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اکنون این یک ارزیابی به باور عمومی تبدیل شده است که جنبش   
کارگری در شرایط دشوار و در بی حقوقی کامل دارد مبارزه     
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باز هم همه  می دانند که در ایران جنبش کارگری در برابر این     
ه است و با تمام قوا تالش کرده از خود مقاومت وضعيت زانو نزد

اما حفره هولناکی در مبارزه کارگران وجود دارد که     . نشان دهد
این . این مبارزات را ناموثر و تا حدود زیادی بی نتيجه کرده است  

حفره هولناک همانا عدم پيوند مبارزات و مفصل بندی بخش های   
اهد مبارزات    هم اکنون ما ش . مختلف جنبش کارگری است

معلمان بدون پيوند با پرستاران یا بدون اتحاد با کارگران   
بدون فایق آمدن بر این حفره . بخش های صنعتی هستيم

جنبش کارگری نمی تواند جلوی پيشروی رژیم اسالمی و 
یکی از گام هایی  . سياست هار تعدیل اقتصادی را سد نماید

کند تشکيل که می تواند به سهم خود به این هدت خدمت   
 . جبهه واحد کارگری است 

من در این مقاله تالش می کنم ابتدا جبهه واحد کارگری را       
سپس سعی . تعریف کنم و وظایف و اهداف آن را بر شمارم

می کنم ملزومات و شرایطی که می تواند موفقيت آن را تضمين 
در ادامه به برخی روایت های که به نوعی بد    . کند طرح کنم
بهه واحد کارگری است اشاره کنم و در آخر به   فهمی از ج

امکانات شکل گيری آن در ایران می پردازم و ضرورت و مطلوب  
 . بودن آن را بيان کنم 

 
 تعریف، وظایف و اهداف جبهه واحد کارگری  

 
جبهه واحد کارگری یکی از نهادهای کارگری است که از دل      

بهه واحد ج.  تجربه و زندگی عينی جنبش کارگری باليده است 
کارگری در این یا آن شرایط در این یا آن کشور وظایف متعدد و 

نگاهی  . متنوعی اما هدف واحدی را پيگيری و دنبال کرده است
به بيالن آار و تجربه کارکردی جبهه واحد کارگری نشان   
می دهد که گاهی مبارزه برای خواست های پایه ای کارگران در    

ه دفاع مشترک طبقه در مقابل  دستور قرار داشته است و وظيف
گاهی جبهه واحد  . تعرض سرمایه داران مد نظر بوده است  

کارگری سازماندهی تعرض کارگران عليه سرمایه داران را در      
به عبارت دیگر جبهه واحد کارگری گاهی . برابر خود نهاده است

پيرامون مطالبات حداقل طبقه مبارزه کرده است گاهی حول 
جبهه واحد . ی و حداکثر رزميده استخواست های انتقائ

کارگری ظرفی است منعطف که می تواند در حوزه های متفاوت، 
در اشکال و درجات متنوع اتحاد و همکاری بين بخش های    

 .مختلف جنبش کارگری را در دستور کار خود قرار دهد 
جوهر و درون مایه جبهه واحد کارگری برخالف آن چيزی که در 

به دیگران "فراخوان  کمونيست ها"ب رسيد کمينترن به تصوی
برای همکاری در درون جنبش کارگری نيست بلکه قسمت دوم 
آن یعنی همکاری و اتحاد گرایشات مختلف جنبش کارگری 

در تزهای کمنيترن آمده . گوهر و مبنای آن را تشکيل می دهد
تاکتيک جبهه واحد صرفا ابتکاری است که به واسطه آن "بود 

ا به همه کارگران متعلق به احزاب و گروه های دیگر کمونيست ه
و همه کارگران غير حزبی پيشنهاد می کنند که به یکدیگر 
بپيوندند و به مبارزه مشترک برای دفاع از منافع آنی و ابتدایی 

هر عملی، حتی به . طبقه کارگر عليه بورژوازی دست بزنند
د به  خاطر کسب جزئی ترین خواست های روزمره، می توان

 ."آگاهی انقالبی و آموزش انقالبی منجر شود
به نظرم یکی از شرایط ثابت و پایدار " فراخواني  کمونيست ها"

برای تشکيل جبهه واحد کارگری نيست و ضرورتي ندارد 
. هميشه از طرف کمونيست ها فراخوان صادر و اعالم شود

گاهی اوقات بر اثر سرکوب نمی توان رد پای مشهودی از  
.  يست ها با نام و نشان در جنبش کارگری سراغ گرفتکمون

گاهی اوقات وجود فرقه گرایی بيمارگونه باعث آن می شود که 
کمونيست ها به گروه های کوچکی تبدیل شوند که تنها سر 

گاهی اوقات وزن سندیکاليست ها یا  .  یکدیگر را می تراشند

اتحادیه چی های زیر دست در درون جنبش کارگری چنان 
سنگين است که وزن گروهبندی های سياسی در برابر آن ها   

از این رو فاعل فراخوانی برای تشکيل جبهه   . سخت ناچيز است
واحد کارگری را در همه زمان ها و شرایط به کمونيست ها     

 .محدود کردن نفهميدن گوهر اين طرح است
اري ما بايد روح اين تجربه را به آار بنديم نه اين آه از آن الگوبرد

حتي اگر اين حرف و اين پيش شرط از طرف لنين طرح . آنيم
شده باشد، ما نبايد اين حرف لنين را يك حرف فراتاريخي و  

لنين تالش  . براي همه دوره ها و همه عصرها تلقي آنيم
مي آرد آه به يك مشكل در يك شرايط خاص پاسخ دهد نه اين  

 طبقاتي آه يك رهنمود عمومي براي همه لحظه هاي مبارزه
ما بايد روح و جوهر اين طرح را آه از دل تجربه و  . ارائه دهد

مبارزه آارگري باليده است با شرايط مشخص جنبش 
آاربست خالق . آارگري مان انطباق دهيم و آن را بومي آنيم 

اين طرح است آه مي تواند بيش از هر چيز به دغدغه و طرح 
 هاي آمينترن و حتي خود لنين وفادار بماند نه تكرار آيه ها و  نص

 . لنين
در این   . جبهه واحد کارگری اتحادی است از گرایشات کارگری

خود اتحاد گرایشات    . جا سر قفلی یا متولی خاصی وجود ندارد
در این اتحاد وجود . و به ميدان آمدن نيروی کارگری اصل است

رهبران فرهمند یا سرداران بی لشکر اصل نيست بلکه 
 وحدت همه بخش های طبقه و مبارزه مشترک   همکاری، اتحاد، 

آن ها عليه رژیم سياسی حاآم و طبقه سرمایه دار بنيان آن را      
                               ً           توجه به این وجه  از مساله مخصوصا  در       . تشکيل می دهد

شرایط کشور ما که با یک رژیم هار  مواجه ایم، کمونيست ها،   
و  در67 و 60چپ ها و کارگران پيشرو در دوره سرکوب سال های  

شده اند بسيار حائز اهميت است و ما را از برخورد فرماليستی 
از این رو تشکيل جبهه    . و قالبی در طرح مساله دور می سازد  

واحد کارگری بدون توجه دقيق به این مساله، بدون درک شرایط 
مشخص نيروها و گرایشات هم اکنون موجود در ميان جنبش 

. وار به نظر مي رسدکارگری امری اگر نه ناممکن اما سخت دش  
توجه به همكاري و اتحاد بخش ها و گرايشات مختلف آارگري 
ابدا نبايد به معناي اين فهميده شود آه آمونيست ها و چپ ها  

کمونيستها  . در پيوند با این مساله نقش و کارکرد خاصی ندارند   
بنا به تعریف، به یک اعتبار با این خصلت و ویژگی مشخص 

دفاع می کنند و جبهه واحد " کل طبقه"فع می شوند که از منا
کارگری به یک اعتبار و تنها به یک اعتبار محکی است در 
شناسایی  کمونيست ها از فرقه گرایان که منافع خاص خود را بر 

عدم همکاری یک گرایش . منافع عام طبقه مرجع می دانند
                           ً         ً                       کارگری با گرايش دیگر الزاما  و ضرورتا  فرقه گرایی نيست اما  

تقدم منافع ویژه و ایدئولوژیک بخشی از طبقه بر کل طبقه 
کمونيست ها و چپ ها به .      ً       ً                ضرورتا  و ذاتا  فرقه گرایی است

درجه ای که از اصل تامين منافع کل طبقه دفاع می کنند به   
درجه ای که پيگيری و سخت کوشی در راستای اهداف فوق از 

عناصر و خود نشان می دهند به قول گرامشي قدم به قدم  
 . لوازم هژمونی خود را تعبيه می کنند

 
 ملزومات و شرایط موفقيت جبهه واحد کارگری   

  
ضرورت همکاری و اتحاد در قبال طرح تعدیل اقتصادی، مبارزه      
عليه بی حقوقی کارگران، و مبارزه عليه  نهادهای شبه کارگری   
رژیم اسالمی آیا به معنای این است که نيروها و گرایشات  

ف درون جنبش کارگری در مقابل یکدیگر سکوت پيشه   مختل
کنند و مرزهای هویت خود را به نفع کار جمعی مخدوش    

 !سازند
اتحاد گرایشات تا آنجا و تا  .                   ً          پاسخ این سئوال قطعا  منفی است

آن لحظه ضروری است که هویت هيچ جریانی زیر گرفته نشود 
 تحت و حق انتقاد و روشن کردن مرزهای هویت هر جریانی

اگر اتحاد گرایشات اصلی . هيچ شرایطی نادیده گرفته نشود
است تخطی ناپذیر و ضروری، بنابراین نباید حق یکی از این  

 در این اتحاد آسيب و یا مورد – هر گرایشی باشد –گرایشات 
بنابراین شکوفا شدن بحث ها و ترسيم . فراموشی قرار گيرد

 ر اتحاد گرایشات  خط مشی های مختلف نه تنها در تضعيف ام 
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قرار ندارد بلکه یک ضابطه و اصل تردید ناپذیر برای وحدت   
  .گرايشات کارگری محسوب می شود

 اما یکی از دیدگاه هایی که می تواند به تکوین جبهه واحد 
کارگری آسيب بزند روحيه سکتاریستی و ضدیت با وحدت 

د گرایشات به معنای مخدوش شدن مرزهای       اگر اتحا. است
هویت گرایشات می تواند به سهم خود بر ایده اتحاد کارگران   

 ، گرایش مقابل روحيه سکتاریستی است که به سهم    ضربه زند
در روایت . خود مانع باليدن جبهه واحد کارگری گردد

سکتاریستی به درستی بر تفاوت درون جنبش کارگری انگشت 
 و با آميزش مرزهای گرایشات کارگری   گذاشته مي شود
این دیدگاه در این اصل درست آن قدر اغراق .  مخالفت می ورزد

می کند که هيچ وجه مشترکی در هيچ حوزه ای،  در هيچ 
مرحله از مبارزه با گرایشات دیگر در خود سراغ ندارد و دیگران را  

سکتاریسم درجنبش ما    . شایسته همکاری و اتحاد نمی داند 
ه و سيمای مشخصی دارد که با شقه شقه کردن کارگران   چهر

فرقه . بيالن به شدت مخربی از خود به جای گذاشته است
گرایی به طور عام منافع فرقه و گروه خود را بر منافع کل 

فرقه گرایان کارگران را بر مدار ایدئو لوژی   . کارگران مقدم می داند 
نبال حواریان و معينی سازمان می دهند و در ميان طبقه به د 

هواداران می گردند؛ فرقه گرایان مدام مرزهای ایدئولوژیک خود را 
با دیگران پر رنگ تر می سازند و به درجه ای که آن ها در این امر از     
خود پيگيری نشان می دهند به وحدت طبقه آسيب بيش تری 
می رسانند و شکاف درون آن را هر چه بازتر  و گشادتر   

 . می نمایند
شرایط کنونی اما فرقه گرایی با این سيما و چهره در درون   در 

آنچه که خطر فرقه گرایی را . جنبش کارگری زیاد مطرح نيست
در شرایط کنونی بر جسته می کند اشکال و جهره های جدیدی 

یکی از مشخصات . از آن با توجيهات و به بهانه های تازه است
جای جستجو ی فرقه گرایی در شرایط جدید این است که به 

نقاط اشتراک بر پيش شرط های خاص و عالمت مشخصه 
بيش از اهداف مشترک بر . خاصی از نگاه خود تاکيد می کند 

توجه به شيوه ها و راه کارها  . روش های خاص خود تاکيد دارد 
. چنان برجسته می شود که به اصل و پرنسيپ تبدیل می گردد 

. سایه قرار می گيرد و نقاط اشتراک در رسيدن به اهداف در  
منوط کردن همکاری گرایشات به این مساله که اول باید   
موجودیت تشكل خود را بيان کنيم سپس به نهادهای رسمی 
اعالم کنيم یا همکاری با گرایشات را فقط و فقط در پائين منوط 
کنيم به جای استقبال از هر حد و هر شکلی از دفاع از منافع 

ی تن زدن از همکاری با گرایشات دیگر آارگران؛ در عمل به نوع 
تردیدی نيست که معيار اصلی،   . جنبش کارگری می انجامد

جهت اصلی و راستای همکاری باید در اعماق و در سمت به 
اما . ميدان آوردن خود کارگران در راستاي منافع تاريخي آن باشد

ا                             ً                               هر گرایشی در درون طبقه ضرورتا  دارای انگيزه، توان، منافع و ب
این عالمت مشخصه    . این هدف دست به مبارزه نمی زند

رادیکال ترین و پيگيرترین بخش طبقه که هميشه الیه نازکی را     
 . تشکيل می دهد محسوب می شود

نيستيم، از یاد نبریم که همه " وفور نيرو"به عالوه ما در دوره 
عوامل عليه جنبش کارگری عمل می کند بنابراین گرد آوری نيرو 

گام عملی جنبش کارگری از ده ها دوجين سياست و یک 
 .رادیکال بر روی کاغذ برتری دارد

از این رو برای تکوین جبهه واحد کارگری باید از هر دو آسيب 
دوري کنيم و به نحو آگاهانه ای تالش کنيم هر شکلی از این 
انحرافات را چه از طریق نادیده گرفتن مرزهای هویت هر گرایش 

های سکتاریستی چوب الی اتحاد گرایشات  و چه با معيار
.  کارگری می گذرد به طور صبورانه و روشنگرانه برخورد نمائيم 

تجربه جنبش کارگری کشور ما نشان می دهد که ما فقط از     
سرکوب هار رژیم اسالمی رنج نمی بریم بلکه عالوه بر آن از  
ندانم کاری، خامی مدافعان جنبش کارگری نيز در عذاب   

تجربه جنبش کارگری کشور ما تا کنون از دو سو در   . هستيم
از یک سو به . معرض تضعيف و پراکندگی قرار گرفته است

. وسيله مدافعان اش و از طرف دیگر توسط دشمنان خود 
مدافعان جنبش کارگری با سياست جذب کارگران به فرقه    
سياسی خود و با شقه شقه کردن کارگران هوادار در مقابل    

ً                               دار گروه های دیگر عمال  و در پاره ای مواقع به لحاظ   کارگران هوا                     
از طرف دیگر  . نظری به وحدت طبقه آسيب و ضربه وارد کرده اند

رژیم اسالمی به مدت طوالنی با تفکيک کارگران مسلمان از      
غير مسلمان با سازماندهی نهادهای ایدئولوژیک نظير خانه 

ين کارگر، شوراهای اسالمی، انجمن های اسالمی هم  
فرقه گرایی را با منطق مشابه و با هدف دیگر دنبال و تعقيب 

 . کرده است
طرح جبهه واحد کارگری با اینکه منافع همه گرایشات را مد نظر 
قرار می دهد، در عين حال منافع کل طبقه را تامين می کند و 
می تواند جنبش کارگری را از این وضع فالکت بار تا حدودی 

.  توجيهات و سفسطه ها مواجه استخارج سازد با انواع
بگذارید به برخی از این دالیل  امتناع تشکيل این طرح نگاهی   

 .بيافکنيم
  

 رابطه احزاب چپ با جنبش کارگری   
 

یکی از درک های رایج که ناظر و معطوف به جبهه واحد کارگری   
است با این ویژگی مشخص می شود که آن را ظرف و مکانی 

ن هژمونی حزب کمونيست برتوده طبقه مي د اند برای تامي
کارگر، افشای ناپيگيری گرایشات راست و انحرافی و احراز  
شایستگی از طریق مبارزه قاطع و پيگير در جهت منافع طبقه   

این روایت از جبهه واحد کارگری آن را ميدان، عرصه و . کارگر
فضایی می بيند که در آن کمونيست ها می توانند در رقابت با  

