پس آينده ای به تاريکی
چشمان آسيب ديده شان را در انتظار خود
می بينند.
در طول اين چند ماه که از اين حرکت
بيرحمانه می گذرد ،اگر چه اين خبر در
رسانه ھای بين المللی پيچيده ،ولی ھيچ
ارگان رسمی ای در داخل آن کشور و يا
در ساير کشورھای جھان ،اين حرکت را
محکوم نکرد و با توجه به موقعيت
اقتصادی مردم جنگزده افغانستان ،ھيچ
ارگان رسمی ھيچ کشوری به سوی اين
نوجوانان دست ھمدردی دراز نکرد.
در اين حال ،مسلم اين است که زنان
زحمتکش و مبارز افغان قوی تر و پر
استقامت تر از آنند که با اين گونه شکنجه
ھای بيرحمانه به آسانی ميدان را خالی
کنند و بر دھان دشمن انسانيت مشت
محکم نکوبند .آنان تا جان در بدن دارند،
برعليه ستم انسان بر انسان مبارزه کرده
و ساکت نخواھند نشست.
به مناسب فرارسيدن روز زن امسال به
ھمه زنان کارگر و زحمتکش افغان که
مبارزه برعليه ستم جنسی و ستم
اقتصادی حاکم بر جامعه افغان را به
عناوين مختلف با پوست و استخوان خود
حس ميکنند ،تبريک گفته و پيشنھاد می
کنم که يک شبکه ھمکاری در منطقه بين
زنان زحمتکش افغانستان ،پاکستان،
ايران ،عراق ،کردستان و ترکيه تشکيل
شود ،تا ھمه ما با حرکتی متحدانه برعليه
اين جرايم بلند شويم.
جمعی از زنان مارکسيست انقالبی ايران
اسفند ١٣٨٧

ميليتانت

روز جھانی زنان کارگر

و .ای .لنين
جHHHHان کHHHHالم بولشHHHHويزم و انقHHHHالب اکتبHHHHر
روسHHيه ،درگيHHر امHHور سياسHHی کHHردن آن
دسته از مردمی است که بيش از ديگران
تحHHت سHHتم سHHرمايه داری بHHوده انHHد .ايHHن
افHHراد ھHHم در شHHرايط پادشHHاھی و ھHHم در
جمھHHHHوری ھHHHHای بHHHHورژوا دمHHHHوکرات از
سHHHوی سHHHرمايه داری غHHHارت و تضHHHعيف
شده و فريب خHورده بودنHد .تHا زمHانی کHه
زمين و کارخانه تحت مالکيت خصوصی
باشHHHHد ،ايHHHHن سHHHHتم ،فريبکHHHHاری و چپHHHHاول
نيHHروی کHHار مHHردم توسHHط سHHرمايه داران،
ناگزير ادامه خواھد داشت.
افشHHHای ماھيHHHت دروغHHHين و غيHHHر حقيقHHHی
دموکراسHHHHHHHی بHHHHHHHورژوازی ،برانHHHHHHHدازی
مالکيت خصوصی بر زمين و کارخانه و
متمرکHHHز سHHHاختن تمHHHام قHHHدرت دولتHHHی در
دسHHتان تHHوده ھHHای کHHارگر و تحHHت سHHHتم،
اساس بولشويزم را تشکيل می دھند .ايHن
توده ھا ،سياست را ،کHه بخشHی از مسHير
ساخت جامعه نوين است ،می آموزند .اين
کHHار سHHاده ای نيسHHت :تHHوده ھHHا بHHه وسHHيله
سHHرمايه داری تضHHعيف شHHده و سHHتم ديHHده
انHHHد ،امHHHا بHHHرای رھHHHايی از زنجيHHHر ھHHHای
بردگHHHی مHHHزدی در نظHHHام سHHHرمايه داری،
راھی جHز ايHن نHداريم– و راھHی جHز ايHن
اصال وجود ندارد.
اما نمی توان بدون وارد ساختن زنHان بHه
سياست ،توده ھا را به دخالت در سياست
کشHHاند .زيHHرا زن در نظHHام سHHرمايه داری
تحHHHت سHHHتمی دو گانHHHه قHHHرار دارد .زنHHHان
کارگر و دھقان توسط سرمايه مورد سHتم
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قرار می گيرند ،اما حتی در دموکراتيک
تHHHرين جمھHHHوری ھHHHای بHHHورژوازی نيHHHز
ستمی مضاعف را متحمل می شوند :اوال
بHHه ايHHن دليHHل کHHه قHHانون آنھHHا را بHHا مHHردان
برابHHHر در نظHHHر نمHHHی گيHHHرد و از برخHHHی
حقوق محروم ميشوند ،ثانيا ،آنھا ھمچنان
در چنگال خانواده اسير می مانند– و اين
نکتHHه اصHHلی اسHHت .زنHHان ھمچنHHان بHHرده
خانواده باقی می مانند ،زيHرا تحHت فشHار
بHHيش از حHHد کHHار ھHHای خسHHته کننHHده ،کمHHر
شکن و کثيف آشپرخانه ،خانHه و خHانواده
قرار دارند.
ھيچ حزب يا انقالبی ،مانند آنچه شHورا و
حHHزب بولشHHويک انجHHام مHHی دھHHد ،چنHHان
عميHHHHق ،تيشHHHHه بHHHHر ريشHHHHه سHHHHتم کشHHHHی و
نHHHابرابری زنHHHان نHHHزده اسHHHت .اينجHHHا ،در
خHHHاک روسHHHيه شHHHوروی ،ھHHHيچ اثHHHری از
نابرابری ميان زن و مرد در قوانين باقی
نمانHHHHHده اسHHHHHت .قHHHHHدرت شHHHHHورايی تمHHHHHام
نHHابرابری ھHHای نفHHرت انگيHHز ،پايHHه ای و
رياکارانه که در قوانين ازدواج و خانواده
و نيز نHابرابری ھHای مربHوط بHه کودکHان
وجود داشت را از ميان برده است.
ايHHن تنھHHا اولHHين قHHدم در راه رھHHايی زنHHان
اسHHت .امHHا ھHHيچ يHHک از جمھHHوری ھHHای
بHHورژوازی ،از جملHHه دموکراتيHHک تHHرين
آنھا ،جرات برداشتن حتی ھمHين قHدم اول
را نيHHز نداشHHته انHHد .دليHHل آن مقHHدس بHHودن
اھميت مالکيت خصوصی است.
دومHHHين و مھمتHHHرين قHHHدم نيHHHز برانHHHدازی
مالکيHHHHت خصوصHHHHی زمHHHHين و کارخانHHHHه
اسHHHت .ايHHHن قHHHدم بHHHه تنھHHHايی راه را بHHHرای
رھايی کامل و حقيقی زنان خواھد گشود،
طHHی انجHHام ايHHن کHHار ،زنHHان بHHا پشHHت سHHر
گذاشHHHHHHتن دوران انتقHHHHHHال از خانHHHHHHه داری
کوچHHHک تHHHک نفHHHره بHHHه خHHHدمات بHHHزرگ
اجتمHHاعی شHHده ،از اسHHارت خHHانواده رھHHا
خواھند شد.
چنين انتقالی سخت خواھد بود ،زيرا بايHد
قHHوی تHHرين ،عميHHق تHHرين و قHHديمی تHHرين
"مراتب" )که البته زنندگی و بربريت می
توانHHHد لغHHHت بھتHHHری بHHHرای آن باشHHHد( را
دگرگHHون سHHازد .امHHا دوران انتقHHال آغHHاز
شده است ،اين سخنان به اجرا در آمده اند
و ما قدم در مسير نوين گذاشته ايم.

٩

و بHHه ايHHن ترتيHHب جلسHHات بHHی شHHمار روز
جھانی زنHان کHارگر در تمHامی کشHور ھHا
درود ھای خHود را نثHار روسHيه شHوروی
ای خواھند کرد که برای نخسHتين بHار در
راه انجHHHام ايHHHن وظيفHHHه ويHHHژه و بHHHه شHHHدت
عظيم ،اما مھم ،قدم گذاشته اسHت ،وظيفHه
ای کHHه دارای عظمتHHی جھHHانی و حقيقتHHی
آزادی بخش است .در خالل اين نبرد بايد
آماده باشيم که در برابر عکس العمل ھای
خصHHHHمانه و مHHHHداوم بHHHHورژوازی وحشHHHHی
ميدان را خالی نکنيم .ھر چه يHک کشHور
بHHHHورژوازی "آزاد تHHHHر" و "دموکراتيHHHHک
تHHHHر" باشHHHHد ،حمHHHHالت دار و دسHHHHته ھHHHHای
سHHرمايه داری بHHر عليHHه انقHHالب کHHارگران
گسترده تر خواھHد بHود ،مHی تHوان ايHاالت
متحHHده آمريکHHا را بHHرای ايHHن مHHورد مثHHال
زد .تHHوده ھHHای سHHاکن و خHHاموش امريکHHا،
اروپHHا و حتHHی آسHHيای عقHHب افتHHاده ،نھايتHHا
بوسيله جنHگ امپرياليسHتی بHه حرکHت در
آمدند.
توده ھا در سراسر جھان پا به ميدان مHی
گذارند.
ھيچ چيز نمی تواند جريان رھايی توده ھا
از يHHHHوغ امپريHHHHاليزم و رھHHHHايی زنHHHHان و
مHHردان کHHارگر از بنHHد سHHرمايه را متوقHHف
کنHHد .ايHHن جنHHبش بوسHHيله ده ھHHا و صHHد ھHHا
ميليHHHHون زن و مHHHHرد کHHHHارگر در شHHHHھر و
روستا پيش می رود .به اين دليل است که
اين جنبش رھايی کHار از قيHد سHرمايه در
سراسر جھان به پيروزی خواھد رسيد.
 ١٤مارس ١٩٢١
ترجمه:کيومرث عادل

ميليتانت
يادداشتی کوتاه در مورد

»نوآوری« و نقد به
مارکسيزم
مالحظاتی بر مقاله ياسين بيدار

مازيار رازی
maziar.razi@gmail.com
مقالHHHه ای تحHHHت عنHHHوان »نگHHHاه تHHHازه بHHHه
جنHHبش "چHHپ" افغانسHHتان و ضHHرورت نHHو
سازی فکری" در دو بخش توسط دوست
گرامHی ی .بيHدار انتشHHار يافتHه اسHت .ايHHن
مقالHHHه توسHHHط دوسHHHت ديگHHHری بHHHرای مHHHن
ارسال شHد کHه نظHر خHود را در مHورد آن
بنويسم .در اين مقاله نه قصد پليميک و يا
نقد ھمه جانبه مقاله اين دوست گرامی را
دارم و نHHHHه ھHHHHدفم وارد شHHHHدن و دخالHHHHت
سياسی و تشکيالتی در درون طيHف چHپ
افغانسHHHHHتان اسHHHHHت .ايHHHHHن مقالHHHHHه صHHHHHرفا
مالحظاتی عمومی به نظريات اين دوست
و ھم نظران ايشان بHوده و از ايHن طريHق
گشHHHايش بحثHHHی در مHHHورد مسHHHايل نظHHHری
جنبش راديکال و چپ در افغانستان است.
در مHHHHHHHورد »مانيفسHHHHHHHت کمونيسHHHHHHHت« و
خوانايی آن به مسايل امروز

دوسHHHHت گرامHHHHی ی .بيHHHHدار مHHHHی نويسHHHHد:
"مارکسيزم فی نفسه غلط نيست .بسياری
مسHHHايل در ھمHHHHان دورانHHHی کHHHHه مHHHHارکس
زندگی ميکرد قابل تطبيق بود و شHايد ھHم
دراينHHده زمينHHه تطبيHHق بعضHHی تيHHوری ھHHا
فراھم شود .ھدف من مبHارزه عليHه درک
و بر خورد دگHم بHا مارکسHيزم اسHت .بايHد
راه ھا ،وسايل و شيوه ھای درست تطبيق
آنرا جستجو نمود و مھمتر از ھمه انرا با
سنن ،عنعنات ،باور ھای مردم عيار و از
ھاضHHHمه فکHHHری شHHHان عبHHHور داد… بايHHHد
بخاطر بسپاريم که امروز بصHورت قطHع
ديروز نيست .ما از ديروزعمال خيلی ھا
فاصله گرفتHه ايHم .امHروز بکلHی آغHاز نHو
اسHHت .وابسHHته سHHاختن جريانHHات سياسHHی
امروز به خاستگاه ھای فکری ديHروز و
يا به شخصيت ھای ديروز بمعنHی نفHی و
از بHHين بHHردن آن اسHHت .مHHا اگرطHHرز ديHHد
خHHHHود وديHHHHدگاه ھHHHHای جريانHHHHات سياسHHHHی
مربوطه خود را نو نسازيم ،محکوم به از
بين رفتن ھستيم".
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ايشان ادامه می دھد" :وقتHی مانيفسHت را
تHHدوين ميکردنHHد کشHHور المHHان بHHه سHHرحد
رشد بورژوازی گام گذاشته بود و کشHور
بHHHHHدو اردوگHHHHHاه مشHHHHHخص بHHHHHورژوازی و
پرولتاريHا منقسHHم شHHده بHHود و روشHHنفکران
نقHHش تنHHوير کننHHده ،بسHHيج کننHHده و متشHHکل
کننHHده پرولتاريHHا را بHHازی مينمودنHHد .امHHا
يک قرن و اندی بعHد وقتHی مسHاله تطبيHق
اين تيوری در کشور ھای عقب مانHده ای
کHHHه ھنHHHوز بHHHه سHHHطح رشHHHد بHHHورژوازی
نرسيده اند و حد و مرز طبقه و يا طبقات
روشHHن و معلHHوم نيسHHت ،مطHHرح گرديHHد،
دشHHHHHHواری ھHHHHHHای فHHHHHHراوان تيHHHHHHوريکی و
پراتيکی را ھمراه داشت .و اين دشواری
قبل از ھمه از اين حقيقت ناشی ميشد کHه
در ھHHيچ کجHHای مانيفسHHت گفتHHه نشHHده کHHه
شخصHHی و يHHا اشخاصHHی ميتواننHHد مبHHارزه
طبقHHHHHه کHHHHHارگر)پرولتاريHHHHHا( را در نبHHHHHود
)غياب( طبقه کHارگر بHه شHکل نيHابتی بHر
ضد بورژوازی که وجHود خHارجی نHدارد
به پيش ببرند .و يا از نام زحمتکشHان کHه
بمشHHکل ميتHHوان انHHرا طبقHHه خوانHHد مبHHارزه
متشHHکل را برعليHHه طبقHHه فوقHHانی کHHه نHHه
تعريHHف و نHHHه حHHHدود ان معلHHHوم اسHHHت راه
اندازی نمايند".
دوسHHHHHHHHHHHHHت گرامHHHHHHHHHHHHHی ی .بيHHHHHHHHHHHHHدار در
مHHورد ديکتHHاتوری پرولتاريHHا چنHHين مHHی
نويسHHHHHHHHHد" :بھمHHHHHHHHHين ترتيHHHHHHHHHب مسHHHHHHHHHاله
ديکتاتوری پرولتاريا پيوسته مورد انتقاد
بوده است .سوسيال دموکراتھHا و احHزاب
ليبرال اروپا در قرن نوزده ھم با تکيه بر
ارجحيت پارلمانتاريزم و توسل به اصول
دموکراسHHHHHHHی اسHHHHHHHتدالل مينمودنHHHHHHHد کHHHHHHHه
دموکراسی بورژوازی خود دستآورد مھم
بشر است چه ضرورت اسHت کHه آنHرا بHا
ديکتHHHHHاتوری تعHHHHHHويض کنHHHHHHيم .ميتHHHHHHوانيم
خواست ھای اصHالحی و عHدالت پسHندانه
را از طريHHق مبHHHارزات مسHHالمت اميHHHز و
دموکراتيHHHHک بدسHHHHت اوريHHHHم ".و اينکHHHHه:
"بھمين ترتيب مارکس به اين بHاور اسHت
که زير بنHای توليHدی تعHين کننHده روبنHای
سياسHHHی اسHHHت .امHHHا مHHHواردی پHHHيش امHHHده
است که تطبيق اين تيوری را به دشواری
مواجه می سازد".

ايشان ادامHه مHی دھنHد کHه" :آنچHه ميتوانHد
برای نجات افغانستان ممد واقع شود خلق
يHک رنسHHانس ملHی ،يHHک نھضHت انقالبHHی
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فکHHHری اسHHHت :يعنHHHی يHHHک جوشHHHش نHHHو و
نيرومنHHد ملHHی کHHه تمHHام مليHHت ھHHا و اقHHوام
کشHHور را در بHHر بگيHHرد .امHHروز وقHHت ان
رسيده تا ھمه دسHت بدسHت ھHم داده چنHين
جريHHانی را راه انHHدازی نمHHائيم .ھHHدف ان
اسHHHHت کHHHHه مHHHHردم افغانسHHHHتان در مقيHHHHاس
جغرافيه واحد بايد به اين حقيقت تن بدھند
که ھمHه باشHنده ھHای ايHن جغرافيHه دارای
سHر نوشHت واحHHد انHد و اينکHHه يکHی بHHدون
ديگHHHری نHHHا مکمHHHل اسHHHت و يکHHHی بHHHدون
ديگری تراژيدی خواھد بود"
بHHه زعHHم ايشHHان اينھHHا کدامنHHد؟ بHHر پHHائی
حکومHHHHHت قHHHHHانون .افغانسHHHHHتان دارد وارد
مرحله رشد بورژوازی يا سر مايه داری
ميشHHHHHHHHHHHود .قانونيHHHHHHHHHHHت ،مصHHHHHHHHHHHونيت و
دموکراسی پايه ھای اساسی يا تکيHه گHاه
ھHHای اصHHلی ايHHن نظHHام را مHHی سHHازند کHHه
بHHدون ان نظHHام سHHرمايه بوجHHود امHHده نمHHی
تواند .ھيچ سرمايه دار نمی تواند در يک
جامعه بHی قHانون و القيHد سHرمايه گHذاری
نمايHHHد .سHHHرمايه دار فقHHHط در پنHHHاه قHHHانون
ميتواند پول خود را سHرمايه گHذاری کنHد.
از جانب ديگر فقط در تطبيق قانون است
کHHHHه ميتHHHHوان از منHHHHافع اقشHHHHار و طبقHHHHات
زحمتکش و پائينی جامعه دفاع".
بنHHHابراين؛ دوسHHHت گرامHHHی ی .بيHHHدار بHHHا
ناخوانHHHHHا قلمHHHHHداد کHHHHHردن مارکسHHHHHيزم بHHHHHه
وضHHHعيت کنHHHونی ،تنھHHHا راه "نHHHوينی" کHHHه
بHHدان دسHHت مHHی يابHHد ھمHHان سHHرمايه داری
کھن است کHه قHدمت آن بHه بHيش از ٢٠٠
سال پييش بر می گردد .تمام ناھنجاری و
جنگ ھا و استثمار زحمتکشان که نتيجHه
ھمين نظHام سHرمايه داری بHوده اسHت ،بHه
دست فراموشی سپرده می شود.
آيHHHHا سHHHHرمايه داری قابليHHHHت حHHHHل بحHHHHران
اقتصادی را داراست؟
بHHHHرخالف ادعاھHHHHای دوسHHHHت گرامHHHHی ی.
بيHHHHHدار )و بسHHHHHياری ازنظريHHHHHه پHHHHHردازان
بHHورژوا در غHHرب( ،وضHHعيت اقتصHHادی
سرمايه داری جھانی )حتی در کشورھای
متروپل( نه تنھا بھبHود نيافتHه کHه روز بHه
روز وخHHيم تHHر گشHHته اسHHت .بHHه قHHول خHHود
دوسHHHHت گرامHHHHی وقتHHHHی يHHHHک فوتباليسHHHHت
ميليHHون ھHHا دالر ثHHروت انباشHHت مHHی کنHHد،
چگونه اين نظام می تواند راه حل بحران
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را نشHHHHHان دھHHHHHد؟ بحHHHHHران اقتصHHHHHادی و
"دموکراسHHHHHی" بHHHHHورژوايی امHHHHHروز کHHHHHه
ميليون ھا کارگر و جوان را به بدبختی و
فالکHHHت انداختHHHه ،نمHHHی توانHHHد راه حHHHل در
مقابل سوسياليزم باشد!

 ٤٠تا  ٥٠درصد کاھش يافتHه اسHت .بHين
سال ھای  ١٩٩٠و  ،١٩٩٣درآمد سHرانه
در اروپHHHای شHHHرقی و ايHHHاالت موجHHHود در
شHHوروی بHHه يHHک ھشHHتم دوره پHHيش از آن
رسيده است.

تز« بنيادگذار نرم افزار »ميکروسافت«،
پادشاه عربستان سعودی و » ٣٨٣سوپر-
ثروتمند« ديگر ،اموالشان به بيش از کHل
»توليد ناخالص ملی«  ٤٥درصد جمعيت
جھان تجاوز می کند!

تنھا به چند نمونه اکتفا می کنيم.
براسHHHHHHHاس آمHHHHHHHار »سHHHHHHHازمان بھداشHHHHHHHت
جھHHHانی« ،عظHHHيم تHHHرين منبHHHع »مHHHرگ و
ميHHر« در جھHHان نHHه ناشHHی از »سHHرطان«
اسHHت و نHHه ريشHHه در بيمHHاری ھHHای قلبHHی
دارد ،بلکHHHHه نتيجHHHHه »فقHHHHر« مضHHHHاعف و
ريشHHه ئHHی در جوامHHع سHHرمايه داری بHHوده
است .فقری که گريبانگير ھزاران ميليون
نفر در جھان شده اسHت .فقHری کHه نتيجHه
سياسHHت ھHHای مسHHتقيم سHHرمايه داری بHHوده
اسHHت .ايHHن فقHHر ،بHHرخالف نظHHر مHHدافعان
سHHرمايه داری ،صHHرفا شHHامل کشHHورھای
»جھان سوم« نيست .کشHورھای پيشHرفته
سرمايه داری )اروپای غربی و آمريکای
شمالی( امروز بيش از  ٣٠ميليون بيکHار
و  ١٥ميليون اشتغال به کارھای موقت و
نيمه وقت دارند )سازمان بHرای توسHعه و
ھمکاری اقتصادی(.

در کشورھای آفريقايی و آمريکHای التHين
و آسHHيايی نيHHز درآمHHد متوسHHط سHHرانه در
سال ھای  ١٩٧٠و  ١٩٨٠کاھش يافته و
فقHHر و قحطHHی و گرسHHنگی و بيمHHاری در
بسHHHHHHياری از منHHHHHHاطق آفريقHHHHHHايی حکHHHHHHم
فرماست.

چگونHHه مHHدافعان چنHHين نظHHامی مHHی تواننHHد
ادعHا کننHد کHه مسHايل اجتمHاعی در شHHرف
بھبود بوده و آتيه از »آن« سHرمايه داری
اسHHHHت؟ مگHHHHر قHHHHرار نبHHHHود کHHHHه پHHHHس از
فروپاشی شوروی خطرات در مقابل نظام
جھHHانی سHHرمايه داری بHHر طHHرف شHHوند؟
پس اين ھمه وعده و وعيدھا چه شدند؟ ما
اکنون در پايان قرن بيستم شاھد وخيم تHر
شHHHدن وضHHHعيت عمHHHومی اکثريHHHت مHHHردم
جھHHان ھسHHتيم و نHHه بHHرعکس .تHHاريخ يHHک
قرن و نيم گذشته نشان داده که پيش بينHی
ھای »بيانيه کمونيست« در مHورد بحHران
اقتصHHHHHHHHHHادی سHHHHHHHHHHرمايه داری و نقHHHHHHHHHHش
بورژوازی به اثبHات رسHيده اسHت .جالHب
ايHHHHن اسHHHHت کHHHHه پHHHHس از بحHHHHران اخيHHHHر
نوشHHHتجات مHHHارکس بHHHه ويHHHژه کاپيتHHHال و
مانيفيست کمونيست در سراسر جھHان در
ابعاد غيHر قابHل تصHور بHه فHروش رسHيده
است!

در جھHHHان »مھHHHد آزادی« غربHHHی ،ھماننHHHد
کشHHورھای »جھHHان سHHوم« ،بيمHHاری ھHHای
قHHHHHHHرون وسHHHHHHHطی ای ماننHHHHHHHد »وبHHHHHHHا« و
»طاعون« ظاھر گشته اند .اينھHا ھمHه در
دوره ای اتفHHHHاق مHHHHی افتنHHHHد کHHHHه بHHHHازدھی
اقتصHادی کHHل جھHHان در حHHدود پHHنج برابHHر
نيم قرن پيش بوده است ،در صHورتی کHه
فقر ،قحطی و گرسنگی تفاوت چنHدانی بHا
نيم قرن پيش نکرده است )گزارش توسعه
انسانی ،سازمان ملل متحد(.
تقريبا در  ٩٠کشور جھان ،درصد درآمد
سHHرانه بHHه کمتHHر از آنچHHه  ١٠سHHال پHHيش
بHHHود ،رسHHHيده اسHHHت .در  ١٩کشHHHور )کHHHه
شHHامل »روآنHHدا«» ،ليبHHری«» ،سHHودان«،
»ونزوئال« و »ھائيتی« می شود( ،درآمد
سرانه ،به کمتHر از آنچHه در سHال ١٩٦٠
بود ،رسيده است.

