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پيشگفتار
ايستادگی و مبارزه کارگران ،محرومان و بیچيزان ،بنمايهی پنداشتھای به دقت طراحی شدهی
»اربابان جھان« را زيرورو ساخته است؛ برخی از نظريه پردازان نظم موجود ،بحران کنونی
سرمايهداری جھانی را ناشی از »کودنی ،دودلی ،بزدلی و تنبلی« بانکداران و سفتهبازان قلمداد می-
کنند! ولی ھمين نظريه پردازان تا ديروز سوداگران »سرمايه« را به خاطر »تيزبينی ،زيرکی،
شيردلی و خستگیناپذيری« شايستهی پاداشھای کالن و ثروتھای افسانهای میدانستند! شگفتا که
چراغ سالوسان کارگزار »توليد برای سود« ھمچنان روشن است :چرا که ھزينهی ناکارآمدی ھمان
شواليهھای »سرمايه« بازھم بايست از دسترنج کارگران و زحمتکشان چھار گوشه جھان پرداخت
شود؛ و پاداشھای ميليونی بازھم نصيب ھمان بورسبازان و سرمايهداران »کودن و تنبل« گردد.
بحران جھانی سرمايهداری وجوه گوناگونی از فرھنگ ھيپوکراتيک ايدئولوگھای »سرمايه« را
سازی
آشکار ساخته است؛ سی سال پيش مارگارت تاچر – مادرخواندهی نئوليبراليسم – برای فرھنگ
ِ
»فردگرايی بورژوايی« و توجيه خصوصیسازی ،فوايد بازار آزاد و قطع و کاھش يارانهھای دولتی و
خدمات رفاھی ،آموزشی ،بھداشتی و درمانی ،میگفت" :چيزی به نام جامعه وجود ندارد ،ما ھمگی
مجموعهای از افراد ھستيم« .اما اينک ديويد کامرون پسرخواندهی او  -برای اجرای بیرحمانهتر
ھمان سياستھا  -از ايجاد »جامعهی کالن« سخن میگويد!

در منجالب بحرانی که سرمايه داری مبتنی بر بازار آزاد و ليبرال دموکراسی غربی خود را در آن
يافته است ،ديگر غوغاساالری دربارهی جامعهی »چندفرھنگی« کارساز نيست؛ اکنون ملیگرايی و

نژادپرستی عريان قرار است که جايگزين پروژهی ادغام »فرھنگی« و زوال » ِگتوھای دايمی«
کارگران ،زحمتکشان ،پناھندگان و مھاجران گردد .ليبراليسم ،ديروز به سھم عظيم کارگران مھاجر در
سودآفرينی اقتصاد سرمايهداری و زيبايی رنگينکمان فرھنگھای گوناگون در غرب مفتخر بود .ولی
امروزه رھبران آلمان ،فرانسه و بريتانيا از »درون گرايی«؛ عدم تطبيق فرھنگی و »تنبلی« مھاجران
در يادگيری زبان و رسوم غرب سخن می گويند! اما کارگران و زحمتکشان آگاه در اروپا و آمريکا -
که بخش قابلتوجھی از آن ھا را مھاجران و پناھندگان تشکيل میدھند  -وضعيت نابسامان جھان را
ناشی از سقوط ارزش فرھنگی و ورشکستگی اقتصاد بازار میدانند.
در اين ميان ،خاموشی برخی مبلغان »فرھنگی« پسامدرنيسم نيز تامل برانگيز است؛ ديروز به بھانهی
»نسبيّت فرھنگی« با فضل فروشی در باب توجيه نقض حقوق اجتماعی کارگران ،زنان ،کودکان و
شھروندان کشورھای واپسمانده قلم فرسايی می کردند ولی اکنون در برابر »افالس« فرھنگی،
اقتصادی ،اجتماعی ،حقوقی و سياسی کشورھای »پيش رفته« سکوت اختيار کرده اند ،انگار اين
کشورھا اکنون در »حاشيه« قرار دارند و نه بر »متن« مبارزه روزافزون طبقاتی! واقعيت اين است
»نظريهپردازی«ھای آلوده با نژادپرستی و اروپامحوری اين نظريهپردازان در برابر خيزش سياسی
»فرھنگی« مردم تونس ،مصر و ديگر کشورھا رنگ باخته است؛ اوج گيری واپسين مبارزهھا و
اعتراضھا در ايران -و اخيرا مردم ساکن کرانهھای مديترانه و جھان عرب -ھمهی اين نظريهھا را
پوچ و باطل کرده است .پس لرزهھای نبرد طبقاتی برای جناح »چپ« بسترسازان ايرانی پسامدرنيسم،
راھی به جز خوانش درست و پايه ای ادبيات انقالبی/سوسياليستی باقی نگذاشته است؛ بافرھنگترين
شان در ايران کالسھای مطالعاتی پيرامون »سرمايه« و »ايدئولوژی آلمانی« تشکيل داده اند! آيا برای
اينان دوره »پسا«پُست مدرنيسم آغاز شده؟ آيا مسيری به جز بازگشت جدی به متدولوژی پراکسيس