اب سازشکار، راست یا آنارشيست برتری خود را به احز
این روایت نه تنها از تعدد گرایشات  . توده های کارگر نشان دهند

هراسی ندارد بلکه آن را موهبتی می داندکه به سهم خود 
. می تواند برتری و سرکردگی کمونيست ها را بهتر نهادینه کند

ب راندن تعرض    در این روایت همکاری و اتحاد گرایشات برای عق  
سرمایه انکار نمی شود اما نسبت به تامين هژمونی 
. کمونيست ها در ميان توده طبقه نقش فرعی ایفا می کند

رابطه احزاب چپ با جبهه واحد کارگری در این روایت رابطه 
در این روایت حزب هدف است و تاکتيک .  وسيله است-هدف

 افراطي این روايت. جبهه واحد کارگری وسيله و در خدمت آن
درک از جبهه واحد کارگری را می توان نزد تروتسکی مشاهده 
کرد که سياست جبهه واحد کارگری را در جائی که احزاب 
کمونيست  بسيار ضعيف اند یا این که در ميان طبقه نفوذ 

سياست "تروتسکی می گوید . بالمنازعی دارند منتفی می داند 
نيست بسيار ضعيف اند جبهه واحد در کشورهائی که احزاب کمو

ً                            یا آنکه کامال  در طبقه کارگر مسلط اند    ) بریتانيا یا بلژیک(            
تردیدی نيست در شرایط ."  نباید به کار گرفته شود ) بلغارستان (

معينی امر تشکيل حزب بر جسته می شود و از طریق جبهه 
واحد کارگری می توان در دستيابی به این هدف و مضمونی و 

اما تحت هيچ . اجتماعی حزب بهره برداری کردواقعی کردن پایه 
            ً                                             شرایطی مخصوصا  در شرایط کنونی از مبارزه کارگران کشور ما   
نباید به خود جبهه واحد کارگری نکاه ابزاری و یک طرفه در پيوند 

 .با سازمانيابی حزبی داشت 
 

جبهه واحد کارگری يك تاکتيک عمومی یا مربوط به   
 شرايط خاص

 
 انحرافی در باره جبهه واحد کارگری این است یکی از روایت های

که به بهانه تحليل مشخص از شرایط مشخص، به لحظه  
خاصی آه ایده جبهه واحد کارگری شكل گرفته تاآيد مي آند و 

 .با آاربرد عمومي آن به مخالفت می ورزد 
در این روایت تاکتيک جبهه  واحد کارگری به خاطر عملكرد آن  

 قرن بيستم که 20 اوائل سال های  در یک شرایط خاص در
داشته فقط و فقط برای همان لحظه و با   " تدافعی" خصلت 

 . همان مشخصات را به رسميت می شناسد  
سياست جبهه واحد کارگری را در "بر طبق این روایت آمينترن 

 شرایط تهاجم سرمایه داری برای به عقب راندن جنبش کارگری 
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در کشورهای سرمایه داری پيشرفته، یعنی برای کشورهای 
مطرح کرد که در آن ها بخش سازمان یافته طبقه کارگر بين دو  
حزب، یک حزب انقالبی و یک حزب رفرميست تقسيم شده 

عالوه بر این، احزاب سوسيال دموکرات در مقایسه با  . بود
ی از کارگران نفوذ احزاب کمونيست نوپا، روی توده وسيع تر

هم چنين چشم انداز یک اعتالي انقالبی و انقالب . داشتند
این    ... سوسياليستی در آینده ای نزدیک منتفی شده بود

تاکتيک برای این شرایط مشخص و نه برای هر شرایطی صرف 
 ".نظر از مشخصات آن طرح ریزی شده بود

ربه در نقد این روایت از جبهه واحد احتياجی نيست به تج
جنبش کارگری مراجعه کنيم تا نشان دهيم که این طرح فقط در 

" تهاجم سرمایه داری برای عقب راندن جنبش کارگری"شرایط 
به کار نرفته بلکه در دوره ها و لحظه های مختلف از توازن قوا  

کشورهای "یا این طرح ناظر به . می تواند به کار گرفته شود
 مي تواند برای جنبش نيست بلکه" سرمایه داری پيشرفته

به عالوه از وزن . کارگری کشورهای عقب مانده نيز صدق آند
گرایشات سياسی معينی در درون جنبش کارگری نيز استناج 

اگر به جوهر و درون پایه اصلی این طرح که همانا     . نشده است
اتحاد گرایشات مختلف جنبش کارگری در برابر سرمایه و دولت 

، اگر حتی به شرایط مشخص جنبش حامی است مراجعه کنيم
کارگری کشورمان با دقت نظر کنيم به راحتی می توانيم انطباق 
این طرح را با این مرحله از مختصات و نيازهای جنبش کارگری را 

اگر کسی چشمی برای دیدن و گوشی برای . مالحظه کنيم
شنيدن داشته باشد می تواند خيلی آسان مشاهده کند که 

ه برای بهبود شرایط خود بلکه برای جلوگيری از جنبش کارگری ن
حتی اگر روایت . بدتر شدن موقعيت خود دارد مبارزه می کند 

باال در پيوند با جبهه کارگری را صائب بدانيم شرایط مشخص 
جنبش کارگری کشور ما یکی از مساعدترین و کالسيک ترین 
. شرایط برای تکوین جبهه واحد کارگری محسوب می شود

براین برای پاسخ به این دیدگاه در پيوند با جبهه واحد کارگری بنا
                                                       ً    نباید از مختصات ساختاری جامعه ایران حرکت کرد بلکه تصادفا    
از طریق به جلو آوردن مفروضات و داده های آن می توان ابطال 

 . این روایت را نشان داد
وجه مشخصه شرایطی که جنبش کارگری در آن دست به 

 کدام است؟ اولين وجه مشخصه این شرایط  مبارزه می زند 
تعرض لجام گسيخته به سطح معيشت کارگران از طریق اجرای 

حمله در قلمرو قانونی به حقوق  . طرح تعدیل اقتصادی است 
پایه ای کارگران دومين وجه مشخصه این وضعيت است که    

سومين . شرایط توازن منفی به ضرر کارگران را نهادی می کند 
نبش کارگری فقدان تشکل های توده ای است  وجه مشخصه ج

که عامل موثری در پيشروی رژیم اسالمی به هست و نيست 
چهارمين وجه مشخصه  وجود نهادهای .  کارگران ایفا می کند

کارگری رژیم است که نه تنها مانع تکوین اراده مستقل کارگران 
محسوب می شود بلکه با برخورد فعال خود تا کنون نقش 

آیا یکی . ر عقب راندن جنبش کارگری ایفاء کرده استمخربی د
                                     ً                    از همين شرایط ضرورت همکاری همه و مطلقا  همه کارگران را    

 در برابر این تهاجم لجام گسيخته مورد تاکيد قرار نمی دهد؟ 
 

 جبهه واحد کارگری مکانی برای سازش طبقاتی 
 

این روایت انحرافی دیگری که از جبهه واحد کارگری وجود دارد 
است که آن را عرصه نه اتحاد گرایشات مختلف جنبش کارگری 
در مقابل بورژوازی بلکه سازش گرایش کمونيستی با    
گرایش های خرده بورژوازی و بورژوای می فهمد حتی بدتر از آن 
اين طرح را دعوت گرایشات بورژوایی برای سازماندهی 

 روایت این. نفوذ شان بر توده طبقه در اعماق تلقی می کند 
نشان دهنده انحطاط کامل پوپوليسم در   "جبهه   واحد کارگری را  

می داند تبليغ " دست شستن از سازماندهی مستقل پرولتاریا  
خرده بورژوازی که اگر تا دیروز " روی آوری"این ایده را 

نمی خواست با طرح شعارها و اهداف مستقل طبقه کارگر در     
د امروز از مارکسيسم    بينداز" شکاف "ميان توده های خلق  

ادعائی خود حتی در پراتيک ميان توده های طبقه کارگر نيز 
دست می شوید تا راه متحدین هميشگی اش، یعنی سازمان ها    
و احزاب آشکارا بورژوایی و خرده بورژوایی را به ميان طبقه  

 ." کارگر هموار سازد
به  در این روایت از جبهه واحد کارگری اتحاد گرایشات کارگری 

در این روایت تحت  . معنای ادغام گرایشات فهميده می شود
هيچ شرایطی نمی توان با حفظ هویت خود با گرایشات دیگر بر 

در این    . سر موضوع یا موضوعاتی اتحاد عمل مبارزاتی داشت  
روایت مرزهای هویت یک گرایش با گرایش دیگر به طور کامل و 

بين دو گرایش مطلق است و نقطه تماسی در هيچ عرصه ای  
در این روایت ایدئولوژی نقطه عزیمت و در  . کارگری وجود ندارد

عين حال نهایت رابطه با طبقه است و توده طبقه می تواند تنها 
در این روایت فرقه گرایی به معنای . برمدار آن سازماندهی گردد 

تقدم منافع فرقه بر منافع طبقه نيست بلکه در این است که 
ً                             ه ای اش کامال  از ایدئو لوژی دست می شوید  در پراتيک تود"             ".

البته تصوری که مدافعان این روایت از طبقه دارند صخره یک  
پارچه ای است که هيچ تخلخل و شکافی در ميان آنان وجود     

طبقه کارگر از شکاف رشته ای ، ملی، جنسی رنج نمی   . ندارد
ً             برد بلکه یک مفهوم کلی است که کامال  بی تعين است ب آسي.                                 

و خساراتی که این نوع دیدگاه ها و روایت ها تا کنون بر پير 
جنبش کارگری وارد کرده است با هيچ تمهيد و چارچوئی 

 . نمی توان جبران کرد
 

 ضرورت سازماندهی جبهه واحد کارگری  
 

ایده جبهه  واحد کارگری ایده ای است مطلوب و تدبيری است 
ین طرح می تواند به ا. عليه فرقه گرایی در درون جنبش کارگری

سهم خود در خدمت سازمانيابی طبقه قرار گيرد و در حل یکی  
این طرح  . از ضعف های بزرگ  پيکار طبقاتی در ایران آمك آند

معادل تشکل توده ای طبقه نيست اما می تواند در خدمت آن  
 . قرار گيرد

ایده جبهه واحد کارگری تنها ایده ای مطلوب نيست بلکه عالوه 
 ایده ای است که در محدوده امکانات جنبش کارگری ممکن بر آن

است و می توان باتمهيداتی آن را از عرصه طرح به قلمرو عمل     
امکانات جنبش کارگری کدامند که می توانند این طرح را  . در آورد

از قوه به فعل در آورند، نگاهی به شرایط عينی جنبش کارگری 
جه ایم که می توان آن ها را     نشان می دهد که ما با نهادهایی موا   

یا نهاد هایی که از حق تشکل دفاع     " سازمانده " تشکل های 
این نهادها از بهترین ابزار و مصالح  . می کنند نام گذاری کرد

برخوردارند و مي توانند در شكل دهي جبهه واحد کارگری نقش  
اتحاد و همکاری این نهادها فقط به نفع کل جنبش    . ايفا آنند
نيست بلکه عالوه بر آن به طور ویژه می تواند در خدمت کارگری 

 .هر یک از نهادها به طور جداگانه هم قرار  دارد 
جبهه واحد کارگری در شرایط کنونی جنبش کارگری می تواند از 
طریق هم گرایی، همکاری و اتحاد عمل سازمانگران، فعاالن و      

ين این اتحاد ب. مدافعان تشکل مستقل کارگری شکل بگيرد 
کارگران آگاه و کسانی که دل در گرو به ميدان آمدن جنبش  
کارگری دارند می تواند حلقه مقدم سازمانيابی سراسری  

این اتحاد بين عامالن مشخص    . کارگران در ایران محسوب شود 
که در جنبش کارگری ایران دارای سيما و گرایش معينی  

 .هستند می تواند در خدمت اهداف متعددی قرارگيرد
ما مبناي اتحاد گرايشات چه مي تواند باشد؟ به نظر مي رسد  ا

پيرامون مسايل متعددي گرايشات مختلف جنبش آارگري بتواند   
يك نگاه عيني به جنبش آارگري نشان . با هم همكاري آنند

مي دهد دفاع از تشكل مستقل و سراسري آارگري مي تواند  
گيرد، اما نوع   مبناي حداقل و آف همكاري بين اين نهادها قرار  

تشكل نمي تواند پايه انحاد اين گرايشات باشد؛ چرا آه روش و 
منش دموآراتيك ايجاب مي آند يك ايده و طرح از سازمانيابي    
آارگران را بر گرايشات ديگر تحميل نكنيم و بگذاريم در اين حوزه 

سقف همكاري بين گرابشات در . تعدد نظر وجود داشته باشد
 مي تواند مبارزه عليه تعديل اقتصادي  جنبشاين مرحله از رشد 

و مرزبندي با نهادهاي آارگري دولتي نظير خانه آارگر،   
 در پيوند با اين . شوراهاي اسالمي، انجمن اسالمي  باشد 
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مساله براي شروع آار مي توان با مبناي حداقل شروع آرد و در    
البته بديهي است اين موضوعي .  را گسترش دادطي راه آن

است آه بايد اراده خود اين نهادها آن را تعيين آند و تحت هيچ      
قيم مآبي،  . شرايطي قواعد آار دموآراتيك نيز زير گرفته نشود

اتوريته گرايي، رئس بازي آفت هاي خطرناآي هستند آه اين نياز 
ند و شرايط جنبش آارگري را مي توانند در نطفه خفه ساز

مثال در آميته پيگيري هم . مساعد اتحاد گرايشات را بسوزانند  
مدافعان شورا وجود دارند و هم مدافعان اتحاديه، اما آميته   
هماهنگي به تشكل ضد سرمايه داري يا اتحاد آميته هاي   

تحميل تشكل ويژه هر  . آارگري به آميته آارخانه اعتقاد دارند 
 يا قراردادن آن به عنوان شرط يك از اين نهادها به ديگري

همكاري يك روش و منش غير دموآراتيك است و به ضرر جنبش 
بنابراين همه اين نهادها مي توانند  . آارگري تمام مي شود 

پيرامون خواست تشكل مستقل آارگري به راحتي با هم  
همكاري آنند و در عين حال از خواست  نهاد ديگر حمايت آند و 

.  مي تواند از آن روايت ويژه خود را تبليغ آند صد البته هر نهادي
من در اين جا از درستي و اصولي بودن تشكلي حرف نزدم و از 
برخورد ارزشي به يك نهاد خاص اجتناب آردم چرا آه در باره     

اين مساله بحثي . شرايط اتحاد و همكاري دارم صحبت مي آنم
 . جداست آه بايد در جايگاه خود به آن پرداخت

کنون در جنبش کارگری نهادهایی نظير کميته هماهنگی،  هم ا
کميته پيگيری ، سندیکای اتوبوس رانی، اتحاد کميته های 

آیا همکاری بين . شکل گرفته است  ... کارگری، اتحاد بيکاران   
این نهادها نافی فلسفه وجودی هر یک از آن هاست؟ آیا کميته  

ست یا   هماهنگی که طرفدار یک تشکل ضد سرمایه داری ا 
اتحاد سراسری بيکاران که خواهان سازماندهی بيکاران است  
به خاطر همکاری در جبهه واحد کارگری باید هدف مورد نظر    

                   ً  پاسخ این سئواالت قطعا  . خود را تحت الشعاع آن قرار دهند 
کميته هماهنگی یا پيگيری در عين حال که  . منفی است

ه طور موازی و   هدف های خاص خود را می توانند تعقيب کنند ب 
هم زمان می توانند با تشکل های مدافع دیگر جنبش کارگری در    

 . سطح و پایه ای دیگر با آنها همکاری کنند
این دو سطح از فعاليت هيچ تناقضی با هم ندارند و در راستای 

     ً                                   تصادفا  به درجه ای که هر یک از این سطوح  . هم قرار دارند
روی در سطح دیگر را فعاليت مضمونی و واقعی شود امر پيش

ً                                          مثال  اتحاد گرایشات موجود اگر بتواند رژیم     . آسان تر می سازد    
اسالمی را در حد معينی به عقب نشينی وادارد و حق تشکل  
به تا حدی بر رژیم تحميل شود، هواداران تشکل ضد      

ضرورت . سرمایه داری بهتر می توانند به اهداف خود دست یابند 
                ً               جنبش کارگری صرفا  از عقالنيت و اتحاد بين بخش های مختلف

عقل سليم بر نمی خيزد بلکه عالوه بر آن منطق زندگی عملی  
تنها فرقه گرایان مادرزاد هستند که به   . نيز آن را ایجاب می کند

این ضرورت پاسخ منفی می دهند و فرقه گرایی را به اشکال 
 .جدید باز توليد می کنند

رد از یک گردونه   هم اکنون جنبش کارگری کشور ما دا
سرباالئی عبور می کند امکان دارد جنبش کارگری با موقعيت 
مساله سازمانيابی توده ای کارگران را پشت سر گذارد و بر   
عکس آن این احتمال هم وجود دارد که در این هدف شکست 