در ايالHHHت متحHHHده امريکHHHا ،يکHHHی از غنHHHی
ترين کشورھای جھان ،در اوج شکوفايی
اقتصHHHادی  ٣٢ ،١٩٨٨ميليHHHون نفHHHر زيHHHر
»مرز فقر« زندگی می کردند .اضافه بHر
اينھHHHHا ،فشHHHHارھای روانHHHHی و روحHHHHی بHHHHر
کHHارگران و کارمنHHدان ايHHن جوامHHع چنHHان
افزايش يافته که در قHرن اخيHر بHی سHابقه
بHوده اسHت )تHHايمز مHالی  .(٩٧در آمريکHHا
دستمزدھای مطلHق کHارگران و کارمنHدان
طHHی  ٢٠سHHال گذشHHته کHHاھش يافتHHه اسHHت
)لوس آنجلس تايمز  .(٩٧در ھمين زمHان
مقHHHدار کHHHار آنHHHان  ١٦٤سHHHاعت در سHHHال
افزايش يافتHه اسHت .و در فاصHله ی سHال
ھHHای  ١٩٨٠و  ١٩٩٦نسHHبت سHHھم درآمHHد
 %٥از ثروتمنHHHHHHHدترين خHHHHHHHانواده ھHHHHHHHای
آمريکHHHHHHHHHHايی از  %١٥/٣بHHHHHHHHHHه %٢٠/٣
افزايش يافته است ،در صHورتی کHه سHھم
 %٦٠از فقيرتHHHHHHHرين خHHHHHHHHانواده ھHHHHHHHHا از
 %٣٤/٢بHHHHه  %٣٠کHHHHاھش يافتHHHHه اسHHHHت
)اينديپندنت  ٧دسامبر .(٩٧

اما ھمه مردم جھان فقيHر نشHده کHه اقليتHی
وضHHعيت بھتHHری پيHHدا کHHرده انHHد .مHHديران
شHHرکت ھHHای بHHزرگ آمريکHHايی در سHHال
 ١٩٧٨در حHHدود  ٦٠برابHHر يHHک کHHارگر
سHHHHاده حقHHHHوق دريافHHHHت مHHHHی کردنHHHHد؛ در
صHHورتی کHHه در سHHال  ١٩٩٥ايHHن رقHHم بHHه
 ١٧٠برابر افزايش يافته است )اينديپندنت
 ٧دسHHHHHامبر  .(٩٧و يHHHHHا در سHHHHHال ١٩٨٠
درآمد مديران عالی رتبه ی  ٣٠٠شرکت
بHHHزرگ آمريکHHHايی ٢٩ ،برابHHHر بيشHHHتر از
درآمHد متوسHHط کHارگران صHHنايع بHود .امHHا
در سال  ١٩٩٠درآمد اينھHا بHه  ٩٣برابHر
درآمد متوسط کارگران رسيد.

در جوامع اروپای شرقی که قول و قHرار
»معجزه اقتصادی« به مHردم آن کشHورھا
داده شده بود ،سطح زندگی در درازای ٧
سHال گذشHHته )پHHس از فروپاشHHی شHHوروی(

تحقيقات اخير »سازمان ملHل« ،حHاکی از
اين است که تنھا  ٤٠٠نفHر در روی کHره
زمين بHيش از نيمHی از ثHروت درآمHد کHل
جھان را در اختيار دارند .آقای »بيل گHی

در مورد نقش انقالبی پرولتاريا
بHHا اسHHفناک تHHر شHHدن وضHHعيت اقتصHHادی،
پرولتاريا با شHکل متفHاوتی بHا آنچHه ١٦٠
سال پيش در »بيانيه ی کمونيست« اشاره
شHHد ،ظHHاھر مHHی گHHردد .مHHارکس و انگلHHس
در »بيانيه« چنين نوشتند:
"....عصHHHر بHHHورژوازی ،دارای ويژگHHHی
بHHHارزی اسHHHت ...ايHHHن عصHHHر تخاصHHHمات
طبقاتی را تسھيل کرده است .بطHور کلHی
جامعHHHه ،بHHHيش از پHHHيش ،بHHHه دو اردوگHHHاه
بHHHزرگ متخاصHHHم ،يعنHHHی بHHHه دو طبقHHHه ی
بHHHزرگ کHHHه مسHHHتقيما رويHHHاروی يکHHHديگر
ايستاده اند ،تقسيم می شHود .ايHن دو طبقHه
عبارتند از بورژوازی و پرولتاريا".
البته ابن بخش از بيانيه با واقعيت کنHونی
پرولتاريا کامال منطبق نيست .برای درک
ايHHHن مسHHHئله ضHHHروری اسHHHت کHHHه تعريHHHف
روشHHنی از »پرولتاريHHا« ارائHHه داده شHHود.
چنانچHHHHHه کلمHHHHHه »پرولتاريHHHHHا« تنھHHHHHا بHHHHHه
کHHHارگرانی کHHHه بHHHه کHHHار يHHHدی در صHHHنعت
مشHHHHغولند ،محHHHHHدود گHHHHHردد ،در توضHHHHHيح

ميليتانت
تخاصHHHHمات امHHHHروزی مHHHHی تHHHHوان دچHHHHار
لغHHزش شHHد .بHHا پيشHHرفت در تکنولHHوژی و
تحHHHوالت چنHHHدين دھHHHه پيشHHHين در جوامHHHع
سرمايه داری ديگHر نمHی تHوان بHه مفھHوم
اخHHص کلمHHه بHHه »پرولتاريHHا« يHHاد شHHده در
»بيانيHHه« ،بسHHنده کHHرد .و گرنHHه بHHه آسHHانی
مHHHHی تHHHHوان بHHHHه ايHHHHن نتيجHHHHه رسHHHHيد کHHHHه
»پرولتاريا« ديگHر قHادر بHه تغييHر جامعHه
نيست ،زيرا کHه »ضHعيف« و غيHر مHؤثر
است .اما ،اين نوع برداشت با تفسير خود
مHHHارکس از »پرولتاريHHHا« مغHHHايرت دارد.
بHHHرای مHHHارکس »پرولتاريHHHا« بHHHه مفھHHHوم
»اعم کارگران« بود ،که شHامل کHارگران
اداری ،تکنسHHين ھHHا ،مسHHتخدمين دولHHت و
حتی بخشی از مديران ساده نيHز مHی شHد.
به سخن ديگر مفھوم پرولتاريا شامل حال
تمHHام کسHHانی اسHHت کHHه از لحHHاظ اقتصHHادی
مجبور به فروش »نيروی کار« می شوند
و قادر به انباشت سرمايه نيستند.
چنانچه چنين تعريفی از پرولتاريHا وجHود
داشته باشد ،بدون ترديد در درازای ١٦٠
سHHال گذشHHته نHHه تنھHHا پرولتاريHHا تضHHعيف
نگشHHته کHHه رشHHد کيفHHی و ّکمHHی نيHHز داشHHته
اسHHت .امHHروزه پرولتاريHHا شHHامل بHHيش از
نيمHHHی از جمعيHHHت جھHHHان مHHHی گHHHردد .در
کشHHHHHHHورھايی نظيHHHHHHHر ايHHHHHHHران در کنHHHHHHHار
پرولتاريای شھری در روستاھا ،جمعيHت
عظيمی از پرولتاريای کشاورزی و نيمHه
پرولتاريHHای بHHی زمHHين وجHHود دارنHHد .ايHHن
بخHHHHHش ،از متحHHHHHدان اصHHHHHلی کHHHHHارگران
صHHنعتی ،در مبHHارزه عليHHه نظHHام سHHرمايه
داری جای دارند .چنانچHه کHارگران زيHر
بنای مادی جامعه يعنHی بنHدرھا ،شHھرھا،
نيروگاه ھا ،کانال ھا ،مغHازه ھHا ،انبارھHا
و غيHHHره را بHHHه کHHHارگران کارخانHHHه ھHHHا و
معادن اضافه شوند؛ و ھمچنين با توجه به
پرولتريزه شدن کار فکری و اين که سھم
روزافزونی از دانش بشری ،اختراعات،
نقشHHHHHه ھHHHHHا و اکتشHHHHHافات حاصHHHHHل کHHHHHار
پرولتارياسHHت ،خيHHل عظيمHHی از جمعيHHت
جھان در طيف »پرولتاريHا« جHای دارنHد.
چنانچHHه اينھHHا دسHHت از کHHار بکشHHند ،کHHل
زنHHHHدگی اقتصHHHHادی و اجتمHHHHاعی جامعHHHHه
سHHرمايه داری متوقHHف مHHی شHHود ،و ھHHيچ
نيرويی در جھان قادر به جايگزين کردن
اين عده نخواھد شد .اعتصHاب ھHای تHوده
ئHHی در برخHHی از کشHHورھای اروپHHايی در
چنHد سHHال گذشHHته نمايHانگر قHHدرت و تHHوان
بالقوه پرولتاريا است.

شماره بيست و يک
اسفند  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

نظريHHHه پHHHردازان سHHHرمايه داری اسHHHتدالل
مHHی کننHHد کHHه بHHا اختHHراع »روبHHات« )آدم
ھای ماشينی( نقHش پرولتاريHا کHاھش مHی
يابHHد .ايHHن درسHHت اسHHت کHHه چنانچHHه کHHل
جامعHHHHه توسHHHHط روبHHHHات ھHHHHا اداره شHHHHود،
پرولتاريHHHHا از ھHHHHيچ قHHHHدرتی برخHHHHوردار
نخواھد بود و سرمايه داران ھيچ نگرانی
ئی از اعتصاب ھا و تھديد و يا سرنگونی
به دل راه نخواھند داد .اما ،چنHين جامعHه
ئHHHی ديگHHHر »ارزش افزونHHHه« نيHHHز توليHHHد
نخواھHHHد کHHHرد و سHHHرمايه داران قHHHادر بHHHه
چپاول ساير قشرھای جامعه نخواھند شHد
و نھايتHHHHا کHHHHل ثHHHHروت خHHHHود را از دسHHHHت
خواھند داد.
گرچHHه بHHه علHHت عملکHHرد قHHوانين سHHرمايه
داری ،کليHHHHHHHHHHه قشHHHHHHHHHHرھای اجتمHHHHHHHHHHاعی
)کشHHHاورزان ،پيشHHHه وران ،روشHHHنفکران
صHاحب مشHاغل آزاد و غيHره( در جامعHه
شاھد کاھش وزنه ی مطلق و نسHبی خHود
ھستند ،اما وزنه ی مرکزی پرولتاريا در
توليد ھيچگاه زير سوال نرفتHه و نخواھHد
رفت.
رشد و تغييرات در جامعه سرمايه داری،
به تدريج توان انقالبی طبقه کارگر را نHه
تنھا کاھش نمی دھHد کHه افHزايش نيHز مHی
دھHHHد .سHHHرمايه داری بHHHرای کHHHار انHHHدازی
تکنولHHHHوژی مHHHHدرن ،مجبHHHHور اسHHHHت کHHHHه
تعليمات بيشتری به کارگران دھHد .سHطح
باالتر آموزش و مھHارت کHارگران منجHر
به درک عميق تر آنھHا از جامعHه و يHافتن
روش ھای نوين مبHارزه بHا نظHام سHرمايه
داری خواھد شد .کارگران اروپايی که تا
دھHHه  ١٩٥٠بHHه کارفرمايHHان احتHHرام مHHی
گذاشHHتند ،امHHروزه بHHا رشHHد آگHHاھی بHHه ايHHن
نتيجه رسيده انHد کHه الزامHا کارفرمايHان و
»روسHHHHHHHHا« بھتHHHHHHHHرين عناصHHHHHHHHر بHHHHHHHHرای
سازماندھی امور کارخانه ھا نيستند .زيرا
که خود کارگران به قابليت ھا و تخصص
ھای الزم و کافی برای راه اندازی چHرخ
ھHHای اداری کارخانHHه دسHHت يافتHHه انHHد .از
اين رو در سال ھای  ١٩٦٨ -٧٥و سپس
دھه  ١٩٨٠و ھمچنين اوايHل دھHه ١٩٩٠
اعتصHHHHHاب ھHHHHHای تHHHHHوده ئHHHHHی در اغلHHHHHب
کشورھای اروپايی دامن زده شHدند .البتHه
اين اعتراض ھای توده ئی به شکل خطی
تکامل نمی يابند .ھر موج بحران تأثيرات
خHHود را در روحيHHHه و کHHاھش اعتمHHHاد بHHHه
نفس کHارگران بHر جHا مHی گHذارد ،امHا در

١٢

امواج بعدی ھمHواره پرولتاريHا بHه پHا مHی
خيHHزد و تمHHام محاسHHبات بHHورژوازی نقHHش
بر آب می گردد .نقش مرکHزی پرولتاريHا
و در رأس آن طبقه کارگر ،ھمانگونه که
در »بيانيHHHه ی کمونيسHHHت« اشHHHاره شHHHده،
ھمHHواره محHHوری و تعيHHين کننHHده اسHHت و
ھHHيچ نيHHروی ديگHHری تHHوان و قHHدرت الزم
برای رھائی خود و ساير قشHرھای تحHت
ستم از بند فقر و فالکت ،را ندارد.
دوست گرامHی ی .بيHدار بHا مHردود اعHالم
کردن مارکسيزم با لحنی طنز آميز سوال
می کند" :حاال گورکن نظHام سHر مايHه در

اروپا کی است؟"

درپاسخ به ايشان بايد گفت تنھا بHا روشHن
کHHHردن تلويزيHHHون ،ھHHHزار ھHHHا تHHHن از ايHHHن
گورکنHHHHان را در خيابHHHHان ھHHHHای پHHHHاريس،
لنHHHدن ،آتHHHن ،رم و غيHHHره امHHHروز خواھHHHد
يافت .تظاھرات و اعتصابات کارگری که
بHHHا بحHHHران عميHHHق سHHHرمايه داری بHHHه راه
افتاده ،تازه اول کار ايHن گورکنHان اسHت.
امHHا ايHHن گورکنHHان نيHHاز بHHه سHHازماندھی و
تشکيالت دارند که به تHدريج بHه آن دسHت
خواھند يافت.
»سوسياليزم« يا »بربريت«؟
در آسHHتانه قHHرن بيسHHت و يکHHم پHHيش بينHHی
کارل مHارکس مبنHی بHر وجHود دو راه در
مقابHHHHHHHل بشHHHHHHHريت» :سوسHHHHHHHياليزم« يHHHHHHHا
»بربريHHت« ،ھHHر چHHه بيشHHتر واقعيHHت پيHHدا
می کند .چنانچه بار ديگر وضعيتی ايجاد
شود که فاشيزم ،ھمانند دھHه  ١٩٣٠رشHد
کرده و بر مصدر کار قرار گيرد ،فاجعHه
ھHHHای بشHHHريت ،بخصHHHوص بHHHا در دسHHHت
داشتن انواع سالح ھای اتمی و شيميايی،
بHHHه مراتHHHب بيشHHHتر از اوايHHHل قHHHرن بيسHHHتم
خواھHد بHود .مHدافعان نظHام سHHرمايه داری
بايHHHHHHد آگHHHHHHاه باشHHHHHHند کHHHHHHه »دمکراسHHHHHHی«
بHHورژوايی قابليHHت و کHHارآيی خHHود را از
دست داده و خود زمينه ساز رشد گرايش
ھای راست گرا است.
وزيHHHران کابينHHHه »حHHHزب کHHHارگر« آقHHHای
»بHHHHHHHراوون« در بريتانيHHHHHHHا و يHHHHHHHا آقHHHHHHHای
»سHHHارکوزی« در فرانسHHHه ،کHHHه ھHHHر روز
سياست ھايی بHرای خنثHی سHازی ابتHدائی
ترين تامينات اجتماعی و تھاجم به حقHوق

ميليتانت
اقليHHت ھHHای جامعHHه را طHHرح و اجHHرا مHHی
کننHHHHHHHHد ،ظHHHHHHHHاھرا از مHHHHHHHHدافعان ھمHHHHHHHHان
»دمکراسHHی« بHHورژوايی انHHد کHHه دوسHHت
گرامHHی ی .بيHHدار مHHدافع آن اسHHت .افHHزون
بر اينھا فاشيست ھای اسم و رسم دار نيز
در حال شکل گيری و رشHد ھسHتند .آقHای
»لHHHHوپن« در فرانسHHHHه در ھHHHHر انتخابHHHHاتی
ميليHHHون ھHHHا رای جلHHHب مHHHی کنHHHد .دولHHHت
»دمکراتيHHHHHک« ترکيHHHHHه تھHHHHHاجم نظHHHHHامی
گسترده ای عليه يک پنجم جمعيت ترکيه،
کردھHHا ،بHHراه انداختHHه اسHHت .دولHHت ھHHای
کشورھای اروپای شرقی سابق ،آفريقايی
و آسيايی که جای خود دارند.
کليHHه ايHHن فجHHايع ريشHHه در شکسHHت نظHHام
سHHرمايه داری دارد ،کHHه نتوانسHHته حHHداقل
زمينه برای زنHدگی عHادی اکثريHت مHردم
جھHHان را فHHراھم آورد .تضHHادھای طبقHHاتی
بHHHين اکثريHHHت مHHHردم و يHHHک اقليHHHت مرفHHHه
ھمواره بيشتر شده اند.
مHHHدافعان سHHHرمايه داری و رفرميسHHHت ھHHHا
می گويند که "بله مسايلی وجود دارد ،اما
بديل ديگری غير از سرمايه داری وجود
ندارد" .اگHر چنHين اسHت پHس ھHيچ اميHدی
برای آينده بشريت نبايHد داشHت .بHرخالف
اعتقHHHادات »شکسHHHت طلبانHHHه« برخHHHی از
اصالح گرايان ،بديل واقعی ئی در مقابل
اين »بربريت« نظام سرمايه داری وجHود
دارد و آن ھم »سوسياليزم« است .امHا نHه
سوسHHHHHHياليزمی از نHHHHHHوع »سوسHHHHHHياليزم«
شHHوروی و يHHا چHHين ،زيHHرا کHHه اينھHHا ھمHHه
منحط شده و ھيچ بديلی در مقابل سرمايه
داری ارائHHHHه ندادنHHHHد .وجHHHHه تمHHHHايز نظHHHHام
سرمايه داری و نظHام سوسياليسHتی )غيHر
از تفHHاوت ھHHای کيفHHی اقتصHHادی( در ايHHن
اسHHت کHHه در نظHHام اول دمکراسHHی بHHرای
اکثريHHHHHت مHHHHHردم وجHHHHHود نHHHHHدارد .بHHHHHدون
دمکراسی کارگری ،يعنHی دمکراسHی ئHی
بHHHHHه مراتHHHHHب عHHHHHالی تHHHHHر از دمکراسHHHHHی
بورژوايی ،ساختن سوسياليزم غيHرممکن
خواھHHد بHHHود .جHHHوامعی کHHه بHHHا سHHHرنگونی
دولت سرمايه داری ،وارد دوره انتقال از
سHHرمايه داری بHHه سوسHHياليزم مHHی شHHوند
)ماننHHHد جامعHHHه شHHHوروی پHHHس از انقHHHالب
اکتبHHر  (١٩١٧بHHدون دمکراسHHی کHHارگری
به شکل مارپيچی بHه ھمHان نظHام سHرمايه
داری باز خواھند گشت )ھمانطور که در
شوروی و اروپای شرقی چنين شد(.
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مHHردم زحمHHتکش کليHHه جوامHHع جھHHان مHHی
توانند با اتکاء بر نيHروی خHود سرنوشHت
خHHHود را تعيHHHين کHHHرده و بHHHرای نسHHHل آتHHHی
ثروت توليد کنند .لزومی ندارد که کنترل
زندگی مردم به دست شمار قليلی سرمايه
دار و متکHHHی بHHHر بHHHازار کHHHور و ھHHHرج و
مرج زا سپرده شود .تکنولوژی امروزی
در دست نمايندگان واقعی مردم می توانHد
بHHHه بھتHHHرين نحHHHوی بHHHرای خHHHدمت بHHHرای
زحمتکشHHHان جامعHHHه بکHHHار گرفتHHHه شHHHود.
ماشين آالت اتوماتيک می توانند کارھای
مشقت بار را از انسان ھHا گرفتHه و وقHت
آزاد بHHرای رفHHاه و ارتقHHاء فرھنHHگ بHHرای
مHHHردم ايجHHHاد کنHHHد .بHHHا اسHHHتفاده صHHHحيح از
کHHامپيوتر مHHی تHHوان اطالعHHات الزم بHHرای
منHHابع ضHHروری نيازھHHای مHHردم را بکHHار
گرفت.
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الزم را ببيننHHHد .پHHHس از سHHHرنگونی نظHHHام
سHHHرمايه داری ،دوره انتقHHHال از سHHHرمايه
داری به سوسياليزم آغاز خواھHد شHد .در
ايHHHHن دوره ،ھنHHHHوز رگHHHHه ھHHHHا و عناصHHHHر
سHHرمايه داری )وجHHه توزيHHع بHHورژوايی(
باقی خواھد ماند .تنھا بHا بHه دسHت گHرفتن
قHدرت سياسHHی توسHHط پرولتاريHا اسHHت کHHه
ايHHHن دوره انتقHHHال مHHHی توانHHHد آغHHHاز شHHHود.
وجHHHود دمکراسHHHی کHHHارگری تنھHHHا وسHHHيله
تضمين کننده گذار اين دوره انتقالی است.
تسHHخير قHHدرت سياسHHی توسHHط پرولتاريHHا،
سلب قدرت از بورژوازی و تحت کنترل
گرفتن صنايع عمده گHام ھHای نخسHتين در
راستای ايجHاد وضHعيتی مسHاعد بHرای از
ميان برداشتن ھرج و مرج و ناامنی نظام
سHHHHرمايه داری اسHHHHت .دولHHHHت کHHHHارگری
بالفاصله در قدم اول از حيف و ميل ھای
بHHHی حHHHد و حسHHHاب ،رقابHHHت ھHHHای زايHHHد ،
تبليغات غيرضHروری ،کHاخ سHازی ھHا و
اصHHراف ،جلHHوگيری کHHرده و بHHه جHHای آن
دسHHت بHHه سHHاختن مسHHکن و تھيHHه وسHHايل
اوليHHه بHHرای ميليHHون ھHHا انسHHان در جامعHHه
خواھد زد.

اما اين بديل از بطن نظام موجود سرمايه
داری پديد نمی آيد .رقابت کور و انباشت
بی رويه سرمايه توسط معدودی از افراد
جامعه و بکHارگيری ھHر چHه بيشHتر وقHت
زحمتکشHHHHان )اسHHHHتثمار مضHHHHاعف( ايHHHHن
اجHHHازه را نمHHHی دھHHHد کHHHه جوامHHHع کنHHHونی
سHرمايه داری بHه فرھنHگ بHاالتری دسHHت
يابند .تنھا راه نجات بشريت از شHر نظHام
سرمايه داری ،مبارزه با آن و نه اصHالح
و يا تسليم شدن به آن است .جلوه تئوريک
و نظHHHHHری ايHHHHHن مبHHHHHارزه نيHHHHHز تنھHHHHHا در
»مارکسيزم« نھفته است.

بHHی ترديHHد جامعHHHه سوسياليسHHتی آتHHی بHHHی
نقص نخواھد بود ،اما تنھا جامعHه ئHی در
تHHاريخ اسHHت کHHه اکثريHHت مHHردم جامعHHه بHHه
طHHور آگاھانHHه بHHر سرنوشHHت خHHود حHHاکم
خواھند شد.

اما اين مبHارزه يHک عمHل ملHی نيسHت کHه
در سHHطح بHHين المللHHی بايHHد انجHHام پHHذيرد.
مدافعان بورژوازی می گويند که گسترش
سوسياليزم در سطح جھانی عملی نيست؛
و کوشHHHHش بHHHHرای سHHHHازماندھی توليHHHHد در
گستره ی جھانی صHرفا از عھHده سHرمايه
داری بHHHر مHHHی آيHHHد .ترديHHHدی نيسHHHت کHHHه
جHHHايگزينی سHHHرمايه داری بHHHا يHHHک نظHHHام
نHوين ،متکHی بHر ھمکHاری و کنتHرل خHHود
مHHردم ،يHHک روزه انجHHام نخواھHHد گرفHHت.
شHايد ده ھHHا سHHال بHHرای اينکHHه تHHوده ھHHا بHHه
طHHور آگاھانHHه بHHر امHHور خHHود نظHHارت و
کنترل داشته باشHند ،زمHان الزم باشHد .بHه
سخن ديگر ،استقرار سوسياليزم در سطح
جھHHانی بHHه سHHرعت انجHHام نمHHی پHHذيرد کHHه
يک روند طوالنی تHاريخی اسHت .کسHانی
که قرن ھا از سياست و نظارت بر امور
اقتصادی خود کنار گذاشته شده اند ،برای
بHHه دسHHت گHHرفتن کنتHHرل بايسHHتی تعليمHHات

کسانی که با علم به بحران ھای امروزی
نظHHام سHHرمايه داری کماکHHان از آن دفHHHاع
کرده و به »اصالح« آن پرداخته اند و يHا
آن را بHه عنHوان عقايHد نHوين جلHHو داده ،و
يا مارکسيزم را مورد سHوال قHرار داده و
مHHHی دھنHHHد ،آگاھانHHHه و يHHHا ناآگاھانHHHه چشHHHم
انHHHHHHدازی جHHHHHHز حمايHHHHHHت از »بربريHHHHHHت«
نخواھنHHد داشHHت .تنھHHا روش جلHHوگيری از
بربريت تHدارک عملHی کنارگHذاری ريشHه
ئHHHی سHHHرمايه داری جھHHHانی اسHHHت .سHHHتون
فقرات نظری و تئوريک اين تHدارک نيHز
بHHHر اصHHHول بنيHHHادين »بيانيHHHه کمونيسHHHت«
استوار است .بنابراين دوسHت گرامHی ی.
بيHHHHدار بHHHHا ايHHHHن مواضHHHHع امHHHHروز دچHHHHار
"خيانHHت" و يHHا بHHه ظHHاھر "اشHHتباه" نشHHده
است ،بلکه با تحليل نا روشن رفرميسHتی
از مارکسيزم و رد آن ،در تحليHل نھHايی،
ناخواسHHته ،در جبھHHه اسHHتثمارگران قHHرار
می گيرد.