حسی ،انتقادی و انقالبی  -و البته درک پراکسيس  -کمونيسم مارکسی دارند؟ آيا تجربه ھمين چند سال
اخير ثابت نکرده است که راه تغيير جدی جامعه ،نبرد بين مکاتب »نخبه«گان دانشگاھی نيست ،بلکه
مبارزه طبقاتی جاری در خيابانھا ،کارخانه ھا و جامعه است :مبارزه واقعی انسان ھا برای رھايی از
قيد ھرگونه ستم ،تبعيض ،استثمار و جنايت طبقاتی ،نژادی ،جنسيتی ،مليتی ،اجتماعی ،و نيز مبارزه
عليه نسلکشی ،جنگافروزی و جلوگيری از نابودی محيط زيست! آری اين بازخوانی سنن سوسياليسم
انقالبی فقط در ايران صورت نگرفته و نخواھد گرفت؛ مفاھيم سوسياليستی آزادی و برابری ،مفاھيمی
ھستند فراملی ،فرانژادی ،فرامذھبی ،فراجنسيتی» .فرھنگِ« صبر و تحمل در ميان کارگران و مردم
استثمارشده و ستمديدهی شيکاگو ،لندن ،پاريس ،آتن ،تونس ،قاھره ،تھران ،داکا و ...در فرايند
مبارزات طبقاتی و اجتماعی درھم فرو میريزد ،و جای خود را به فرھنگ مبارزه می دھد .آيا
برايندھای جدال ھميشگی انسان با طبيعت ،سرانجام سرگذشت نبرد انسان محکوم با انسان حاکم ،و
حرکت چرخه ی کنش/انديشه ورزی و کسب آگاھی انتقادی دگرگون کننده ی بشری در فرايند تاريخ و
مبارزه طبقاتی جز اين را نشان داده است؟
برآمد بيداری »فرھنگی« و عصر روشنگری در اروپای غربی که تا پيش از آن در بيماری ،تباھی و
تاريکی قرون وسطا دست وپا می زد مديون شرق است .غربیھا حتا اسطوره ،تاريخ ،ھنر ،فرھنگ،
دانش گم و فراموش شده به زبان اصلی بخشی از قلمرو خود  -يونان باستان  -را در البالی
فلسفه و
ِ
ترجمه ی کتاب ھای عربی يافتند .کتاب ھايی که در شھرھای بخارا ،بلخ ،نيشابور ،بغداد ،دمشق ،و

سپس اسکندريه ،قاھره ،و شمال آفريقا و ان ُدلس به نگارش درآمده بودند! بدين سان ،غرب با انبوه
جھانی انباشته شده در زبان عربی شرق آشنا شد.
فرھنگ و تمدن درخشان انسانی/
ِ
انسان غربی با ياری اين گنجينه ی شعور و آگاھی تاريخی ،تجربی و علمی از دوران تاريک قرون
وسطا به عصر روشنگری گام گذاشت؛ مناسبات و تفکرات پوسيده ی حاکم مذھبی/دولتی اروپا را به
چالش کشيد ،جامعه ی نوين بورژوازی را بيرحمانه از درون جامعه ی زوال يافته ی فئودالی بيرون
سودآيينی جھانی خود را جايگزين آن نمود،
آورد ،آنچه را که مقدس می پنداشت از تقدس عاری کرد و
ِ
تضاد کار با سرمايه را طبيعی جلوه داد و جامعه را به دو اردوگاه بزرگ متخاصم مبدل کرد .طبقه ای
به وجود آمد که سوژه تغيير و تحول تاريخی بود :پرولتاريا!
پرولتاريا نبرد را از اروپا به پھنه ی گيتی کشاند؛ البته تجربه نداشت ،گيج بود ،گول خورد ،خيانت
ديد ،دلسرد شد ،عقب نشست ،تامل کرد ،نفس گرفت ،سامان يافت ،باز رزميد ،بازھم شکست ھم خورد
ولی ھرگز تسليم نشد! بدين سان ،سنگرگاه ميدان التحرير قاھره جوالنگاه مبارزه ھمان انسانھای
فرھنگ سازی شد تا گوشه ای از ظرفيتھای نھفته ی تاريخی خود را به نمايش جھانيان بگذارند .آری
جلوی گردباد گسترش يابنده ی فرھنگ معترض ،بالنده و انقالبی مردم جھان را نمی توان گرفت؛
امروزه اين کارگران و زحمتکشان بريتانيايی ھستند که از مبارزان تونس ،مصر و ...می آموزند :آن
که نانات را گرفته ،آزادیات را ھم گرفته است؛ ميدان ترافالگار اسکوئر لندن آيينه تمام نمای
شکوفايی جھانی/انسانی ميدان التحرير قاھره شده و باشد که فردا ،تسخير ميادين ديگر شھرھای جھان،
آيينه ای دربرابر آيينه ای ديگر بگذارد! و چنين است که در فرايند پرفرازوفرود مبارزه ی
تاريخی/طبقاتی ،مبارزه برای بقای انسان و طبيعت با وزش نسيم فرھنگ و تمدن جھانی گره می
خورد و درھم می آميزد.