از ايده اتحاد گرايشات مختلف  آارگري بايد تصور روشني  . بخورد
گر بدون موانع هم شكل بگيرد و به اين ايده ا . داشته باشيم

فرض هم شكل بگيرد يك دنيا آار هنوز براي سازمانيابي    
آارگران باقي مي ماند آه بايد در باره مراحل و لحظه هاي مهم   
آن فكر آرد و با عقل جمعي براي حل آن معضالت به انديشه  

مثال رابطه اتحاد گرايشات با تشكل توده اي چگونه     . نشست
ود؟ رابطه بين اين تشكل هاي توده اي چه  تنظيم مي ش

 ...مي شود؟ وظيفه چپ ها آدام است
 یکی از عواملی که می تواند در پيروزی کارگران نقش معينی   
ایفا کند احساس مسئوليت، درایت و فداکاری همين فعاالن و  

نگذاریم فرقه گرایی یک . تشکل های موجود مدافع کارگران است
يابی به اهداف مان با شکست مواجه   بار دیگر ما را در دست  

 . سازد

 

 ٤ه  اطالعيه شمار                    
 

  راه کارگر–کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران   
 
 
  بيمانندی از اعالم موجودیت      سازمان ما با تالش   

کميته دفاع از حقوق دستگير شدگان اول ماه    " 
 ! درایران ، پشتيبانی می نماید   " مه
 
 
 کارگران، زنان، معلمان، حقوقدانان، نویسندگان،   

 :دانشگاهيان ودیگر گروه های اجتماعی آزادیخواه ایران
 

سخنگویان وهيئت اجرایی کميته دفاع از حقوق دستگير   
 :شدگان اول ماه مه سقز درایران 

 
خبراعالم موجودیت شمایان ، درامر دفاع از فعاالن کارگری 

شما برای لغو فوری احکام کليه    سقزواقدام همه جانبه 
محکومان اول ماه مه سقز، درکنارامضاء موسسين این    
حرکت که دربر گيرنده تمامی گرایشات موجودفعاالن  
کارگری در داخل کشوراست ، شوق وشعف بيمانندی را در 

 . ما نيروی وسيع پشتيبانان تان در این سوی مرزها آفرید  
  

بزرگی که شما ها در ایجاد ما ازامروز و به تاسی از کار  
این چتر گسترده دفاعی واعتراضی آغاز کرده اید،   
همانگونه که پيشتربا صدوراطالعيه های خود، این احکام      

 سال زندان وسه سال تبعيد را دربرابرافکار 14ناعادالنه 
حال با توان بمراتب   . عمومی بشریت مترقی ، افشاء کردیم 

ر کنار سخنگویان و اعضاء  بيشتری دراین پيکار ، خود را د 
 .هيئت اجرایی شما حس می کنيم 

 
   ما با تمام نيرو برای تدارک گسترده مجموعه اقدامات    
سياسی، حقوقی به همراه دیگر گروهها و فعاالن سازمان ها 
و احزاب سوسياليست و ترقيخواه ، سازماندهی 
کارزارگسترده دفاع از مبارزات مطالباتی شما را در 

 غير قانونی شعبه یکم دادگاه سقزرا بگوش همه لغواحکام
 . آزاد اندیشان جهان خواهيم رساند 

 
.      در این کار و دراین پيکار ، ما را در کنار خود بيابيد 

بار دیگرآغاز چنين هماهنگی پر شماری را درسيرمبارزات  
طبقاتی امروز ایران به شمادریا دالن تبریک می گویيم     

 فعاالن سقزبه همراه شما در پهنه  وبرای لغواین احکام 
 . پيکار جهانی ازهيچ تالشی باز نمی مانيم 
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 ادامه از صفحه یک 
 
 
 

 .....گونه می توان    چ"صبح  "به        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

درکل می توان گفت که ادعای فوق نه سنخيتی با سرگذشت 
فراخوان مذکوردارد ونه با واقعيت هائی که درجامعه می گذرد،و 
. نه حامل ره یافتی برای رهائی ازفضای خفقان آورکنونی است 

آن ها هيچ درسی  واین همه نشان می دهد که متأسفانه
بيات یک سال گذشته وآن چه که دررابطه    ازتحوالت و تجر

آن ها به بهانه ایجاد یک    . فراخوان گذشت به عمل نياورده اند
اپوزیسيون رنگارنگ و سلطه یک گفتمان اختراعی،با دادن 
شعارحداقلی و درزگرفتن مطالبات هم اکنون موجود،سودای 

با ریختن   .را درسرمی پرورانند"دمکراسی "مبارزه برای 
دریک توبره،اگر هم چيزی حاصل شود بی تردید آن  اپوزیسيون 

والبته بازنمائی کاالی قاچاقی که   . چيزدمکراسی نخواهد بود
درزیراتيکت دموکراسی حمل می شود، ازوظایف مهم مدافعان   

 .  دموکراسی بشمار می رود
ظاهرا آن چه که آن ها را به یاد انتشاراین اطالعيه انداخته   

راخوان و نيزتحرکاتی است که اخيرا همانا فرارسيدن سالگرد ف
درخارج ازکشور با سکانداری سلطنت طلبان حول آن صورت می      

 .گيرد
بيانيه که ادعای موفقيت وفراگيرشدن گفتمان رفراندوم را دارد و   
برای آن یک جنبش فرضی و فراگيرهم قائل می شود، 
درشرایطی صادرمی گردد که حتی  خود این امضا کنندگان    

درآن هنگام پایه واقعی . یکسال گذشته خود نيستنددرموقعيت 
این فراخوان که به آن اهميتی بيش ازاطالعيه های معمول می  
داد،تشکل دانشجوئی تحکيم وحدت بود که اکنون عناصرامضاء   
کننده آن بيرون ازآن مجموعه  قرارگرفته و بعضا هم مقيم خارج 

 ازکشور و   کشورشده اند و به قلم زنی و سياست ورزی درخارج
ازجمله درسایت های اصالح طلبان خارج کشورمشغول شده   

آن ها ظاهرا به این باوررسيده اند که با اقامت درخارج وبهره      .اند
گيری ازفضا و امکانات آن روحی تازه درکالبد نيمه جان  

محسن  -یکی دیگرازآن امضاء کنند گان  . بدمند" فراخوان"
 نفرکادرهوادار فراخوان 500 که زمانی ادعا می کرد با   -سازگارا 

می توان عرصه سياست را فتح کرد،اکنون به عنوان کارشناس   
سياسی اوضاع ایران  ومحقق دریکی از مؤسسه های 

عالوه برآن درمقایسه با سال   .آمریکائی مشغول خدمت است 
گذشته،تحکيم وحدت نيزبه ميزان زیادی وزن مخصوص سابق 

 که جنبش دانشجوئی با   خود را ازدست داده ودرکل شاهد آنيم  
پوست اندازی و برآمد جدید و با نيروها و کاراکترجدیدی،تدریجا  

که می توان گوشه ای ازآن را   .وارد ميدان فعاليت می شود 
 آذرامسال   16درمراسم خودجوشی که به مناسب بزرگداشت 

مراسمی که درآن   .دربرابردانشکده فنی برگزارشد مشاهده کرد
ینی چون مبارزه عليه نظام سرمایه داری  طرح مطالبات کيفيتا نو

و ضرورت پيوند جنبش دانشجوئی با جنبش ها و اعتراضات 
و با شعارهائی چون برابری و    ... کارگران و معلمان و زنان و   

باین ترتيب مالحظه . آزادی سيمای جدیدی به خود می گيرد
می شود که حتی صادرکنند گان وپشتيبانان اصلی این فراخوان 

 کشور جایگاه ومنزلت سياسی یک سال پيش خود را درداخل
" گفتمان رفراندوم"نيزندارند،تاچه رسد به آن که ازفراگيرشدن
ازسوی دیگر این  .وورود آن بفازجدیدی سخن به ميان آید 

اطالعيه درشرایطی صادرمی شود که نشست غيرعلنی 
و سلطنت طلبان در برلين و اخيرا " جمهوری خواهان شرمگين"

معلوم کرد "کميته های رفراندوم" کنگره بروکسل توسط برگزاری
که این پروژه صرفنطرازاین که نيات طراحان اوليه آن چه بوده 
باشد،همان گونه که بعضا توسط منتقدین مطرح می   
شد،درعمل چيزی جز تعبيه اسب تروائی برای ائتالف سلطنت 
طلبان و قدرت هات حامی آن ها با طيفی ازنيروهای مدعی 

وری خواهی،و یارگيری از برخی عناصر و یا نيروهای جمه
روشنفکر و سابقا وابسته به چپ،برای موجه جلوه دادن این 

حضور کارگردانانی چون داریوش . گونه ائتالف ها نبوده است
همایون، شاهين فاطمی ودالالنی چون آهی وروستا و پيام 

کننده درکنگره بروکسل اثبات ... دهندگانی چون نيلوفربيضائی 
سکان داری سلطنت طلبان وپوشش دادن . واقعيت فوق است

رادیوهای متعلق به آن ها به این نشست،چنان عيان بود که  
... حتی آقایانی چون  حسين باقرزاده و جمشيد طاهری پورو

که خود اززمره فعال ترین عناصر جوش دهنده اتحاد سلطنت  
 که برخالف طلبان وغيرسلطنت طلبان بوده اند، ترجيح دادند

نشست برلين و برای اجتناب ازرسوائی بيشتر ازحضورمستقيم 
والبته  با این هدف که . خود درنشست بروکسل اجتناب ورزند

مبادا به مهره های کامال سوخته و بی خاصيتی  تبدیل شوند     
که به رسالت هموارسازی و جاده صاف کنی آنان درتحقق    

 .د شودبخشيدن به این پروژه لطمه بيشتری وار
سوای ادعاهای واهی ی هم چون ورود رفراندوم به فازجدید 
ووجود جنبش فراگيری که گویا حاالدیگر وقت آن رسيده که 
سازمان دهی شود، بيانيه حاوی پيش فرض ها و احکام دیگری  
است که برخالف ادعای امضاء کنندگان آن نمی تواند نسبتی با 

شکل گيری آن مفهوم واقعی دموکراسی وشرایط پایه ای 
دراین جا بطور تلگرافی به نقد چندگونه ازاین  . داشته باشد

 :احکام و پيش فرض ها پرداخته می شود
دمکراتيک یکصدسال -اولين درس بزرگ مبارزه ضداستبدادی-ا

گذشت و ازجمله انقالب بهمن آن است که معلوم شده 
. هرمبارزه عليه استبداد بخودی خود معادل دمکراسی نيست  

که بسته باین که منافع، ماهيت و ترکيب نيروهای جبهه چرا 
ضداستبدادی چه باشد،حتی می توان ازموضع مافوق ارتجاعی 

بنابراین سقوط یک . هم با استبداد حاکم به مقابله پرداخت  
شاید هم . نيست"طلوع سحر "استبداد فی نفسه معادل  

برای آن که  . ممکن است مقدمه فرود شب تيره تری باشد
ه ضداستبدادی براستی به دمکراسی وحاکميت اراده آزاد مبارز

مردم فراروید،نيازمندطرح مطالباتی براستی دمکراتيک ومبتنی  
برجنبشی دمکراتيک و پرورش یافتن توده ها درکوران چنين 

تا که دموکراسی یعنی حاکميت مردم بوسيله  . کارزاری است
طلسم وگرنه . مردم و برای مردم صورت واقعی بخود بگيرد

گذرازاستبدادی به استبداددیگر ولو آن که کسانی بکوشند برای 
خام کردن مردم روکش دموکراسی به آن بکشند، هم چنا ن   

بررسی این مبارزات   .دست و پایمان را به زنجير خواهد کرد  
ضداستبدادی نشان می دهد که پاشنه آشيل و آسيب   

 و چه مشروطيت و چه ملی شدن نفت(پذیرهمه این جنبش ها
قبل ازهرچيز درنحوه آرایش صفوف اردوی ...)  چه انقالب بهمن  

مدعيان دمکراسی قرار داشته و شکست و ناکامی آن ازطریق   
یعنی به نوعی . دشمنان درونی دمکراسی صورت گرفته است

ازصف آرائی ضداستبدادی که درآن دشمنان دوست نمای   
ن را دمکراسی دست باال را پيداکرده و رهبری و هدایت  ا

به یک اعتبار می توان گفت که برای حرکت   . بدست گرفته اند
بسمت دمکراسی و بيرون آمدن ازچرخه معيوب و لعنتی  
فوق،نحوه مبارزه عليه استبداد وآرایش صفوفی که برای آن 

اگر .صورت می گيرد،ازخود سرنگونی استبداد هم مهم تراست
با دست یابی به هدف دمکراسی درپی سرنگونی استبداد،

نحوه آرایش قبل ازسرنگونی پيوند تنگاتنگی دارد،باید دید چه 
بينشی مانع برقراری چنين پيوندی می شود؟ عوامل متعددی    

 وجود دارند،اما بی تردید یاخته اصلی این بينش را که هم چون 
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د، باید طلسمی ما را محکوم به تکراراشتباهات گذشته می کن  
ایده ای که منبع نيرومندی و  .دانست" همه باهم "درایده 

اقتداررا در یکی شدن و حذف تمایزات نيروها و جریانات 
واین . اجتماعی دارای منافع متفاوت و متضاد جستجو می کند

همان یاخته جان سختی است که بازتوليد کننده استبداد نوین 
داستبدادی و و به شکست کشاندن مبارزات و جنبش های ض 

. دمکراتيک مردم ما دریک صد سال گذشته بوده است 
حتی -متأسفانه نویسندگان اطالعيه، دریک واگشت قهقرائی 

خواهان "درمقایسه با سخنان و برخی نوشته های پيشين خود   
تمايزات ايدئولوژيک ومعرفت شناسانه و به تعليق درآوردن 

ت جنبش های چپ و راست اقتصادی تا حصول موفقي ديدگاه
خواست وبينشی که البته همه  . شده اند" دموکراسی خواهی

امان باگوشت و پوست امان با عواقب ناگوار مسلط شدن آن  
توسط " بحث بعدازپيروزی"برجنبش ضداستبدادی تحت عنوان 

ودليل رویکرد سلطنت . آشنائيم" مسحورشدگان سحر خمينی "
نباید " هم اکنون فقط اتحاد"طلبان به آن هم  تحت عنوان

با این همه به نظرمی رسد رهائی  . برکسی پوشيده باشد
ازطلسم لعنتی فوق وعقيم کردن یاخته ای که متأسفانه 
درشرایط تشدید استيصال و سرکوب توسط استبدادحاکم 
فرصت و زمينه رشد و تکثير بيشتری می یابد،هم چنان با  

 .دشواری های بزرگی همراه است
مدعی می شود که درفضای  اطالعيه در فرازدیگری -2

صف رژیم و :سياسی ایران فقط دوگفتمان و دوصف وجود دارد
گرچه این اظهارنظرازجهتی با نيت خير،یعنی نفی   .مخالفان آن 

ادعای اصالح طلبانی که هم چنان مدعی دوگانه بودن حاکميت   
اما به این    .وامکان اصالح پذیری آن هستند صورت گرفته است  

وف جنبش و اپوزیسيون،هم غيرواقعی بهانه یکدست کردن صف
غيرواقعی است چون .است و هم متضمن خطربرای دمکراسی

نگاهی به صحنه سياست اجتماعی نشان می دهد که دراین  
صفی که . عرصه ما با دوگفتمان و دوصف مواجهيم نه یک صف

با شعارپيوند نان و آزادی و تجزیه ناپذیربودن این دو و باترکيب  
 سياسی عليه استبداد، با چيزی نه کم اهميت   زمان مبارزه   هم

ترازآن یعنی با محتوای اقتصادی و اجتماعی استبدادمذکورو  
برپایه دامن زدن به شکل گيری یک جنبش پردامنه حول آن    

وصفی که با تأکيدبرمبارزه صرف سياسی .متمایزمی شود
وبانگاه به حمایت اقشاروطبقات دارا و یا قدرت های بزرگ   

صفی که دردرون خود می تواند هم . تی هم راه استامپریاليس
دربرگيرنده سلطنت طلبان و هم حتی جمهوری خواهان 

که دولت آمریکا هم با چنين جمهوری خواهانی مسأله  (باشد
 ).ای ندارد

ازاین رو وظيفه مدافعين راستين دموکراسی نه فقط انکارچنين 
ست،بلکه تمایزات و پاشيدن خاک برای محو چنين تمایزاتی ني

شفاف کردن هرچه بيشترتمایزات اصلی و صفوف مرتبط به آن 
بدون روشن شدن چنين تمایزی جنبش ضداستبدادی . است