ميليتانت
دولت و انقالب
يکHHی ديگHHر از مHHوارد اساسHHی سوسHHياليزم
علمHHHHHی مHHHHHارکس ،منHHHHHدرج در مانيفسHHHHHت
کمونيست ،مسئله »دولت« سHرمايه داری
است .زيHرا کHه از ديHدگاه مارکسHيزم تنھHا
آگHHاھی داشHHتن بHHه »نHHاتوانی« بHHورژوازی
در يافتن راه حل برای بحران جامعه و يا
»توانايی« پرولتاريا بHرای ارائHه راه حHل
ھHHای واقعHHی ،کHHافی نيسHHت .کمونيسHHت ھHHا
بايد ھم چنين بدانند که تحت چه وضHعيت
مشخصی کارگران توان »تسخير قدرت«
را دارند .مسئله سرنگونی دولت سHرمايه
داری و تشHHکيل دولHHت کHHارگری يکHHی از
محورھHHHای بحHHHث مHHHارکس و انگلHHHس در
مانيفسHHت )و ھHHم چنHHين پHHس از آن بHHود(.
ايHHن موضHHوع را نيHHز دوسHHت گرامHHی ی.
بيHHدار مHHردود اعHHالم مHHی کنHHد .زيHHرا آنHHرا
قديمی دانسته و منطبق به وضعيت کنونی
نمی دانHد .امHا راه حHل او تنھHا حمايHت از
دولت سرمايه داری است!
ايHHده »اسHHتحاله« سHHرمايه داری و تکامHHل
»مثبت« در راستای تدارک زمينه الزم و
کافی برای حل مسايل اجتمHاعی ،از ابتHدا
در درون جنHHHبش کHHHارگری وجHHHود داشHHHته
اسHت .بحHث ھHای دوسHت گرامHی ی .بيHHدا
تHHHازه و يHHHا "نHHHو" نيسHHHت؛ اصHHHالح طلبHHHان
جنHHبش کHHارگری از سHHال ھHHای  ١٨٤٨بHHر
ايHHن اعتقHHاد اسHHتوار بودنHHد کHHه امکHHان يHHک
انتقال »مسHالمت آميHز« از سHرمايه داری
بHHHHه سوسHHHHياليزم وجHHHHود دارد .در نتيجHHHHه
لزومHHHی بHHHرای مHHHورد سHHHئوال قHHHرار دادن
»دولت« نمی يافتند.
بدون ترديد در زمان نگاشته شدن »بيانيه
کمونيست« ،دولت سHرمايه داری مHاھيتی
تکامل نيافته و محدود داشت .در بريتانيHا
تنھا پس از مقاومت ھای »چارتيست«ھا،
»پلHHيس« بHHه معنHHای امHHروزی آن سHHازمان
يافت .مبارزات کارگری ،به ويژه پس از
انتشHHHار »بيانيHHHه« متشHHHکل تHHHر و سHHHازمان
يافتHHه تHHر عليHHه دولHHت ھHHای سHHرمايه داری
آغاز گشتند .و دولHت ھHای سHرمايه داری
نيHHHHHز ابHHHHHزار سHHHHHرکوب خHHHHHود را بHHHHHرای
جلHHوگيری از قيHHام ھHHا و انقHHالب ھHHا آمHHاده
کردنHHد .اتفHHاقی نيسHHت کHHه  ١٨مHHاه پHHس از
انتشHHار »بيانيHHه« کليHHه مبHHارزات کHHارگری
در سطح اروپايی با شکست روبرو شد.
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امHHHا ،مHHHارکس و انگلHHHس ،پHHHيش از مقابلHHHه
ھای اساسی کارگران عليه دولت سرمايه
داری ،در »بيانيه« ،دولت سHرمايه داری
را چنين ارزيابی کردند:
"قHHوه اجرائيHHه دولHHت جديHHد چيHHزی نيسHHت
جز کميته ئی برای اداره ی امHور جمعHی
کHHل بHHورژوازی" .بHHه سHHخن ديگHHر ،نHHزد
مHHHHHارکس و انگلHHHHHس ،بHHHHHرخالف نظريHHHHHه
اصHالح گرايHHان ،دولHHت سHHرمايه داری بHHه
ھيچ وجه نقHش »داور«ی بHين طبقHات در
جامعه را ايفا نمی کند که مدافع يک طبقه
ی خاص )بورژوازی( است.
امHHHا ،در عHHHين حHHHال ،در آخHHHر بخHHHش دوم
بيانيHHه» ،پرولتارھHHا و کمونيسHHت ھHHا« ،ده
مطالبHHه کHHه بHHا وضHHعيت آن روز سHHرمايه
داری انطباق داشHت ،بHه عنHوان مطالبHات
»انتقHHHالی« طHHHرح گشHHHتند .ايHHHن مطالبHHHات
توسHHHHHHHط رفرميسHHHHHHHت ھHHHHHHHا بHHHHHHHه عنHHHHHHHوان
»اصHHHHالحات«ی بHHHHرای بھبHHHHود وضHHHHعيت
وخيم مردم در نظام سHرمايه داری قلمHداد
شده اند .مارکس و انگلHس ،در ديباچHه ی
 ،١٨٧٢اعHHHHالم کردنHHHHد کHHHHه آن مطالبHHHHات
ديگر »کھنه« شده اند .آنھا پس از تجربHه
کمHHHHون پHHHHاريس ) (١٨٧١نگاشHHHHتند کHHHHه:
"طبقHHه ی کHHارگر نمHHی توانHHد بHHه سHHادگی
دستگاه دولتی آماده را به چنگ آورده ،از
آن بHHرای تحقHHق ھHHدف ھHHای خHHود اسHHتفاده
کنHHد" .بHHه دنبHHال ايHHن تفکHHر ،مHHارکس ،در
مقابل دولت سرمايه داری ،دولتی از نوع
کمHHون را قHHرار داد .ايHHن »نHHوع« دولHHت،
شHHHکل برجسHHHته »شHHHوراھا« را بHHHه خHHHود
گرفت.
اضHHافه بHHر ايHHن ،مHHارکس معتقHHد بHHود کHHه
پرولتاريHHHHHHا نمHHHHHHی توانHHHHHHد قHHHHHHدرت را در
چارچوب قانونی بورژوازی تسخير کنHد.
"کمونيست ھا آشکارا اعالم می کنند ،که
ھHHHدف ھHHHای آنHHHان تنھHHHا از راه سHHHرنگون
کHHردن تمHHHام شHHرايط اجتمHHHاعی کنHHHونی از
طريق توسل به زور ،تحقق پذير است" و
يHHHا بHHHرای دگرگHHHون کHHHردن سوسياليسHHHتی
اجتماع ،طبقه ی کارگر بايد چنان قHدرتی
در دسHHت خHHود متمرکHHز کنHHد کHHه ھرگونHHه
مHHانع سياسHHی در سHHر راه خHHود بHHه سHHوی
سيستم جديد را ،بکلی خرد و نHابود نمايHد
و سHHپس "پرولتاريHHHای سHHHازمان يافتHHHه بHHHه
عنHوان طبقHHه ی حHHاکم" بHHر مصHHدر قHHدرت
مHHHHی نشHHHHيند .ايHHHHن »ديکتHHHHاتوری انقالبHHHHی
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پرولتاريا« است که تنھا دمکراسی واقعی
است که بشر به خود ديده است .زيرا کHه
دمکراسی »بورژوايی« صرفا دمکراسی
برای اقليHت جامعHه اسHت .اصHالح طلبHان
ايHHHن بخHHHش از بيانيHHHه را بHHHه علHHHت "عHHHدم
بلHHوغ" نھضHHت کمونيسHHتی و عHHدم وجHHود
"رفاه" و "دمکراسی" در جوامع سرمايه
داری آن دوره ،مردود اعالم می کنند .در
صHHورتی کHHه تجربHHه فاشHHيزم ،جنHHگ ھHHای
امپرياليسHHHHHتی و سHHHHHرکوب کHHHHHارگران در
بسHHHHياری از کشHHHHورھای جھHHHHان سHHHHرمايه
داری ،صHHHHHHحت نظريHHHHHHات مHHHHHHارکس در
»بيانيه« را تاييد می کند.
مHHHارکس و انگلHHHس ،در مHHHورد مبHHHارزات
کHارگری و سHازماندھی انقHالب ھHم چنHHين
تاکيد می کننHد" :تHاريخ تمHام جHوامعی کHه
تHHHاکنون وجHHHود داشHHHته ،تHHHاريخ مبHHHارزات
طبقHHاتی اسHHت" و "ھHHر مبHHارزه طبقHHاتی،
مبHHارزه ئHHی سياسHHی اسHHت" )نکتHHه ئHHی کHHه
رفرميست ھای جنبش کHارگری فرامHوش
کHHHرده انHHHد( و ھHHHم چنHHHين "سHHHازمان يHHHافتن
پرولتاريا به عنوان يک طبقه ....سازمان
يHHافتن متعاقHHب آن در يHHک حHHزب سياسHHی
اسHHHHت) ".نکتHHHHه ئHHHHی کHHHHه اتحاديHHHHه ھHHHHای
کHHHHارگری و »آنارکوسنديکاليسHHHHت«ھHHHHا و
»آنارشيست«ھا ،از ياد برده اند(.
اما ،اين مبارزه طبقاتی ،يک مبارزه بHين
المللی نيز ھست .در »بيانيHه« آمHده اسHت
که" :کارگران کشHور ندارنHد" .ايHن جملHه
غالبا توسط کوتاه نظران به عنوان طنز و
کنايه استفاده شHده اسHت .امHا واقعيHت ايHن
اسHت کHHه تHاريخ جنHHبش کHارگری در قHHرن
گذشHHته نشHHان داد کHHه ايHHن جملHHه ھنHHوز بHHه
قHHHوت خHHHود بHHHاقی اسHHHت .ھمبسHHHتگی بHHHين
المللHHی کHHارگران در ھHHر نقطHHه جھHHان بHHا
يکديگر صحت اين پيش بينی را به اثبات
رسHHانده اسHHت .وجHHود سHHازمان ھHHای بHHين
المللHHی کHHارگری نيHHز در قHHرن اخيHHر خHHود
نمايانگر صحت چنين نظريه است.
ناخوانی امروزی »بيانيه«
گرچه اکثر نکات اصلی »بيانيه« امروزه
ھنوز از اھميت بارزی برخوردار است،
امHHHا نHHHاخوانی ھHHHايی نيHHHز در ارتبHHHاط بHHHا
وضHHHHعيت امHHHHروزی در آن مشHHHHاھده مHHHHی
گHHردد .ايHHن نHHاخوانی ھHHا بHHه وسHHيله کوتHHاه
بينHHان مHHورد سHHوء تفسHHير قHHرار مHHی گيHHرد
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)لئون تروتسکی در مقدمه ئی به مناسبت
نHHHHHودمين سHHHHHالگرد »بيانيHHHHHه کمونيسHHHHHت:
بسHHHHياری از ايHHHHن نکHHHHات را بHHHHه تفصHHHHيل
توضيح می دھد(:

رفرميست ھا از پيش بينی ھHای »بيانيHه«
در اين مورد ،نقش »مHدنی جويانHه« و يHا
»ترقيخواھانHHHHHHه« بHHHHHHرای سHHHHHHرمايه داری
ترسيم کردند.

اول ،مارکس و انگلس تصور مHی کردنHد
که بورژوازی اواسط قHرن نHوزدھم تHوان
و قابليHHت سHHازماندھی انقHHالب سياسHHی را
داراسHHHت .تجربHHHه سHHHال  ١٨٤٨در اروپHHHا
نشان داد که بHورژوازی تHوان »انقالبHی«
خHHHHHود را از دسHHHHHت داده و ھHHHHHراس آن از
طبقه کارگر به مراتب بيشتر از فئوداليزم
فرتHHوت اسHHت .مHHارکس و انگلHHس پHHس از
نگHHHارش »بيانيHHHه« ،در سHHHال  ١٨٥٠پايHHHه
ھHHHای نHHHوين تئHHHوری »انقHHHالب مHHHداوم« را
ترسHHHHHيم کردنHHHHHد کHHHHHه در آن از رھبHHHHHری
پرولتاريا بHرای سHازماندھی انقHالب ھHای
آتی نام بردند .به اعتقاد آنھا تنھHا رھبHری
پرولتاريا قادر به مبHارزه عليHه فئHوداليزم
اسHHت و بHHورژوازی فاقHHد ماھيHHت انقالبHHی
است .امHا ،رھبHری پرولتاريHا بHا از ميHان
برداشHHتن فئHHوداليزم اکتفHHا نکHHرده کHHه کHHل
نظام سرمايه داری را مورد سئوال قHرار
می دھد .اين نظريه پس از سال ھHا ،پايHه
تئوريHHHHHک نظريHHHHHه لئHHHHHون تروتسHHHHHکی در
تکوين تئوری »انقالب مداوم« شد.

سHHHوم ،پHHHيش بينHHHی بيانيHHHه در مHHHورد سHHHتم
کشيدگی و آزادی زنان و نقش خانواده در
جامعHHه سHHرمايه داری و اقHHدامات سHHرمايه
داری در اواخHHHHر قHHHHرن نHHHHوزدھم ،دقيHHHHق
ترسيم نشده بود .بيانيه اعالم کرد:

دوم ،گرچHHه »بيانيHHه« پHHيش بينHHی کHHرد کHHه
سHHHرمايه داری کليHHHه کشHHHورھای »توسHHHعه
نيافتHHه« را بHHر محHHور يHHک سيسHHتم جھHHانی
سHHHرمايه داری گHHHرد مHHHی آورد ،امHHHا ،بHHHه
شHHHکل اخHHHص ھHHHيچ اشHHHاره ئHHHی بHHHه ايHHHن
کشورھا نکرد .حتی »آگاھی ملی« را نيز
تحHHHHHت تHHHHHأثير تکامHHHHHل سHHHHHرمايه در زوال
ارزيابی کرد:
"اخHHتالف ھHHای ملHHی و تضHHادھای مHHا بHHين
مردم ،بHه علHت تکامHل بHورژوازی ،روز
به روز رو به کاھش خواھد رفت"....
اما ،تجربه سرمايه داری در يHک قHرن و
نيم پيشين نشان داد که نه تنھا مسHئله ملHی
و جنبش ھای آزاديبخش ملی تحHت انقيHاد
سHHرمايه داری قHHرار نگرفتHHه کHHه خHHود بHHه
يکHHی از مشخصHHات بHHارز مبHHارزات ضHHد
امپرياليستی تبديل گشته اند .در واقع يکی
از وظHHHايف کمونيسHHHت ھHHHای کشHHHورھای
متروپHHHل مبHHHارزه و ايجHHHاد ھمبسHHHتگی بHHHا
مبHHHHHارزات مHHHHHردم کشHHHHHورھای »توسHHHHHعه
نيافتHHه« در مقابHHل سHHتم ملHHی بHHه وسHHيله ی
دولت ھای امپرياليسHتی ،بHود )و ھسHت(.
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نشان داد که حتی در اين موارد پيش بينی
ھHHHHای مHHHHارکس و انگلHHHHس »صددرصHHHHد«
اشHHتباه نبودنHHد .امHHروز در جھHHان سHHرمايه
داری »فقر« از  ٢٠سال پHيش بHه مراتHب
بيشتر شده اسHت )رجHوع شHود بHه آمHار و
ارقHHHام ذکHHHر شHHHده در ابتHHHدای مقالHHHه( .بHHHه
منظHHور ايجHHاد »ارتHHش ذخيHHره« انعطHHاف
پHHHذير ،مجHHHHددا وضHHHعيت زنHHHHان بHHHHه دوره
گذشته سوق داده شده است.
صد و شصت سال پس از »بيانيه«

"بورژوازی ....روابط خانواده را به يک
روابط صرفا مالی تبHديل کHرده اسHت" .و
"پرولتاريHHHHHHا بHHHHHHدون مالکيHHHHHHت اسHHHHHHت و
روابطHش بHا زن و بچHه اش ھHيچ شHHباھتی
به روابط يک خانواده بورژوا ندارد".
ايHHن جملHHه بHHه ايHHن مفھHHوم اسHHت کHHه نقHHش
خHHHانواده محHHHدود بHHHه بHHHورژوازی بHHHوده و
اھميHHت آن بHHرای کHHل جامعHHه منتفHHی گشHHته
است .در واقع بHورژوازی ايHن مفھHوم از
خHHHHانواده را تغييHHHHر داده و نقHHHHش زن بHHHHه
عنوان کارگر بدون دستمزد خانگی را در
سيسHHHHتم توليHHHHHدی را تحقHHHHHق داد .در دوره
بحHHHران سHHHرمايه داری ،زنHHHان بHHHه گوشHHHه
خانHHه پرتHHاب شHHده ،و در دوره شHHکوفايی
سHHرمايه داری کHHه نيHHاز بHHه »کHHار« ارزان
بود ،زنان بHه عنHوان کHارگران ارزان در
بازار ظاھر گشتند .اين وضعيت در بيانيه
پيش بينی نشده بود.
چھHHHارم ،در بيانيHHHه ،در مHHHورد »فالکHHHت«
مضHHHاعف و گHHHرايش بHHHه کHHHاھش دسHHHتمزد
طبقHه کHHارگر ،تأکيHHد شHده اسHHت .البتHHه ايHHن
امHHر در اواخHHر قHHرن نHHوزده و اوايHHل قHHرن
بيستم صدق می کرد .اما ،با تعميق تقسيم
کار اجتماعی و از ميان رفتن بخش عمده
کارگاه ھای صنايع دستی ،سHرمايه داری
بHHHHHHHا »اصHHHHHHHالحات« محHHHHHHHدود و ازديHHHHHHHاد
دسHHHHHتمزدھای بخشHHHHHی از طبقHHHHHه کHHHHHارگر
)کارگران حرفه ئی( ،را خريداری کرد.
در نتيجه برخی از پيش بينی ھای »بيانيه
کمونيسHHHت« بHHHHه ويHHHHژه در مHHHHورد مسHHHHئله
خانواده ،مسئله ی ناسيوناليزم و وضعيت
درآمHHHد کHHHارگران ،بHHHا واقعيHHHت امHHHروزی
جوامHHع سHHرمايه داری ھHHم خHHوانی ندارنHHد.
اما در دو دھHه گذشHته ،شHيوه ھHای »نئHو-
ليبراليHHHزم« در عرصHHHه ی جھHHHانی بHHHرای
جلوگيری از بحران نظام سHرمايه داری،

سHHئوالی کHHه بHHرای نسHHل جHHوان پرولتاريHHا
ترسيم می گردد اين اسHت کHه »امHروز«،
در عصر شبکه ھای اينترنت و ُبمب ھای
اتمHHHHHHHی چHHHHHHHه درس ھHHHHHHHايی از »بيانيHHHHHHHه
کمونيست« می تHوان آموخHت؟ پاسHخ ايHن
است که بر خالف نظريHه دوسHت گرامHی
ی .بيHHHHدار :درس ھHHHHای بسHHHHيار زيHHHHادی!
بيانيHHHه ،بخشHHHی از تHHHاريخ ميHHHراث جنHHHبش
کHHارگری در سHHطح جھHHانی اسHHت .بيانيHHه،
روش بنيHHHHادينی اسHHHHت کHHHHه براسHHHHاس آن
مارکسيزم امروزی می تواند تکامل يابد.
بيانيHHه ،تصHHويری از »اسHHاس« و »بنيHHاد«
سHHHرمايه داری را ترسHHHيم کHHHرده و تHHHا از
ميHHان رفHHتن نظHHام سHHرمايه داری »کھنHHه«
نمHHی گHHردد .بيانيHHه» ،پيشHHرفت« و بحHHران
ھHHHHHای دائمHHHHHی ادواری سHHHHHرمايه داری را
ترسيم می کند .بيانيه ،راه رھايی از نظام
غيرعادالنHHHHHHHه سHHHHHHHرمايه داری و شHHHHHHHيوه
سHHHHازماندھی پرولتاريHHHHا از آن سيسHHHHتم را
نشان می دھد .بحران بشHريت کHه امHروز
بHHHHه شHHHHکل سHHHHقوط بHHHHازار بHHHHورس ،فقHHHHر
عمHHHومی ،آلHHHودگی ھHHHوا ،تھديHHHد جنHHHگ و
غيHHHره ظHHHاھر مHHHی گHHHردد ھمHHHه بHHHه نبHHHود
رھبری انقالبHی بHرای رھHايی بشHريت از
شر نظام سرمايه داری مربوط می گردد-
ھمHHHHHانطور کHHHHHه در سHHHHHال ھHHHHHای ،١٨٤٨
 ١٩٨٠ ،١٩٧٠ ،١٩٣٨و  ١٩٩٠چنHHHHHHين
مسHHائلی وجHHود داشHHته اسHHت .تنھHHا راه حHHل
برون رفت از بحران کنونی اين است که
پيشHHHHروان فعHHHHال جنHHHHبش کHHHHارگری ،پيHHHHام
»بيانيه کمونيست« را به کليه ی کارگران
جھHHان منتقHHل کننHHد و مفHHاد آن را بHHه اجHHرا
گذارند .برخالف کسانی که بر اين باورند
که »سوسHياليزم« مHرده اسHت ،پيHام بيانيHه
ھنوز صدای کHارگران جھHان را مHنعکس
مHHHHی کنHHHHد ،و آن ايHHHHن اسHHHHت کHHHHه مفھHHHHوم
»سوسياليزم« زنHده اسHت و تHا زمHانی کHه
طبقHه ی کHارگر وجHود داشHته باشHد ،زنHHده

ميليتانت
خواھHHHد مانHHHد .زيHHHرا کHHHه بنHHHابر »بيانيHHHه«،
سوسياليزم و کمونيزم بازتاب کننده منافع
تاريخی و عينی طبقه کارگر است.
صحت گفته مارکس و انگلHس منHدرج در
»بيانيه کمونيست« مبنی بر اينکه:

"نيروھHHای توليHHدی کHHه در اختيHHار جامعHHه
است ،ديگر تمايل به رشد شرايط مالکيت
بHHورژوائی ندارنHHد .بلکHHه بHHرعکس ،آنھHHا
بHHرای ايHHن شHHرايط بHHيش از حHHد قHHوی شHHده
اند -وضعيتی که اين نيروھا را به زنجير
می کشاند -و به محض اينکه زنجيHر ايHن
وضعيت را از ھم بگسلند ،سراسر جامعه
بورژوازی را دچار آشفتگی خواھند کرد
و موجوديHHت مالکيHHت بHHورژوازی را بHHHه
خطر خواھند انHداخت" .کماکHان بHر قHوت
خود باقی بوده و رھبری طبقHه ی کHارگر
برای چنين زمانی تدارکات خود را آغاز
کرده است.
دوسHHت گرامHHی ی .بيHHدار نHHه تنھHHا بHHا ايHHن
موضHHHHع ناچHHHHار مHHHHی شHHHHود خHHHHود را در
تناقضات آشکار با واقعيت امروزی قرار
دھد ،بلکه ھHيچ راه حHل نHوينی نيHز بHا رد
مانيفسHHHت کمونيسHHHت و مارکسHHHيزم نشHHHان
نمHHی دھHHد .امHHروز ديگHHر بHHرای ھHHر فHHرد
عHHادی جامعHHه سHHرمايه داری روشHHن شHHده
است که پيش بينHی مHارکس جامعHه عمHل
يافته و يک تز قديمی نيست!
امروز برای نسل جوان در افغانسHتان )و
ساير نقاط در منطقه( تنھا يک راه وجHود
دارد و آن نيHHز سHHازماندھی خHHود و ايجHHاد
تشHHکيالت خHHود بHHرای سHHرنگونی سHHرمايه
داری و کوتاه کردن دست ھای امپرياليزم
است .اين تدارکات با مماشات با سHرمايه
داری و توھم داشتن به دولت آن و مردود
اعالم کردن مارکسيزم )تحت لوای اينکه
اساس آن کھنه شده اسHت( عملHی نخواھHد
شHHد .تکامHHل نHHاموزون و مرکHHب در سHHطح
بHHHHين المللHHHHی برخHHHHی از کشHHHHورھا ماننHHHHد
افغانسHHتان را مHHی توانHHد در مقHHام تHHدارک
بHHHرای انقالبHHHی سوسياليسHHHتی قHHHرار دھHHHد.
مگر روسيه  ١٩١٧از لحاظ اقتصادی از
افعانسHHHHHتان کنHHHHHونی پHHHHHيش تHHHHHر بHHHHHود کHHHHHه
بزرگترين انقالب سوسياليستی را با ھمان
دھقانHHHHان و شHHHHبه پرولتاريHHHHا و پرولتاريHHHHا
شHHھری سHHازمان داد؟ دوسHHت گرامHHی ی.
بيHHHHHدار اگHHHHHر مسHHHHHايل زيHHHHHر بنHHHHHايی را در
افغانستان و کشورھای مشابه مورد سوال
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قرار مHی دھHد بايHد پاسHخ دھHد کHه چگونHه
در دور افتاده تHرين ممالHک جھHان )حتHی
عقب افتاده تر از افغانستان( اقتصاد نظام
امپرياليسHHHتی مشHHHاھده شHHHده و اقتصHHHاد آن
کشورھا به زائده کشورھای متروپل مبدل
شHHHده انHHHد؟ ايHHHن وضHHHعيت حتHHHی در عقHHHب
نگھداشHHHHHته تHHHHHرين کشHHHHHورھای آفريقHHHHHايی
امHHHHHHروز ديHHHHHHده مHHHHHHی شHHHHHHود .در عصHHHHHHر
امپرياليزم بHر خHالف دوران پHيش تکامHل
سرمايه داری )قHرون  ١٧و  ،(١٨تمHامی
عناصر اقتصاد ھر کشوری در جھان در
نظام سرمايه داری جھانی ادغHام گشHته و
انقHHHHالب ھHHHHای ضHHHHد سHHHHرمايه داری و يHHHHا
سوسياليستی را در دستور روز قرار داده
است .به عبارت ديگر شرايط عينی برای
انقالب سوسيالستی در افغانستان نيز آماده
اسHت .تنھHا علHت عHدم آغHاز ايHن انقالبHات
نبHHود آگHHاھی ذھنHHی اسHHت .بHHه سHHخن ديگHHر
نقHHHش انقالبيHHHون و آزاديخواھHHHان در ھHHHر
نقطه جھان بايد ايجاد حزب طبقHه کHارگر
)با برنامه انقالبی ضد سرمايه داری( در
راستای سرنگونی استيالی سرمايه داری
باشد .البته اين عملی اسHت بسHيار دشHوار
بHHه ويHHژه اينکHHه گرايشHHات رفرميسHHتی در
درون طيHHHف چHHHپ در مقابHHHل ايHHHن رونHHHد
ايستادگی می کنند .مبارزه روشنفکران و
زحمتکشHHان جHHوان افغانسHHتان مHHی بايسHHت
در ايHHHن راسHHHتا متمرکHHHز گHHHردد و نHHHه در
جھت احيای نظام پوسيده سرمايه داری!
در آخHHر بHHا نگHHاھی اجمHHالی بHHه تاريخچHHه
"نHHوآوران" و نقHHل قHHولی در مHHورد آنHHان؛
اين يادداشت ھا را خاتمه می دھم .به اين
اميHHد کHHه ايHHن بحHHث بتوانHHد در يHHک محHHيط
سالم و دوستانه ادامه يابد.
ريشه ھای تاريخی "نوآوری"
وقايع مھHم تHاريخ معمHوال خHود را تکHرار
می کننHد .در آسHتانه دھHه  ٣٠قHرن اخيHر،
دسHHتاوردھای انقالبHHی جنHHبش کHHارگری بHHا
شکستھای تعيين کننHده ای مواجHه شHدند و
گرايش ھای راست گرای فاشيستی رو به
رشد نھادند .بحران عميق اقتصادی نظHام
ھHHای سHHرمايه داری از يHHک سHHو ،و عHHدم
وجود رھبری انقالبی کHارگری در سHطح
جھHHانی ،از سHHوی ديگHHر ،پيشHHروی ھHHای
جنبش کارگری عليHه نظHام سHرمايه داری
را مسHHHHدود کردنHHHHد .سياسHHHHتھای سHHHHازش
طبقHHHHاتی اسHHHHتالينيزم آخHHHHرين سHHHHنگرھا و
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دسHHHHHتاوردھای جنHHHHHبش کHHHHHارگری را بHHHHHه
نابودی کشاند .در اين دوره ،جHو رخHوت
و دلسHردی بHر روشHHنفکران انقالبHی غلبHHه
کرد .عHده ای از شکسHت ھراسHان شHده و
مبHHارزات طبقHHاتی را رھHHا کHHرده و برخHHی
ديگHHر علHHل شکسHHت را در خHHود نظريHHات
انقالبی جسHتجو کردنHد و بHه کشHف عقايHد
"نوين" مشغول شدند .امHا ،در مقابHل ايHن
روند ،عده ای نيز کماکان به حفظ و تداوم
دسHHHHHتاوردھای انقالبHHHHHHی کمHHHHHر بسHHHHHHتند و
نظريات و سنن انقالبی را رھا نکردنHد و
در راسHHHتای تکامHHHل آنHHHان گامھHHHای مHHHؤثر
برداشHتند .تHاريخ جنHHبش کHارگری ،تHHاريخ
مبارزات ادامه دھندگان پی گيHر نظريHات
مارکسيزم انقالبی بوده و ھست.
در دھHHHه  ٩٠نيHHHز بHHHا فروپاشHHHی نظامھHHHای
حHHHاکم بHHHر شHHHوروی و اروپHHHای شHHHرقی و
تغيير تناسHب قHوا بHه نفHع امپريHاليزم ،بHار
ديگر گرايشھای گريز از مرکHز در ميHان
"روشHHنفکران" وحشHHت زده از شکسHHت،
مشاھده شد .اپوزيسيون چHپ خHاور ميانHه
)ايHHران ،افعانسHHتان و عHHراق( نيHHز از ايHHن
وضHHHHعيت مسHHHHتثنی نبHHHHود .بHHHHرای نمونHHHHه
شکست انقHالب اخيHر ايHران نيHز موقعيHت
بسHHياری از "چHHپ" را وخHHيم تHHر از پHHيش
کHHرد .در آغHHاز تعHHداد محافHHل ،دسHHته ھHHای
رنگارنHHHHگ "نHHHHوآوری" و "نوطلHHHHب" در
ھمHHه جHHا سHHايه افکنHHد .افHHراد و محHHافلی از
گHHHHرايش ھHHHHای نظHHHHری متفHHHHاوت و حتHHHHی
متضHHHاد ھمHHHه در يHHHک نکتHHHه توافHHHق نظHHHر
داشتند" :نظريات انقالبی سابق کھنه شHده