افشاگریھای »ويکی ليکس« نيز گوشه ای از چھرهی کدر ليبرال دمکراسی را "شفافتر" ساخته
است؛ ويکی ليکس جنايت ھای جنگی آمريکا و بريتانيا درعراق و افغانستان؛ شکنجهی زندانيان
سياسی ،تجاوز به دختران ،ھمسران و مادران دربرابر ديدگان بستگان ،تيراندازی و بمباران مردم بی-
گناه از ھليکوپتر و ھواپيما ،اسيدپاشی ،و البته روابط و قراردادھای چند ميليارد دالری کشور ليبی با

کمپانی ھای بزرگ نفتی و ...را با سند و مدرک افشا کرد .با اسناد منتشر شده توسط ويکی ليکس
پوچی ادعای جدايی قوهی قضاييه از قوهی مجريهی دو کشور انگلستان و سوئد  -که مھد و مظھر
دمکراسی پارلمانی ھستند – آشکار شد .در پی افشای اسناد ،حقوق دمکراتيک جوليان آسانژ بنيان
گذار ويکی ليکس در زمينه آزادی بيان ،آزادی مطبوعات ،آزادی سفر و »حفظ حريم خصوصی«
پايمال شد .دولتھای آمريکا ،انگلستان و سوئد عليه جوليان آسانژ به پرونده سازی ،افترا و دروغ
متوسل شدند .عده ای از دولتمردان و سناتورھا در آمريکا حتا طرح ترور اور را مطرح کردند .شايد
نقش خو ِد اينترنت باشد:
بزرگترين افشاگری جوليان آسانژ ،بنيان گذار »ويکی ليکس« اشاره به
ِ
»اينترنت بزرگترين دستگاه جاسوسی است که جھان تاکنون ديده است ...اينترنت فناوری مناسب
آزادی بيان نيست ،آن فناوری نيست که در خدمت حقوق بشر باشد ،بلکه نوعی از فناوری است که می
تواند مورد استفاده کسانی قرار بگيرد که دستگاهھای جاسوسی رژيمھای توتاليتر را به راه می-
اندازند«.
مبلغان کمحافظهی ايرانی دفاع از »حقوق بشر« البته نمی توانند که ژرفای رسوايی دولت ھای بزرگ
را ببينند .قوانين مربوط به »جنايات جنگی« و رعايت »حقوق بشر« را دولتھای آمريکا ،فرانسه،
انگلستان ،آلمان و اسرائيل در مجازات »جانيان جنگی خودی« ،يکجانبه و خودسرانه زيرپا می-
گذارند و تغيير میدھند؛ و صدايی از مبلغان »حقوق بشر« در نمیآيد؛ کسانی که برای قذافی
»مجنون« در وسط پارکھای پايتختھای خود خيمه میزدند ،ولخرجیھا و کمکھای مالی او – از
جمله کمک کالن به مدرسه عالی اقتصاد لندن برای تربيت اقتصاددانان بورژوازی در آينده – را با
چاپلوسی تمنا میکردند ،و »تروريست« ليبيايی محکوم شده را در اِزای کسب منافع شرکت نفتی بی
پی آزاد کردند ،به ناگھان زبان انتقاد گشودند و ديکتاتور نيمه ديوانهی ليبی را به محاکمه به خاطر
»جنايات عليه بشريت« تھديد کردند! چرا؟ زيرا جنبش مردم ليبی و »بی بصيرتی« قذافی ،امنيت منافع
درازمدت و سودھای ناشی از قراردادھای کالن نفتی را به مخاطره انداخته است .رھبران آمريکا و
اروپا که ھر روزه مفاد اکثر بندھای بيانيه جھانی حقوق بشر -حق کار؛ برابری دستمزدھا برای کار
برابر؛ آموزشھای رايگان اساسی ،حرفهای ،فنی و ممنوع بودن شکنجه و اعدام مخالفان؛ حفظ حريم
خصوصی مخالفان داخلی و خارجی و  - ...نقض می کنند و زيرپا می گذارند ،اين گونه در عرض
چندساعت چھره عوض می کنند .ديروز به ناوگان خود دستور تيراندازی به قايقھای پناھندگان و
مھاجران آفريقايی و آسيايی میدادند که از دست جنايتھا و سرکوبھای »ھمپيمانانان« آن ھا در
دريای مديترانه سرگردان شده بودند و امروز در لباس منجی ھمان مردم ظاھر شدهاند! اما ،ھم زمان،
ھمه ی مرزھای خود در آب ھای دريای مديترانه را به روی پناھجويان سرگردان تونس ،ليبی و شمال
آفريقا بسته اند!