 .فقط می تواند بسوی مسلخ خود روانه شود
اطالعيه اگرچه هم به شکست اصالح طلبان وهم خطرات و -3

پی آمدهای ناشی ازبرسرکارآمدن دولت احمدی نژاد اشاره   
ا متأسفانه فاقد جمع بندی درستی ازرویدادهای   می کند،ام
اصالح طلبان شکست خوردند ازجمله باین دليل .فوق  است

مهم که با اجرای سياست های خانه خراب کن اقتصادی و 
باتؤسعه دامنه فقر و شکاف های طبقاتی فاصله بين مردم و 

 درنتيجه مردم آن ها را تنها گذاشتند تا . خود را بحداعال رساندند
درانزوای خود به خدمات بی شائبه اشان برای نظام ادامه   

-بعنوان کارگزارمورد توجه ولی فقيه –و احمدی نژاد . دهند
ازجمله به این دليل توانست رقبای خود را آچمزکرده وبراحتی 
برآنان بتازد که با شيادی تمام برشعار تأمين عدالت و نان 

پژواک گسترده باوجود این دیده می شود که . انگشت گذاشت
پيوند ناگسستنی نان و -پيام انتخابات نهم ریاست جمهوری  

هنوزکه  -آزادی که باطل السحر نظام اسالمی بشمار می رود  

آنان بی .هنوزاست مورد غفلت اطالعيه نویسان قرارمی گيرد
اعتنا به پيام مزبور،هم چنان ازمبارزه  صرف سياسی ومنجمد   

عمال ازمزدوحقوق بگيران  ساختن سایر مطالبات صحبت کرده و  
و جنبش زنان و زحمتکشان می خواهند که بقيه مطالبات خود 

پس ازحصول   -تا در نوبت بعدی" درحالت تعليق نگهدارند  "را فعال 
ولی غافل . زمان مناسب برای طرح آن ها فرابرسد   -دمکراسی

ازآن که با درنظرگرفتن همان تجربه اصالح طلبان دوم خرداد، با  
د مطالبات، نه مردم را می توان بروی صحنه سياست انجما

عمل سياسی کشاند ودرنتيجه  به حاکميت استبداد پایان داد  
و نه اساسا بدون طرح این مطالبات و حضورمردم درصحنه  

مردم با ترکيب هم .سياسی، دمکراسی حاصل خواهد شد
" مردمی"بدون آن یا .زمان مطالباتشان وجود خارجی دارند  

مانندخمينی عزیزم بگو تا (سپرده و مقلدخواهيم داشت سر
ویا آن که باید در انتظار ورود دست غيبی و ) خون بریزم

 .   امدادهای خارجی باشيم 
رویهم رفته امضاء کنندگان اطالعيه،حامل بينشی هستند که   

 دموکراتيک به -مطابق آن وقتی سخن ازمبارزه ضداستبدادی
اول آن که   .ی شود ميان می آید، دونکته اصلی فراموش شان م   

درواقعيت عينی مبارزه ضداستبدادی ازمطالبات ضد سرمایه  
آن (داری و بطوراخص ازسياست های اقتصادی نئوليبراليستی

بنابراین مبارزه عليه . جدا نيست) هم درخشن ترین وجوه خود
استبداد و مطالبات اقتصادی و اجتماعی درپيوند تنگاتنگ 

 انتزاع آن ها توسط این دسته  بایکدیگر قرار دارند و تجرید و
ازروشنفکران وسپس تالش برای تحميل آن ها برواقعيت های  

-سياسی جزتضعيف جنبش ضداستبدادی–مبارزه طبقاتی 
اذعان به   –عالوه برآن دمکراسی  .دمکراتيک حاصلی ندارد

 فقط طرح چند مطالبه زیبا واذعان به آن ها  -حاکميت مردم
 بکارگيری آن گونه ملزومات و بلکه مهم ترازآن . درحرف نيست

اقدامات عملی است که ازهمين امروز راه دست یابی به حق    
حاکميت را برای مردم و تحقق پذیری خود حکومتی آنان هموار 

ازهمين رو تکيه بر مردم و جنبش های آنان و تالش برای   .کند
ارتقای خودآگاهی آن ها،بعنوان مهم ترین منبع اقتدار برای 

 دژهای استبداد بسود دمکراسی، ضرورتی  درهم کوبيدن
ازاین رو برسميت شناختن این جنبش ها و .حياتی است

مطالبات آن ها مهم ترین منبع رهائی بخش و شاخص اصلی     
تنظيم مناسبات سياسی جریانات گوناگون اجتماعی و 

نبایدحتی یک لحظه هم فراموش . سياسی با یکدیگراست
سالمی هم مثل   کنيم،که دولت استبدادی جمهوری ا

هرحکومتی تکيه گاهش درميان طبقات و منافع طبقاتی معين   
قراردارد والجرم حامل سياست های معين اقتصادی و سياسی  

استبدادی که درقالب یک  -مبارزه مردم عليه استبداد  . است
کارفرمای سياسی واقتصادی بنام دولت،کنترل سهم بس 

ومناسبات  بزرگی ازتوليد ناخالص وحمایت ازبخش خصوصی 
حاکم را بعهده دارد،بدون مبارزه عليه این سياست های  

عالوه برمبارزه عليه .اقتصادی واجتماعی معنای واقعی ندارد
شکل استبدادی نظام،مبارزه با همين محتوای ضددمکراتيک 
استبداد است که پایه اصلی تاکتيک ها و اقدامات دمکرات های  

روشن . تشکيل می دهدواقعی ونسبت آن ها با نيروهای دیگررا
فکران مدعی دموکراسی که با دورزدن این واقعيت ها به اختراع 
گفتمانی مغایر با آن می پردازند و بدترازآن درصددند تا گفتمان 
واحدی را به همه طبقات و اقشاراجتماعی تسری 
دهند،بهتراست بجای دورزدن مطالبات مردم اعماق ونگاه به  

ی،به نيروی تاریخ سازآنان     قدرت ها و نيروهای غيرمردم
آری   .باورداشته و برای تغيير شرایط بخود آن ها مراجعه کنند  

بهتراست  مبارزات  آن ها را برسميت بشناسيم و آستين 
 . هایمان رابرای تقویت و بالندگی آن ها باالبزنيم
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  جنبش زنان با کدام نيرو؟          
 

 الله حسين پور                      
 
 

. آرام، آهسته و بطئی. جنبش زنان بسيار آرام به پيش می رود
شمرده و با طمأنينه ، آن چنان سنجيده و آگاهانه قدم بر می دارد   

راهی پر از دره . که گوئی تمام دره های ميان راه را می شناسد
.  يستاز هيجان و غوغا ساالری اثری ن . های عميق و پر هيبت

نمی خواهد قدمی کج بردارد، به اطراف خود نيز به ندرت می  
آیا نمی خواهد . نگرد، می خواهد صاف و سالم به مقصد برسد

هزینه ای بپردازد؟ چرا، هر قدمی که برمی دارد، جوهره ای    
از جان و هستی خود مایه . گران بها دارد که برای آن می پردازد

ه را با خود حمل می کند و به   صداقت و صراحتی زنان   . می گذارد
همين واسطه توان و کارآیی خود و هرچه در چنته دارد را به 

 . معرض دیدگان عامه قرار می دهد 
این ها که برشمردم، همه نقاط قوت و جنبه های مثبت جنبش 

 اما، مشکل کجاست؟  . زنان واقعا موجود در کشورمان است
آرایشی . اختار نداردجنبش مبارزه برای رهایی زنان در ایران، س

روی سطح حرکت می کند و آن هم در محدوده  . به خود نمی دهد
. ندارد" رهبر"پراکنده است و . به اعماق کاری ندارد. معينی

هرچند که بسيار خوب است، به جای مفهوم رهبر از فعالين (
رهبر نيز از آن مفاهيمی است  که باید . جنبش زنان نام ببریم

 .)بش های انقالبی ایران روشن گرددجای گاه آن در جن
جنبش زنان نيروی پایه ای خود را نمی شناسد و روی آن    

به جنبش های موجود در اعماق بی  . سرمایه گذاری نمی کند 
اعتناست و خود را با جنبش دمکراسی موجود در ایران هم راه ،  
هم هدف و یک سان می پندارد و تا به آن جا پيش می رود که      

ا با جنبش اصالحات مترادف می سازد و حتی از     گاها خود ر
اصالح طلبان حکومتی انتظاراتی دارد و وقتی پاسخ خود را نمی 

 .یابد به جنبش رفراندم دل می بندد
جنبش زنان بدون گردآوری نيروی واقعی خود، قدرت ابراز 
وجود نخواهد داشت و تنها به روشن فکران معدودی محدود  

اینترنت، صدای خود را به گوش تنی چند   خواهد ماند که از طریق 
 .می رسانند

اما، جنبشی که در دهه اخير ابراز وجود کرده، پتانسيل آن را  
دارد که درجا نزند و به جلو برود، اما برای این کار باید بستر 

جنبش زنان . حرکت خود را نورانی کرده تا راه خود را گم نکند
رد، به نيروی اکثریت زنان برای این کار به نيروی زیادی نياز دا

به زنانی نياز دارد که یا هنوز کلمه فمينيسم به گوششان   .  ایران
نخورده و یا اینکه تصوری نادرست از آن دارند، زنانی که یا 
شبانه روز به کار بيرون از خانه و در خانه مشغولند و یا حتی 

 زنانی که هنوز اینترنت را نمی. سواد خواندن و نوشتن ندارند
این اکثریت . شناسند و یا اصال توان خریدن کامپيوتر را ندارند

زنان ایران هستند که نيروی پایه ای جنبش رهایی از چنگال 
جنبش زنان بدون این . تبعيض و نابرابری را تشکيل می دهند

نيروی پایه ای قدرتی نخواهد داشت و جز از طریق هم راهی با     
 پرستاران، معلمين،   مبارزات اقشار مختلف زنان، همانند

دانشجویان، کارگران و  غيره، نمی تواند توجه آنان را به حقانيت     
جنبش زنان تنها با شنيدن صدای این . مبارزات خود جلب نماید

 .نيروها می تواند فریاد خود را به گوش آنان برساند
چانه زدن در باال، و حتی تعویض برخی قوانين به نفع حقوق     

مره اولين گام ها در مسير رهایی خواهد  زنان، صددرصد از ز 

بود، اما، اوال رسيدن به آن نيز بدون داشتن یک نيروی مؤثر 
امکان پذیر نيست، ثانيا ترمز در این حوزه، زنان را برابر با 
مردانی می کند که جز فرهنگ زور و سلطه و سرکوب ، چيز      

ا   برابری حقوقی با مردان به شرطی که درج  . دیگری نمی شناسند 
نزند و متوقف نشود، تنها می تواند گامی در جهت تغيير ساختار   
مردساالرانه باشد، اما واضح است که تغيير بنيادی این ساختار،     
نياز به جامعه ای دارد که در آن انسان ها در تمامی عرصه های  

جامعه ای که  . اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برابر به حساب آیند
در این جامعه   . ت می کنند و نه زنان  در آن، نه  مردان حکوم  

 .انسان ها به طور مساوی سرنوشت خود را تعيين می کنند 
جنبش زنان باید آگاه باشد که خود نيز متأثر از یک ساختار به 

مردساالرانه است و در چهار چوب یک جامعه سرکوب  -شدت پدر
در چنين جامعه ای برابری به  . گر و نا عادالنه شکل گرفته است 

برابری . نای برابری با خصائل و مفاهيم حاکم بر اجتماع استمع
با خصوصيات خشونت طلبانه و مبتنی بر سرکوب، رقابت طلبانه  

برابری حقوق زنان و مردان بر   . و مردساالرانه حاکم بر جامعه 
بر چنين بستری ، زنان برابر با   . بستر یک نابرابری عظيم

کيه بر زور و چپاول، مردانی می شوند که در طول تاریخ با ت
طبقات را به وجود آوردند، تبعيض را جاری ساختند و مفاهيمی    
را پایه گذاری کردند که تنها با نابودی آن می توان  از گام    
برداشتن به سوی یک برابری واقعی بين زنان و مردان سخن    

 .گفت
جنبش رهایی بخش زنان ، یعنی جنبش مبارزه با سرکوب گری،   

جنبش . نت، مبارزه با طبقات، تبعيض و نابرابریمبارزه با خشو
وبرای پيش برد چنين مبارزه ای . مبارزه با سرسپردگی و اسارت 

این مبارزه به . مسلما نيروی شماری از زنان کفایت نمی کند  
زنانی که در این . نيروی اکثریت زنان و هم راهی آنان نياز دارد

دیگری نصيب ساختار، جز سرکوب، ستم، فقر و تحقير، چيز   
 .شان نمی شود

جنبش زنان باید بداند که به کدام سو می رود و برای رسيدن به 
هدف، باید نيروی خود را بازشناسد و خود را بياراید، آن گاه می 
تواند گام به گام، بدون عجله و هياهو و با نقشه و برنامه به پيش 

     ر
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  ازمند چرا مک دونالد ني: امپریاليسم و دولت
 مک دونالد داگالس است؟         
  

   )  Paul D’Amato( پل داماتو : نوشته         
  فرهاد سيدلو: ترجمه                     
 

دو نقطه نظر موازی از جهانی شدن در جنبش عدالت طلبی جهانی   
یک   . وجود دارد، که اغلب شانه به شانه ی هم پذیرفته می شوند       

ست که پيوستگی اقتصاد جهانی ، دنيایی را پدید آورده       نقطه نظر این ا  
 ) TNCs(است که به طور فزاینده ای تحت تسلط شرکت های فراملی  

بدون دولت  قرار می گيرد، و این که هم راه با پيش روی جهانی سازی         
در مسير بی توقف خویش،  دولت ها به طور فزاینده ای بی قدرت، اگر       

طه نظر دیگر این است که جهانی سازی جهت             نق 1.نه زائد، می گردند   
 برجسته ترین نمونه های    –گيری اقتصادی بزرگترین قدرت های جهانی    
 که در پی گشودن   است–آن ایاالت متحده، اتحادیه ی اروپا، و ژاپن       

بازارهای کاال و سرمایه گذاری در سراسر جهان به نمایندگی از طرف                 
این دو دیدگاه  . هستندشرکت های چند مليتی خانگی خودشان   

هر اندازه که تمایل اول را تا استنتاج منطقی اش پی      . متناقض اند
 .بگيریم، به همان ميزان دیدگاه دوم از رده خارج می شود     

مخالفت با ایده ی اول به عنوان گرایش موجود در سرمایه داری، دشوار          
تجارت جهانی به شکلی تکان دهنده در طی چند دهه ی قبل          . است

 تریليون     1.6 تنها 1985در حالی که صادرات جهانی در       . شد کرده است  ر
سرمایه گذاری مستقيم      .  تریليون دالر رسيد   5.4 به 1998دالر بود، در   

 تریليون دالر در ده  1118 به 1990 ميليون دالر در 209از  ) FDI(خارجی 
بيش تر آن بيان گربلعيدن شرکت های دچار        (سال بعد افزایش یافت    

 هر روز رقم سنگين    1998در  ).  در  فراسوی مرزهای ملی است     مشکل
  سرمایه گذاری و      2.  تریليون دالر ارز دست به دست می گشت     1.5

 690000 با حدود  شرکت فرا ملی 6300تجارت جهانی تحت سلطه     
 تا شرکت رده اول ، به استثنای کمپانی       100. شعبه ی خارجی است  

 ایاالت متحده   –ش رفته ی اقتصادی  دولتی نفت ونزوئال، در کشورهای پي       
 ميليون نفر را در سراسر جهان در        6آن ها    .  قرار دارند –، ژاپن، و اروپا     

 تریليون دالر و فروش خارجی به  2استخدام دارند، دارایی هایی بالغ بر   
   3.همين ميزان 

 در ميان بيش تر دولت های جهان گرایش به          1980از اوایل دهه ی    
 خصوصی سازی خدمات و شرکت –يبرالی  سوی سياست های نول  

های دولتی ، حذف مقررات بازارها ، کاهش موانع تجاری، مثله کردن               
 به تضعيف   –خدمات اجتماعی و آزادی مقررات مالی و سرمایه گذاری     

مقررات دولتی و تقویت توانایی شرکت های فراملی برای نفوذ و تسلط               
 .بر بازارهای جهانی انجاميده است    

تسلط   . ل هر اندازه هم که مجاب کننده باشد، یک جانبه است        این تحلي 
شرکت ها جای مبارزه بين دولت ها برای برقراری تسلط را نگرفته              

شرکت های فراملی نمی توانند دولت ها را از بازی کردن        . است
 تضمين کننده ی –نقشی که در گذشته برای سرمایه ایفا می کردند       