اند و منطبق با وضHعيت کنHونی نيسHتند و
بايد مباحث نوين ارائه داد!"

در ايHHHHHHHHHHران نيHHHHHHHHHHز در دوره پHHHHHHHHHHيش در
ميان"چHپ" ،انتشHار نشHريات "تئوريHک"
متعHHدد نمHHودار وضHHعيت "نHHوآوران" بHHود.
عHHده ای دسHHت بHHه "نقHHد" و "کنکHHاش" زده
و برخی نيز صرفا با افزودن پسوند "نو"
نشHHHريات خHHHود را تHHHزيين کردنHHHد .اغلHHHب
نشريات "نوآوران" در واقع مطلب "نHو"
ای به ارمغان نياورده کHه ھمHان نظريHات
کھHHHHHHن گرايشHHHHHHھای ورشکسHHHHHHته جنHHHHHHبش
کمونيسHHHHتی را صHHHHرفا تبليHHHHغ مHHHHی کننHHHHد
)کائوتسHHHHHHکيزم ،مکتHHHHHHب فرانکفHHHHHHورت و
غيره( .تمايالت ضHد نظريHات مارکسHيزم
انقالبی در بيشتر نشHريات بHه وضHوح بHه
چشHHم مHHی خHHورد .نظريHHات اخيHHر دوسHHت
گرامی ی .بيدار نيز اين بحث ھای پيشين

ميليتانت
در ميHHان چHHپ ايHHران را تHHداعی مHHی کنHHد.
اما در ايHران ايHن قبيHل "نHو" آوری ھHا بHا
شکست اصالح طلبHان رخHت بسHتند و بHه
کنHHHاری پرتHHHاب شHHHدند .امHHHروز مبHHHارزات
کارگران و جوانان ايHران در مقابHل نظHام
سرمايه داری است.
در اين ترديدی نيست کHه جريانھHای چHپ
مHHی بايسHHتی پيگيرانHHه در صHHدد تجسHHس و
تحقيق و تکامل نظريات جديHد باشHند .امHا
کنار گذاردن عمل متشکل سياسHی و عHدم
دخالHHت در جنHHبش کHHارگری و ضHHديت بHHا
نظريHHHات انقالبHHHی و تمايHHHل بHHHه نظريHHHات
انحرافی جنبش کمونيستی ،روش صHحيح
پيشبرد و تکامل نظريات انقالبی نيست.
"نHHHHHHHHوآوران" اغلHHHHHHHHب در رد نظريHHHHHHHHات
مارکسHHHHHHHيزم انقالبHHHHHHHی ،بHHHHHHHه نظريHHHHHHHHات
کائوتسHHHHHHHHHHHکی ،برنشHHHHHHHHHHHتاين )مکتHHHHHHHHHHHب
فرانکفHHHHHورت( و يHHHHHا نظريHHHHHه پHHHHHردازان
رفرميسHHHHHت کنHHHHHونی اسHHHHHتناد مHHHHHی کننHHHHHد
)مواردی که دوست گرامی ی .بيدار نيHز
نقل قول کرده است( .در واقع ،ھHيچ يHک
از اين نظريات نه در زمان خود" ،نو" و
راھگشای مسايل جنبش کارگری بودند و
نه امروز .درسHت بHر عکHس ھHر يHک از
آن نظريات به درجه ای نظامھای موجود
سHHHرمايه داری مHHHنحط را توجيHHHه کHHHرده و
نھايتHHHHHا مسHHHHHير انقالبھHHHHHای کHHHHHارگری را
منحHHرف کردنHHد .امHHروز ،در آسHHتانه قHHرن
بيست و يکم ،طرح اين قبيHل نظريHات بHه
مثابHHHه نظريHHHات "نHHHو" ،برخHHHوردی غيHHHر
اصولی است.
در مHHورد نHHو آوران ،لئHHون تروتسHHکی در
سال  ١٩٣٧چنين نوشت:
"دوران ارتجاعی ،مانند دوران فعلی ،نHه
تنھHHHا طبقHHHه ی کHHHارگر و پيشHHHروی آن را
تجزيHHه و تضHHعيف مHHی کنHHد ،بلکHHه سHHطح
کلی ايدئولوژيک جنبش را نيز تنزل داده،
طرز تفکر سياسی را به مراحلی که مدت
ھا قبل پشت سر گذاشته است ،رجعت می
دھد ،در چنين شرايطی وظيفHه ی پيشHرو
بيش از ھر چيHز ايسHتادگی در برابHر ايHن
جريHHHان قھقرائHHHی اسHHHت :مHHHی بايسHHHتی در
جھت خالف جريان شنا کند ،اگHر تناسHب
نامساعد قوا حفظ سنگرھای به چنگ آمده
را نHHا ميسHHر مHHی سHHازد ،دسHHت کHHم بايسHHت
بHHرای حفHHظ مواضHHع ايHHدئولوژيک بدسHHت
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آمده بکوشد ،زيرا بھای سنگينی بابت اين
مواضع پرداخت شده است .ھستند ابلھانی
کHHHه ايHHHن سياسHHHت را "سکتاريسHHHتی" مHHHی
پندارند .در حالی که تنھا از اين راه است
که می توان خود را برای امواج مقاومت
ناپذير جنبش پيش رونده ای که با جزر و
مHHHد بعHHHدی تHHHاريخ فHHHرا مHHHی رسHHHد ،آمHHHاده
ساخت.
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بحران :خرج را از رئيس و
روسا بگيريد!
بيانيهی گرايش مارکسيست بينالمللی
بخش سوم :سوسياليسم بينالمللی

ترجمهی بابک کسرايی
جھان ديگری ممکن است :سوسياليسم

شکسHHت ھHHای بHHزرگ تHHاريخی بHHه طHHرز
اجتنHHاب ناپHHذيری سHHبب پيHHدايش ارزيHHابی
جديدی می شود ،اين معموال در دو جھت
اتفاق می افتHد .از يکسHو پيشHروی واقعHی
کHHHه بHHHا تجربيHHHات شکسHHHت تHHHوانگر گشHHHته
اسHHHت ،بHHHا تمHHHام قHHHدرت از ميHHHراث عقايHHHد
انقالبی دفاع کرده ،بر ايHن اسHاس در راه
تربيHHHت کادرھHHHای جديHHHد بHHHرای مبHHHارزات
تHHوده ای آتHHی کوشHHش مHHی کنHHد .از سHHوی
ديگHHر ،کسHHانی کHHه بHHه کارھHHای روزمHHره
عHادی عHHادت کHHرده انHHد ،سانتريسHHت ھHHا و
آماتورھHHHHHHHای بوالھHHHHHHHواس ،از شکسHHHHHHHت
ھراسHHHان مHHHی شHHHوند و تمHHHام ھHHHم خHHHود را
متوجه انھدام اتوريته سنن انقالبHی کHرده،
در تجسHHس "دنيHHای نHHوين" بHHه قھقHHرا مHHی
رونHHد) .در نظريHHات اينھHHا( کوچHHک تHHرين
اشHHHHHاره ای بHHHHHه يHHHHHک تجزيHHHHHه و تحليHHHHHل
مارکسيستی نشده است .حتی يک کوشش
جدی در بررسی علل شکسHت نمHی تHوان
يافHHت .حتHHی کلمHHه ی تHHازه ی در بHHاره ی
آتيHHه اظھHHار نشHHده اسHHت .ھHHيچ چيHHز جHHHز
کليشه ھای پيش پا افتاده ،فريب و تزوير،
و بخصHHوص دلواپسHHی ھHHای مذبوحانHHه ی
 ...برای حفاظت خود پيدا نخواھيم کرد...
اين حضرات به دليل رخوت مغHزی نمHی
تواننHHHد مارکسHHHيزم را انکHHHار کننHHHد ،آنHHHرا
ارزان به ھرزگی سپرده اند"...

بعضی گمراھان میگويند مشکل دقيقا از
پيشرفت علوم است .به نظر آنان اگر در
کلبهھای گلی زندگی میکرديم و از صبح
تا شب کار میکرديم ،وضعمان بھتر بود.
اين حماقت است .راه دستيابی به آزادی
واقعی برای تحقق کامل توان بالقوهی
مردان و زنان دقيقا ،کاملترين توسعهی
صنعت ،کشاورزی ،علوم و فنآوری
است .مشکل اين است که اين سالحھای
قدرتمند برای پيشرفت بشری در دست
انقياد
افرادی است که آنھا را به
ِ
انگيزهی سود درآوردهاند ،ھدفشان را
منحرف کردهاند ،کاربردشان را محدود
کردهاند و مانع پيشرفتشان شدهاند.
روشن است که اگر علم را به ارابهی
سود زنجير نکرده بودند مدتھا پيش
درمانی برای سرطان و جايگزينھای
ارزان و تميزی برای سوختھای فسيلی
پيدا شده بود.
علم و فنآوری تنھا وقتی میتوانند
ظرفيت عظيم خود را متحقق کنند که
دست اقتصاد بازار از گلويشان برداشته
شود و در خدمت انسانيت در نظام
عقالنی توليد بر پايهی نياز و
دموکرات و
ِ
نه سود قرار داده شوند .اينگونه ما
میتوانيم ساعات کار را به حداقل کاھش
دھيم و در نتيجه مردان و زنان را از
بردگی و ساعتھا زحمتکشی خالص
کنيم تا آنھا بتوانند به ظرفيتھای
جسمی ،فکری و روحی خود برسند .اين
گامی انسانی است "از قلمروی ضرورت
به قلمروی آزادی".

)"استالينيزم و بلشويزم" ٢٩اوت (١٩٣٧

 ١٨بھمن ١٣٨٧

پس از فروپاشی اتحاد شوروی ،مدافعين
نظم کھن سرخوش بودند .از پايان
سوسياليسم و حتی پايان تاريخ سخن

ميليتانت
میگفتند .قول عصر جديدی از صلح،
رفاه و دموکراسی به لطف معجزات
اقتصاد بازار آزاد را میدادند .حاال
پانزده سال بعد اين روياھا به طلی ويرانه
بدل شده است .ھيچ چيز از اين توھمات
برجای نمانده است .مشکالت جدی،
اقدامات جدی نياز دارند .سرطان را با
آسپيرين نمیتوان درمان کرد! ما به
تغييری واقعی در جامعه احتياج داريم.
خود نظام است.
مشکل بنيادين،
ِ
کارشناسان اقتصادی که میگفتند مارکس
اشتباه کرده و بحرانھای سرمايهداری
تمام شدهاند )"پارادايم اقتصادی جديد"(
امروز بايد بدانند که خود اشتباه
میکردند.
دوره اوج گذشته تمام ويژگیھای
چرخهی اقتصادی را که مارکس مدتھا
پيش تشريح کرد در خود داشت .روند
تمرکز سرمايه به ابعاد عظيمی رسيده
است .شاھد جنونی از تصرفات و
انحصارات روزافزون بوديم که به
ابعادی بیسابقه رسيده است .اين پديده
اين بار مثل گذشته به پيشرفت نيروھای
مولده نيانجاميد .کارخانهھا مثل آب
خوردن بسته شدند و ھزاران نفر از کار،
بيکار شدند .اکنون اين روند سرعت
میگيرد چرا که شمار ورشکستگیھا و
تعطيلیھا ھر روز باال میرود.
معنای تمام اينھا چيست؟ ما شاھد
دردآور مرگ نظامی اجتماعی
نالهھای
ِ
ھستيم که شايستگی زندگی ندارد اما
حاضر به مردن نيست .اين واقعيت،
عجيب نيست .تاريخ به ما نشان میدھد
که ھيچ طبقهی حاکمهای بدون مبارزه از
قدرت و مزايايش نمیگذرد .اين توضيح
واقعی جنگھا ،تروريسم ،خشونت و
مرگ است که ويژگیھای اصلی
عصری ھستند که در آن زندگی میکنيم.
اما ما در ضمن شاھد درد زايمان
جامعهای جديد ھستيم – جامعهای جديد و
زندگی مردان و
عادالنه ،جھانی مناسب
ِ
زنان .از دل اين وقايع خونين ،در
کشوری پس از ديگری ،نيرويی جديد
متولد میشود – نيروی انقالبی کارگران،
دھقانان و جوانان.
جورج بوش مست قدرت است و فکر
میکند قدرتش حد و حدودی ندارد.
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متاسفانه بعضی چپھا ھم ھمين باور را
دارند .اما آنھا اشتباه میکنند .موجی
انقالبی در آمريکای التين درگرفته است.
انقالب ونزوئال زلزلهای بود که
پسلرزهھايش تمام قاره را فرا گرفته
است :جنبش تودهھا در آمريکای التين
پاسخ نھايی به کسانی است که میگفتند
انقالب ديگر ممکن نيست .انقالب نه تنھا
ممکن است که به شدت ضروری است
تا جھان را از فاجعهی ديگری نجات
دھيم.
ميليونھا نفر دارند واکنش نشان میدھند.
تظاھرات تودهای عليه جنگ عراق
ميليونھا نفر را به خيابان کشاند .آن
تظاھراتھا نشان از آغاز رستاخيز
داشت .اما آن جنبش برنامهی منسجمی
برای تغيير جامعه در اختيار نداشت.
وقت بدبينھا و کلبیمسلکھا به سر آمده
است .وقتش رسيده آنھا را کنار بزنيم و
مبارزهمان را پيش ببريم .نسل جديد
میخواھد برای رھايی خود بجنگد .اين
نسل به دنبال پرچم و عقيده و برنامهای
است که از آن الھام بگيرد و آن را به
پيروزی رھنمون کند .چنين چيزی تنھا
مبارزه برای سوسياليسم در سطح جھانی
خواھد بود .نوع بشر بايد بين
سوسياليسم و بربريت انتخاب کند.
زنده باد اياالت متحدهی سوسياليستی
اروپا!
ظرفيت مولد اروپا عظيم و بيکران است.
اروپا با جمعيتی  ٤٩٧ميليون نفری و
درآمد سرانهی  ٣٢٣٠٠دالر قدرتی
مھيب است که میتواند قدرت آمريکا را
به چالش بکشد .اما اين ظرفيت ھرگز در
سرمايهداری به تحقق نمیرسد .ھر
تالشی برای پيشبردن اتحاد اروپا به
مانع منافع ملی متخاصم برخورد کرده
است .آغاز رکود به تعميق اين اختالفات
میانجامد و عالمت سوالی جلوی آيندهی
خود اتحاديهی اروپا قرار میدھد.
تشکيل اتحاديهی اروپا اقرار خاموشی بر
اين واقعيت بود که حل مشکالت اقتصاد
درون محدودهھای تنگ بازار ملی،
غيرممکن است .اما اتحاد اروپا ھرگز بر
پايهی سرمايهداری به دست نمیآيد .در
بحران ،تناقضات بين سرمايهدارھای
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دولتھای کشورھای مختلف رو شود.
بحران کنونی خط گسلھای پنھان را
آشکار کرده و توخالی بودن تمام
عوامفريبیھا راجع به اتحاد اروپا را
عليرغم
است.
داده
نشان
اطمينانبخشیھای آقای سارکوزی،
روابط بين رھبران اروپا به شدت
متخاصم است .بخصوص بين رھبران
فرانسه و آلمان ،دو کشور کليدی
اتحاديهی اروپا.
دولت آلمان يکجانبه اعالم کرد که ١
تريليون دالر ذخاير خصوصی بانکی
"تضمين میشود" و اينگونه ساير
دولتھای اتحاديهی اروپا را غافلگير
کرد و ظاھرا اين مخالف با قول ھمکاری
اروپاييان بود که قبال در نشست کوچک
پاريس توسط رھبران فرانسه ،بريتانيا،
آلمان و ايتاليا داده شده بود .حرکت
خطر برداشت اندوختهھا از
آلمانیھا
ِ
بانکھای ساير کشورھا را ايجاد کرد.
بقيهی کشورھا خشمگين شدند .اما اين چه
کار دولت ايرلند داشت که اعالم
فرقی با ِ
کرد تمام مسئوليتھای مالی شش بانک
اصلی را تا دو سال تمضين میکند يا
دولت بريتانيا که مدام قول میدھد "تمام
اقدامات ممکن" برای حمايت از
ذخيرهگذاران را انجام میدھد يا قول آقای
سارکوزی که سپردهگذاران خصوصی
"يک يورو" ھم از دست نمیدھند؟
اين نشان از تناقض کميسيون اروپا دارد
که حرکت ايرلندیھا را به چالش کشيد
قول" برلين
اما بعدا ھيچ مشکلی با " ِ
نداشت .فرق بين ايرلند و آلمان چيست؟
تنھا اينکه ايرلند کوچک است و آلمان،
بزرگ و باضافه مادر خرج اتحاديهی
اروپا است .چندين دولت ديگر در
اتحاديهی اروپا ھم ھمينجور تضمينھا
را دادند تا سپردهگذاران به بانکھای
آلمان )يا ايرلند( فرار نکنند )از جمله
سوئد ،اتريش ،دانمارک و پرتغال(.
در واقعيت دولت ھر کشوری دارد سعی
میکند منافع خودش را اول قرار دھد.
دولتھای
دوطرفهی
سوظنھای
اتحاديهی اروپا به محض اينکه به بحران
میخورند ،رو میشود .در حالی که
ترس و وحشت اقيانوس اطلس را در
نورديد و نھادھای مالی اروپا را دربر
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ميليتانت
گرفت تمام دولتھا بايد برای مقابله با
اين ترس و وحشت ،به تقال بيافتند .برای
واشنگتن که يک دولت و يک نظام
سياسی دارد ،تقال با بحران اعتباری
جھانی به اندازهی کافی مشکل بود .چه
برسد به اتحاديهی اروپا که يک واحد
پول و بازار واحد اما  ٢٧دولت مختلف
دارد و ھيچ نظام عمومی نظارت بانکی
يا ادارهی اقتصادی نيز ندارد.
وحدت اقتصادھايی که به جھات مختلف
میروند غيرممکن است و دولتھای
اروپا دارند تاوان ايجاد واحد پول
مشترک بدون نھادھا يا نظام تنظيمی الزم
برای ادارهی اقتصاد واحد را میدھند.
در دورهی پيشرو ،گرايشات حمايتگرا
الجرم به پيش میآيند .تالشھای ھر
دولت برای جذب ميلياردھا يورو
اندوختهھا از ساير کشورھا پيشزمينهی
سياستھای "از ھمسايه قرض بگير"
است که با تعميق بحران میتوانيم
انتظارش را بکشيم.
سيلوستر ايفينگر ،از دانشگاه تيلبورگ،
)مشاور مالی مجلس اروپا( ،گفت" :اين
ھشدار بيدارباش است .اول ادغام
اقتصادی داشتيم و بعد ادغام پولی .اما
ھيچوقت ادغام مشابه سياسی و تنظيمی
که بتواند به ما امکان مقابله با بحرانی
اينچينی بدھد ،نداشتيم" .شکافھای بين
دولتملتھا به قدری گسسته که نفس
وجود يورو میتواند در دورهی پيشرو
زير سوال برود .بعيد نيست اتحاديهی
اروپا فروبپاشد يا حداقل ساختارھای آن
تغييراتی ريشهای بيابند به طوری که
اتحاديهی اروپا چيزی بيش از اتحاد
گمرکی باز و آزاد نباشد.

پيشرو نيست .تنھا راه دستيابی به نيروی
واقعی اروپا تاسيس فدراسيونی
بالقوهی
ِ
سوسياليستی است که نيروھای مولدهی
اروپا را در برنامهای مشترک ادغام کند.
اين به ھمراه بيشترين خودمختاری برای
تمام مردمھای اروپا از جمله باسکھا،
کاتاالنھا ،اسکاتلندیھا ،ولزیھا و ساير
مليتھا و اقليتھای ملی و زبانی خواھد
بود .اينگونه پايهی حل صلحآميز و
دموکراتيک مسئلهی ملی در کشورھايی
مثل ايرلند و قبرس ريخته میشود.
فدراسيون سوسياليستی تنھا میتواند بر
بنيانی اکيدا داوطلبانه و با برابری کامل
تمام شھروندان برپا شود.
خواستهھای ما:
.١
.٢

.٣

.٤

.٥

نه به اروپای بوروکراتھا،
بانکھا و انحصارات!
پيش به سوی خلع يد از
بانکھا و انحصارات و ايجاد
برنامهی سوسياليستی منسجم و
دموکراتيک برای توليد
پايان به تمام تبعيضھا عليه
مھاجران ،زنان و جوانان.
دستمزد برابر برای کار
برابر!
پيش به سوی توسعهی
فعاالن
بين
ارتباطات
اتحاديهھای کارگری در سطح
اروپا و جھان .پيش به سوی
جبھهی متحد کارگران مبارز
عليه شرکتھای فرامليتی
بزرگ!
پيش به سوی اياالت متحدهی
سوسياليستی اروپا!