ممنوع« شورای امنيت سازمان ملل پايين
ھنوز دستھای رأیدھندگان به قطعنامهی »منطقهی پرواز
ِ
نيامده بود که جھانخواران به »موشکاندازی و بمباران!« روی آوردند و البته به بھانهی حمايت از
»انقالب« مردم! جالب اينجاست که ميان جھانخواران توافق راھکاری و راھبردی وجود نداشت و
ندارد؛ بدينسان چند ھفته صبر کردند و حال که قوای نظامی خود را به جای »ديپلماسی« به کار
گرفتهاند ،اختالفات آمريکا و اروپا برای ھدايت عمليات – و البته تقسيم غنايم جنگی و منابع نفتی-
ژرف تر شده؛ از يک سو ،میگويند برای »رژيم چنج« آمدهايم و از سوی ديگر میگويند که خواھان
سرنگونی قذافی به دست شورشيان نيستيم .از سوی ديگر ھمين منافع ايجاب می کند که ساختار قدرت

و روابط اجتماعی حاکم در ليبی از ھم فرو نپاشد و مھم تر از ھمه صدور نفت متوف نشود .آنچه که
مشخص است اين است که ھدف قطعنامه شورای امنيت و حمله نظامی دولت ھای آمريکا ،انگلستان و
فرانسه به ارتش قذافی حفظ جان شھروندان ليبيايی نيست بلکه ھدف تامين منافع اقتصادی و سياسی
ھمين قدرت ھا در ليبی است.
البته مدتھاست که سازمان ملل متحد اعتبار خود را نزد اغلب مردم جھان از دست داده است؛ چرا که
برای مثال ،خلفای سرمايهداری عربستان برای جلوگيری از گسترش اعتراضھا به دربار خالفت آل-
سعود اعالم میکنند که »انگشتان دست کسانی که قصد دخالت در امور داخلی عربستان داشته باشند را
قطع خواھند کرد« ،ولی ارتش خود را به عنوان ژاندارم جديد خاورميانه و زير چتر لطف »جھان-
خواران« و برای حمايت از مستبدان حاکم فاسدتر از خودشان – و البته دفاع »قانونی« از پايگاه
نظامی آمريکا  -به بحرين میفرستند و مردم را می کشند ،زخمی ھا را در بيمارستان به گلوله می
بندند ،و خو ِد بيمارستان را به وسيله ی بولدوزر با خاک يکسان می کنند! چرا در اين مورد ،برای
دفاع از حفظ جان شھروندان غيرنظامی ،نشست اضطراری شورای امنيت سازمان ملل برگذار نشد؟
شورای امنيت ،اين نھاد مشروعيتسازی منافع جھان سرمايهداری که در رابطه با يورشھای مداوم
نظامی اسرائيل – و استفاده از سالحھای شيميايی و فسفری  -عليه مردم بیدفاع فلسطين خاموش
مانده ،در برابر جنايات بیشمار و نقض آشکار »حقوق بشر« توسط دولت ھای فاسد در عربستان
سعودی ،يمن ،بحرين و  ...نابينا شده ،و ساليان دراز به روابط سياسی ،نظامی ،اقتصادی  -و حتا
خصوصی  -رھبران آمريکا ،فرانسه ،بريتانيا ،روسيه ،چين و ...با ديکتاتورھای تونس ،مصر،
عربستان ،امارات  -و البته ليبی و ايران  -توجه نداشته اکنون در يک چشم بھم زدن به ناجی مردم
منطقه و جھان عرب مبدل شده است!!! رياکاری سران دولتھای سرمايهداری حد و حصری ندارد؛
جھانخواران متکی بر نظام ورشکسته پارلمانی که در کردار ،ارتش خودکامگان تونس ،مصر ،ليبی،
يمن ،بحرين ،عربستان و ...را تا دندان مسلح ساختهاند اکنون در گفتار از »مبارزات« مردم
استثمارشدهی شمال آفريقا و خاورميانه برای »دمکراسی پارلمانی« حمايت میکنند!