 . معاف کنند–نظم در خانه و قدرت در خارج    
ایاالت متحده نه تنها بزرگ ترین قدرت نظامی جهان است، آگاهانه             
هدف دائمی کردن حوزه ی اقتدار، و افزایش وزن اقتصادی خود در       

این تنها حفظ یک تسلط برجای مانده   . اقتصاد جهانی را تعقيب می کند 
. از گذشته نيست که با پيش روی جهانی سازی پژمرده خواهد شد           

 –هانی سازی نمی تواند بدون درک اهميت امپریاليسم   برعکس ج 
 .رقابت بين دولت های قدرت مند درک شود   

 
  ملت  -سرمایه داری و دولت      

 
 در بحثی در باره ی ستم ملی به دو     1913انقالبی روس لنين در سال     

... بيداری حيات ملی  " از یک طرف   : گرایش در سرمایه داری اشاره کرد        
توسعه و رشد تناوب تعامل        "و ، از طرف دیگر    " او پيدایش دولت ملت ه   

 4".فروریزی مرزهای ملی    "و " بين المللی 
 به سوی بين المللی شدن سرمایه داری،      –این دو گرایش متناقض   

پيوستگی کامل تر ، و وابستگی درونی از یک طرف ، و به سوی رشد و         
ری در   جنبه های ثابت سرمایه دا  –تحکيم دولت های ملی از طرف دیگر   

تعادل بين این دو گرایش ، و روشی که این   . سراسر تاریخ آن بوده اند   
اما تناقض باقی است،  . تناقض خود را می نمایاند، تغيير کرده است  

 . حتی امروزه، در قلب سرمایه داری جهانی  
دولت ملت مدرن به عنوان وسيله ی ایجاد یک بازار متحد و منحصر به          

اما دولت در عين حال برای تامين      . وری بود فرد برای تسهيل تجارت ضر     
زیرساخت های ضروری ، و بعضی اوقات تامين منابع سرمایه، که برای              

عمل و رقابت کارآمد سرمایه داران ملی ضروری است، از نقش حياتی         
 .برخوردار بود  

اما دولت به عنوان یک نهاد بوروکراتيک، عمل کرد اساسی تر دیگری                 
 قول از انگلس ، جوهر دولت را به عنوان    لنين با نقل . هم دارد 

به کوتاه . تعریف می کند  " تشکيالتی از مردان مسلح، زندان ها و غيره  "
 .سخن، ابزاری برای نگهداری حاکميت اقليت بر اکثریت تحت استثمار     

 ملت را در می نوردد،   -همان طور که سرمایه داری مرزهای دولت         
 که عبارت است از   – یابد  کارکرد نظامی قهری دولت بعدی جدید می     

منافع سرمایه داران یک کشور در برابر سرمایه       ) و پيش برد (حمایت 
با تکامل سرمایه داری، نقش دولت، ابعاد           . داران کشورهای دیگر    

 .بوروکراسی دولتی، و قدرت ابزار قهری افزایش می یابد       
گ لنين بزودی این مفهوم را در پرتو سقوط جهانی به کشتار توده ای جن            

او استدالل نمود که سرمایه داری به مرحله ی          . جهانی اول تنقيح کرد   
" قدرت های بزرگ  " مبارزه بين – امپریاليسم  –جدیدی رسيده است 

ویژگی مرکزی امپریاليسم رقابت بين قدرت های         . برای تسلط جهانی  
 . که رقابت اقتصادی شان به درگيری نظامی انجاميد    –بزرگ بود  

 لئون تروتسکی به این ترتيب موضوع را بيان کرده         انقالبی دیگر روس،    
 :است

نيروهای توليدی که سرمایه داری رشد داده است از محدوده های ملت       
دولت ملی، شکل سياسی کنونی ، بيش از حد  . و دولت فراتر رفته اند 

بنابراین گرایش     . برای بهره کشی از این نيروهای توليدی محدود است      
. ا، تالش در شکستن مرزهای ملی است        طبيعی سيستم اقتصادی م 

تمام جهان ، زمين و دریا، سطح زمين و درون آن ، یک کارگاه اقتصادی        
است، که اجزای مختلف آن به طور غيرقابل تفکيکی با یک دیگر مربوط             

اما در انجام آن   . این کار به وسيله ی سرمایه داری انجام شد       . شده اند
برای تنظيم یک سيستم اقتصادی     دولت های سرمایه داری به مبارزه      

جهان شمول بر حسب منافع سود بورژوازی هر کشور سوق داده           
 ...شدند

اما روشی که دولت ها برای حل این مسئله ی امپریاليسم پيش نهاد          
ی سازماندهی شده ی همه       می کنند از طریق هم کاری هوشمندانه     

 ی توليدکنندگان بشری نيست، بل که از طریق تصاحب سيستم         
اقتصادی جهان به وسيله ی طبقه ی سرمایه دار کشور پيروز است؛        
این که کدام  کشور به وسيله ی این جنگ از یک قدرت بزرگ به یک           

 5 .قدرت جهانی تبدیل می شود 
یک هم عصر دیگر لنين ، نيکالی بوخارین ، تاکيد کرد که تناقض بين              

لفيقی بين    جهانی سازی سرمایه داری و دولت ملت، در حال ایجاد ت       
همان طور که شرکت ها بيش از پيش عظيم و         . دولت و سرمایه است    

تراست های     "متمرکز می شوند، به پيوند با دولت، و ایجاد آنچه که او     
این گرایش با افزایش       . ناميد گرایش می یابند   " سرمایه داری دولتی      

جهانی سازی سيستم شتاب یافت، در حالی که هر دولت کنترل خود          
حوزه ی ملی خاص را به کار می برد تا منابع سرمایه ای الزم   بر یک 

برای توسعه، حفاظت و پيش بردصنایع خود در خانه و خارج را از نظر           
جنگ به این روند پيوند بين دولت و سرمایه شتاب      . نظامی تامين کند

 .بخشيد، چرا که دولت ها منابع خود را برای جنگ به صف می کردند     
ن بود که این گرایش را به عنوان یک واقعيت نهایی        تمایل بوخارین ای   

او به درستی حرکت به سوی سرمایه داری دولتی در اقتصاد        . بپذیرد 
 به اوج 1930روند در دهه ی   . جهانی در آن زمان را تشخيص داده بود 

خود رسيد، در حالی که در برابر دولت کامال ملی روسيه، در غرب          
ی به صف کردن آن برای توليدات جنگی    کنترل دولتی مستقل اقتصاد برا 

قد برافراشت، و به دنبال آن عقب گرد   ) بارزترین جلوه ی آن آلمان نازی  (
 .عمومی قدرت های سردمدار در پشت دیوارهای تعرفه های سنگين       

 
 دوره ی پس از جنگ      

 
پيروزمندان جنگ دوم جهانی یک ترتيب اقتصادی پس از جنگ را به      

که هم تجارت و هم دخالت دولتی به درجات         مرحله ی اجرا درآوردند   
مانند بریتانيا در قرن نوزدهم،      . متفاوت در اقتصاد را تشویق می کرد  

ایاالت متحده به عنوان بزرگترین مرکز قدرت جهان ظاهر شد، که بيش          
این کشور نيز مانند    . از نيمی از توليد جهانی را به خود اختصاص می داد    

ا، تجارت آزاد را در بوق خود می دميد، چون      سلف خود امپراتوری بریتاني    
آن را بهترین سياست برای تامين نفوذ سرمایه ی آمریکایی بر بازار         

 .جهانی می پنداشت 
اما دخالت دولت اکنون به عنوان وسيله ای برای بازداری بحران، افزایش              

در ایاالت   . سطوح اشتغال، و رشد توسعه ی اقتصادی تقدیس می شد     
 – هزینه های انبوه نظامی  –دولت شکل کينزی نظامی  متحده دخالت 
 .را به خود گرفت
بود که رشد طوالنی پس از     " اقتصاد اسلحه ی دائمی    "در حقيقت این 
دوره ی پس از جنگ هم چنين یک شکوفایی دولت   . جنگ را رقم زد

های تازه استقالل یافته را به خود دید که پس از دهه ها تسلط    
بسياری از آنان ، کوچک و تکامل       . اقتصادی بودند  استعماری در پی رشد    
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. نيافته، به اتحاد شوروی به عنوان الگویی برای توسعه می نگریستند         
 : نگاشته است Pete Binnsهمان طور که  

هرچه طبقه ی سرمایه دار محلی ضعيف تر بود، فشار برای جذب و          "
ایش به      اما این گر  6."تمرکز منابع زیرسایه ی خود دولت شدیدتر بود         

که اشتباها    ( سمت دخالت دولت بر اساس یک تعهد به سوسياليسم          
تنها بيان این   . قرار نداشت ) با مالکيت دولتی یکسان شمرده می شد   

 بسياری از آنها ناتوان در   –حقيقت بود که دولت های کمتر توسعه یافته  
 خود را در تنظيم منابع ضروری سرمایه        –جذب سرمایه گذاری خارجی     

رقابت با تجارت جهانی بدون دخالت مستقيم دولتی ناتوان می          برای 
حرکت یکسانی به سمت دولتی سازی        "  می نویسد که  Binns.  دیدند

مثال در الجزایر و     (در این دوره ، چه در دولت های تحت اداره ی چپ   
این وضعيت با اقتصاد  .وجود داشت) در برزیل یا آرژانتين ( یا راست ) مصر

.  ی طوالنی رونق آن به شکلی آشکار و قطعی جور بودجهانی در دوره
  این استراتژی در دوره ی رونق افتصاد جهانی به نظر ممکن می       7

 .رسيد
ویژگی امپریاليسم در دوره ی پس از جنگ تغيير کرد، اما جوهره ی آن        

به جای دنيایی تقسيم شده به وسيله ی چند مرکز از   . بر جای ماند
 رقابت  –تانيا، آلمان، و ایاالت متحده     بری–قدرت های جهانی  

امپریاليستی شکل جنگ سرد تسليحاتی بين ایاالت متحده و اتحاد            
حضور تسليحات هسته ای که قابليت نابودی        . شوروی را به خود گرفت   

سياره را دارند به معنای این بود که بيش تر درگيری ها نه به شکل    
متحده، بل که به صورت      درگيری نظامی مستقيم بين روسيه و ایاالت        

 .درگيری های کوچک تر در پيرامون سيستم است    
 

 دور شدن از سرمایه داری دولتی         
 

اروپا و     . اما در این ترتيبات پس از جنگ ، تغييرات مولکولی در جریان بود           
ژاپن در صدد بودند که تحت حمایت چتر نظامی ایاالت متحده به خانه       

و به آرامی وزن نسبی اقتصادی       های اصلی قدرت اقتصادی بدل شوند،    
در حالی که توسعه ی     . ایاالت متحده را در اقتصاد جهانی کاهش دهند   

ناموزون بازار جهانی به معنی آن بود که تجارت و سرمایه گذاری به طور                
فزاینده در کشورهای پيش رفته متمرکز می گردد، چند کشور تازه ، که      

 به خصوص کره   –ور شدند مشه ) NICs(به نام کشورهای تازه صنعتی   
 توانستندبه نرخ های باای      –ی جنوبی، مالزی، سنگاپور، و هنگ کنگ       

رشد دست پيدا کنند و با موفقيت به عنوان بازی گران جدید جهانی  
 .وارد صحنه شوند  

دوما روسيه با یک اقتصاد بسيار کوچک تر از ایاالت متحده مجبور شد   
 رقابت نظامی با ایاالت متحده  بيش از پيش منابع با ارزش خود را در 

 ، شروع به  1960 و 1950صرف کند و ارقام رشد قابل توجه دهه های  
بحران یک بار دیگر در       .  دچار توقف شدند1980کاهش کردند و تا دهه ی     

 به هسته ی سيستم جهانی ضربه زد، و به رونق   1970دهه ی  
 Bretton)دز   و هم راه با آن به سيستم برتون وو   –طوالنی پایان داد  

Woods)     که ارزهای جهان را به دالر بسته بود . 
 و افزایش هم راه در   –رشد انبوه تجارت جهانی در طی این دوره    

 به طور  –پيوستگی اقتصادی بين بخش های مختلف اقتصاد جهانی     
فزاینده ای توانایی دولت های فردی برای استفاده از دخالت و حمایت         

. ای ملی خود را تحت الشعاع قرار داد  دولتی برای توسعه ی بخش ه   
کشش اقتصاد جهانی به سمت در هم تنيدگی تمام      "(Binns)به قول 

اقتصادهای ملی در یک تقسيم کار جهانی واحد، علی رغم ایدئولوژی    
های رسمی دخالت دولت، مقاومت را به طور فزاینده ای دشوار می      

 8."ساخت
 بحران اقتصادی به جهان      1970به جای تداوم  رونق، در نيمه ی دهه ی       

بازگشت، و افزایش ناگهانی قيمت های نفت، تلنگری بود که آن را از           
 پاسخ طبقه   Daniel Singerدانيل سينگر   . لبه ی پرتگاه به پایين افکند    

 : را این طور شرح می دهد 1970ی حاکم به بحران دهه ی     
سقوط نرخ   در مواجهه با کاهش رشد، نرخ کاهش یابنده ی بهره وری، و              

سود، که با افزایش قيمت نفت بدتر شده بود، سيستم می رفت که      
توافقات موقتی و قراردادهای اجتماعی را به نفع قوانين قدیمی جنگل     

 . سال های یورش تمام عيار بود   1980دهه ی  ... سرمایه داری رها کند     
طبق معمول یورش ابتدا آماده و سپس به وسيله ی لشکرکشی          

تبليغ گسترده ی کليشه های کهنه در باره ی  ... قویت شدایدئولوژیک ت 
، یا   "آزاد "بدی ذاتی امر عمومی و ارزش ذاتی شرکت های خصوصی یا   

نيک   " دست نامرئی   "در باره ی آگاهی کامل بازارهایی که به وسيله ی          
.تبليغات با عمل در پيوند تنگاتنگ قرار داشت     . اندیش هدایت می شوند  

9 
نشان می دهد، روندهایی که ما اکنون تحت   همان طور که سينگر 

از آن ها یاد می کنيم، به عنوان وسيله ی      " جهانی سازی "عنوان 
بازیافت سودآوری با فشار بر گرده ی فقرا و طبقه ی کارگر جهانی در     

آمریکای  .  شتاب گرفت90 و 80 شروع شد و در دهه ی 1970دهه ی  
 این روی کرد نئوليبرالی       التين یکی از اولين حوزه های آزمایشی برای   

 که با  1973 ابتدا در شيلی پس از کودتای نظامی در   –جدید بود 

پشتيبانی سازمان سيا انجام گرفت، و سپس در جاهای دیگر به کار         
سياست سازان ایاالت متحده از فرصت پيش آمده به        . بسته شد

وسيله ی بحران بدهی ها استفاده کرده شرایط و قواعدی را بر              
ای مقروض تحميل کردند که برای باز کردن بازارها به روی       کشوره 

این حقيقت که این سياست ها تحت       . سرمایه گذاران طراحی شده بود    
شناخته شده اند باید نشانه ای از این باشد        " اجماع واشنگتن  "عنوان 

همان طور که     . که چگونه سياست های تعدیل ساختاری تحميل شدند          
Duncan Greenمی نویسد : 

نافع قدرتمند در شمال ، پاداش های چربی از تعدیل ساختاری، که           م
درهای اقتصادهای جنوب را برای تجار و سرمایه گذاران جهان اول باز          

 و 80در خصوصی سازی انبوه اواخر دهه ی   . می کند، به جيب می زنند
 ، شرکت های فراملی ایاالت متحده و اروپا موفق      90اوایل دهه ی   

چربی از خطوط هوایی و کمپانی های ارتباطی    شدند لقمه های   
 10.آمریکای التين را ببلعند و هم چنين به بخش نفت نفوذ کنند     

حتی امروزه هم برای باز کردن بازارهای در حال ظهور، ازبحران آسيایی               
 : روند را چنين شرح می دهدWalden Bello. استفاده می شود 

ده با استفاده از صندوق     قدرت های مالی و صنعتی فراملی ایاالت متح  
 به عنوان دژکوب برای آزادی تجارت و سرمایه              )IMF(بين المللی پول  

گذاری در بخش های صنعتی و مالی، تصاحب دارایی های مالی و       
 ...صنعتی آسيایی از سئول تا بانکوک را رهبری کردند     

به عبارت دیگر ، بيش تر سازه های مالی و صنعتی که طی یک نسل     
ی سرمایه گذاران آسيایی ساخته شده بود، به کمپانی           به وسيله   

و در بسياری از    . های فراملی شمال به قيمت حراجی منتقل گردید 
حاالت هدف خریدار نه افزودن به ظرفيت توليد بلکه صرفا تهی کردن            
شرکت ها از دارایی های شان یا کاهش ظرفيت آن ها، هماهنگ با        