اروپای شرقی ،روسيه و چين
اتحاديهی اروپا به واقع باشگاه
سرمايهداران است و تحت تسلط بانکھا
و انحصارات بزرگ دولتھای عضو
قرار دارد .دولتھای عضو جديد از
اروپای شرقی به عنوان معدن کار ارزان
مورد استفاده قرار میگيرند؛ کشورھايی
با قيمتھای "اروپايی" و دستمزدھای
"شرقی" .اتحاديهی اروپا از طرف ديگر
بلوکی امپرياليستی است که مستعمرات
سابق کشورھای اروپايی در آفريقا،
خاورميانه ،آسيا و دريای کارائيب را
چيز اين اتحاديه
استعمار میکند .ھيچ
ِ

آغاز رکورد در اروپای غربی مشکالت
نوظھور اروپای
اقتصادھای باصطالح
ِ
شرقی را بيشتر میکند .در اين
سرمايهگذاران
که
کشورھاست
دارايیھای پرخطر خود را دور
میاندازند و به مقاصد امنتر میگريزند.
اقتصادھای نسبتا ضعيف اروپای شرقی
قيمت سنگينی برای مشارکتشان در
اقتصاد سرمايهداری جھانی میدھند.
کاھش چشمگير در رشد و افزايش فقر
در روسيه ،اکراين و رومانی پيشبينی
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میشود .عليرغم رشد در بعضی مناطق
اروپای شرقی ،انتظار میرود رشد در
سرانهی توليد ناخالص داخلی برای کل
منطفه صفر باشد.
مجارستان برای "واقعيت رکود" آماده
میشود و به گفتهی فرنک گيورسانی،
نخستوزير ،انتظار کاھش توليد ناخالص
داخلی در سال آينده را میکشد .وقتی
دولت برای بار اول بودجهی سال آينده
را آماده کرد انتظار رشد  ٣درصدی
توليد ناخالص داخلی در سال  ٢٠٠٩را
داشت .حاال با کاھشھای شديد و افزايش
بيکاری روبرو است .بحران مالی تنھا دو
سال پس از زمانی اتفاق میافتاد که
گيورسانی افزايشھای مالياتی و کاھش
در شغلھای خدمات عمومی و يارانهھای
قيمت انرژی خانگی را پيش برد تا
بزرگترين کسری بودجه در اتحاديهی
اروپا را کاھش دھد.
دولت مجارستان مجبور شد وام
اضطراری  ٥ميليارد يورويی از بانک
مرکزی اروپا بگيرد .مجارستان در
چنگال بانکدارھای بينالمللی مجبور به
کاھش مخارج عمومی برای کاھش
کسری بودجه خواھد بود .مثل ھميشه اين
کارگران و کشاورزان ھستند که بايد اين
بار را به دوش بکشند .دولت پيشنھاد عدم
افزايش حقوقھا و قطع امتيازات برای
کارگران دولتی و کاھش مقرریھا را
مطرح کرده تا کسری بودجه را به ٢٫٦
درصد توليد ناخالص داخلی کاھش دھد و
لھستان و ساير کشورھای اروپای شرقی
ھم فقط يک قدم از مجارستان عقبند.
مردم اروپای شرقی با اين تصور به
اتحاديهی اروپا پيوستند که آنھا ھم به
ھمان استانداردھای زندگی میرسند که
در آلمان و فرانسه میبينند .اما اين
توھمات خيلی زود غلط از آب درآمد.
اقليت کوچکی با غارت دارايیھای مردم
از طريق معامالت خصوصیسازی
وحشتناک به ثروت رسيدند .اما اکثريت
لھستانیھا ،چکھا ،اسلواکھا و مجارھا
از بازگشت به سرمايهداری ھيچ سودی
نبردند .در دورهی اوج اقتصادی آنھا را
در کشورھای ثروتمندتر به عنوان کار
ارزان استثمار میکردند .اروپای شرقی
اکنون رو در روی ورشکستگی قرار

ميليتانت
گرفته است .و فروپاشی اقتصادی در
اروپای شرقی اقتصادھای اتريش و ساير
الحال اتحاديهی اروپا را
دولتھای معلوم
ِ
ھم پايين میکشد.
عواقب احيای سرمايهداری در ھيچ
کجای اروپا مثل منطقهی بالکان جدی
نبوده است .تکهپاره کردن يوگسالوی
عملی جنايتکارانه بود که به مجموعهای
از جنگھای برادرکشی ،تروريسم ،قتل
عام و نسلکشی انجاميده است .اين
وضعيت ھولناک عواقب فاجعهباری
برای ميليونھا نفر داشته است که پيش
از اين از استاندارد خوب زندگی ،صلح
و اشتغال کامل بھره میبردند .امروز
بسياری با اشتياق يوگسالوی قديم را به
ياد میآورند .سرمايهداری برای آنھا
چيزی به جز جنگ ،بدبختی و درد و
رنج نياورده است.
موقعيت پيشروی روسيه ھم خيلی بھتر
از اين نيست .تناقض در اينجا حتی بيش
از اروپای شرقی به چشم میخورد.
احيای سرمايهداری سودی به حال
اکثريت شھروندان اتحاد شوروی سابق
نداشته است .بلکه به ايجاد اوليگارشیای
رسيده که ثروتش بيشرمانه زياد است و
ارتباطات نزديکی با عناصر جنايتکار
دارد .اما اين مربوط به اقليتی کوچک
است .دو دھهی گذشته برای ميليونھا
روس يادآور بدبختی ،گرسنگی ،درد و
رنج و تحقير است .آنھا شاھد فروپاشی
خدمات بھداشت و تحصيالت بودهاند ،که
در زمان شوروی برای ھمهی شھروندان
رايگان بود ،و در ضمن فروپاشی
فرھنگ ،فقر عمومی و نابرابری.
مردم تا مدتی فکر میکردند قسمت بد را
پشت سرگذاشتهاند و اقتصاد پس از
سقوط شديد در دورهی پس از فروپاشی
شوروی در حال احيا است .اما روسيه
امروز با بدترين بحران مالی از زمان
فروپاشی سال  ١٩٩٨روبرو است.
سقوط قيمت نفت که نشان از کاھش
جھانی تقاضا میدھد اقتصاد اين کشور
را به بحران فروبرده است .حال و ھوای
قبلی خوشبينی در مسکو پس از
کاھشھای شديد بازار سھام ،که به علت
تالطم شديد مجبور شدند تعطيلش کنند ،
ناپديد شده است .سرمايهداری روسيه مثل
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داستان خيالی بابا ياگای ساحره است؛
کلبهای که روی پاھای مرغی بنا شده
است .بحران خود را در کاھش حجم
ساخت و ساز ،بازپرداختھا و محدوديت
گشودن خطوط اعتباری جديد برای
شرکتھای خصوصی نشان میدھد.
بحران دولت را مجبور کرده که راه
واشنگتن و لندن را دنبال کند و با خرج
ميلياردھا دالر از پول مردم شرکتھای
خصوصی را نجات دھد .بيش از ٢٠٠
ميليارد دالر به وامھا ،معافيتھای
مالياتی و ساير اقدامات اختصاص گرفته
است .اما شھروندان عادی روسيه خواھند
پرسيد که چرا با پول عمومی،
اوليگارشھايی را نجات میدھند که در
دورهی قبلی با غارت دولت پولدار شدند.
اگر اقتصاد خصوصی و بازار قرار بود
برتر از اقتصاد برنامهريزیشدهی ملی
باشد پس چرا دولت بايد زيربغل بخش
خصوصی را بگيرد؟
وضع ساير جمھوریھای سابق شوروی
مثل اکراين حتی بدتر است .در آنجا فقر
با بیثباتی سياسی ،فساد و آشوب ھمراه
است .مردم قفقاز و آسيای مرکزی
فاجعهای تمام و کمال را از سر
میگذرانند .گرجستان ،ارمنستان و
آذربايجان در جنگ دائمی ھستند و
تودهھا بايد بار سنگين خرجھای نظامی
چچن
را به دوش بکشند .تروريسم از
ِ
اشغالی به ساير جمھوریھا گسترش
میيابد .جنگ در افغانستان میرود که نه
فقط پاکستان که کل آسيای مرکزی را
بیثبات سازد.
ضربالمثلی قديمی میگويد" :زندگی
میآموزد" .بسياری از مردم در روسيه،
اکراين و اروپای شرقی میگويند :ما قبال
مشکالت داشتيم اما حداقل اشتغال کامل،
مسکن و بھداشت و تحصيالت مجانی
داشتيم .اين کشورھا اکنون با ويرانه و
بيکاری تودهای روبرو ھستند .مردم
قفقاز مشتاق بازگشت صلح و امنيت
ھستند .ھيچکس بازگشت به بوروکراسی
و ديکتاتوری توتاليتر را نمیخواھد .اما
نظامی واقعا سوسياليستی ،مانند نظام
دموکراسی کارگری که لنين و تروتسکی
پس از انقالب اکتبر بنيان نھادند ،ھيچ
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ربطی به کاريکاتور زشت استالينيستی
که پس از مرگ لنين ظھور کرد ،ندارد.
آن اوضاع نتيجهی انزوای انقالب در
شرايط عقبماندگی شديد بود .اما اکنون
بر پايهی صنعت ،علم و فنآوری
پيشرفته که در  ٩٠سال گذشته ساخته
شده است ،شرايط عينی برای پيشرفت
سريع به سوی سوسياليسم فراھم شده
است .ما به برپايی فدراسيون داوطلبانهی
سوسياليستی نياز داريم که در آن اقتصاد
در دست دولت باشد و دولت تحت کنترل
دموکراتيک کارگران و دھقانان باشد .اما
شرط پيشين تحقق اين امر ،خلع يد از
اوليگارشھا ،بانکدارھا و سرمايهدارھا
است.
رکود جھانی تاثير مھمی بر اقتصاد چين
دارد .رشد اقتصادی چين به شدت وابسته
به صادرات است و در باالترين نقطهی
اوج اقتصادی اخير ،نرخ ساالنهی رشد
صادرات به رقم  ٣٨درصد رسيد )در
سومين فصل سال  .(٢٠٠٣حال آخرين
نرخ فصلی به حدود  ٢درصد کاھش پيدا
کرده است و به ھمراه آن در چند ماه
گذشته شاھد رکود شديدی در سفارشھای
توليدی نيز ھستيم .ناظران جدی
بورژوازی اکنون به اين بحث مشغولند
که شاھد "رکودی تدريجی" يا "کاھش
فوری" در توليد چين خواھيم بود.
استفن گرين ،کارشناس اقتصاد چين در
بانک استاندارد چارترد ،پيشبينی کرده
که صادرات میتواند تا سال آينده به
"رشد صفر يا حتی منفی" برسد .اينکه
چين چه ارتباط تنگاتنگی با اقتصاد
جھانی دارد در تخمين اخيری که بانک
"جی پی مورگان چيز" منتشر کرده است
مشاھده میشود :صادرات چين با ھر
يک درصد کاھش رشد اقتصاد جھانی،
 ٥٫٧درصد کاھش میيابد .اين وضع به
تعطيلی وسيع کارخانهھا در سراسر چين
و بيکاری ميليونھا کارگر منجر شده
است.
در سال  ٢٠٠٧رشد ١٢ ،درصد بود و
در سال  ٢٠٠٨فیالحال به  ٩درصد
رسيده و میتواند بيشتر نيز سقوط کند.
در منطقهی حول ھنگ کنگ احتمال
میرود در چند ماه آينده بيش از دو

ميليتانت
ميليون کارگر از کار ،بيکار شوند .با اين
وضع شاھد کاھش شديد قيمت مسکن و
در نتيجه ترکيدن حباب مسکن ھستيم که
باعث میشود بسياری خانوادهھای چينی
دارايی منفی داشته باشند يعنی وامشان
بيشتر از خانهھايی که خريدهاند ارزش
دارد .اين واقعه بر بازار داخلی تاثير
میگذارد .پاسخ دولت چين دست بردن به
بستهای اقتصادی برای انگيزش رشد
بوده است.
آنھا برای حفظ درجهای از ثبات
اجتماعی بايد رشد را باالی ھشت درصد
نگاه دارند .درست است که چين منابع
عظيمی انباشت کرده است .اما اين
جبرانی برای از دست رفتن بازارھای
خارجی نخواھد بود چرا که اقتصاد
جھانی بيشتر به رکود سقوط میکند .در
نتيجه شاھد گسترش ناآرامیھای
کارگران ھستيم و فیالحال موجی از
تظاھراتھا با تقاضای حقوقھای
عقبمانده صورت گرفته که با بستن جاده
و پيکت کارخانهھا ھمراه بوده است .در
چين نيز مثل روسيه و اروپای شرقی
شاھد پاسخی خشونتآميز در مقابل
سرمايهداری خواھيم بود .عقايد
مارکسيسم جای خود را باز میکند و راه
را برای جنبشی جديد و ھمهجانبه به
سمت سوسياليسم آماده میکند.
خواستهھای ما:
.١
.٢

.٣
.٤
.٥

.٦

پايان خصوصیسازی و لغو
اقتصاد بازار
مرگ بر اوليگارشھا و
ثروتمندان جديد! پيش به سوی
شرکتھای
بازملیسازی
بدون
خصوصیسازیشده
پرداخت غرامت.
زنده باد دموکراسی کارگری!
مرگ بر بوروکراسی و فساد!
اتحاديهھای کارگری بايد از
منافع کارگری دفاع کنند!
احزاب کمونيست بايد مواضع
کمونيستی بگيرند! پيش به
سوی بازگشت به برنامهی
مارکس و لنين!
اعمال مجدد انحصار دولت بر
تجارت خارجی!
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بحران "جھان سوم"
بحران کنونی بدون ترديد بيش از ھمه بر
فقيرترين کشورھای آفريقا ،خاورميانه،
آسيا و آمريکای التين تاثير میگذارد.
حتی در دورهی اوج اکثريت عظيم از
کمتر مزيتی برخوردار بود .در تمام
کشورھا شاھد قطببندی شديد ثروتمندان
و فقرا بودهايم .اکنون دو درصد جمعيت
زمين صاحب بيش از نيمی از ثروت
جھان است ١٫٢ .ميليارد مرد ،زن و
کودک در شرايط فقر مطلق زندگی
میکنند .ھر سال ھشت ميليون نفر از فقر
جان میسپارند .اين بھترين شرايطی بوده
که سرمايهداری توانسته فراھم کند.
اکنون چه اتفاقی میافتد؟
عالوه بر فروپاشی صادرات که ير تمام
کاالھا )به غير از طال و نقره( ،از جمله
نفت ،تاثير میگذارد اين کشورھا با
افزايش قيمت غذا مواجه خواھند بود که
بيشتر نتيجهی احتکار است .گزارش
اخير بانکو اينترآمريکانو ھشدار داد که
افزايش ھزينهی غذا  ٢٦ميليون نفر را
در آمريکای التين به فقر مطلق
میکشاند .رابرت زوئليک ،رئيس بانک
جھانی ،ھشدار داده که فقيرترين مردم
جھان با "خطر سهجانبه"ی غذا ،سوخت
و پول روبرو ھستند" :نمیتوان از
فقيرترينھا خواست باالترين قيمت را
بپردازند .تخمين ما اين است که امسال
 ٤٤ميليون نفر ديگر در نتيجهی
قيمتھای باالی غذا از سوتغذيه رنج
میبرند .نمیتوانيم اجازه دھيم بحران
مالی به بحران انسانی بدل شود" .اينھا
کلماتی زيبا است اما به قول ضربالمثل
قديمی انگليسی کلمات زيبا کرهای روی
ھويج کسی نمیمالد )ما در فارسی می
گوييم ،برای کسی آب و نان نمیشود-م(.
فقر و گرسنگی جھانی در نتيجهی بحران
مالی جھانی و اقدامات "ھماھنگی
ساختاری" بازار آزادی که صندوق
جھانی پول ديکته میکند ،افزايش
میيابند .اين نتيجهی مسلمی است که از
آخرين گزارش بانک جھانی در مورد
فقر جھانی میگيريم .اين بانک نشان
میدھد که تعداد کسانی که مجبور به
زندگی با کمتر از روزی يک دالر در
روز ھستند رو به افزايش است و تا پايان
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اين سال میتواند به  ١٫٥ميليارد نفر
برسد .از زمان آخرين تخمين در سال
 ٢٠٠ ،١٩٩٣ميليون نفر به فقر شديد
سقوط کردهاند .در خاورميانه و آفريقای
رشد سرانهی
شمالی انتظار میرفت
ِ
توليد ناخالص داخلی منفی باشد .مايکل
والتون ،مدير کاھش فقر و مديريت
اقتصادی در بانک جھانی ،اين وضعيت
را اينگونه خالصه میکند" :تصوير
جھانی که در پايان دھهی  ١٩٩٠به دست
میآيد نشان از توقف پيشرفت در نتيجهی
بحران آسيای شرقی ،افزايش فقرا در
ھند ،تداوم شورشھا در آفريقای
شبهصحرا و بدتر شدن شديد اوضاع در
اروپای و آسيای مرکزی میدھد".
تنھا در اندونزی ،ضريب مردمی که
مجبور به زندگی با کمتر از روزی ١
دالر شدهاند از  ١١درصد در سال
 ١٩٩٧به  ١٩٫٩درصد در سال ١٩٩٨
افزايش يافته است که نشان از افزايش
 ٢٠ميليونی صف "فقرای جديد" میدھد
– اين ميزان برابر با کشوری
متوسطاالندازه مثل استراليا است .در
کرهی جنوبی پديدهی فقر شھری از ٨٫٦
درصد در سال  ١٩٩٧به  ١٩٫٢درصد
در سال  ٢٠٠٧رسيد .تعداد کسانی که در
ھندوستان با کمتر از روزی  ١دالر
زندگی میکنند به  ٣٤٠ميليون نفر رسيده
است .در اواخر دھهی  ١٩٨٠اين ميزان،
 ٣٠٠ميليون تخمين زده میشد .دادهھای
اخير در مورد رکود در دستمزدھای
روستايی نشان از افزايش بيشتر نرخھای
فقر در اين کشور میدھد .و اين تازه
وقتی بود که اقتصاد در اوج بود و
نرخھای رشد ھر سال به  ١٠درصد
میرسيد .نرخھای رسمی تخمين میزند
که رشد اقتصادی فیالحال در حال توقف
است .در اوت  ٢٠٠٨رشد صنعتی سالی
 ١٫٣درصد بود؛ نتيجهای بسيار بد به
نسبت رشد بيش از  ١٠درصدی سال
گذشته.
صندوق جھانی پول از کشورھای فقير
میخواھد بازارھايشان را برای ورود
سرمايهی بينالمللی باز کنند .خواھان
کاھش خرج دولت ،حذف يارانهی غذا و
ساير کاالھای مصرف مردمی و
خصوصیسازی شرکتھای دولتی
میشود .میگويند ھدفشان رقم زدن

ميليتانت
"رشد پايدار اقتصادی" است .اين در
واقعيت به معنای نابودی صنايع ملی و
کشاورزی و افزايش شديد در بيکاری و
فقر است.
اخيرا مطالعهای نشان میدھد که در
سالھای  ١٩٩٧و  ١٩٩٨مستقيما بيش
از  ١ميليارد دالر از دولتھای آفريقا به
صندوق جھانی پول منتقل شده است .اما
عليرغم اين افزايش بازپرداختھا،
مجموع بدھی آفريقا ھمچنان رو به
افزايش است و  ٣درصد باال رفته.
کشورھای آفريقا ھمه نياز فوری به
افزايش خرج دولت در خدمات درمانی،
آموزش و پرورش و بھداشت دارند اما
ساختاری صندوق
قوانين ھماھنگی
ِ
ِ
جھانی پول آنھا را مجبور به کاھش
خرج دولتی کرده و مثال سرانهی خرج
در آموزش و پرورش بين سالھای
 ١٩٨٦و  ١٩٩٦کاھش يافته است.
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به ھر روی قابل قبول نيست که
کشورھايی با منابع عظيم را به حدی
نزول میدھند که مثل گدايانی که خرده
نانھا را از ميز مردی ثروتمند جمع
میکند ،خواھان خيريه شوند .شرط الزم
شکستن تسلط امپرياليسم و سرنگونی
حکومت حاکمان محلی فاسدی است که
چيزی جز سرکردگان محلی امپرياليسم و
شرکتھای فرامليتی بزرگ نيستند .پاسخ
فقر جھانی نه کمک و نه خيريه که
تغييری بنيادين در جامعه است.

فاجعهی "جھان سوم" ساختهی دست
انسان است .ھيچ چيز اين فاجعه خودکار
نيست .در واقع نياز نيست کسی در اولين
دھهی قرن بيست و يکم از گرسنگی تلف
شود .پولی که به بانکھا داده شد
میتوانست مشکل گرسنگی جھانی را
حل کند و ميليونھا نفر را نجات دھد.
سازمان جھانی غذا در ژوئن ٢٠٠٨
خواستار  ٣٠ميليارد دالر برای انگيزش
کشاورزی و جلوگيری از کاھشھای آتی
غذا شد .تنھا ھفت و نيم ميليارد دالر ،با
دورهھای چھار ساله ،به آن دادند .يعنی
حدود سالی  ١٫٨ميليارد دالر .يعنی
برابر با دو دالر برای ھر فرد در حال
تلف شدن.

در بسياری کشورھا ،طبقهی کارگر پس
از سالھا وابستگی و فرسودگی به راه
مبارزه روی میآورد .مبارزهی مردم
فلسطين عليه سرکوب اسرائيل ادامه
دارد .اما کليد آينده در دست طبقهی
کارگر قدرتمند در کشورھايی مثل
آفريقای جنوبی ،نيجريه و مصر است.
در مصر شاھد موجی از اعتصابات و
اشغال کارخانهھا عليه خصوصیسازی و
در دفاع از شغلھا ،از جمله اعتصاب
پيروزمند بيش از  ٢٠ھزار کارگر،
ِ
ھمراه با اشغال کارخانه ،در کارخانهی
پارچهبافی محله بودهايم .کارگران ايران
نيز به راه افتادهاند .شاھد موج مھم
اعصتب بودهايم که بسياری بخشھای
طبقهی کارگر را در بر دارد :کارگران
اتوبوس ،اسکلهھا ،نساجیھا ،راهآھنھا،
کارگران شکر ھفتتپه ،نفت و ساير
بخشھا .اين اعتصابات شايد با
خواستهھای اقتصادی شروع شوند اما با
توجه به ماھيت رژيم الجرم مشخصهی
بيش از پيش سياسی و انقالبی به خود
میگيرند.

در غرب مرسوم است که "راهحل"
مشکالت اين کشورھا را به صورت
کمک مطرح کنند .از کشورھای
"ثروتمند" میخواھند پول بيشتری به
کشورھای "فقير" بدھند .اما اوال مقادير
ناچيز باصطالح کمکھا بخش ناچيزی
از ثروتی است که از آسيا ،آفريقا،
خاورميانه و آمريکای التين غارت
میشود .ثانيا اين کمک اغلب به منافع
تجاری ،نظامی و ديپلماتيک کشورھای
خ◌ير گره خورده و اينگونه راھی برای
ِ َ
افزايش تسلط اربابان سابق بر کشورھای
مستعمرهی سابق است.

در نيجريه کارگران مجموعهای از
اعتصابات عمومی ) ٨مورد در  ٨سال
گذشته!( سازمان دادهاند که کشور را فلج
کرده و مسئلهی قدرت را مطرح کرده
است؛ اين رھبران اتحاديهھای کارگری
ھستند که دوباره و دوباره موقعيت را از
دست میدھند .در آفريقای جنوبی نيز
جنبش قدرتمند کارگری اعتصاب عمومی
پس از اعتصاب عمومی سازمان داده
است که آخرين مواردش به ژوئن ٢٠٠٧
و اوت  ٢٠٠٨برمیگردد .شاھد
جنبشھای چشمگير کارگران در
مراکش ،اردن و لبنان و ھمچنين
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اسرائيل ،ستاد ارتجاع در خاورميانه،
بودهايم .در ضمن شاھد جنبشھای
تودهای کارگران و دھقانان در پاکستان،
ھند ،بنگالدش و نپال نيز بودهايم که اين
آخری به سرنگونی سلطنت انجاميد.
آمريکای التين در تالطم جنبشی انقالبی
از تيرا دل فوئگو تا ريو گرانده است و
ونزوئال پيشقراول اين موج است.
سوسياليسم از سوی ھوگو
فريادھای
ِ
چاوز از يادھا نرفته است .تفکر
سوسياليسم دوباره روی ميز آمده است.
در بوليوی و اکوادور ،جنبش تودهھا عليه
سرمايهداری و امپرياليسم عليرغم
مقاومت شديد اوليگارشیھا با حمايت
واشنگتن ،پيش میرود .بايد مبارزه برای
سياستھای طبقهی کارگر ،برای
ھمبستگی بينالمللی پرولتری و مبارزه
برای سوسياليسم به عنوان تنھا راهحل
پايدار مشکالت تودهھا را روی ميز
گذاشت.
خواستهھای ما:
-١لغو فوری تمام بدھیھای جھان سوم
-٢مرگ بر زمينداری و سرمايهداری!
پيش به سوی مصادرهی دارايی
زمينداران بزرگ و اصالحات
کشاورزی .در صورت امکان ،امالک
بزرگ بايد با خطوط جمعی و با استفاده
از شيوهھای مدرن کشاورزی برای
افزايش توليد اداره شوند.
-٣آزادی از سلطهی امپرياليستی!
دارايیھای شرکتھای بزرگ فرامليتی
را ملی کنيد.
-٤پيش به سوی برنامهی فوری برای
نابودی بيسوادی و ايجاد نيروی کار
ماھر و تحصيلکرده.
-٥پيش به سوی خدمات درمانی رايگان
و جامع برای ھمه.
-٦مرگ بر سرکوب زنان! برابری کامل
حقوقی ،اجتماعی و اقتصادی برای
زنان!
-٧مرگ بر فساد و سرکوب! زنده باد
حقوق کامل دموکراتيک و سرنگونی
سرکردگان محلی امپرياليسم.