در اين ميان ،موضع رژيم حاکم بر ايران نسبت به مبارزات مردم خاورميانه و شمال آفريقا از ھمه
چندش آورتر است؛ رژيمی که بيش از سی سال است که موج خفقان ،ترور ،سرکوب ،آدم ربايی،
تجاوز و اعدام در ايران به راه انداخته و يورش ھمهجانبه به حقوق دمکراتيک و معيشت کارگران،
زحمتکشان و ستمديگان را سازمان داده مدعی پشتيبانی از »مبارزات« ضدديکتاتوری و حمايت از
رفاه اقتصادی مردم بحرين ،ليبی ،مصر ،تونس ،يمن و ...است! نکته ی جالب توجه در تحوالت
اخير» ،متحول«شدن خود مبلغان و سالوس بازان »جمھوری اسالمی ايران« است؛ اينان سی و دوسال
پيش ،رالف شانمن –عضو ھيأت اجرائيه کميته آمريکائی حقوق بشر و رئيس دادگاه رسيدگی به جرائم
آمريکا در ويتنام ،کامبوج و الئوس  -را به جرم جاسوسی برای »سيا« و »صھيونيسم« از ايران
اخراج کردند )روزنامه اطالعات  ٢۴اسفند  (١٣۵٧ولی از وی  -در تاريخ دوم فروردين  -١٣٩٠به
عنوان فعال حقوق بشر ،دوست مردم منطقه و »منتقد سرمايه داری جھانی« ،برای افشای جنايت ھای
ارتش عربستان ،بحرين ،مصر ،اسرائيل و امپرياليسم به سرگردگی آمريکا در برنامهی تلويزيونی
دولتی کانال انگليسی زبان پرس تی وی ،استقبال کردند! رالف شانمن حدود سی و دو سال پيش )دوم
اسفند  (۵٧توطئه ی سران نظام تازه به قدرت رسيدهی اسالمی جھت سرکوب خونين »چند ده
ھزارنفری« نيروھای کمونيست و مترقی را افشا کرده بود .او گفتگوھای خود – پيش و پس از قيام

بھمن ماه  -با سرھنگ توکلی رئيس ستاد عملياتی ارتش خمينی/بازرگان را ضبط کرده بود و متن آن
را  -در ھمان روزھای نخستين يورش خونين رژيم اسالمی به کردستان  -دراختيار حکومت جديد و
رسانهھا گذاشت .شانمن در مصاحبه مطبوعاتی چنين گفت» :میخواھم به مردم قھرمان ايران درباره
توطئهھا و خطراتی که برای مبارزه سترگ انقالبیشان چيده میشود اعالم خطر کنم ...صادقانه
اميدوارم که رزمندگان و سربازان شجاع مردمی ھمه }ساختارھای نظام حاکم{ که ظرف  ٢۵سال
مردم را کشتار میکردند و اکنون نيز به خاطر امپرياليسم جنايت ھای بعدی را طرحريزی میکنند ،از
ميان بردارند ...صميمانه آرزو میکنم برای آزادی کامل ،دمکراسی ،حق بيان و حق مشارکت کامل...
کليه اين حقوق تامين شود ...من در سال  ١٩۶۵در جاکارتا بودم ،شاھد کودتائی بودم که آمريکائیھا
تدارک ديدند و نتايج خونين آن را مشاھده کردم ،و نيز ،من در سال  ١٩۶٧در بوليوی بودم و و با چه
گوارا ھمکاری داشتم و نقش ارتش بوليوی و حاميان آمريکائی آن را ديدم ،ھمه از درسھای شيلی
آگاھی داريم .بگذار مردم تضمين کنند امپرياليسم شانس ديگری در ايران ندارد«.
سرھنگ توکلی "با ساده لوحی!" در پيش از قيام ) ١۵بھمن  (۵٧به وی گفته بود :ما میرويم که با
کمونيست ھا رودرو شويم ...ما کمونيسم را سرکوب خواھيم کرد و از منافع شما! }آمريکائی ھا{ دفاع
خواھيم کرد« .سرھنگ توکلی در گفتگوئی که پس از قيام ) ٢۵بھمن( با شانمن داشت گفته بود» :ھم
اکنون ناآرامیھا زياد است ولی ما شب و روز کار میکنيم تا کنترل برقرار کنيم .ھماکنون کنترل
مسلمانھا از سايرين }کمونيستھا و نيروھای مترقی{ دشوار}!{ است و نمیتوانيم تيراندازی کنيم«.
مطبوعاتی شانمن ،جناب سرھنگ نصرﷲ توکلی استعفا کرد ولی »محافل نزديک
البته پس از مصاحبه
ِ
ب« برگزيده آيتﷲ خمينی گفتند» :مدارک« شانمن اعتبار ندارد و بيشتر به يک توطئه
به شورای انقال ِ
مینمايد و بيست و يک روز بعد رالف شانمن را به خاطر اين که میخواست »با تفرقهاندازی که
تخصص اوست انقالب ايران را نابود کند« ،و برای »گروھی از رھبران کنونی ايرانی« پرونده
سازی نمايد ،به اتھام جاسوس »سيا« و »صھيونيسم« ،اخراج کردند.