ردن سوددهی از طریق پایين آوردن        برنامه ی توليد جهانی برای باال ب    
 11.عرضه در برابر رکود تقاضای جهانی است      

 
 دولت امروزی    

 
 –قبل از همه ایاالت متحده پرچمدار سياست های جهانی سازی شد   

که در اصل همان ترجمان اجماع واشنگتن و وسيله ای برای بازیابی      
ت های   یعنی در واقع این ها سياس   .  سودآوری و توانایی رقابت بود    

اما اهميت دولت برای کارکرد سرمایه داری فراتر از این ها              . دولتی بودند 
 .است

در این ایده که دولت ها کنترل واقعی بر اقتصاد ندارند حقيقت مهمی    
نهفته است و آن این که پيوستگی فزاینده ی اقتصاد جهانی ، تالش        

 می    های آن ها را برای کنترل بخش ملی خودشان بيش از پيش عقيم       
از آن جا که  . اما این در مورد شرکت ها هم صدق می کند  . سازد 

سرمایه داری یک سيستم آنارشيک است، توليد سرمایه دارانه در یک          
از این رو سرمایه داری      . بعد جهانی بی برنامه و بی هماهنگی است   

کمابيش در فواصل معين زمانی به بحران های اضافه توليد مبتال شده     
سرمایه ی خصوصی و نه دولت ها یی که بر آن متکی          است، زیرا نه    

بدین    . هستند نمی توانند در تحليل نهایی، از بحران ها جلوگيری کنند      
 نشان داد، جریان     1998ترتيب همان طور که سقوط ناگهانی آسيا در    

بی سابقه و بی نظم مبادالت مالی بين مرزها، بی ثباتی سيستم را           
 .افزایش داده است  

ر ، تصور این که دولت ها هيچ اثری بر اقتصاد خود یا اقتصاد        از طرف دیگ
دولت از طریق اداره ی نرخ های سود و         . جهانی ندارند نادرست است    

آخرین پناه گاه وام "پس انداز پولی، و از طریق نقش اش به عنوان  
که می تواند بعضی اوقات حياتی باشد، وسایل دخالت را در    " دهنده

 ، Alan Greenspanخزانه داری فدرال آلن گرین سپن   رئيس  . اختياردارد، 
 را سازمان داد و با تزریق مقادیر         1998 در LTCMبه عنوان نمونه، نجات      

زیادی پول به سيستم و پایين آوردن نرخ های سود از یک فاجعه ی نوع          
 ميليارد دالر وثيقه   100و بيش از . آسيایی در ایاالت متحده جلوگيری کرد  

 های آسيایی که در پی راه هایی برای حمایت از       ی رهایی کشور 
سرمایه گذاری های شان بودند نه از طرف سرمایه داران خصوصی،               

 و دارایی های صندوق بين   –بلکه از صندوق بين المللی پول تامين شد   
المللی پول از وجوه دولتی کشورهای عضو صندوق ، در وهله ی          

 .نخست ایاالت متحده و اروپا می آید   
ته ی طنزآلود این جاست که هر چه شرکت های سرمایه گذاری            نک

بزرگ تر و متمرکز تر می شوند، دولت باید آماده تر باشد تا در صورت    
یک کارکرد مهم برای      . بروز نشانه هایی از تزلزل به سرعت دخالت کند         

سرمایه داری این است که باید گذاشت که بعضی از بخش ها با دیوار      
دیگران تکه ها را برداشته و روند رشد را از نو شروع            برخورد کنند تا  

اما بانک ها و کمپانی های توليدی امروزه چنان بزرگ شده اند که       . کنند
بنابراین    . این خطر وجود دارد که شکاف بحران بيش از حد ویران گر باشد   

یک وظيفه ی حياتی دولت امروزی ایفای نقش به عنوان آخرین خاکریز             
بدین ترتيب در حالی که نقش دولت       . اشی اقتصادی است  در برابر فروپ   

با برخی استثنائات مهم مانند صنعت      (به عنوان یک دارنده ی سرمایه    
کاهش یافته است، نقش اقتصادی آن در زمينه           ) نفت مکزیک و ونزوئال    



 11

 .های دیگر برجسته تر شده است   
 : تفسير می کند Harrz Shutهمان گونه که   

ی سابقه از مالکيت عمومی به نفع بخش خصوصی       با وجود یک انتقال ب  
و حذف گسترده ی مقررات بازارهای مالی ، گرایش دولت ها در تمام        
کشورهای صنعتی به سمت استفاده از پول ماليات دهندگان برای         

با کاهش ماليات شان، کمک       (سوبسيد دادن به شرکت های خصوصی      
 12. بر شده است  چند برا...) بالعوض، اعتبارات و دیگر ابزارها      

جالب این که با وجود تمام این صحبت ها در باره ی نقش کاهش یابنده         
ی دولت، مخارج دولتی به عنوان درصدی از توليد ناخالص داخلی طی      

گزارش توسعه ی      . ربع قرن گذشته به طور دراماتيک افزایش یافته است    
،   OECD نشان می دهد که در کشورهای       1997جهانی بانک جهانی در    

کل مخارج دولت به عنوان درصدی از توليد ناخالص داخلی به شدت از          
 درصد توليد ناخالص داخلی بود به      20 یعنی زمانی که کم تر از 1960

 13. رسيده است1995 درصد توليد ناخالص داخلی در  50نزدیک  
 و –این بحث که شرکت های فراملی می توانند بدون دولت ادامه دهند       

عمومی ترین     .  در برابر تحليل تاب نمی آورد     – خانگی  به ویژه یک دولت   
شرکت های فراملی نيازمند دولت اند نه     : استدالل از این قرار است 

شبکه ی مردان مسلح، زندان ها و        (تنها برای تضمين آرامش نيروی کار      
بل که برای تامين مالی تحقيقات و توسعه،دریافت سوبسيد              ) غيره

" سرویس های   "سطح بين المللی، و تامين  برای بهبود قدرت رقابت در   
این   ). که می توان آن ها را سياست رفاه شرکت ها ناميد        ( دیگر

سرویس ها همان گونه که قبال بحث شد شامل دخالت و نجات شرکت        
بدین ترتيب دو تحليل گر اقتصاد       . هایی است که دچار مشکل شده اند    

 :جهانی نتيجه گرفته اند که 
بی  "، "جهانی "ر در جهان، حتی یکی واقعا     از صد شرکت بزرگ ماد  

نيست، و یک سلسله مراتب در جهانی سازی          " بی مرز  "، یا   "ریشه 
 شرکت دست کم  40در حدود . مناطق عمل کرد مدیریت وجود دارد  

 شرکت 20کم تر از . نيمی از فروش شان را در خارج توليد می کنند   
اندک   با  . دست کم نيمی از تسهيالت توليدشان درخارج است        

استثنائاتی هيات های مدیره و روش های مدیریتی به طور قاطع در              
با استثنائات حتی کم تری  . چشم اندازهای شان ملی باقی می مانند  

و بيش تر شرکت      . تحقيق و توسعه به طور کلی در کنترل محلی است       
ها ظاهرا جهانی سازی منابع مالی شرکت را بيش از حد نامطمئن می      

 .یابند
وزه و پس از یک موج ادغام فرامرزی، بيش تر شرکت ها ، با      حتی امر

به گفته ی   . چند استثنا، تمایل به عمل کرد از یک کشور خانه را دارند 
فاینانشيال تایمز بيش تر ادغام شرکت ها در واقع در اختيار گرفتن یک              

 .شرکت توسط دیگری بوده است   
بنز در واقع در اختيار  -مثال ادغام بسيار پر سرو صدای کرایسلر و دایملر  

گرفتن شرکت امریکایی توسط همتای آلمانی بود که سبب ناراحتی    
 .قابل توجه و تعقيب قانونی توسط سهام داران در ایاالت متحده گردید      

. کمپانی های زیادی وجود دارند که در سطح جهانی عمل می کنند  
اما  . بعضی حتی هيات های مدیره و تيم های اجرایی چند مليتی دارند 

تقریبا بدون استثنا موفق ترین شرکت های جهانی به روشنی با کشور         
 15.مبدا شان هویت می یابند 

فراملی ها در ایاالت متحده مقادیر عظيمی از کمک های دولتی به     
شکل سوبسيدهای مستقيم، کاهش ماليات ها، تحقيق و توسعه با               

 را دریافت   هزینه ی دولت، و یک سری از دیگر اشکال رفاه شرکت ها       
 ميليون 100دولت ایاالت متحده  : تنها برای ذکر چند نمونه . می کنند

دالر به صورت پاداش هایی به مدیران اجرایی عالی رتبه ی الکهيد و      
.  پرداخت نمود  1995مارتين ماریتا برای تکميل موفقيت آميز ادغام در      

را بين   ميليون دالر سوبسيد های تکنولوژی فدرال    111جنرال موتورز  
 دریافت کرد، در حالی که در همين دوره  1994 و 1990سال های  

 ميليون دالر در همان     58آی بی ام  .  کارگر را اخراج می کرد104000
 نکته این است که در حالی که دولت مشغول برداشتن             16.دوره گرفت 

قوانين از دوش صنایع و مثله کردن خدمات اجتماعی است، مقادیر    
یک بررسی در      . کمک به شرکت های بزرگ می کند    عظيمی پول صرف  

 که توسط باستن گالب در باره ی بخشش های دولتی به شرکت       1996
 :ها انجام شده نتيجه می گيرد که  

 ميليارد دالر برای سوبسيد شرکت ها و معافيت های مالياتی، بر        150
این .  ميليارد دالری سایه افکنده است  130کسر بودجه ی ساالنه ی   

 ميليارد دالر پرداخت ساالنه برای برنامه های مرکزی              145يش از  رقم ب
کمک به خانواده های دارای کودکان ناتوان،         : دولت رفاه اجتماعی است 

کمک دانشجویی، مسکن، غذا و تغذیه، و تمام کمک های عمومی   
 17).به غير از تامين اجتماعی و بيمه ی بهداشتی  (مستقيم 

ری خوب، اتکای خود بر دولت ها را      شرکت ها برای تامين فضای تجا  
شان متکی اند، بل   " خود "بنابراین آن ها نه تنها بر دولت   . حفظ کرده اند

که بيش تر در کشورهای دیگری که دارای فضای تجاری خوب هستند          
که به   " پایدار "سرمایه گذاری می کنند، یعنی در جاهایی با رژیم های      

ی را در سطح حداقل نگه   نظر می رسد قادرند نارضایتی های عموم     
 : می گوید که1997گزارش بانک جهانی در    . دارند

یک بررسی از شرکت های محلی در شصت و نه کشور نشان داد که      
آن    . بسياری از دولت ها در اجرای کارکردهای اصلی خود ضعيف هستند           

ها نمی توانند قانون و نظم را حفظ کرده، از مالکيت حمایت کنند، و       
سرمایه     . است ها را به شکل قابل پيش بينی اعمال نمایند     قوانين و سي

گذاران، چنين دولت هایی را قابل اعتماد در نظر نمی گيرند، و در نتيجه  
 18.رشد و سرمایه گذاری صدمه می بيند   

 
 شرکت های آمریکایی بر دولت آمریکا متکی هستند         

 
 دیپلماتيک،  –شرکت های فراملی برای تعقيب یک سياست خارجی     

 که در جهت تامين منافع شان باشد هم بر دولت         –جاری و نظامی    ت
مشکل موجود در دیدگاه نظم شرکتی        . خانگی شان متکی هستند  

بدون واسطه این است که این حقایق عينی را که شرکت ها نه تنها     
کارگران را استثمار کرده و برای کسب سود، زندگی آنان را به فالکت        

رقابت مرگ آور با یک دیگر برای بازارها      دچار می سازند، بل که در  
آن ها هم می خواهند و هم نياز   . محبوس هستند را نادیده می انگارد  

 چه به شکل افزایش حوزه ی توانایی    –دارند که تمام نيروهای ممکن را    
 برای شکست رقبا و تصرف بازارهای      –توليد یا گسترش سهم بازار    

، آن ها نمی توانند تنها بر منابع خود       به این منظور  . بيش تر به کار گيرند    
یک شرکت حقيقتا بی ریشه در مقایسه با یک فراملی      . متکی باشند

که می تواند بر منابع دولت خود اتکا کند هميشه از یک امتياز مهم       
 به ویژه اگر این دولت به قدرقدرتی ایاالت متحده ، آلمان          –محروم است   
 شکل توسط توماس فریدمن در        این حقيقت به بهترین   . یا ژاپن باشد  

 نيویورک تایمز در باره ی طرح     1998 مارس 28مقاله ای در شماره ی    
 :قدرت آمریکا تشریح گردید   

برای این که جهانی سازی عملی شود، آمریکا نمی تواند از رفتار به     
دست پنهان بازار      . عنوان ابرقدرت قدری که واقعا هست در هراس باشد      

مک دونالد نمی تواند بدون       . ان کار نخواهد کرد   هرگز بدون یک مشت پنه   
 شکوفا شود، و مشت پنهانی که        F -15مک دونالد داگالس، طراح     

جهان را برای تکنولوژی دره ی سيليکون نگه می دارد، ارتش آمریکا،       
 .نيروی هوایی، و تفنگ داران دریایی هستند     

 گفته ی  گری با پيش بينی  . ام. ژنرال فرمانده نيروی دریایی آلفرد       
دست   " اظهار داشت که ایاالت متحده نيازمند      1991فریدمن در سال   

بازارهای اقتصادی تثبيت شده و در حال توسعه در            "به   " رسی نامحدود   
 19.است " سراسر جهان   

به آمریکای التين      " دست رسی نامحدود    "دریانوردان نسبت به تثبيت     
توضيح داد که آمریکا    1935 در Smedler D. Buttlerژنرال  . بيگانه نيستند 

چگونه در اوایل قرن گذشته از قدرت نظامی برای گسنرش قدرت       
 :اقتصادی در حوزه ی کارائيب و دیگر جاها استفاده کرد     

من سی و پنج سال و چهار ماه در خدمت فعال به عنوان یک عضو   
و  ...  تفنگ داران دریایی  –سریع ترین نيروی نظامی کشورمان بودم      

يش تر وقت خود را به عنوان یک فرد با توانایی های باال     طی این دوره ب
برای شرکت های بزرگ ، برای وال استریت، برای بانک داران صرف                

 ...خالصه من یک باج گير برای سرمایه داری بودم      . کردم
 من کمک کردم تا مکزیکو و به خصوص تامپيکو برای منافع 1914در 

 هائيتی و کوبا برای گردآوری         من کمک کردم تا  . نفتی آمریکا امن شود   
من   ... درآمد بروبچه های نشنال سيتی بانک به مکان امنی بدل شود     

  کمک کردم تا نيکاراگوئه برای مرکز بانک داری بين      1902 – 1912در 
 برای منافع شکر آمریکا      1916من در . المللی برادران براون تصفيه شود     

 کمک کردم  1930من در  . دم ، نور را به جمهوری دومينيکن به ارمغان بر      
 20.که هندوراس برای کمپانی های ميوه ی آمریکایی اصالح شود    

اهداف ایاالت متحده ی از آن روزهای باتلر تاکنون چندان تغييری پيدا       
این موضوع به خوبی به وسيله ی دولت ایاالت متحده و            . نکرده است 

ان داده می   شرکت هایی که برنامه ی کلمبيا را به پيش می رانند نش     
 ميليارد دالری که کلمبيا را به      1.6 مجموعه ی نظامی آند  –شود  

سومين دریافت کننده ی کمک های مالی ایاالت متحده بدل کرده، و         
پنتاگون را به تامين آموزش ، سخت افزار و پشتيبانی اطالعاتی برای         

این کار ظاهرا برای       . نيروهای نظامی در منطقه متعهد می سازد     
 از جریان مواد مخدر است ، اما همان طور که یک افسر ایاالت            بازداری 

تفاوت زیادی بين ضد مواد مخدر و ضد         : متحده خاطرنشان ساخت   
استفاده نمی   ] دومی  [ما فقط دیگر از این اصطالح  . شورش وجود ندارد   

 فرماندهی    21."کنيم زیرا از نظر سياسی بيش از حد حساسيت زاست       
 اعزام نيروهای ویژه در آمریکای      200 (SOUTHCOM)جنوب ایاالت متحده  

التين دارد، و تعداد زیادی پایگاه های نظامی تثبيت شده در سراسر        
فرماندهی   . آمریکای مرکزی و کارائيب، عالوه بر یکی در مانتای اکوادور        

جنوب بر اطالعات محلی و عمليات امنيتی درونی تاکيد می کند که از         
 تفکيک هستند که در جریان جنگ   عمليات ضد شورش خشن غيرقابل  