ميليتانت
مرگ بر امپرياليسم!
تکاندھندهترين جنبهی وضعيت کنونی
آشوب و تالطمی است که تمام کرهی
زمين را فراگرفته است .در تمام سطوح
شاھد عدم ثبات ھستيم :اقتصادی،
اجتماعی ،سياسی ،ديپلماتيک و نظامی.
ھمهجا جنگ يا خطر جنگ ھست :اشغال
افغانستان با اشغال حتی خونينتر و
جنايتکارانهتر عراق دنبال شد .در ھمهجا
شاھد جنگ بودهايم :در بالکان ،لبنان،
غزه ،جنگ در دارفور ،سومالی ،اوگاندا.
در کنگو حدود  ٥ميليون نفر در چند سال
گذشته به قتل رسيدهاند و سازمان ملل و
باصطالح جامعهی بينالمللی خم به ابرو
نياوردهاند.
واشنگتن که از قدرت عظيم خود خبر
دارد ديپلماسی "معمولی" را با
جايگزين
قلدرگری
بيشرمانهترين
میسازد .پيام واشنگتن وحشيانه و روشن
است" :يا به حرفمان گوش کنيد يا
بمباران و اشغالتان میکنيم" .ژنرال
پرويز مشرف ،رئيسجمھور سابق
پاکستان ،اعالم کرد که مدت کمی پس از
حمالت تروريستی  ١١سپتامبر ،٢٠٠١
آمريکا تھديد کرده که کشورش را "تا حد
بازگشت به عصر حجر ،بمباران میکند"
مگر اينکه در مبارزه با تروريسم و
طالبان با آمريکا ھمکاری کند .حاال
مشرف رفته و نيروی ھوايی آمريکا
واقعا دارد خاک پاکستان را بمباران
میکند.
امپرياليسم آمريکا با اين بھانهی دروغ که
عراق سالحھای کشتار جمعی دارد ،اين
کشور را اشغال کرد .میگفتند صدام
حسين ديکتاتوری وحشی است که مردم
خودش را میکشد و شکنجه میدھد .حاال
سازمان ملل مجبور است اعتراف کند که
در عراق اشغالی ،قتل عام و شکنجه
فراگير است .اخيرا در يک نظرسنجی
 ٧٠درصد عراقیھا گفتند زندگی از
زمان صدام بدتر شده است.
"جنگ عليه تروريسم" به بيشترين حد
تروريسم در سطح جھانی انجاميده است.
امپرياليستھای آمريکا ھر کجا قدم
میگذارند وحشتناکترين نابودی و رنج
را به بار میآورند .صحنهھای دردناک
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مرگ و نابودی در عراق و افغانستان ما
را به ياد سخنان تاکيتوس ،تاريخدان
رومی ،میاندازد" :و وقتی توحش ايجاد
کردند نامش را صلح میگذارند" .اما
قدرت امپراتوری روم در مقابل قدرت
امپرياليسم آمريکا ھيچ نبود .واشنگتن از
تجاوز به عراق راضی نشده و سوريه و
ايران را تھديد میکند .به ايجاد بیثباتی
در آسيای مرکزی دست زده است .مدام
دولت انتخابی دموکراتيک ونزوئال را
تھديد به سرنگونی و رئيسجمھور چاوز
را تھديد به ترور میکند .میخواھد کوبا
را دوباره به نيمهمستعمرهی خود تبديل
کند و اعمال تروريستی عليه اين کشور
سازمان میدھد.
بيشتر مردم از اين بربريتھا منزجر
میشوند .انگار جھان ناگھان ديوانه شده
است .اما چنين پاسخی به درد نمیخورد
و کار را بدتر میکند .وضعيت کنونی
پيش روی نوع بشر را نمیتوان به
عنوان بيانی از ديوانگی يا نابکاری ذاتی
مردان و زنان توضيح داد .اسپينوزا،
فيلسوف بزرگ ،روزی گفت" :نه گريه
کن و نه بخند .بفھم!" اين نصيحت بسيار
عاقالنهای است چرا که اگر جھانی را که
در آن زندگی میکنيم درک نکنيم ھرگز
قادر به تغيير آن نخواھيم بود .تاريخ
بیمعنا نيست .میتوان آن را توضيح داد
و مارکسيسم توضيحی علمی میدھد.
برخورد به جنگ از زاويهی احساسی
دردی از کسی دوا نمیکند .کالسويتز
مدتھا پيش گفت که جنگ ادامهی
سياست از طريقی ديگر است .اين آشوب
خونين نشانهی چيزی مشخص است:
نشانهی تناقضات حلناشدنی پيش روی
امپرياليسم در سطح جھانی .اين تالطمات
نظامی اجتماعی اقتصادی است که به بن
بست رسيده است .در تاريخ جھان شاھد
موقعيتھای مشابھی بودهايم مثل
فروپاشی طوالنی امپراتوری روم يا
دورهی افول فئوداليسم .بیثباتی حال
حاضر جھان تنھا نشان از اين واقعيت
میدھد که نظام سرمايهداری توان
بالقوهی تاريخی خود را به سرانجام
رسانده و ديگر مثل گذشته توان پيشرفت
نيروھای مولده را ندارد.
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سرمايهداری فرتوت ،در محاصرهی
تناقضات حلناشدنی از ھمهطرف،
ھمتای خود را در وحشیترين
امپرياليسمی میبيند که جھان تابحال به
خود ديده است .مسابقهی تسليحاتی
سرسامآور ھر روز بخش بيشتری از
ثروت مولد طبقهی کارگر را مصرف
میکند .آمريکا که اکنون تنھا ابرقدرت
جھان است ھر سال حدود  ٦٠٠ميليارد
دالر خرج تسليحات میکند .اين يعنی
نزديک به  ٤٠درصد کل خرج نظامی
جھان .در مقابل ،بريتانيا ،فرانسه و آلمان
ھر کدام پنج درصد دارند و روسيه ،با
کمال تعجب ،تنھا شش درصد .اين
موقعيت تھديدی برای آيندهی بشريت
است.
مقادير عظيمی که صرف تسليحات
میشود به تنھايی برای حل مشکل فقر
جھانی کافی است .طبق يک تخمين،
مجموع ھزينهھای جنگ در عراق به
تنھايی حدود  ٣تريليون دالر برای
آمريکا خرج برداشته است .ھمه میدانند
که اين ديوانگی است .اما خلع سالح تنھا
از طريق تغيير بنيادين در جامعه به
دست میآيد .خلع يد از امپرياليسم تنھا با
خلع يد از سرمايهداری و حکومت
بانکھا و انحصارات و برپايی نظم
جھانی معقول به دست میآيد .نظمی بر
پايهی نيازھای مردم و نه تقالی
حريصانه برای بازارھا ،مواد خام و
مناطق نفوذ ،که دليل اصلی جنگ است.
خواستهھای ما:
با

جنگھای

ارتجاعی

-١مخالفت
امپرياليسم
-٢خروج فوری تمامی نيروھای خارجی
از عراق و افغانستان
-٣کاھش عظيم خرجی که برای سالح
اتالف میشود و افزايش وسيع خرج
اجتماعی
-٤حقوق مدنی کامل برای سربازان از
جمله حق پيوستن به اتحاديهھای کارگری
و حق اعتصاب
-٥دفاع از ونزوئال ،کوبا و بوليوی در
مقابل طرحھای تجاوزگرانهی واشنگتن!
-٦مخالفت با نژادپرستی! دفاع از حقوق
تمام سرکوبشدگان و استثمارشدگان!

ميليتانت
برای وحدت تمام کارگران مستقل از
رنگ ،نژاد ،مليت و مذھب.
-٧زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری!
کارگران جھان متحد شويد!
پيش به سوی جھانی سوسياليستی
بازار را نمیتوان برنامهريزی يا تنظيم
کرد .بازار به اقدامات دولتھای کشورھا
پاسخ نمیدھد .چيزی نمانده بود رئيس
بانک جھانی به اين واقعيت اعتراف کند:
"گروه ھفت جواب نمیدھد .ما گروه
بھتری برای زمان بھتر نياز داريم" .اما
زمان بھتری به چشم نمیخورد .ممکن
نيست صندوق جھانی پول بتواند تمام دنيا
را تامين کند .و بحران ،که اکنون چشم
در چشممان دوخته است ،جھانی است.
ھيچ کشوری را فراری نيست .بحران
جھانی است و راهحل جھانی میخواھد.
اين راهحل را تنھا سوسياليسم در دست
دارد.
در قرون وسطی توليد محدود به بازار
محلی بود .حتی جابجايی کاالھا از
شھری به شھر ديگر پرداخت گمرکی،
ماليات و ساير مخارج را در بر داشت.
سرنگونی اين محدوديتھای فئودالی و
برپايی بازار ملی و دولتملت شرط الزم
توسعهی سرمايهداری معاصر بود .اما
در قرن بيست و يکم دولتملتھا و بازار
ملی برای دربر گرفتن رشد فوقالعادهی
صنعت ،کشاورزی ،علم و فنآوری کافی
نيستند .از دل مجموعهی اقتصادھای
ملی ،بازار جھانی بيرون جھيد .کارل
مارکس بيش از  ١٥٠سال پيش اين
وضعيت را در پيشبينی خارقالعادهی
خود در مانيفست کمونيست ديده بود.
غلبهی عالمگير بازار جھانی اکنون
مھمترين ويژگی عصر معاصر است.
سرمايهدای در روزھای اول خود با
جارو کردن مرزھا و محدوديتھای
قديمی فئودالی و ايجاد بازار ملی نقش
پيشرويی بازی کرد .بعدھا گسترش
سرمايهداری به ايجاد بازار جھانی
انجاميد و غلبهی بازار جھانی مھمترين
ويژگی عصر حاضر است .پيشروی
جھانیسازی ابراز اين واقعيت است که
رشد نيروھای مولده از محدودهھای
کوچک دولت ملت فرا رفته است .اما

شماره بيست و يک
اسفند  -١٣٨٧سال دوم -دوره دوم

جھانیسازی تناقضات سرمايهداری را
لغو نمیکند .تنھا آنھا را در چارچوبی
بسيار وسيعتر بازتوليد میکند.
سرمايهداری تا مدتی میتواند با افزايش
تجارت جھانی )جھانیسازی( بر
تناقضات خود فائق آيد .برای اولين بار
در تاريخ ،تمام جھان به بازار جھانی
کشيده شده است .سرمايهداران بازارھای
جديد و شاھراهھای سرمايهگذاری در
چين و ساير کشورھا يافتهاند .اما اين
وضع ديگر به نھايت خود رسيده است.
بحران کنونی در تحليل نھايی ابراز
زندان
شورش نيروھای مولده عليه
ِ
مالکيت خصوصی و دولت ملت است.
بحران کنونی از اساس ،جھانی است.
جھانیسازی خود را به صورت بحران
جھانی سرمايهداری نشان میدھد .حل
اين بحران بر پايهی ملی غيرممکن است.
تمامی کارشناسان موافقند که مشکالت
پيش روی جھان را نمیتوان بر پايهی
ملی حل کرد .مشکل گرسنگی جھانی با
توليد اکوسوختھا در آمريکا بسيار باال
گرفته است .اين به نفع کسب و کارھای
بزرگ کشاورزی است اما نه ھيچ کس
ديگری .تنھا اقتصاد برنامهريزیشدهی
جھانی میتواند اين جنون را پايان بخشد.
حرص
در
سرمايهداری
نظام
سيریناپذير برای سود کل زمين را به
خطر انداخت .نظامی اقتصادی که زمين
را در جستجوی غنايم غارت میکند،
محيط زيست را نابود میکند ،جنگلھای
بارانی را مینوردد ،ھوايی را که در آن
نفس میکشيم ،آبی که مینوشيم و غذايی
که میخوريم ،مسموم میکند ...اين نظام
آمادهی بقا نيست .جادهھای بزرگترين
شھرھايمان پر از ماشينھای شخصی
است .اين تمرکز ترافيک به اين معناست
که تنھا در سال  ٢٠٠٣مردم  ٧ميليارد
ساعت و  ٥ميليارد گالون سوخت صرف
شلوغیھای ترافيک کردند .فقدان
برنامهريزی به فروپاشی زيرساختھای
حمل و نقل و بدتر شدن محيط زيست در
اثر صدور گازھای گلخانهای و آلودگی
ھوا انجاميده که  ٧٠ ،٦٠درصد آن
محصول ماشينھا است.
ما ھزينهی انسانی عظيم اين جنون را
کنار میگذاريم :تصادفھا ،مردمان
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کشته شده و تکه تکه شده در جادهھا،
نگرانی غيرقابل تحمل ،شرايط
غيرانسانی ،صدا و آشوب .فقط فقدان
توليد عظيم است .اما نظام مرکب حمل و
نقل عمومی رايگان )يا تقريبا رايگان( با
کيفيت خوب میتواند به سادگی تمام اين
اوضاع را حل کند .حمل و نقل ھوايی،
جادهای ،راهآھن و رودخانه بايد به دست
عموم باشد و ترکيبی عاقالنه برای
خدمت به نيازھای انسان داشته باشد.
تداوم سرمايهداری تنھا تھديدی برای
شغلھا و استانداردھای زندگی نيست.
تھديدی برای ادامهی کرهی زمين و
حيات روی آن است.
اين خيالی و آرمانشھری نيست؟
بانکداران و سرمايهداران از طريق
مشارکت روزافزون در بازارھای جھانی
در دورهی اخير به سوپرسودھای
فوقالعاده رسيدند .اما اين روند اکنون به
نھايت خود رسيده است .تمام عواملی که
در دورهی اخير اقتصاد جھانی را به
سمت باال میکشاندند اکنون آن را به
ميزان تقاضا که در
پايين ھدايت میکنند.
ِ
دورهی اخير با نرخھای پايين بھره
تصنعا باال برده شده بود اکنون به شدت
پايين آمده است .شدت "اصالح" نشان از
اغراق در اعتماد و "خوشی غيرعقالنی"
دورهی قبل دارد.
درست مثل دورهی افول فئودالی که
مرزھای کھنه ،گمرک جادهھا ،ماليات
محلی و واحدھای پول موانعی غيرقابل
تحمل بر سر راه رشد نيروھای مولده
شدند ،دولتملتھای کنونی با مرزھای
کشوریشان ،پاسپورتھايشان ،کنترل
وارداتشان ،محدوديت مھاجرتشان و
تعرفهھای حمايتگرايانهشان مرزھايی
بر سر راه حرکت آزاد کاالھا و مردم
شدهاند .رشد آزاد نيروھای مولده – تنھا
تضمين واقعی برای رشد تمدن و فرھنگ
بشری – نيازمند لغو تمامی مرزھا و
برپايی واحد مشترکالمنافع جھانی است.
چنين پيشرفتی تنھا در لوای سوسياليسم
ممکن است .شرط الزم لغو مالکيت
خصوصی نقاط کليدی اقتصاد است:
مالکيت جمعی بر زمين ،بانکھا و

ميليتانت
صنايع مھم .برنامهی عمومی توليد تنھا
راه بسيج توان بالقوه غولآسای صنعت،
کشاورزی ،علم و فن است .اين به معنای
نظامی اقتصادی خواھد بود که ريشهی
سود
آن توليد برای نياز افراد بسيار و نه
ِ
عدهای اندک است.
فدراسيون
سوسياليستی،
اروپای
سوسياليستی آمريکای التين يا خاورميانه
درھای بزرگ و عظيمی به روی
پيشرفت بشری باز میکنند .ھدف نھايی،
فدراسيون جھانی سوسياليستی است که
در آن منابع کل جھان برای تمام نوع
بشر برداشت میشود .جنگ ،بيکاری،
گرسنگی و محروميت به خاطرهھای بد
گذشته ،ھمچون کابوسی وھمآلود ،بدل
میشوند.
بعضی میگويند اين تصوير خيالی است
و عملی نمیشود .اما اگر به دھقانی در
قرون وسطی از اقتصادی جھانی با
کامپيوتر و سفر فضايی میگفتيم او نيز
ھمين واکنش را نشان میداد .اما وقتی
واقعا قضيه فکر میکنيم ،آيا اينقدر
مشکل است؟ توان بالقوه نيروھای مولده
به قدری است که تمام مشکالتی که
گريبانگير نوع بشر است – فقر،
بيخانمانی ،گرسنگی ،بيماری و بيسوادی
– را میتوان به سادگی حل کرد .منابع
حاضر است .به تنھا چيزی که نياز است
نظام اقتصادی عقالنی است که آنھا را
به کار بندد.
شرايط عينی برای سوسياليسم فیالحال
موجود است .آيا اين واقعا خيالی و
آرمانشھری است؟ تنھا بدبينھای
کوتهفکر که دانشی از تاريخ و
چشماندازی از آينده ندارند چنين
میگويند .بايد اين سوال را پرسيد :در
دھهی اول قرن بيست و يکم آيا قابل قبول
است که زندگی و شغل و مسکن تمام
مردم جھان بايد به ھمان شيوهای معين
شود که قماربازی در کازينو تاسش را
پرتاب میکند؟ آيا واقعا فکر میکنيم
بشريت نمیتواند نظامی بھتر از بازی
کورکورانهی نيروھای بازار ارائه کند؟
مدافعين بازار آزاد نمیتوانند ھيچ
استدالل عاقالنهای مطرح کنند که چنين
فرض ابلھانهای را توجيه کند .آنھا به
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جای استدالل منطقی تنھا میگويند که اين
حالت طبيعی و اجتنابپذير اوضاع است
و ھر چه باشد ،راه ديگری نيست .اين نه
استداللی منسجم که تعصبی کور است.
آنھا اميدوارند که اگر مدام ھمين ورد را
تکرار کنند باالخره ھمه به آن باور
میکنند .اما خود زندگی اين دروغ که
"اقتصاد بازار آزاد جواب میدھد" را
افشا کرده است .تجربهی خود و شھادت
چشمانمان به ما میگويد که اين نظام
جواب نمیدھد و نظامی اتالفکننده،
پرآشوب ،بربرانه و غيرعقالنی است که
زندگی ميليونھا نفر را بخاطر سود
عدهای قليل نابود میکند.
نظام سرمايهداری ھمچنان محکوم است
چرا که حتی توانايی سير کردن شکم
مردم زمين را ھم ندارد .ادامهی بيشتر آن
آيندهی تمدن و فرھنگ را تھديد میکند و
حتی بقای نفس زندگی را نيز تھديد
میکند .نظام سرمايهداری بايد بميرد تا
نوع بشر زنده بماند .در جامعهی
سوسياليستی آينده ،مردان و زنان آزاد با
ھمان ناباوری به جھان کنونی ما نگاه
میکنند که ما جھان آدمخواران را نظاره
میکنيم .و برای آدمخوارھا ،جھانی که
مردان و زنان در آن ھمديگر را نخورند
خيالی به نظر میرسيد.
بحران رھبری
لئون تروتسکی در سال  ١٩٣٨نوشت:
"تمام حرفھا از اينکه شرايط تاريخی
ھنوز برای سوسياليسم نرسيده است
نتيجهی جھل يا فريبکاری آگاھانه است.
پيششرطھای عينی برای انقالب
پرولتری نه تنھا "رسيده"اند؛ که ديگر
دارند گنديده میشوند .بدون انقالب
سوسياليستی ،در ھمين دورهی بعدی
تاريخی ،فاجعهای کل فرھنگ بشر را در
خطر قرار میدھد .حاال نوبت پرولتاريا
است يعنی در واقع نوبت پيشتاز انقالبی
پرولتاريا .بحران تاريخی بشر به بحران
رھبری انقالبی تقليل يافته است".
طبقهی کارگر مدتھا پيش احزابی برپا
کرد تا از منافعش دفاع کنند و جامعه را
تغيير دھند .بعضی سوسياليست نام دارند
و بعضی کارگر ،کمونيست و چپ .اما
ھيچکدام از سياست کمونيستی يا
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سوسياليستی دفاع نمیکنند .دورهی
طوالنی اوج سرمايهداری پس از جنگ
جھانی دوم مھر تاييد نھايی بر انحطاط
بوروکراتيک و رفورميستی سازمانھای
تودهای پرولتاريا بود .رھبران
اتحاديهھای کارگری ،و ھمچنين احزاب
سوسياليست و کمونيست ،تحت فشار
بورژوازی آمدهاند و بيشترشان
مدتھاست ھرگونه تظاھر به خواست
تغيير در جامعه را کنار گذاشتهاند.
رھبران احزاب کارگری سنتی ،سوسيال
دموکراتھا و حزب کارگر کامال با
سرمايهداران و دولتشان در آميختهاند.
آنھا را مجبور کردند بر خالف
خواستهی خود ،بانکھا را ملیسازی
کنند اما اين کار به گونهای صورت
پذيرفته که در عمل يارانهای عظيم به
جيب بانکداران است و ھيچ نفعی برای
مردم ندارد .ما خواھان ملیسازی کل
بخش بانکی و مالی با کمترين ميزان
پرداخت غرامت )و آن ھم تنھا بر پايهی
نياز قابل اثبات( ھستيم.
رھبران احزاب کمونيست سابق در
روسيه ،اروپای شرقی و بسياری از
ساير کشورھا برنامهی انقالبی مارکس و
لنين را به طور تمام و کمال کنار
گذاشتهاند .تناقضی آشکار روبروی ما
قرار گرفته است :درست در ھمان
لحظهای که سرمايهداری ھمهجا غرق
بحران است و ميليونھا مرد و زن به
دنبال تغيير بنيادين در جامعه ھستند،
رھبران سازمانھای تودهای ھمهجا
سرسختانهتر از ھميشه به نظم کنونی
چنگ میزنند .ھمانطور که تروتسکی
مدتھا پيش گفت :مشخصهی اصلی
وضعيت سياسی جھان به طور کلی
بحران تاريخی رھبری پرولتاريا است.
نبايد به رھبرانی که به اسم سوسياليسم و
طبقهی کارگر و حتی "دموکراسی"
صحبت میکنند اجازه داد که با مقادير
کالن بانکھای خصوصی را نجات دھند
و اينگونه باعث افزايش عظيمی در بدھی
دولتی شوند که با سالھا کاھش خدمات و
رياضت جبران میشود .اين کار را به
اسم "منفعت عمومی" انجام میدھند اما
در واقع اين منفع ثروتمندان عليه منفعت
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اکثريت است .اما اين موقعيت نمیتواند
پايدار باشد.
طبقهی کارگر بيرون جنبش کارگری و
اتحاديهھای کارگری آلترناتيوی ندارد.
در شرايط بحران سرمايهداری،
سازمانھای تودهای از باال تا پايين
دگرگون میشوند .کار از اتحاديهھای
کارگری شروع میشود :رھبران
راستگرا تحت فشار اعضا قرار
میگيرند .يا بايد در مقابل اين فشار سر
خم کنند و فشار از پايين را بپذيرند و يا
کنارشان میزنند تا کسانی سر کار بيايند
که بيشتر با ديدگاهھا و خواستهھای
کارگران آشنا ھستند .وظيفهی ما بردن
عقايد مارکسيسم به درون جنبش کارگری
و جذب طبقهی کارگر به عقايد
سوسياليسم علمی است .مارکس و انگلس
بيش از  ١٥٠سال پيش در مانيفست
کمونيست اعالم کردند:
" کمونيستھا و پرولتارھا بطور کلى با
يکديگر چه مناسباتى دارند؟
کمونيستھا حزب خاصى نيستند که در
برابر ديگر احزاب کارگرى قرار گرفته
باشند .
آنھا ھيچگونه منافعى ،که از منافع کليه
پرولتارھا جدا باشد ندارند .
آنھا اصول ويژهاى را بميان نميآورند که
بخواھند جنبش پرولتارى را در
چھارچوب آن اصول ويژه بگنجانند .
فرق کمونيستھا با ديگر احزاب پرولتارى
تنھا در اين است که از طرفى ،کمونيستھا
در مبارزات پرولتارھاى ملل گوناگون،
مصالح مشترک ھمه پرولتاريا را صرف
نظر از منافع مليشان ،در مد نظر قرار
ميدھند و از آن دفاع مينمايند ،و از طرف
ديگر در مراحل گوناگونى که مبارزه
پرولتاريا و بورژوازى طى ميکند ،آنان
ھميشه نمايندگان مصالح و منافع تمام
جنبش ھستند .
بدين مناسبت کمونيستھا عمال ،با عزم
ترين بخش احزاب کارگرى ھمه کشورھا
و ھميشه محرک جنبش به پيشاند؛ و اما
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از لحاظ تئورى ،مزيت کمونيستھا نسبت
به بقيه توده پرولتاريا در اين است که
آنان به شرايط و جريان و نتايج کلى
جنبش پرولتارى پى بردهاند) ".اين قطعه
از نسخه فارسی اداره نشريات بزبانھای
خارجی مسکو  ،١٩٥١استخراج شده
است-م(.
مارکسيستھا نقش سازمانھای تودهای
را میفھمند .ما رھبری را با تودهھای
کارگری که پشت آنھا ايستاده است،
اشتباه نمیگيريم .دنيايی فاصله بين
فرصتطلبان و کاريريستھای رھبری و
طبقهای که به آنھا رای میدھد ،ھست.
ادامهی بحران اين فاصله را آشکار
میکند و آنرا تا سر حد نابودی وسعت
میبخشد .اما طبقهی کارگر  ،عليرغم
سياستھای رھبران ،ھمچنان به
سازمانھای تودهای چنگ میاندازد چرا
که آلترناتيو ديگری نيست .طبقهی کارگر
سازمانھای کوچک را درک نمیکند.
تمام تالش فرقهھا برای ايجاد "احزاب
انقالبی تودهای" بيرون سازمانھای
تودهای شکستی تمامعيار بوده و در آينده
نيز ھمينگونه خواھد بود.
ما در مقابل سياستھای ورشکسته
میجنگيم و با رھبری قديمی مقابله
میکنيم .ما از آنھا میخواھيم از
بانکداران و سرمايهداران جدا شوند و
سياستھايی اجرا کنند که به نفع
کارگران و طبقهی متوسط است .در سال
 ١٩١٧لنين و بلشويکھا به رھبران
منشويکھای و اس.آرھا گفتند" :از
بورژوازی جدا شويد ،قدرت را بگيريد!"
اما منشويکھا و سوسيال انقالبیھا با
لجاجت دست به قدرت نبردند .ھمچنان به
بورژوازی جنگ انداختند و اينگونه راه
پيروزی بلشويکھا را آماده کردند .ما
نيز به ھمين سياق از آن احزاب و
سازمانھايی که خود را بر پايهی
کارگران سازمان میدھند و به نام آنھا
سخن میگويند میخواھيم از نظر سياسی
از بورژوازی جدا شوند و برای دولتی
سوسياليستی با برنامهی سوسياليستی
بجنگند.
ما از احزاب تودهای کارگران در مقابل
احزاب بانکداران و سرمايهداران حمايت

٢٦

نقادانه میکنيم .اما از آنھا میخواھيم
سياستھايی اجرا کنند که در منفعت
طبقهی کارگر باشد .امکان ندارد اقدامات
آرامبخش دولتھا و بانکھای مرکزی
جلوی سقوط کنونی را بگيرد .اقدامات
جزئی راه نجات نخواھد بود .مشکل اين
است که رھبری سازمانھای تودهای
کارگران در تمام کشورھا چشماندازی
برای تغيير بنيادين اجتماع ندارند .ما
دقيقا به چنين چشماندازی نياز داريم.
ھستی اجتماعی آگاھی را تعيين میکند.
ِ
طبقهی کارگر علیالعموم از تجربه درس
میگيرد و تجربهی بحران سرمايهداری
باعث میشود به سرعت ،بياموزد .ما به
کارگران کمک میکنيم به نتايج الزم
برسند اما نه با اعالم محکوميتھای تند
و تيز که با توضيح صبورانه و کار
نظاممند درون سازمانھای تودهای .مردم
سوال میپرسند و به دنبال پاسخ ھستند.
وظيفهی مارکسيستھا تنھا اين است که
خواست ناآگاھانه يا نيمهآگاھانهی طبقهی
کارگر برای تغيير جامعه را آگاھانه
سازند.
.١
.٢
.٣
.٤

نه به سکتاريسم!
پيش به سوی سازمانھای
تودهای طبقهی کارگر
مبارزه برای تحول اتحاديهھا!
برنامهی
برای
مبارزه
مارکسيستی!