در آخرين روزھای امسال ،فاجعه طبيعی زلزله و سونامی و فاجعهی دست ساز انسانی ژاپن نيز
خبرساز شد .ژاپن به مثابه يکی از پيش رفتهترين کشورھای جھان سرمايهداری که در برابر شديدترين
زلزلهھا بيشترين آمادگی را داشت ،در برابر امواج سھمگين سونامی ناشی از زلزله ناتوان ماند و
سپس با انفجارھای نيروگاه اتمی فوکوشيما به شدت آسيبپذير گشت .اما ابعاد اين فاجعه ی
طبيعی/انسانی بسيار فراتر از جزيره ژاپن است؛ ھم اکنون غبارھای خطرناک ھستهای ناشی از اين
انفجارھا به سواحل غربی آمريکا رسيده است .بیشک ،صدمهھای انسانی ،حيوانی ،گياھی و خسارت-
ھای زيستمحيطی ناشی از تشعشعھا و غبارھای اتمی اين فاجعه ی بزرگ زيادتر و ماندگارتر از
خود زلزله و سونامی است .در جھان امروز نزديک به  ۴۵٠نيروگاه ھستهای و ھزاران کالھک اتمی
ظرفيت نابودی چندبارهی کره خاکی ،طبيعت و کل حيات را دارند .نظام مبتنی بر »توليد برای سود«
نه میتواند و نه میخواھد نيروگاهھا و سالحھای ھستهای را کنار بگذارد؛ بدون ترديد اينک ،بيش از
ھر زمان ديگری ،مبارزه برای جھانی فارغ از انرژی و سالح ھستهای از جمله مھمترين تکاليف و
وظايف جنبش سوسياليستی و طبقهی کارگر به شمار میآيد.
***
رزا لوکزامبورگ نوشت» :کسانی که به جای کسب قدرت سياسی و انقالب اجتماعی و در تقابل با آن
به نفع روش اصالحات قانونی موضع می گيرند ،درواقع راه آرام تر ،آھسته تر و بی دردسرتری
برای رسيدن به ھدف را انتخاب نکرده اند ،بلکه اساسا ھدف ديگری برگزيده اند و به جای گرفتن
موضعی به نفع جامعه ای نوين ،از تغييرات سطحی در جامعه ی کھن پشتيبانی می کنند«.
غبار خاکستری يأس سياسی بر ادبيات نظريه پردازان »سبز« و تمام کسانی که نسبت به »خشونت«
نظام سرمايهداری توھم داشتند ،و تنھا راه رھايی را در اقتصاد مبتنی بر رقابت »آزاد« میديدند،
پی برباد رفتن اميد کاذبی که »مستأجران اتاق فکر« آفريده بودند ،افسردگی عاطفی
نشسته است .در ِ
ت
مستولی شد؛ نيايشھای کاھنان معابد آيين »توليد برای سود« ،ديگر مورد پذيرش خدايان نبود؛ صف ِ
ت جبّار جايگزين گرديد؛ آری خدايان و »کارآفرينان
بخشاينده ناکارآمد شده بود ،پس به ناچار صف ِ
سرمايه« قربانی میخواھند .انبوه تودهھای کارگر و زحمتکش به قربانگاه استثمار دايمی و بيکاری،
فقر ،تجاوز ،فحشا ،بیخانمانی ،مھاجرت ،جنگ ،قحطی و رنج و درد ھميشگی روانه میشوند.
شوم سودآيينی ،حتا روی اليهھايی از طبقات ميانی و به نسبه مرفه جامعه نيز پرتو مرگبار
سوسوی ِ
خود را افکنده است.

اما اين پايان داستان »آفرينش« نيست؛ فرايند تاريخی پيدايش جامعهی طبقاتی از ھمان آغاز با
»زلزله«ھای قھرآميز ايستادگی و جانفشانی زيردستان و محرومان توأمان بوده است.
پی آمد زلزلهی واپسين بحران نظام سرمايهداری به شکل امواج کوبندهی »سونامی مديترانه« نمايان
شد :نخست يونان سپس در فرانسه و اسپانيا ،و آنگاه در تونس ،الجزاير ،اردن ،ليبی ،سوريه و مصر؛
پسلرزهھای اين زلزله حتا به فراسوی کرانهھای دريای مديترانه  -يعنی به عربستان ،سودان ،يمن،
آذربايجان ،عراق ،عمان ،بحرين ،ايران و پرتغال و حتا خاوردور ھم رسيده» .سامان نو« اين روند
را پيش بينی کرده بود.
شکوفهھای نھال آزادی و برابری؛ اينک ،در چھار گوشهی گيتی نمايان شده است؛ جنبشھای
اعتراضی عليه نظم موجود به راه افتاده اند و نطفهھای سامانيابی تشکلھای خودگردان اعتصابھای
کارگران وزحمتکشان در حال شکلگيری ھستند؛ آری جنبش انقالبی مردم معجزه میکند .درخشش
آفرينشھای سياسی ،اجتماعی ،ھنری و فرھنگی بيانگر اين اعجاز است ،و اين گونه است که تمدنھا
متولد میشوند؛ شکوفايی نوآوریھا ،ابتکارھا و استعدادھای انسانی مردم کارگر و زحمتکش چشم
جھانيان را خيره کرده؛ انسانھايی که ھزاران سال پيش با زور ،تحقير ،توھين و »نظم« ،اھرام
خدايان مرده خلق کردند ،امروزه با ميل ،رغبت ،افتخار ،سربلندی و »بی
باشکوه را برای دفن فرعون/
ِ
نظمی« کمر ھمت به دفن فراعنهی رو به احتضار »سرمايه« بستهاند! اين »بی نظمی« میتواند پيش-
درآمد نظمی نوين باشد.