سرد توسط آمریکا طراحی شد و به سرکوبی مخالفت محلی در             
این سياست تنها مربوط به سياست گذاری         . آمریکای التين کمک کرد  

کلمبيا نيست، بل که در باره ی قراردادن آمریکا در جایگاهی از سياست       
 .گذاری در کل منطقه است
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کل کالر به روشنی خطوط کلی   ، مایNACLAدر یک گزارش اخير  
چگونگی تداوم و تثبيت برتری آمریکا در سياست و اقتصاد جهانی را            

 نوشته   2000او از یک گزارش وزارت دفاع که در سال    . تشریح می کند 
ایاالت متحده باید به عنوان یک رهبر جهانی       :"شده نقل می کند که 

نظامی خود را برای   درگير باقی بماند و توانایی های بی رقيب نيروهای     
] و [شکل دادن به فضای امنيت بين المللی به روش های مناسب        

پاسخ به طيف کاملی از بحران ها هنگامی که این پاسخ در جهت             
  کالر روشن می کند که   22."منافع ایاالت متحده قرار دارند، به کار گيرد   

  ایاالت متحده برای حفظ ارتشی که نسبت به هر قدرت جهانی دیگری   
 مصمم – چه رسد به قدرت های کوچک تر منطقه ای –بی رقيب باشد 
به عبارت دیگر حفظ برتری ایاالت متحده و حق آن در            . باقی می ماند

مداخله هر جا که مناسب تشخيص دهد تنها شامل حمایت از منافع         
شامل بازداری دیگر قدرت ها از تشویق به ایفای         . آمریکا در خارج نيست 

کالر از یک نسخه ی اوليه        . از کنترل آمریکا هم هست    نقش پليس خارج  
 که درز کرده نقل می کند 1992از یک سند برنامه ریزی نظامی اوایل   

حفظ مکانيزم هایی برای بازداری رقبای بالقوه از حتی تصور یک     "که 
سياست قطعی ایاالت متحده    "نقش منطقه ای یا جهانی وسيع تر را   

له ی پل ولفوویتز که احيرا مرد شماره           این سند به وسي   23."می داند
 .دوی دونالد رامسفلد در پمتاگون شد، نوشته شده است       

 
 امپریاليسم و سياست تجاری        

 
برای ایاالت متحده پيش برد یک برنامه تجارت آزاد، اصال ربطی به تجارت             

این که ایاالت     . آزاد ندارد، بلکه حمایت از برتری اقتصادی آمریکاست        
 سياست تجاری را از دریچه ی برتری اقتصادی آمریکا          متحده تجارت و 

 Business(می نگرد باید از بيانيه هایی که توسط ميزگرد تجاری    
Roundtable (        یک سازمان برجسته از چهره های تجاری عالی رتبه ی ،

عنوان یک سند اخيرا منتشر شده ی ميزگرد     . ایاالت متحده آشکار باشد   
 :می کندتجاری جریان بازی را روشن      

ایاالت متحده درحال عقب    : مسئله ی رهبری تجاری ایاالت متحده     "
مقاله این حقيقت را مطرح می کند که در حالی که     ." افتادن است

 نفتا و یک قرارداد تجارت      –ایاالت متحده تنها دو موافقت نامه ی تجاری       
سال  قرارداد تجارت آزاد متنوع از  130 دارد، –آزاد دو جانبه با اسرائيل   

 با شرکت اتحادیه ی اروپا و مجموعه ای از دیگر کشورها و منطقه            1990
 :ها امضا شده است  

از پایان جنگ جهانی دوم تا چند سال قبل ، قانون نانوشته ای از        
توافقات تجاری وجود داشت که بر اساس آن ایاالت متحده کشوری               

ری     کشوری که باید در یک قرارداد تجا   –غيرقابل چشم پوشی است    
 ...شرکت داشته باشد تا آن قرارداد موفق شود     

ایاالت     . اما امروزه قوانين عميقا به شکلی غيرقابل فسخ تغيير کرده اند  
متحده هنوز یک بازی گر اصلی است، اما دیگر غيرقابل چشم پوشی           

طرف های تجاری ما قرادادهای خود را بدون ما می بندند، در    . نيست
تحده را با شبکه ای از توافقات تجاری         حالی که به تدریج ایاالت م    

 24.ترجيحی احاطه می کنند 
چيزی که بيش از همه ایاالت متحده را نگران می کند این حقيقت است  

 تای دیگر را در     15 قرارداد تجاری جداگانه منعقد کرده و      27که اروپا  
شکی نيست که چيزی که در حال شکل گيری در جهان   . جریان دارد 

جارت آزاد نيست، بل که ترتيب بندی بلوک های تجاری          تجارت است ، ت   
. رقيب است که در حقيقت موانعی برای غيرخودی ها بنا می کنند     

نگرانی ميزگرد آن است که اگر ایاالت متحده با سرعت عمل نکند می         
تواند خود را منزوی از قرادادهای ترجيحی که به نفع رقبای اش است               

 :بيابد
 دیگر کشورها چنين قراردادهایی را به اجرا        چه اتفاقی می افتد اگر

درآورند و ما نه؟ سرمایه داران ، کارگران و کشاورزان ایاالت متحده، هم                
فوری ، . با یک تهدید فوری و هم یک تهدید درازمدت رو به رو می شوند  

درازمدت تر ، شرکای     . آن ها مجبورند در یک زمين نابرابر رقابت کنند    
 آفرینند که برعليه ما هستند و متحدان تجاری ما قوانينی می 

استراتژیکی را درست می کنند که نسبت به منافع ایاالت متحده          
به جامعيت    ... در حالی که بسياری از قراردادها        . متخاصم اند 

قراردادهایی که در آن ها ایاالت متحده به عنوان یک طرف شرکت دارد          
ع اقتصادی ما محسوب     نيستند، معهذا یک تهدید قابل توجه برای مناف

 25.می شوند
در این جا ما فراملی های بدون دولت که آزادانه در سراسر دنيا مانور        
می دهند نداریم، بلکه شرکت های آمریکایی داریم که برای استفاده از           
قدرت دولتی و اهرم های آن در مزاکرات تجاری که به نفع شرکت های               

ب شان هستند، به دولت    امریکایی و بر عليه شرکت های دولت رقي    
 . آمریکا متوسل می شوند  

ایاالت متحده تنها عالقمند به ترسيم این که چگونه می تواند بازیگران        
ضعيف تر را تحت سلطه بگيرد در بازی تجاری مانند مکزیکو نيست، بلکه           
این که چگونه می توانند موثرتر با رقبای شان ، به خصوص اتحادیه ی       

این مالحظات ، دولت بوش را         . کنند هم وجود دارد  اروپا و ژاپن رقابت     

 (FTAA)وامی دارد تا از امضای منطقه ی تجاری آزاد قاره ی امریکا       
2005 برنامه ای برای گسترش نفتا به کل نيمکره تا سال   –حمایت کند 

 .FTAA              می تواند به عنوان وزنه ی تعادل در برابر بلوک های تجاری 
 و MERCOSURلوک تجاری امریکای جنوبی     مانند اتحادیه ی اروپا ، ب    

 .بلوک های تجاری درگير در کشورهای متنوع آسيایی عمل کند      
گسترش تجارت جهانی و وابستگی درونی اقتصادی در حال رشد بخش            
های جهان، به عبارت دیگر ، رقابت منطقه ای و کشاکش ملی را       

روزه ،  کاهش نداده است، بل که آن ها را تشدید کرده ، به ویژه ام   
. همراه با این که اقتصاد جهانی یک سقوط اقتصادی را آغاز می کند        

همان طور که رقابت اقتصادی فشرده تر می شود برای بازارهای              
. جهانی ، کشاکش بين ملت های تجاری رقيب هم حدت می یابد     

نتيجه این که قراردادهای تجارت آزاد به معامالت ترجيحی تبدیل می        
 برای  – خصوصی و دولتی   –آن ها نيروهای متنوع     شوند که در ازراف    

 .کسب بيشترین امتياز نسبت به رقبا مانور می دهند   
 برای نجات     1993ویليام گرایدر با نقل تالش های دولت کلينتون در         

صنعت آلومينيم در حال رخوت در ایاالت متحده با تشکيل کارتلی برای     
 :، نتيجه می گيرد کهحمایت از توليد محدود شده و افزایش قيمت ها    

در مجموع ، عليرغم سلطه ی افراد با ایمان، سيستم جهانی را نمی         
وقتی تمام تناقضات ،  . توان به درستی یک رژیم تجارت آزاد ناميد   

استثنائات و معافيت های هدف مند به حساب آورده شوند، بيشتر    
. تجارت جهانی یک مبادله ی آزاد بر اساس قيمت های بازار نيست       

جارت به این یا آن طریق ماساژ داده و تنظيم می شود، و یا به طور              ت
صریح به وسيله ی دولت ها اداره می گردد و یا به شکلی درونی به       
وسيله ی شرکت های چند مليتی یا اقلب به وسيله ی هر دو در          

 ...همکاری پنهان  
با این وجود بحث سياسی رایج، به ویژه در ایاالت متحده بر نادیده            
گرفتن واقعيت و تصویر جهان به این صورت که به طور فزاینده به طرف     

 26.یک سيستم بيش از پيش آزادتر گام برمی دارد، تاکيد می کند    
، ادوارد التوک    " زیاده روی های آن    "یک حامی سرمایه داری اما منتقد    

حتی از گرایدر هم صریح تر است، هنگامی که بر رابطه ی بسيار نزدیک              
 :ت اقتصادی و نظامی تاکيد می ورزد بين رقاب

تناقض یک فضای بدتر شونده در رشد درخشان تجارت جهانی حتی           
تجارت به وابستگی درونی منجر می          . آزادتر نباید اعجاب برانگيز باشد       

شود که هماهنگی را آن گونه که طرف دارانش هميشه مدعی     
 .هستند، تضمين نمی کند 

 
 ... برعکس یک محرک    

 
نگ حقيقتا با تجارت متفاوت است، اما آشکارا نه به قدر کافی    بنابراین ج 

واکنش محدودیت های تجاری که        -به ویژه یک چرخه ی کنش    . متفاوت 
دشمنی را تحریک می کند یک گرایش برجسته به تشدید بحران دارد             

 ...که می تواند به جنگ صریح بيانجامد   
تصادهای دولت های       بدون شک ، بسياری با اطمينان بر این باورند که اق      

اصلی وارد در تجارت به وضوح بيش از آن به هم وابستگی درونی دارند         
افسوس ،    ...  اقتصادی را بدهد –که امکان ماجراجویی های جغرافيایی     

وابستگی درونی که به این سادگی در عصر جنگ سرد فقيد رشد کرد،    
ویی   زمانی که همکاری اقتصادی بين هر کمپ زائده ی طبيعی رودر ر       

هيچ دو  . استراتژیک بين آن ها بود، اصال هيج چيزی را تضمين نمی کند   
 1914اقتصادی از درون به هم وابسته تر از فرانسه و آلمان در اگوست       

 27...نبودند
در حقيقت ، پایان جنگ سرد و بازگشت به یک جهان چند قطبی از        

یاد می  رقيب دوره ی پيش از جنگ اول جهانی را به " قدرت های بزرگ  "
در آن موقع هم عده ای استدالل می کردند که انسجام اقتصادی           . آورد 

ممکن است پایامی بر کشاکش های اقتصادی و نظامی ویران گر به بار         
این به معنی آن . واقعيت به سرعت این نظرات را به دور افکند  . آورد 

بسيار از آن دور    . نيست که جهان در آستانه ی یک جنگ جهانی است 
 با این حال در حالی که ایاالت متحده سلطه ی نظامی خود را    .است

، پایان جنگ سرد و   )و تالش می کند آن را حفظ کند( حفظ می کند 
خيزش پایگاه های قدرت اقتصادی ژاپن و اروپا دست کم امکان آینده ی        
یک بازتنظيم قدرت اقتصادی و نظامی را برمی انگيزد که در آن دیگر  

این  . ی مستقل تری در امور جهانی را طلب کنند    قدرت ها نقش نظام  
یقينا نتيجه ی نقشه های اروپا برای برپایی یک نيروی واکنش سریع             

 . است– یعنی ایاالت متحده  –خارج از کنترل ناتو   
 

 نتيجه گيری    
 

بحثی که ما در این جا مطرح کرده ایم، این که امپریاليسم چارچوب              
زی را حفظ می کند، یک اصالحيه مرکزی برای درک کاراکتر جهانی سا   

ی حياتی بر این ایده است که شرکت ها جای دولت را گرفته اند یا در     
برای مثال ، ممکن است اغواگرانه باشد دیدن        . جریان آن هستند  

سازمان تجارت جهانی به عنوان نوعی نهاد فراملی که مستقيما در            
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ظر کامال استباه    اما این یک نقطه ن. اختيار فراملی های بی دولت است
 دولت تشکيل   140نه تنها سازمان تجارت جهانی از نمایندگان       . است

می شود، این دولت های قدرت مند هستند که فرمان ها را صادر می          
 :همان طور که مارتين کر توضيح می دهد  . کنند

و سازمان تجارت جهانی تحت        ) سلف سازمان تجارت جهانی       (گات 
اغلب این کشورهای    . لی هستند سلطه ی چند کشور صنعتی اص

قدرت مند بين خود مذاکره می کنند و تصميم می گيرند، و سپس یک    
به یک تعداد مشخص   ) گاهی با فشار شدید   (فعاليت درآمد زای دیگر را  

بيش تر . از کشورهای در حال توسعه ی مهم یا با نفوذ، آغاز می کنند      
ت ها ی غير   نشس "اعضای سازمان تجارت جهانی ممکن است به این        

دعوت نشوند و حتی ندانند که این نشست ها در جریان           " رسمی
وقتی یک توافق در یک گروه . است، یا این که در آن جا چه می گذرد 

نسبتا کوچک به دست می آید، تصميمات نسبتا به آسانی به تصویب       
 28.کميته های متنوع می رسد

 و گسترش –هانی تمام صحبت از تجارت آزاد جهانی ، سازمان تجارت ج   
 نه  –شدید معامالت تجاری دوجانبه و منطقه ای طی ده سال گذشته            

در باره ی تجارت آزاد، بلکه در باره ی امتياز تجاری برای قدرت مند ترین               
در این روند ، اقتدار دولت      . دولت ها و شرکت های فراملی شان است       

 .ای قدرتمندهای ضعيف تر می تواند پایمال شود اما نه اقتدار دولت ه     
 بنابر استدالل ما چنين دیدگاهی نه تنها برخالف واقعيت نهادهایی      
مانند سازمان تجارت جهانی است، بل که در معرض خطر ترویج نوعی               
ناسيوناليسم است که خواهان گردآوری مردم در اطراف دولت              

در آمریکا ، جایی که مبارزات بر عليه نفتا و    . شان می باشد  "خود"
FTAAبا مبارزه با تالش های آمریکا برای سلطه بر امریکای التين و             باید 

دیگر نقاط پيوند برقرار کند، چنين نقطه نظری جنبش را به عقب می  
هنگامی که دولت ایاالت متحده مصمم به حمایت از یکی از قوانين     . راند

سازمان تجارت جهانی می گردد که محيط زیست یا حمایت اجتماعی          
فکند، باید بدانيم که حمله ای از سوی شرکت های     را به خطر می ا

جهانی سازی   " آمریکایی بر عليه کارگران و فقرا تحت پوشش خوشایند    
صورت می گيرد، نه آن گونه که ملی گرای     " ما را به این کار وامی دارد  

دست راستی پت بوچانان استدالل می کند که گویا آمریکا به خارجی          
ه ی ما ساختن جنبشی است که  وظيف . می شود" تسليم  "ها 

کارگران و مردم تحت ستم در سراسر کشورها را برای به چالش               
کشيدن اولویت های سرمایه داری جهانی، نه افتادن به دام ملی          

آلترناتيو بازگشت به یک      .از سلطه ی آمریکایی، متحد کند    " دفاع"گرایی 
ند، و    نيست که در آن دولت ها اتوریته داشت  ) تخيلی (عصر طالیی 

هنگامی که یک مداخله ی اندک دولتی برای تضمين حقوق اجتماعی    
این ها سياست های طبقات حاکم جهانی در برابریک             . وجود داشت 

جنبش پيشرفته بود که تحمل می شد و در آستانه ی بحران ها و جنگ           
آن ها سياست های طراحی شده ای برای تضمين          . های ویرانگر   

اما سياست هایی زاده ی رونق      . بودند  عملکرد روان سرمایه داری    
 طبقات حاکم را به جست و جوی راه      1970بحران دهه ی   . اقتصادی

هایی برای بيرون کشيدن دست آوردهای مبارزات کارگران از چنگ شان            
. و بازیابی سودآوری بر گرده ی فقرا و تحت ستم های جهانی کشاند              