کمک کنيد گرايش مارکسيست بينالمللی
را بسازيم!
گريه و زاری برای وضع جھان کافی
نيست .بايد دست به عمل زد! آنان که
میگويند" :من به سياست عالقه ندارم"
بايد در زمان ديگری به دنيا میآمدند.
امروز گريختن از سياست ممکن نيست.
برويد امتحان کنيد! شايد در خانه پنھان
شويد ،در را قفل کنيد و زير تخت قايم
شويد .اما سياست به خانهتان میآيد و در
میزند .سياست بر تمام جنبهھای زندگی
ما تاثير میگذارد .مشکل اين است که
بسياری از مردم سياست را با احزاب
سياسی موجود و رھبرانشان تداعی
میکنند .آنھا به صحنهھای پارلمان،
کاريريسم ،سخنرانیھای توخالی و
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وعدهھای عملناشده نگاه میکنند و دلزده
میشوند.
آنارشيستھا به اين نتيجه میرسند که ما
حزب نمیخواھيم .اين حرف اشتباه است.
اگر خانه در حال ويرانی است نتيجه اين
نيست که بايد در خيابان خوابيد بلکه بايد
به سرعت مشغول تعمير خانه شد .اگر از
رھبری کنونی اتحاديهھای کارگری و
احزاب کارگری راضی نيستيم بايد برای
رھبری آلترناتيو بجنگيم که برنامه و
سياستش مناسب نيازھايمان باشد.
گرايش مارکسيست بينالمللی در چھل
کشور و پنج قاره مشغول مبارزه برای
سوسياليسم است .ما قاطعانه بر بنياد
مارکسيسم ايستادهايم .ما از عقايد،
اصول ،سياستھا و سنتھای پايهای
دفاع میکنيم که مارکس ،انگلس ،لنين و
تروتسکی طرح کردند .صدای ما در
حال حاضر ھنوز ضعيف است .مدتھا
مارکسيستھا را مجبور کردند خالف
جريان شنا کنند .گرايش مارکسيست
بينالمللی قابليت خود برای ايستادگی در
شرايط نامساعد را ثابت کرده است .اما
ما اکنون در جھت موافق موج تاريخ شنا
میکنيم .سير وقايع تمام چشماندازھای ما
را تاييد کرده است .اين به ما اعتمادی
قاطع به عقايد و شيوهھای مارکسيسم،
طبقهی کارگر و آيندهی سوسياليستی نوع
بشر میدھد.
صدای ما ابتدا به پيشرفتهترين کارگران
و جوانان و سپس به تودهھای کارگران
در ھر کارخانه ،ھر واحد اتحاديهھای
کارگری ،ھر کميتهی انتخابی ،ھر
مدرسه و دانشگاه و ھر محلهی کارگری
میرسد .ما برای انجام اين کار به کمک
شما نيازمنديم .ما افرادی میخواھيم که
مقاله بنويسند ،نشريه بفروشند ،پول جمع
کنند و در اتحاديهھای کارگری و جنبش
کارگری کار کنند .ھيچ کمکی در راه
مبارزه برای سوسياليسم کوچک نيست و
ھمه میتوانند نقشی بازی کنند .ما به
کمک شما نيز نياز داريم .فکر نکنيد:
"من که نمیتوانم تغييری ايجاد کنم" .ما
در کنار ھم ،اگر سازمانداده شويم،
میتوانيم تغييری بنيادين ايجاد کنيم.
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طبقهی کارگر قدرتی عظيم در دستان
خود دارد .بدون اجازهی کارگران،
چراغی روشن نمیشود ،چرخی
نمیچرخد و تلفنی زنگ نمیخورد.
مشکل اينجاست که کارگران متوجه اين
قدرت خود نيستند .وظيفهی ما اين است
که آنھا را از اين قدرت آگاه کنيم .ما
برای ھر اصالحی و کوچکترين پيشرفتی
میجنگيم چرا که تنھا از طريق مبارزه
برای پيشروی در زمان سرمايهداری
است که کارگران به اعتماد الزم به
قدرت خود برای تغيير جامعه دست پيدا
میکنند.
حال و ھوای تودهھا ھمهجا در حال تغيير
است .در آمريکای التين موجی انقالبی
در کار است که رشد میيابد و به ساير
قارهھا گسترش پيدا میکند .در بريتانيا،
آمريکا و ساير کشورھای صنعتی
خيلیھا که قبال نظم اجتماعی موجود را
زير سوال نمیبردند دارند سوال
میپرسند .عقايدی که قبال افرادی اندک
به آنھا گوش فرا میدادند بين مردمی
بسيار وسيعتر بازتاب پيدا میکنند.
اوضاع آمادهی عروج بیسابقهی مبارزه
طبقاتی در سطح جھانی میشود.
وقتی اتحاد شوروی فرو پاشيد بھمان
گفتند تاريخ تمام شده است .درست
برعکس .تاريخ ھنوز شروع نشده است.
تنھا  ٢٠سال طول کشيد تا سرمايهداری
نشان دھد بالکل ورشکسته است .مبارزه
برای آلترناتيو سوسياليستی ضروری
است! ھدف ما رقم زدن تغييری بنيادين
در جامعه و مبارزه برای سوسياليسم در
سطح کشوری و بينالمللی است .ما برای
مھمترين آرمانھا میجنگيم :رھايی
طبقهی کارگر و برپايی نوعی نوين و
واالتر از جامعهی بشری .اين تنھا آرمان
به واقع ارزشمند در دھهی اول قرن
بيست و يکم است .به ما بپيونديد!
لندن  ٣٠اکتبر ٢٠٠٨
بخش اول و دوم اين مقاله در شماره ١٨
ميليتانت انتشار يافت.
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سیسال پس از انقالب
ايران

فرد وستون

ترجمهی بابک کسرايی
ايHHن مHHاه ٣٠امHHين سHHالگرد انقHHالب ايHHران
اسHHHت و رسHHHانهھHHHای اصHHHلی در سراسHHHر
جھHHان داسHHتان پHHس از داسHHتان راجHHع بHHه
نقش روحانيت اسHالمی در ايHن انقHالب و
بخصHHHوص نقHHHش آيHHHتﷲ خمينHHHی بيHHHرون
مHHHیدھنHHHد .اگHHHر بخHHHواھيم خودمHHHان را بHHHه
خواندن اين داستانھا محدود کنHيم ظHاھرا
طبقHHHهی کHHHارگر ايHHHران نقشHHHی در وقHHHايع
پHHرتالطم فوريHHهی ) ١٩٧٩بھمHHن (١٣٥٧
نداشته است.
واقعيHHت ايHHن اسHHت کHHه انقHHالب  ١٩٧٩در
ايران انقالبی کارگری بود .اگر به خاطر
بسHHHHيج طبقHHHHهی کHHHHارگر نبHHHHود ،آيHHHHتﷲ و
رفقHHHHايش بايHHHHد در فرانسHHHHه در تبعيHHHHد بHHHHه
انتظار روزھای بھتر مHینشسHتند .امHا در
عHHHHHوض در  ١فوريHHHHHهی  ١٩٧٩خمينHHHHHی
توانست به ايران برگردد و مورد استقبال
ميليونھا نفر قHرار گرفHت .آيHا واقعHا بايHد
بHHاور کنHHيم ھمHHين يHHک نفHHر علHHت و رھبHHر
انقالب بود؟ واقعيت ايHن اسHت کHه او قHدم
بHHHHه وضHHHHعی گذاشHHHHت کHHHHه مHHHHدتھHHHHا بHHHHود
میجوشيد.
در واقHHHHع يHHHHک سHHHHال پHHHHيش کHHHHارگران و
جوانان فیالحال جHرات مقابلHهی خيابHانی
بHHا سHHاواک منفHHور ،پلHHيس مخفHHی شHHاه ،را
کرده بودند .پيش از آن وقHايع سHاواک را
يکHHHHHی از قHHHHHویتHHHHHرين و مسHHHHHتحکمتHHHHHرين
دسHHHHHتگاهھHHHHHای سHHHHHرکوب تHHHHHاريخ جھHHHHHان
مHHیدانسHHتند و بHHا ايHHن حHHال وقتHHی حرکHHت
تHHودهھHHا آغHHاز شHHد طHHولی نکشHHيد کHHه ايHHن
نيHHHروی منفHHHور نHHHابود شHHHد و بسHHHياری از
اعضايش لباسھای فرم خود را از تHرس
انتقHHHام کHHHارگران بHHHه دور انداختنHHHد .آنھHHHا
بيھوده نگران نبودند چرا که اعمال شHنيع
و متوحشHHHHHHHHی ھمچHHHHHHHHون شHHHHHHHHليک بHHHHHHHHه
تظاھرکننHدگان غيرمسHلح بHا مسلسHHل و از
روی ھليکوپتر را مرتکب شده بودند!
چHHHرا رسHHHانهھHHHا بHHHه ايHHHن واقعيHHHات اشHHHاره
نمیکنند؟ واقعيت اين است که دولتھHای
کشHHHورھايی ھمچHHHون فرانسHHHه ،بريتانيHHHا و

ميليتانت
آمريکا )و ھمچنين ديوانساالری روسيه(
حHHHامی شHHHاه بودنHHHد .رژيHHHم ديکتHHHاتوری او
متحد قدرتمندی در اين منطقهی نفHتخيHز
جھان به شمار میرفت .امپرياليستھا در
دورهی طوالنی و چندين دھHه حHامی شHاه
بودنHHد .آنھHHا فقHHط وقتHHی از حمايHHت خHHود
دست کشيدند که دانستند نگه داشتن او در
قدرت به انقالب از پHايينی مHیانجامHد کHه
مHHیتوانHHد منHHافع حيHHاتی آنھHHا را بHHا خطHHر
مواجه کند.
صHHHHنعتیسHHHHازی کشHHHHور در زمHHHHان شHHHHاه
پرولتاريای مدرن چند ميليونی ايجاد کرده
بHHود ،پرولتاريHHايی کHHه مHHیرفHHت تHHا نقشHHی
کليHHHHدی در انقHHHHالب بHHHHازی کنHHHHد .جنHHHHبش
کHHHHHHHارگران نفHHHHHHHت از اھميتHHHHHHHی حيHHHHHHHاتی
برخHHوردار بHHود .تHHا آن زمHHان بسHHياری از
چپھا روی اين بخHش از طبقHهی کHارگر
بعنوان بخHش باصHطالح "ممتHاز" حسHاب
نمیکردند .اما اين کHارگران در لحظHهای
کليدی به پا خاستند و بHا توجHه بHه اھميHت
صHHنعت نفHHت در اقتصHHاد ايHHران ،حرکHHت
پايان رژيم بود.
آنھا،
ِ
در رونHHد اوجگيHHری مبHHارزهطلبHHی طبقHHهی
کHHHHHHارگران ايHHHHHHران ،شHHHHHHوراھای عملHHHHHHی
کHHارگران بHHر پHHا شHHد کHHه نشHHانی از قHHدرت
واقعی کارگری بود .جنبش تودهھا بسHيار
قدرتمنHHHد بHHHه نظHHHر مHHHیرسHHHيد .بHHHه قHHHدری
قدرتمنHHد بHHود کHHه خHHود ارتHHش محHHو شHHد و
بسHHHHياری از ردهھHHHHای پHHHHايينتHHHHر و حتHHHHی
بعضHی از افسHران بHه سHوی مHردم آمدنHHد.
رژيHHم شHHاه کHHه روزگHHاری قدرقHHدرت بHHود،
مانند کاه فروريخت.
اما در ضمن میتوان گفت که ھيچ حHزب
واحدی رھبر انقالب فوريهی ايران نبود.
موضHHHوع اعجHHHابانگيHHHز اينجHHHا اسHHHت کHHHه
کHHHHارگران عليHHHHرغم فقHHHHدان ايHHHHن رھبHHHHری
قابليتی شگفتانگيز برای سازماندھی از
پايين نشان دادند .کارگران در کارخانهھا
امHHHور را بHHHه دسHHHت گرفتنHHHد و شHHHوراھای
کارگری به پا کردند؛ دھقانان نيز شHروع
به تصرف زمين کردند؛ و اقليتھای ملی
که سالھا سHرکوب شHده بودنHد شHروع بHه
بيHHHان تقاضHHHای خHHHود بHHHرای خودمختHHHاری
کردنHHد .دانشHHجويان بHHه شHHدت راديکHHاليزه
بودنHHHHد و انHHHHواع گHHHHروهھHHHHا و حلقHHHHهھHHHHای
مباحثهی سوسياليستی و مارکسيستی رشد
کرد.
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تمام شرايط برای حرکتی سريع به سHمت
برپHHايی دولHHت واقعHHی کHHارگری در ايHHران
فراھم بود .اگر اين اتفاق افتاده بود شHاھد
برپايی دولت سالم کHارگری مHیبHوديم کHه
از زمHHان انقHHالب روسHHيه در سHHال ١٩١٧
سابقه نداشت .اين اتفاق کل توازن قوا در
سراسHHر خاورميانHHه و آن سHHوتر را تغييHHر
میداد .اگر طبقهی کارگر ايران در سHال
 ١٩٧٩بHHه قHHدرت مHHیرسHHيد شHHاھد سHHقوط
رژيHHHمھHHHای مسHHHتبد منطقHHHه يکHHHی پHHHس از
ديگری میبوديم چرا که شرايط مشابه در
کشورھای اطHراف موجHود بHود .اگHر ايHن
اتفاق افتاده بود تاريخ کل منطقHه متفHاوت
واقعHی
میبود .ايHن اولHين قHدم در سHاختن
ِ
فدراسHHHHHHHيون سوسياليسHHHHHHHتی خاورميانHHHHHHHه
میبود.
داستان تلخ آنجا است که عليHرغم انHرژی
عظHHيم انقالبHHی کHHه کHHارگران نشHHان دادنHHد،
طبقهی کHارگر ايHران را از انجHام انقHالب
سوسياليستی به بيراھه کشاندند و اين کار
را حزبHHی کHHرد کHHه در تئHHوری قHHرار بHHود
رھبHHر چنHHين انقالبHHی باشHHد ،يعنHHی حHHزب
توده )حزب کمونيست( .اين اولHين بHار و
آخرين باری نبود که حزبی کمونيسHت بHا
رھبHری استالينيسHHتی نقشHی چنHHين خائنانHHه
بازی میکرد.
ايران در چHارچوب تHوازن قHوای موجHود
بHHين قHHدرتھHHای بHHزرگ ،يعنHHی آمريکHHا و
شHHوروی ،در حHHوزهی نفHHوذ آمريکHHا بHHود.
ديHHHHوانسHHHHاالری شHHHHوروی عالقHHHHهای بHHHHه
تشويق ھيچگونه سياست انقالبی در ايران
نداشHHت و حHHزب تHHوده وفادارانHHه سياسHHت
خود را بر پايهی اين عقيHده پHيش بHرد کHه
شHرايط ايHHران بHرای انقHHالب سوسياليسHHتی
آمHHHاده نيسHHHت .چشHHHمانHHHداز آنھHHHا "انقHHHالب
دموکراتيک" يا ھمHان انقHالب بHورژوايی
بHHHHود .بھمHHHHين خHHHHاطر اسHHHHت کHHHHه دنبHHHHال
"بورژوازی مترقی" میگشتند کHه جنHبش
کارگری از آن دفاع کند.
واقعيHHت ايHHن اسHHت کHHه چنHHين طبقHHهای در
ايران وجود نداشت .بورژوازی در سطح
بينالمللی مدتھا پيش ھرگونه مشخصهی
مترقHHی را کHHه شHHايد در گذشHHتهی تHHاريخی
دوردست داشت از دست داده بود .با ايHن
حال حزب توده بر اين سياسHت پافشHاری
میکرد و به ھمين خاطر است که آيHتﷲ
را به نوعی "مترقی" میناميدند .از آنجا
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کHHHHHه سHHHHHازمانھHHHHHای طبقHHHHHهی کHHHHHارگر ،و
بخصHHوص خHHود حHHزب تHHوده ،مخالفHHت را
از پايين و درون جنبش کارگری سازمان
نHHHداده بودنHHHد ،نيروھHHHای مخHHHالف سHHHر از
مساجد درآوردند.
روحانيHHت اسHHالمی بHHر سHHر مسHHئلهی خلHHع
مالکيHت شHHاه از زمHHينھHHا بHHا رژيHHم درگيHHر
شد .روحانيت شروع به ابراز مخالفت در
مسHHHاجد کHHHرد و ايHHHن متصHHHل بHHHه مخالفHHHت
تودهای واقعHی شHد کHه در ميHان کHارگران
در جريHHHان بHHHود .حHHHزب تHHHوده روحانيHHHت
اسHHالمی را مترقHHی اعHHالم کHHرد و اينگونHHه
تصوير آيتﷲھا را در نزد تودهھا بھبHود
داد و بHه آنھHا نHوعی اعتبHار چHپگرايانHHه
داد.
ايHHHHHن گونHHHHHه انقHHHHHالب را زمHHHHHين زدنHHHHHد و
ضHHHHدانقالب آيHHHHتﷲھHHHHا بHHHHه جHHHHايش آمHHHHد.
روحانيHHHHت ارتجHHHHاعی اسHHHHالمی در ابتHHHHدا
مجبور بود محتاطانHه رفتHار کنHد چHرا کHه
جنبشHHHHHHی کHHHHHHه از پHHHHHHايين جوشHHHHHHيده بHHHHHHود
نمHHیتوانسHHت در يHHک ضHHربه نHHابود شHHود.
کارگران ھنوز سازمانھايشان را داشتند؛
شور انقالب ھنوز زنده بود.
جنبشی که در سال  ١٩٧٧آغاز شHده بHود
به سرنگونی شاه در سال  ١٩٧٩انجاميHد
و تHHا سHHال  ١٩٨١ادامHHه داشHHت و در ايHHن
ھنگام بود که رژيم جديد اسالمی احساس
قدرت بيشتری کرد و اين جنHبش بHاالخره
در سال  ١٩٨٣نHابود شHد .در ھمHين سHال
بود که رژيHم حHزب تHوده را عليHرغم ايHن
واقعيت که در واقع با نسبت دادن خصلت
ترقی به آيتﷲھا به حکومت کمک کرده
بHHHود ،ممنHHHوع کHHHرد .چنHHHد بHHHار در تHHHاريخ
ديدهايم که رفورميستھا و استالينيستھا،
تHHHودهھHHHا را عقHHHب نگHHHاه مHHHیدارنHHHد و بعHHHد
توسHHط ھمHHان رژيHHمھHHايی کHHه خودشHHان بHHه
حفظش کمک کردند سرکوب میشوند؟
اين گونه بود که آيتﷲھا به نام "دفاع از
انقالب" دست به ضدانقالب نظاممند زدند
و ھرگونه ابراز واقعی قدرت کارگری و
دموکراسی کارگری را نابود کردند و اين
گونHHHHHه نظHHHHHامی اسHHHHHتبدادی سHHHHHاختند کHHHHHه
سرمايهداری در آن برپا بود و تمام حقوق
دموکراتيک واقعی کنار گذاشته شدند.

ميليتانت
کHHHHHارگران ايHHHHHران بھHHHHHای زيHHHHHادی بابHHHHHت
سياسHHتھHHHای وقHHHت رھبHHری حHHHزب تHHHوده
پرداختند .بسياری از بھتHرين کHارگران و
جوانHHHان زنHHHدگیشHHHان را در زنHHHدانھHHHای
آيHHتﷲ از دسHHت دادنHHد .اول شHHکنجهشHHان
مHHHیکردنHHHد و بعHHHد وحشHHHيانه بHHHه قتHHHلشHHHان
میرساندند .و طبقهی کارگر در کل بھای
از دسHت دادن سHHازمانھHای واقعHHیاش را
داد که توسط انقالب برپا شده بHود .آنچHه
به صHورت جنHبش واقعHی طبقHهی کHارگر
آغHاز شHHد ،يعنHHی انقالبHHی سوسياليسHHتی در
حHال تHدارک ،متاسHفانه توسHط آخونHدھای
بنيادگرا به سرقت برده شد.
امHHروز ،سHHیسHHال بعHHد ايHHران بHHار ديگHHر
روبرو با موج انقالبی است .در سالھای
اخيHHHHر شHHHHاھد چنHHHHدين مHHHHوج اعتراضHHHHات
دانشHHHHHHHHجويی و بسHHHHHHHHياری اعتصHHHHHHHHابات
مبHHHارزهجويانHHHه بHHHودهايHHHم .رژيHHHم اسHHHالمی
ھنوز در قدرت است اما مشتش دارد بHاز
میشود .اقتصاد ايران روبرو بHا بحرانHی
جدی است ،به خصوص با کاھش کنHونی
قيمHHت نفHHت .رژيHHم کمتHHر از گذشHHته جHHای
انعطاف دارد.
در ضمن نسل کامال جديHدی از کHارگران
و دانشجويان پا به ميدان گذاشتهاند .بيشتر
جمعيHHت ايHHران پHHس از انقHHالب  ١٩٧٩بHHه
دنيHHHا آمHHHدهانHHHد .امHHHا ايHHHن در ضHHHمن باعHHHث
ضHHرورت رسHHاندن درسھHHای ديHHروز بHHه
اين نسل جوان میشود .اين نسل ھرگونHه
تHHHوھمی بHHHه روحانيHHHت اسHHHالمی کHHHه قHHHبال
وجHHود داشHHته را کنHHار گذاشHHته اسHHت .ايHHن
آخونHHHHدھايی کHHHHه نHHHHام انقHHHHالب  ١٩٧٩را
دزديدند ،در ادامه به تمHام اھHداف انقHالب
خيانت کردند و اکنون مورد نفرت تودهھا
ھستند ،طHولی نمHیکشHد کHه مHوج انقالبHی
جديHHHHدی از مبHHHHارزه آنھHHHHا را از قHHHHدرت
سرنگون میکند.
و اگHHHHHHHر در سHHHHHHHال  ١٩٧٩آيHHHHHHHتﷲھHHHHHHHا
میتوانستند خود را آلترناتيوی برای شHاه
و امپرياليستھای حامی او معرفی کننHد،
ايHHن بHHار ديگHHر نمHHیتواننHHد مHHردم را گHHول
بزننHHHHد .بنيHHHHادگرايی اسHHHHالمی بHHHHه غايHHHHت
ارتجHHHHاعی اسHHHHت و رژيHHHHم ايHHHHران آينHHHHهی
تمامنمای اين واقعيت است.
کارگران و جوانانی کHه در انقHالب بعHدی
ايران به پا می خيزند تنھا يHک راه بHرای
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رفتن دارند :عقايHد مارکسيسHم واقعHی .بHه
ھمHHHHين علHHHHت اسHHHHت کHHHHه امHHHHروز توجHHHHه
خوانندگان را به دو مقالهی کليدی کHه در
وبسايت ما آمده جلب میکنيم.