اما مغزھای »اتاق فکر« اصالحطلبی از درک اين تحول برقآسا و ژرف انسانی عاجزند؛ »اصالح-
طلبان« تغيير بنيادين انديشه و کنش انسانھای محروم و تحقيرشده را در فرايند خودسازماندھی،
خودگردانی و در نتيجه ،خوددگرگونی »طبيعت انسان« درنمیيابند.
اصالح طلبان که در برابر خشونت و قھر عريان و پنھان حافظان مناسبات حاکم به لکنت زبان می-
افتند ،و خروش انقالبی کارگران و زحمتکشان را به »فست فوود!« تشبيه میکنند ،حال جرات يافته و
در پس پشت جنبش انقالبی »سونامی مديترانه« پنھان شده فراخوان تظاھرات برای »ھمبستگی« با
»انقالب« مردم جھان عرب را میدھند!
اينان مدت ھا پيش از آغاز سونامی مبارزات مردم در آفريقای شمالی و خاورميانه ھزاران صفحه در
نفی و زيان باربودن انقالب مطلب نوشته بودند و "اثبات" کرده بودند که دوران انقالب ھا سپری
شده و تنھا راه رسيدن به آزادی و دموکراسی اصالحات تدريجی است .استدالل کرده بودند که انقالب
قھرآميز و خشونت آفرين است و به ھمين دليل ھر جنبش انقالبی بنا به سرشت خود نه به دموکراسی و
آزادی ،بلکه به ناگزير به استبداد می انجامد.
شگفتا که اينان ھمچنان در برابر خشونت وحشيانهی مزدوران مجھز به »سالحھای سنگين« سپاھيان
مصر ،تونس ،يمن ،بحرين ،ليبی ،سوريه و ايران زيرلب به موعظهھای »مدنی« درباب پرھيز از
خشونت مشغولاند! به قول تروتسکی» :اگر يک دھاتی يا دکاندار جاھل ،که نه از منشا و نه از مفھوم
مبارزه ای که بين پرولتاريا و بورژوازی در جريان است چيزی نمی فھمد ،خود را بين آتش دوطرف
پيدا کند ،نسبت به ھر دو اردوگا ِه متخاصم تنفر يکسان نشان خواھد داد .اما ،اين اخالقيون دمکرات از

چه صيغه ای ھستند؟ اينھا نظريه پردازان اقشار ميانه ای ھستند که بين آتش دوطرف گير کرده اند و
يا می ترسند گير کنند .مشخصات عمده ی اين چنين پيغمبرانی بيگانگی از جنبش ھای بزرگ تاريخ،
طرزتفکری محافظه کارانه و منجمد ،کوته نظری خودپسندانه و ابتدايی ترين نوع بزدلی سياسی است.
اين اخالقيون بيش از ھر چيز آرزو می کنند که تاريخ آنھا را با کتاب ھای کوچکشان ،مجله ھای
کوچکشان ،آبونه ھای شان ،عقل سليم و کتب مقدس اخالقی شان در صلح و آرامش بگذارد .ولی تاريخ
آنھا را راحت نمی گذارد .گاھی از چپ و گاھی از راست به پھلويشان لگد می زند ...ھرکه در اين
مطلب شک دارد می تواند ورم کردگی ھای متقارن طرفين چپ و راست جمجمه ی اين اخالقيون را
لمس کند«.
بیشک ،کنش »خشن« زلزلهی انقالب تنھا »نظم« ،قھر و خشونت حاکمان را به چالش نمیگيرد ،بلکه
بنيادين خو ِد محکومان نيز ھست؛ انسانھای ازخودبيگانه »بی-
زمينهساز واکنش دورانساز و تحول
ِ
خاصيت ،زبون و درمانده«ی ديروز ،در سير تحوالت انقالبی ،با مداخلهی مستقيم در دگرگونی دنيای
پيرامون شان ،خود نيز متحول گرديده و به انسانھای »مبتکر ،شجاع و کارآمد« و نسبتا خودآگاه
امروزی مبدل میشوند؛ مبارزهی طبقاتی و خودسازماندھی و خودگردانی کارگران ،زحمتکشان و
ستمديدگان ،تمامی ويژگی ھای خفتهی انسان ھای محروم را به شکلی بنيادی و انقالبی بيدار ،شکوفا و
سپس دگرگون میسازد؛ آری در چنين شرايطی ،حس ھمبستگی ،يگانگی ،ايستادگی و جانفشانی انسان
ھا آن چنان متحول میشود که در چارچوب تنگ نظريه ھای اصالحطلبان ريز و درشت نمیگنجد؛
نی »سوسياليسم از
جوھر مفھوم انقالبیگری کارگران و زحمتکشان و يکی از وجوه تحوالت انسا ِ
پايين« مارکس ،درھمين نکته نھفته است.