٢٩

گزارش فعاليت ھای
»شبکه ھمبستگی کارگری«
در ماه اخير

يکی "انقالب ايران" به قلم تHد گرانHت در
فوريHHHHهی  ١٩٧٩کHHHHه توضHHHHيح مHHHHیدھHHHHد
چگونHHه رژيHHم منفHHور شHHاه توسHHط انقHHالب
کHHHارگری سHHHرنگون شHHHد ،امHHHا آخونHHHدھای
بنيادگرا آن را دزيدند.
مقالHHهی ديگHHر را در دو بخHHش نوشHHتهانHHد:
انقHHHالب و ضHHHدانقالب در ايHHHران ،ديHHHدگاه
مارکسيستی )بخش ھای اول و دوم( .اين
دو مقاله را حHزب کHارگران سوسياليسHت
ايران که فعاالنه در انقالب شHرکت کHرده
بHHHود ،در سHHHال  ١٩٨٣منتشHHHر کHHHرد .ايHHHن
مقالHHه تحليلHHی عHHالی از کHHل جريHHان اسHHت.
بخش دوم مقاله بHه ظھHور جنHبش انقالبHی
در ايران در سال  ١٩٧٨و اينکه چگونHه
نيروھHHHHHHای ضHHHHHHدانقالبی حHHHHHHول خمينHHHHHHی
توانسHHHHتند قHHHHدرت را کHHHHامال قبضHHHHه کننHHHHد
)بيشHHتر بHHه علHHت ناکHHامی احHHزاب چHHپ در
ارائهی استراتژی انقالبی( میپردازد.
عليHHHرغم دشHHHواریھHHHای بسHHHيار  ٣٠سHHHال
گذشته ،صدای مارکسيسم واقعی خاموش
نشHHده اسHHت .خHHاطرهی سHHال  ١٩٧٩ھنHHوز
زنده است و در گHرايش مارکسيسHتھHای
انقالبی ايران مسجل شده است )نگاه کنيد
بHHه "وضHHعيت سياسHHی در ايHHران و لHHزوم
تشHHکيل گHHرايش مارکسيسHHتھHHای انقالبHHی
ايران"( .پايهی اين رفقا تحليلی اسHت کHه
در مقHHHHاالت بHHHHاال آمHHHHده اسHHHHت .آنھHHHHا از
تجربHهی مارکسيسHHتھHHای ايHHران در سHHال
 ١٩٧٩آموختهاند .نسل جديHد کHارگران و
جوانان در ايران با آموختن از اشHتباھات
گذشته میتواند خود را برای دورهی آتHی
آماده کند .تاريخ فرصتی جديد در اختيHار
میگذارد .نبايد آن را تباه کنيم!
منبع ١١ :فوريهی  ،٢٠٠٩سايت در دفاع
از مارکسيسم

» -١شHHبکه ھمبسHHتگی کHHارگری« کمپينHHی
بHHHرای آزادی ی زنHHHدانيان سياسHHHی آغHHHاز
کرد .چھار زندانی به طور سHمبليک ،کHه
آنان نمايانگر وضHعيت وخHيم و ناعادالنHه
ی تمHامی ی زنHدانيان سياسHی مHی باشHند،
انتخHHHاب شHHHدند .ايHHHن چھHHHار نفHHHر منصHHHور
اسالو ،فHرزاد کمHانگر ،محسHن حکيمHی و
زينHHHب جالليHHHان بودنHHHد .زنHHHدگی نامHHHه ی
مختصری از آنان به انگليسی و اسپانيايی
نوشHHHته شHHHد و در سHHHايت ھHHHای متعHHHددی،
منجملHHه سHHايت ھHHای »شHHبکه«» ،در دفHHاع
از مارکسHHHHHHHHيزم« و »ال ميليتانتHHHHHHHHHه« در
اسپانيا ،چاپ شد .ھمچنين از سايت »ليبر
استارت« به آن لينک داده شد.
بHHHHHHا آزادی ی محسHHHHHHن حکيمHHHHHHی عبHHHHHHاس
حکيمHHHزاده بHHHه ليسHHHHت زنHHHدانيان سياسHHHHی
اضافه شد.
» -٢شHHHHبکه ھمبسHHHHتگی کHHHHارگری« پيHHHHام
ھمبستگی به کارگران شرکت ميتسوبيشی
در ونزوئال فرستاد .در اين پيام »شHبکه«
قتHHل دو کHHارگری کHHه در اشHHغال کارخانHHه
درگير بودنHد را محکHوم کHرده و خواھHان
رسيدگی بHه ايHن مسHئله ی مبHرم از سHوی
مقامات و محاکمه ی قاتالن ،شد.
 -٣اطالعيHHHHه ای بHHHHه عنHHHHوان »شHHHHمارش
معکHHوس تHHا اعتصHHاب معلمHHان« بHHه زبHHان
ھHHHای انگليسHHHی و اسHHHپانيايی چHHHاپ شHHHد و
امضHHHاھای پشHHHتيبانی از سHHHوی کHHHارگران
اسپانيا ،بريتانيا ،ايتاليا ،يونان ،دانمارک،
بلژيک ،فرانسه و آلمHان جمHع آوری شHد.
ايHHن اطالعيHHه در سHHايت ھHHای »شHHبکه« و
»در دفHHHHاع از مارکسHHHHيزم« چHHHHاپ شHHHHد و
ھمچنين از سHايت »ليبHر اسHتارت« بHه آن
لينHHHHHک داده شHHHHHد .ترجمHHHHHه ی اسHHHHHپانيايی
اطالعيHHه در سHHايت »ال ميليتانتHHه« چHHاپ
شد.
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ميليتانت
 -٤اطالعيHHHه ای در مHHHورد اجHHHرای حکHHHم
شالق دو فعال کارگری ی زن ،شيوا خير
آبادی و سوسن رازانی ،به ھمراه نامه ای
اعتراضHHی  -کHHه معترضHHين بHHه ايHHن حکHHم
بHHHرای فرسHHHتادن ای ميHHHل ھHHHای خHHHود بHHHه
مقامHHات رژيHHم مHHی تواننHHد مHHورد اسHHتفاده
قرار دھند -به زبان انگليسی چاپ گرديد.
اطالعيه ،که در آن از اين حکHم بHه مثابHه
ی مجازاتی که از اوايل قرن ھيجHدھم در
انگلسHHتان غيHHر قHHانونی اعHHالم شHHده اسHHت،
اشHHHاره شHHHد ،در سHHHايت ھHHHای »شHHHبکه« و
»در دفHHHHاع از مارکسHHHHيزم« چHHHHاپ شHHHHد و
ھمچنين از سHايت »ليبHر اسHتارت« بHه آن
لينک داده شد.

»در دفHHHHHHHHHHHHHاع از مارکسHHHHHHHHHHHHHيزم« و »ال
ميليتانته« در اسپانيا ،چاپ شد.
 -٩گHHHHHزارش مرحلHHHHHه ی دوم بازداشHHHHHHت
دانشجويان دانشگاه امير کبير به انگليسی
ترجمHHه شHHد و در سHHايت ھHHای »شHHبکه« و
»در دفاع از مارکسيزم« ،چاپ شد.
 -١٠حمايHHت از دانشHHجويان سوسياليسHHت
انتشار يافت.

»شبکه ھمبستگی کارگری«
 ١٣اسفند ١٣٨٧

 -٥در واکنش به آزادی ی محسن حکيمی
اطالعيه ای انگليسی در مورد ايHن اتفHاق
مھم نگاشته شHد .اطالعيHه در سHايت ھHای
»شHHHHHبکه« و »در دفHHHHHاع از مارکسHHHHHيزم«
چHHHHاپ شHHHHد و ھمچنHHHHين از سHHHHايت »ليبHHHHر
استارت« به آن لينک داده شد.
 -٦اطالعيHHHHه ای بHHHHه زبHHHHان انگليسHHHHی در
مHHHHHورد اجHHHHHرای حکHHHHHم شHHHHHالق دو فعHHHHHال
کHHHHارگری ،عبHHHHدﷲ خHHHHانی و سHHHHيد غالHHHHب
حسHHينی ،در سHHنندج صHHادر شHHد .اطالعيHHه
در سHHايت ھHHای »شHHبکه« و »در دفHHاع از
مارکسيزم« چاپ شد و ھمچنين از سايت
»ليبر استارت« به آن لينک داده شد.
 -٧اطالعيHHHHه ای بHHHHه زبHHHHان انگليسHHHHی در
مورد دادگاه طه آزادی ،يکی از اعضHای
ھيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران،
نوشته شHد .دادگHاه ايHن فعHال کHارگری در
کنگHHHان در طHHHول پHHHانزده دقيقHHHه اتھامHHHات
"اقHHدام عليHHه امنيHHت ملHHی" و "تبليHHغ عليHHه
نظام" وی را بررسی کرده و او را مورد
محاکمه قرار داد .اطالعيه در سايت ھای
»شHHHHHبکه« و »در دفHHHHHاع از مارکسHHHHHيزم«
چHHHHاپ شHHHHد و ھمچنHHHHين از سHHHHايت »ليبHHHHر
استارت« به آن لينک داده شد.
 -٨گHHHزارش کامHHHل دانشHHHجويان دانشHHHگاه
اميHHHHر کبيHHHHر در مHHHHورد پHHHHروژه ی »دفHHHHن
شHHHHھيد« در داخHHHHل آن دانشHHHHگاه ،کHHHHه بHHHHه
اعتراض دانشجويان و حملHه ی وحشHيانه
و بازداشت بيش از  ٧٠تن از آنان منجHر
شHHد ،بHHه زبHHان ھHHای انگليسHHی و اسHHپانيايی
ترجمHHه شHHد و در سHHايت ھHHای »شHHبکه«،
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نشريه ميليتانت ھر ماه پس از انتشار،
بر روی وبالگ انعکاس می گردد.

با ميليتانت ھمکاری کنيد!
به گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران

بپيونديد!
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آموزش مقدماتی مارکسيزم
بخش سوم.

نابرابريھای اجتماعی و

نقش زنان
مازيار رازی
در اين قسمت در ادامه بخش قبلی به
ريشه ھای اقتصادی نابرابری ھای
اجتماعی و به ويژه نقش زنان در اين
دوره می پردازيم.
بشر بخش بزرگی از ھستی ماقبل تاريخ
خود را در شرايط فقر مفرط به سر برده
است .بشر نمی توانست غذای الزم جھت
ادامه زندگی خود را جز از راه شکار،
ماھی گيری و گرد آوری ميوه از طريق
ديگری فراھم کند .او مانند انگلی چسبيده
به طبيعت زندگی می کرد .چرا که قادر
نبود به طبيعت که اساس زيست او را
تشکيل می داد چيزی بيافزايد .در واقع او
ھيچ اختياری بر اين منابع نداشت .جوامع
بدوی به گونه ای سازمان می يابند که در
شرايط بی اندازه دشوار ،بقای دسته
جمعی را تضمين می کنند .ھمه مجبورند
در امر توليد شرکت کنند و کار ھرکس
برای زنده نگه داشتن کل جماعت الزم
است .طبعا در چنين شرايطی برتری
ھای مادی برای بخشی از قبيله به قيمت
قحطی برای بخش باقی مانده قبيله تمام
می شد .بدين سبب است که در اين دوره
از انکشاف جوامع بشری ،سازمان
اجتماعی ،گرايش به حفظ حداکثر برابری
در درون جماعت را دارد .با بررسی
نھادھای اجتماعی در ٤٢٥قبيله بدوی،
دانشمندان انسان شناس انگليسی از جمله
ويلر و بکينبرگ به نبود کامل طبقات
اجتماعی در ھمه قبايلی که از کشاورزی
بی اطالع بودند ،پی بردند .اين شرايط
که مربوط به فقر بنيادی جوامع انسانی
است ،تنھا با رشد فن زراعت و پرورش
دام دگرگون شد .در اين جا الزم است
يادآوری شود که بزرگترين انقالب
اقتصادی حيات بشر ،يعنی دست يابی به
فن زراعت ونيز چند اکتشاف مھم ماقبل
تاريخ به خصوص فنون کوزه گری و
بافندگی را مديون زنان ھستيم .اين دوره
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از حدود ١٥ھزار سال پيش از ميالد در
چند نقطه جھان به احتمال قوی ،نخست
در آسيای صغير ،بين النھرين ،ايران و
ترکستان آغاز می شود و به تدريج به
نواحی مصر ،ھندوستان ،چين ،شمال
آفريقا و سواحل شمالی دريای مديترانه
گسترش می يابد .اين دگرگونی را انقالب
نوسنگی ناميده اند چرا که در دوره ای
از عصر حجر رخ داد که ابزار اصلی
کار انسان از سنگ تراشيده شده و ساخته
می شد .انقالب نوسنگی توليد مواد غذايی
توسط انسان را عملی ساخت .يعنی انسان
کم و بيش اختياردار معيشت خود شد.
وابستگی انسان به نيروھای طبيعی
کاھش يافت و امکان ايجاد ذخيره غذايی
فراھم آمد .اين امکان به نوبه خود عده
ای از اعضای جماعت را از ضرورت
توليد برای خود آزاد کرد و بدين گونه
برای نخستين بار نوعی تقسيم کار
اقتصادی توانست به وجود آيد .يعنی
نوعی تخصص مشاغل که بارآوری کار
انسان را افزايش داد.
اين گونه تخصص در جامعه بدوی البته
ھنوز بسيار ناچيز بود زيرا چنانچه يکی
از نخستين پويندگان اسپانيولی درباره
سرخ پوستان قاره آمريکا در سده ١٦
نوشته است ،اينان يعنی انسان ھای بدوی
می خواھند تمام وقت خود را صرف
گردآوری مواد غذايی کنند .اگر جز اين
کنند گرفتار چنگال گرسنگی خواھند شد.
در نتيجه با پيدايش دايمی و متناوب مواد
غذايی شرايط بدوی سازمان اجتماعی
دگرگون شد .تا زمانی که اين مازاد
غذايی نسبتا کم و در روستاھای مختلف
پراکنده بود ساختار برابر گونه جماعت
روستايی را تغيير نداد .تنھا تغذيه چند
صنعت گر و مامور را ممکن ساخت.
درست مانند اوضاعی که در روستاھای
ھندوستان برای ھزاران سال برقرار بوده
است .اما ھنگامی که فرماندھان نظامی و
يا روسای مذھبی اين مازاد را از
روستاھای منطقه در يک جا انباشتند و يا
زمانی که به شکرانه بھبود روش ھای
کشت مازاد در خود روستاھا فراوانی
يافت ،شرايط پيدايش نابرابری ھای
اجتماعی فراھم آمد .اسيرانی که در
جنگ يا راھزنی به چنگ آمده بودند و
پيش از آن به خاطر کمبود غذا کشته می
شدند ،اکنون از اين مازاد می توانستند
استفاده کنند و در برابر به کار برای
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پيروزمندان گمارده شوند .اين آغاز
چگونگی پيدايش برده داری در يونان
باستان است .ھمين مازاد می توانست
جھت تغذيه کاھنان ،سربازان ،ماموران
دولت ،خوانين و پادشاھان به کار رود و
اين چگونگی پيدايش طبقات حاکم در
امپراطوری ھای شرق باستان مانند
مصر ،بابل ،ايران ،ھندوستان و چين
بود .بنابراين تقسيم اجتماعی کار ،تقسيم
اقتصادی کار يعنی تخصص بر مبنای
مھارت ھای توليدی را کامل می کند.
تمامی توليد اجتماعی ديگر برای
برآوردن نيازھای توليدکنندگان به کار
نرفته و از اين به بعد به دو بخش تقسيم
می شود :اول ،توليد الزم ،يعنی مواد
غذايی ضروری برای توليد کنندگان که
بدون کار آنھا جامعه متالشی می شود.
دوم ،افزون توليد اجتماعی يعنی مازاد
توليد شده توسط توليد کنندگان که طبقات
دارا آن را ضبط می کنند.
به اين ترتيب پيدايش طبقات متفاوت و
متخاصم اجتماعی يعنی طبقات توليد
کننده و طبقات حاکم پيدايش دولت را
موجب می شود .در واقع دولت نھاد
اصلی جھت حفاظت از شرايط اجتماعی
موجود يعنی شرايط نابرابری ھای
اجتماعی است .غصب وسايل توليد توسط
طبقات دارا ،تقسيم جامعه به طبقات را
استحکام می بخشد .حال بايد ديد توليد و
انباشت در اين جوامع چگونه بوده است:
شکل گيری طبقات اجتماعی و ضبط
افزونه توليد اجتماعی توسط بخشی از
جامعه ھمواره نتيجه مبارزه ای اجتماعی
است و تنھا از راه مبارزه اجتماعی
دايمی تداوم می يابد .اما اين چھره بندی
نشانگر دوره ای اجتناب ناپذير از
پيشرفت اقتصادی است .چرا که موجب
دو کارکرد اساسی اقتصادی می شود.
يعنی کارکرد توليد و کارکرد انباشت .در
جوامع بدوی ھمه مردان و زنان تندرست
عمدتا به توليد مواد غذايی مشغول اند.
در چنين شرايطی فقط مدت زمان
ناچيزی را برای ساختن و انبار کردن
وسايل کار يا آموختن فنون پيچيده ھمانند
فلزکاری و يا جھت مشاھده شيوه دار
پديده ھای طبيعی و… صرف مي کنند.
توليد افزونه اجتماعی توليد وقت فراغت
کافی برای بخشی از بشريت فراھم می
سازد تا بتواند خود را وقف ھمه فعاليت
ھايی کند که رشد بارآوری کار را تسھيل
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می کند .فعاليت ھای زمان فراغت،
زمينه بنيادی تمدن ،تکامل نخستين علوم
مانند ستاره شناسی ،ھندسه ،آب نگاری،
معدن شناسی و خط نگاری را فراھم
آورد .بايد افزود که جدايی کار فکری و
کار يدی که از فعاليت ھای دوران
فراغت حاصل شده با تقسيم جامعه به
طبقات ھمگام است .بنابراين تا ھنگامی
که جامعه فقيرتر از آن است که به ھمه
اعضای خود اجازه دھد خود را وقف کار
فکری کنند ،تقسيم جامعه به طبقات
نشانگر پيشرفت تاريخی است اما برای
اين پيشرفت بشريت بھای گزافی را
پرداخت کرده است .تا دوره سرمايه
داری نوين تنھا طبقات دارا بودند که از
امتيازات رشد بارآوری اجتماعی کار
بھره می بردند .به رغم ھمه پيشرفت
ھای فنی و دانش در طول  ٤ھزار سالی
که از آغاز تمدن باستان تا قرن ١٦
گذشت ،اوضاع يک دھقان ھندی ،چينی
يا حتی يونانی به گونه ای محسوس تغيير
نکرد .سوالی که در اين جا طرح می
گردد اين است که چرا  ١٥٠٠٠سال
افزونه توليد اجتماعی الزم بود تا بشريت
بتواند به آن درجه از رشد توليد دست
يابد که امروز مشاھده می شود؟
جواب در اين واقعيت نھفته است که
مادامی که طبقات دارا افزونه توليد
اجتماعی را به شکل طبيعی آن يعنی به
شکل ارزش مصرفی تصاحب می کنند،
مصرف شخصی آنھا که مصرفی غير
توليدی است و رشد توليد را که خواھان
افزايش آنند ،محدود می کند .به سخن
ديگر تا ھنگامی که مازاد توليد شده
توسط جامعه انسانی يعنی افزونه توليد
اجتماعی برای آزاد کردن تمامی بشريت
از کارھای طاقت فرسا ،مکانيکی و
تکراری به کار گرفته نشود ،ھر انقالب
اجتماعی ای که در جستجوی از نو به
دست آوردن برابری باشد ،از آغاز
محکوم به شکست است و تنھا می تواند
 ٢راه حل برای نابرابری ھای اجتماعی
ايجاد کند :اول ،افزونه توليد اجتماعی را
عمدا از ميان بردارد و به فقر اوليه
بازگردد .در اين صورت پيدايش دوباره
پيشرفت فن و اقتصاد ھمان نابرابری
ھای اجتماعی را که می خواست از ميان
بردارد ،دامن خواھد زد .دوم ،می تواند
از طبقه دارای قديمی به نفع طبقه جديدی
از دارندگان سلب مالکيت کند و اين دو

ميليتانت
حالت را می توان در طغيان بردگان
رومی به رھبری اسپارتاکوس و نيز در
ميان تخستين فرقه مسيحی و طغيان ھای
پياپی دھقانان در درون امپراطوری چين
و ديگر نمونه ھا به روشنی ديد .به
عبارت ديگر کاھنان و پادشاھان خاور
باستان ،برده داران روم و يونان باستان،
اشراف و بازرگانان قسطنطنيه ،چينی،
ھندی ،ژاپنی و عرب و اشرافيون فئودال
سده ھای ميانين تا زمانی که به اندازه ای
بسنده مواد غذايی و پوشاک تجملی و آثار
ھنری در دژھا و کاخ ھای خود انباشته
بودند ،تمايلی به گسترش توليد نداشتند.
مصرف شخصی و گردآوری اشيای
تجملی حد معين مطلقی دارد .نمونه ای
از اين امر را می توان در نمونه فئودالی
جزاير ھاوايی ديد .در آنجا افزونه توليد
اجتماعی منحصرا در شکل محصوالت
غذايی ظاھر می شد .از اين رو،
شخصيت اجتماعی افراد بستگی به وزن
آنھا داشت .تنھا ھنگامی که افزونه توليد
اجتماعی شکل پول يعنی شکل ارزش
افزونه را به خود می گيرد و ھنگامی که
اين افزونه توليد ديگر تنھا برای به دست
آوردن اشيای مصرفی به کار گمارده
نمی شود بلکه برای به دست آوردن
وسايل توليدی ھم می تواند به کار رود،
تنھا در اين زمان است که طبقه حاکم
جديد يعنی بورژوازی در رشد نامحدود
توليد ذينفع می گردد .به اين ترتيب
شرايط اجتماعی الزم جھت کاربرد ھمه
اکتشافات علمی در زمينه توليد يعنی
شرايط الزم برای پيدايش سرمايه داری
صنعتی نوين فراھم می گردد .در آخر
اين جلسه می پردازيم به نخستين شکل
نھاد يافته نابرابری اجتماعی در اين
دوره ،يعنی ستم کشيدگی زن.
قابل ذکر است که بين جامعه کمونيستی
اوليه ،گروه ھا و کالن ھا با اولين اشکال
جامعه استوار بر تسلط يک طبقه بر طبقه
ديگر مثال جامعه برده داری ،يک دوران
انتقالی وجود داشته است .اين دورانی بود
که ھنوز يک طبقه حاکم دارا کامال
ظھور نکرده بود .ليکن نابرابری ھای
اجتماعی به نقد استوار شده بودند .ما به
وجود اين جوامع صرفا از طريق شرح و
اوصاف متعدد گذشته که عمدتا در
اساطير ،افسانه ھا و يا به اصطالح اديان
بدوی آمده اند پی نبرده ايم .بلکه اطالع
ما از اين جوامع به خاطر وجود جوامعی

شماره بيست و يک
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است که بر اساس روابط قبيله ای که
امروزه ھنوز در پاره ای از نواحی
آفريقای سياه مشاھده می شوند ،استوار
است .علی رغم اينکه اين جوامع به
خاطر رابطه متقابلشان با جوامع طبقاتی
امروزی بسيار تغيير شکل دادند و در
تمام کشورھايی که اين جوامع اوليه ھنوز
در آنھا باقی مانده اند ،صورت بندی
طبقاتی غالب است .نخستين شکل نھاد
يافته نابرابری طبقاتی و ستم اجتماعی
ستمی است که از جانب مرد به زن وارد
می شد تا اين که به مرحله کنونی از
انکشاف خويش تداوم يافته است .ستم
کشيدگی زن ھميشه وجود نداشته است.
اين ستم کشيدگی به ھيچ وجه از روی
تقدير زيست شناسانه که به زيان جنس
مونث می باشد ،ناشی نمی شود .برعکس
شواھدی بسيار از ماقبل تاريخ مبين آن
است که ويژگی بارز جوامع کالن ھای
کمونيستی اوليه به مدت طوالنی تساوی
بين زن و مرد بوده است .شواھد کافی
برای تعميم اين پديده به کل جوامع بدوی
موجود نيست .اما دست کم واضح است
که در يک سلسله از جوامع زنان حتی از
نظر اجتماعی نقشی برتر را ايفا می
کردند .اعتقاد به رب النوع زن برکت ،به
مثابه فرمانروای بھشت که در طلوع
کشت و زرع توسط زن آفريده شد و ھمه
گير گرديد ،بعدھا خدايان مرد متعدد و
سپس يک خدای مرد واحد جای اين الھه
ھا را گرفتند .اينھا خود به کفايت بيان می
کنند که اين جايگزينی صرفا پديده ای
اتفاقی نبوده است .انقالب در بھشت
بازتاب انقالب در زمين بود .دگرگونی
در عقايد مذھبی خود نتيجه دگرگونی در
شرايط اجتماعی و دگرگونی روابط
متقابل بين زن و مرد بود .در نظر اول
ممکن است اين نکته واقعيتی متضاد
جلوه کند که نقش مسلط اقتصادی زن
ھمان طوری که از نقش مھم او در کار
بر روی زمين در دوران انقالب نوسنگی
پيدا است به تدريج بازگشای دوران انقياد
اجتماعی اش گرديد .با پيشرفت
کشاورزی اوليه زن منبع دوگانه ثروت
قبيله شد .ھم به مثابه توليد کننده اصلی
غذا و ھم به مثابه زاينده انسان .چرا که
صرفا بر پايه تدارکات کم و بيش تضمين
شده غذا است که رشد جمعيت نه يک
خطر بلکه يک مزيت بالقوه اجتماعی
محسوب می شود .از اين رو زن شی
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مناسبی برای تملک اقتصادی می شد .در
حالی که زن در دوره شکار و گردآوری
ميوه ،نمی توانست چنين باشد .به ھر رو
جھت تحقق اين انقياد الزم بود که سلسله
ای مبارزات و تحوالت اجتماعی انجام
می گرفت .زنان بايد خلع سالح می شدند
يا به عبارتی ديگر حمل اسلحه بايد در
انحصار مردان قرار می گرفت.
افسانه ھای فراوان درباره آمازون ھا،
زنان جنگجوی اسطوره ای که در ھمه
قاره ھا ھنوز ھم ديده می شوند ،نشان می
دھند که ھميشه ھم ،چنين نبوده است .به
منظور تضمين تسلط روابط پدرساالرانه
الزم بود که موقعيت اجتماعی زن در
رابطه با قواعدی نظير ازدواج و
اجتماعی شدن فرزندان ،دگرگونی ھای
شديدی پديد آيد .انکشاف و سپس تحکيم
مالکيت خصوصی شاھد آن است که
چگونه خانواده ھای پدرساالری به تدريج
شکل نھايی به خود می گيرد .خانواده
شکل خود را علی رغم تحوالت پياپی در
بخش بزرگی از تاريخ جامعه ھای
طبقاتی حفظ کرده است .خانواده خود
نھاد غير قابل تعقيبی شده که تحکيم
مالکيت خصوصی را از طريق وراثت و
نيز ستم اجتماعی در تمامی اشکال
گوناگونش از جمله شيوه ھای فکری ای
که صرفا چيزی جز اطاعت کورکورانه
دستورات به اصطالح مافوق نيست را
تضمين می کند .خانوداه آزمايشگاه
فرھنگی برای موارد بی شمار تبعيض
عليه زنان در کليه جنبه ھای حيات
توجيھات
گردد.
می
اجتماعی
ايدئولوژيکی ھمراه با تعصبات رياکارانه
ای که اين نوع تبعيض را حمايت و حفظ
می کنند ،ھمواره بخشی جدا ناپذير از
ايدئولوژی حاکم تمام طبقات دارا که در
پی يکديگر در تاريخ ظھور کرده اند،
بوده است .از اين رو حداقل در عمل اين
تعصبات در آگاھی طبقات استثمار شونده
ھم نفوذ کرده است .از جمله در اذھان
پرولتاريای جديد تحت نظام سرمايه داری
و يا حتی در دوران بعد از سرنگونی اين
نظام.
ادامه دارد