ِ
***
واکنشھای اعتراضی به بحران نظام سرمايهداری قطعا ً گسترش خواھند يافت؛ ھرچند احتضار
سرمايهداری رھيافتھای موجود را به چالش کشيده اما نکتهی ديگری را نيز برجسته کرده است:
خودسازماندھی و خودگردانی؛ جوانهھای تشکلھای خودگران مردمی ،کميتهھای اعتصاب و نگھبانی
از محالت و تظاھرات به دست زحمتکشان تونس ،مصر و جھان عرب شکوفه داده اند؛ و موج
اعتصاب ھای کارگری ،کارمندی و ديگر اقشار جامعه – به مانند تجربهی انقالب  ١٣۵٧ايران  -به
راه افتاده است .اما اين ابتکارھای کارگری و مردمی نکتهی مھم ديگری را نيز نمايان ساخته است:
دموکراتيک نئوليبرال شده ،بنيادگرايی مذھبی يا ملی
دربرابر گزينهھای ناکارآمد ليبراليستی ،سوسيال
ِ
گرايی افراطی عوامفريب و بديلھای سياسی رنگارنگ ديگر برای حفظ نظام پيشين ،برنامه و گزينهی
گر سوسياليسم از پايين ،ناپيدا و يا کم سوست! بیترديد تجربهی واپسين مبارزات مردم
راھکار ھدايت ِ
رھبری راھبردی ،ھم جھانی و ھم تاريخی است؛ به
زحمتکش در پھنهی گيتی نشان داده که معضل
ِ
تاريخی رھبری پرولتارياست :نبود تشکلھای
عبارت دقيقتر ،معضل فعلی جامعه انسانی ،بحران
ِ
سياسی کارآزموده ،معتبر و مبتنی بر درک »سوسياليسم از پايين« ،متکی بر برنامه و استراتژی
انقالبی ،سامانيافته برای خودرھايی کارگران و زحمتکشان ،در عرصهی بينالمللی مشھود است.
آگاھی از داليل اين معضل بیترديد نيازمند نقد و بررسی گذشتهی جنبش سوسياليستی ايران و جھان
است .اما اين کافی نيست؛ جنبشھای طبقاتی و اجتماعی متوقف نمیشوند تا پژوھشھای سوسياليستی
به سرانجام برسند؛ بھترين آزمون برای بررسی علمی ھر رويداد و جدال تاريخی  -طبقاتی ،مشارکت
عملی ،نظری و سياسی در پراکسيس جاری کارگران ،زحمتکشان و ستمديدگان است .به عبارت ساده،

صحت و سقم پژوھشھای سوسياليستی بدون مداخله نظری و عملی در جنبشھای طبقاتی و اجتماعی
ايران و جھان شفافيت نخواھند يافت و نازا خواھند ماند.
انقالب  - ١٣۵٧و جنبشھای اخير مردم ايران و جھان  -برای چندمين بار ثابت کرد که در ميانهی
خيزشھا و شورشھای مردمی ،ھنگامی که فضای خالی رھبری نمايان میشود ،تدارک نظری و
ساماندھی تشکل ھدايتگر و ارگانيک سوسياليستی امکانپذير نيست؛ حداقلی از تدارک سياسی-برنامه
ای و بسترسازی سازمانی از پيش الزم است؛ بیترديد در تندپيچھای ناھموار مبارزهی طبقاتی،
نيروھای متخاصم ضدسوسياليستی با ترفندھای عوام فريبانهی خود رھبری جنبش را به دست خواھند
گرفت و شکاف ناشی از ھدايت ھدفمند مبارزه ی طبقاتی – اجتماعی عليه سرمايه را به نفع حفظ نظم
موجود پر خواھند کرد .بدينسان ،يکی از مھمترين وجوه پژوھشی نشريه »سامان نو« ،واکاوی و
کنکاش دربارهی مفھوم تاريخی و طبقاتی »بحران رھبری پرولتاريا« و تالش برای بسترسازی جنبش
سوسياليسم از پايين تعيين شده است.
بار ديگر بايد با خوشنودی به اطالع خوانندگان »سامان نو« برسانيم که تعداد ديگری از رفقای
سوسياليست به جمع ھمکاران اين فصلنامه افزوده شدهاند .بیشک ،حضور اين رفقا که بيشتر متعلق به
نسل جوان جنبش سوسياليستی ھستند کمک شايانی به اھداف و اصول نشريهی »سامان نو« و جنبش
سوسياليستی ايران خواھد کرد.