 90 و 80 در دهه ی    این سياست ها حتی با بازیافت رشد سرمایه داری          
 عمدتا بر اساس کاهش    90در واقع جهش دهه ی  . تداوم پيدا کردند

سرمایه     .وحشيانه ی دست مزد کار کارگران و حقوق اجتماعی بود       
داری جهانی امروزه هنوز به وسيله ی رقابت بين دولت ها و به وسيله    

 و به هر رو جهانی سازی را می   –ی رقابت اقتصادی تعریف می گردد    
مانند گذشته ، . توان به عنوان گسترش رقابت بين المللی درک کرد     

رقابت اقتصادی و کشاکش نظامی پيوند هایی جداگانه نيستند، بل که        
برای بحران سرمایه داری بين          . بيان هایی از تکاپوی مرکزی سيستم اند       

. المللی هيچ راه حل ملی خالصی نمی تواند وجود داشته باشد  
این است    . نی است؛ پاسخ هم باید جهانی باشد    سيستم حقيقتا جها

که شعار مارکس در مانيفست کمونيست بيش از هر زمان دیگری        
کارگران چيزی جز زنجيرهای شان را از دست نمی       : "مطرح می گردد

کارگران همه    . دهند، و در عوض جهانی را باپيروزی به دست می آورند      
 29!"ی کشورها، متحد شوید  
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 ادامه از صفحه یک 
 
 

 از فعالين سوسياليست جنبش کارگری    بيانيه جمعی  
 
 

صد البته روشن است که این حضرات در همه حال و در هر لحظه 
. نيز هشدار می دهند" افراط گرائی"از خطر درافتادن به 

خبرگزاری ایلنا، بلندگوی تبليغاتی خانه کارگر و شوراهای  
اسالمی کار نيز در راستای همين سياست و آنجا که پای دانه 

 برای فعالين جنبش کارگری در ميان است با یک چرخش پاشيدن
 .به شمار می آورد" فعاالن کارگری"را " مقامات کارگری"قلم 

آقای عليرضا حيدری دبير هيات مدیره شوراهای اسالمی کار در    
ارتقای سطح استقالل و "بر "  توليد و مصرف"نشست ماهنامه 

و آقای تاکيد نموده " همگرایی تشکلهای کارگری مختلف   
جبهه فراگير "ابوذرخانی هم به روایت ایلنا خواهان تشکيل 

در یک کالم آنها . می شود" کارگری از فعالين تشکلهای مختلف
درصدد عادیسازی روابط شوراهای اسالمی کار با تشکلهای 

 .مستقل کارگری  هستند 
شوراهای اسالمی  " مقامات کارگری"ماجرا چيست؟ آیا 
 آیا شوراهای اسالمی کار حقيقتا عزم به     کارپوست انداخته اند؟

به مدافعان استقالل  دفاع از منافع طبقه کارگر نموده اند؟ آیا آنها  
آنها در حال زوال اند . ؟ نه و صد بار نهطبقه کارگر تبدیل شده اند

و این تکاپو نيز جز نيرنگی برای خالص شدن از سرنوشت گریز   
و خانه کارگر  کار عروج شوراهای اسالمی    .ناپذیرشان نيست

این . آغاز دورانی تلخ و فالکت بار برای کل کارگران ایران بود
بودند که با ضرب و کارشوراهای اسالمی  منتصبين انجمن ها و 

زور چماق و گلوله و در هماهنگی کامل با سپاه و بسيج و   
و با دستوررهبران حزب جمهوری اسالمی   حراست کارخانجات 

رگری واقعی را نابود کرده و مدت  آخرین بقایای تشکلهای کا
اگر . بيست و پنج سال تمام به ایفای نقش پليس محل کار پرداختند

از عدم مؤثر بودن سياستهای خود در " انتقاد"آنها امروز به 
می نشينند، فقط برای الپوشانی " جامعه کارگری"دفاع از منافع 

ش خود این حقيقت است که اتفاقا همانها به مؤثر ترین نحوی نق
را در تحميل فالکت و بيحقوقی مطلق امروز طبقه کارگر و تامين 
ارزانترین نيروی کار برای سرمایه داری لجام گسيخته امروز    

. از خود آنها موردی ندارد" انتقاد. "ایران با انجام رسانده اند
. آنها وظيفه ای را که بر عهده اشان بود به خوبی انجام داده اند

گام به گام و لحظه کار و تمام شوراهای اسالمی بيست و پنج سال 
 شرکت  طبقه کارگر ایران به قعر فالکت کنونیدر سقوطبه لحظه 

به " دفاع از منافع جامعه کارگری"را به عنوان داشته و همين 
از کارخانجات و   " گرالعناصر اخ "از تصفيه . مردم فروخته اند

جبهه های مقدس "واحدهای توليدی گرفته تا اعزام کارگران به 
، از اخذ باج و خراج جنگی گرفته تا مهار اعتراضات  "جنگ

کارگران و سرانجام از حذف همه مزایای حتی ناچيز بيمه ها و 
خدمات درمانی تا تحميل حداقل دستمزدهای زیر خط فقر مطلق،    
فعالين شوراهای اسالمی کار به بهترین وجهی به اجرای تکاليف 

 اعمال ضد کارگری از قبل همين . دشرعی خود مشغول بوده ان 
تبدیل شدند و فعالين راستين جنبش " مقامات"بود که آنها به 

این . کارگری به اعدام و تبعيد و زندان و گوشه نشينی محکوم
کارنامه روشن تر از آن است که بتوان تردیدی در ماهيت سياه     

 .شوراهای اسالمی کار به خود راه داد 
به صرافت ایفای نقش کارمی  اگر امروز شوراهای اسال

به یک آنان اپوزیسيون افتاده اند این نه ناشی از استحاله  
، بلکه ناشی از آن است که عمر این تشکل  "تشکل کارگری "

نان و آبدار " مقامات"سياه به پایان رسيده است و همراه با آن  
بی اعتباری آنان در ميان کارگران  . حضرات به خطر افتاده است

 انتخابات  ساده سيده است که حتی قادر به برگزاری به جایی ر
پایه های شوراهای اسالمی کاردر     .  نيستند هم  فرمایشی شان 

کارخانجات و واحدهای توليدی یکی پس از دیگری در حال فرو     
ریختن است و همه امکانات دولتی و غير دولتی سردمداران و   

وران قدر د. گردانندگان پشت پرده نيز مانع این فروپاشی نيست
 به پایان رسيده است و برای دوران جدید به این جریانقدرتی 

 . تمهيدات جدیدی نياز است
شوراهای اسالمی کار نه در چهارچوب موازین سازمان بين 
المللی کار جایی برای خود می بينند، نه به پست و مقامی در 

دست یافته اند و نه در ميان کارگران از کمترین    " والیت"دولت 
 بر همين اساس است که امروز با  .جهه ای برخوردارندو

به صرافت " دخالتهای بيجای وزارت کار"دستاویز قرار دادن 
افتاده اند و دست یاری به سوی   " استقالل تشکلهای کارگری "

آنها تا آخرین . فعالين راستين جنبش کارگری دراز کرده اند  
صرف نيز در سودای ت!!" مهر ورزی"لحظات تشکيل دولت 

در   " تشکيل یک فراکسيون نيرومند کارگری"پست وزرات کار و  
سرمست از همين سوداها بود که آنها . مجلس به سر می بردند

قالده های اوباش وحشی و چاقوکش خود را رها کرده و به جان 
امروز و فردا نيز یک . فعالين سندیکای شرکت واحد انداختند

ظایف شرعی شان در   پست وزارت حضرات را دوباره به یاد و
تغيير چهره از آن روست که آن این . مقابله با کفار خواهد انداخت

 امروز که فعالين راستين جنبش کارگری  .رؤیاها فرو ریخته است
در حال کنار زدن موانع سنگين راه ایجاد تشکلهای مستقل  
کارگران اند و از جمله بر سياست چماق کشی همين شوراهای     

ه اند، رهبران شوراهای اسالمی کار به سياست اسالمی غلبه کرد
آنها در سياست نزدیکی    . به رسميت شناختن متقابل رو آورده اند

به رهبران کارگری به دنبال کسب آبرو وحيثيت نداشته و تحميل  
 این را باید . تشکل مافيایی خود به فعالين جنبش کارگری هستند

کارگری ایران   قاتی مستقل طبدر جنبش . به صدای بلند اعالم کرد
  شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر  جایی برای باندهای سياه

وحدت تنها . کارگریم طبقه ما مدافعان پيگير وحدت . وجود ندارد
پيش شرط این   . سالح کارگر در مقابله با استبداد سرمایه است 
 عامل فقر و فالکت  ،وحدت اما طرد و نفی همه جرثومه های فاسد

، از خانه کارگر تا شوراهای اسالمی   ریب و سرکوبو تفرقه و ف
نمی توان با خبرچينان و چماق بدستان و چاقوکشان و  . است

 و دشمنان هزار بار امتحان پس داده طبقه عمال مزدور سرمایه
شوراهای اسالمی کار   .  به دنبال تحقق وحدت کارگران بود کارگر
رگترین و تنها این بز.  منحل شوند بدون اما و اگر و تماماباید

محترم می توانند به طبقه " مقامات کارگری "خدمتی است که 
بروند کنار تا طبقه کارگر ایران راحت تر بتواند نسيم . کارگر کنند

اگر خود به کنار نروند، . اتحاد طبقاتی و رهائی را استشمام کند  
 تشکل های .نده کارگران آنها را جارو خواهد کردلجنبش با

 ایران بر ویرانه های شوراهای اسالمی کار بر پا   مستقل کارگران
می شوند، همچنان که خود این شوراهای اسالمی کار بر ویرانه     

 .دوران عوض شده است. های آرزوهای طبقه کارگر بنا شده بود
 

یوسف آبخون، مانوئل اسماعيلی، یوسف اردالن، هوشنگ 
جوان،  انصاری، آذر ادیبی، مرتضی افشاری، امير پيام، رامين   

یداله خسروشاهی، حسن رحيمی، صمد شکوهی، آرش 
شکيب، بهمن شفيق، محمد صفوی، فرامرزفيضی، عباس فرد،  
بهروزفراهانی، بهزاد کاظمی، علی شير مبارکی، عليرضا  

 . سياوش محمودی، مظفر یونسی نوایی، جليل محمودی،
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 ! یا ائتالف، یا انزوا ؟                
 
 آقای محمد اعظمی از  در باره انتقادات     

 کنگره دهم راه کارگر             
 

  بخش پایانی–م چهار قسمت             
 

   شهاب برهان                 
 

اسناد مصوب کنگره دهم راه کارگر شرائط سازمان ما در رابطه  
با همکاری با نيروهای غير سوسياليست در مبارزه ضد     

نی تاکتيک های ما را  استبدادی را در به دقت  توضيح و مبا
آقای محمد اعظمی از جمله کسانی است . صراحت داده اند

که با سياست ائتالفی مصوب کنگره دهم سازمان ما موافق  
نيست و نوشته است که این سياست، راه کارگر را منزوی می 

ّ                حتا از آن هم باالتر، او راه کارگر را متص ف به انزواطلبی . کند                                       
ت ائتالفی را عالوه بر انزواجوئی، نتيجه کرده و اتخاذ این سياس

کناره جوئی راه کارگر از مبارزه برای دموکراسی و بی توجهی 
به اهميت آن برای طبقه کارگر؛ و نيز جدا کردن مبارزه برای نان    
از مبارزه برای آزادی و واگذاشتن مبارزه برای دموکراسی به 

خرین من در این آ. نيروهای غير سوسياليست دانسته است
بخش از برخوردم به نوشته ایشان، قصد دارم منطق مداخله 

و درک " خلقی" گری سياسی؛ مسأله انزوای سياسی؛ درک 
سوسياليستی از دموکراسی؛ و رابطه مبارزه برای دموکراسی 

 .و همکاری با بورژوازی را توضيح بدهم
* 
 

 چه نوع مداخله گری در سياست؟
 

ً      ی است، باید دید اصال  این وقتی صحبت از لزوم مداخله سياس                   
 هر  .لزوم از کجا بر می خيزد؟ مداخله برای مداخله که نيست

جریان سياسی یا حزبی که می خواهد مداخله سياسی کند، 
برحسب ماهيت سياسی و طبقاتی که دارد و برای اهداف اش 

 تا جائی که به مبارزه با استبداد مربوط می     .این کار را می کند  
.  از مبارزه با استبداد هدفی را دنبال می کند  هر جریانیشود، 

برای پاسخ به این  ما از مبارزه با آن به دنبال چه هستيم؟   
از اینجا معلوم ! پرسش، اول باید روشن کنيم که ما که هستيم

می شود که مداخله گری سياسی ما و مبارزه ما با استبداد    
 . برای چه منظوری است  و چگونه باید باشد 

اما ما سوسياليست های   . ار سوسياليسم هستيمما طرفد
آرمانی نيستيم؛ سوسياليسم ما سياسی است؛ یعنی ما باید    
بمثابه حزب استثمار شوندگان و پيشتاز در پيکار برای آزادی و   

 –برابری اجتماعی عمل کنيم و برای آلترناتيو سوسياليستی 
ز این ا.  در برابر جمهوری اسالمی مبارزه کنيم –دولت کارگری 

جاست که عرصه های مداخله گری ما و هدف از مداخله 
مداخله ما در مبارزه عمومی . سياسی مان روشن می شود

ضد استبدادی؛ در مبارزه برای آزادی های سياسی و   
شهروندی؛ برای دموکراسی؛ برای حقوق بشر و غيره باید 

ِ          مارکسيسم  سياسی،  . مداخله ای سوسياليستی باشد        
اما دخالت گری . ليستی استدخالتگری سوسيا

 سوسياليستی یعنی چه؟ 
اولين و اساسی ترین عرصه مداخله گری برای طرفداران  
سوسياليسم، باید مداخله در جنبش طبقاتی خودشان و در   

مضمون این    . جنبش های همراه و هم سرنوشت با آن باشد 
مداخله گری، نه صرفا ابراز حمایت و همبستگی برای خالی 

ه، بلکه باید مشارکت در مبارزات آنان  به قصد کمک  نبودن عریض
به سازمان یابی و راه یابی شان در مبارزات جاری و صنفی و       
سياسی؛ و کمک به راهپيمائی  آنان بسوی کسب قدرت   

اگر مداخله گری در این عرصه اوليه و اساسی . سياسی باشد

را نداشته باشند، زمين مداخله جوئی ها و دخالتگری هاشان 
طرفداران سوسياليسم  باید زمين . بساط دیگران خواهد بود
این اولين معنا و شرط مداخله گری . طبقه خود را شخم بزنند

 .سوسياليستی است
 این   تکيه بر نيروی طبقاتی و اجتماعی خودمان آیا معنای   

فقط به مبارزه طبقاتی کارگران با بورژوازی توجه   است که 
دیگر طبقات ميان خود و با حکومت داشته باشيم و در مبارزات 

آیا معنایش این است که باید از همکاری با یک  مداخله نکنيم؟ 
! ؟ نهضد استبدادی خودمان را کنار بکشيمجنبش عمومی 

، و چرائی ی تأثير مسأله عبارت است از چگونگی مداخله  
طرفداران حقيقی سوسياليسم بر اساس مداخله گری  .گذاری

 در مبارزات طبقاتی و سياسی پایه   بمنظور تأثير گذاری
اجتماعی خود و به مقتضای نيازهای مشخص این مبارزات  
است که رابطه شان با طبقات دیگر را تنظيم، و در مبارزات و 

 .کشاکش های ميان آنان مداخله می کنند  
مداخله گری طرفداران سوسياليسم در مبارزات  

باشد که طبقاتی ميان دیگر طبقات، باید مداخله کسانی   
. در مبارزه طبقاتی کارگران عليه بورژوازی مداخله دارند   

مداخله گری آنان در مبارزه ضد استبدادی، باید مداخله       
در    نيروهائی  باشد که در مبارزه سياسی طبقه کارگر و      

. پروسه تبدیل شدن اش به طبقه حاکم مداخله دارند 
مداخله آنان در روند دموکراتيزاسيون جنبش سرنگونی،   
باید مداخله نيروهائی باشد که در نبرد کارگران و     

از . مداخله دارند زحمتکشان برای فتح قدرت سياسی
طبيعت و اقتضائات چنين دخالتجوئی هویتی و 

ی و سياسی پایگان استراتژیک در مبارزه طبقات
اجتماعی است که منطق و اقتضائات مداخله گری ها    

 .در عرصه تاکتيک ها و ائتالفات منتج می شوند 
وجود ندارد که  ضربی برای مداخله گری سوسياليستی جدول

از پيش بتوان گفت در هر شرائط متفاوت و در هر مورد مشخص   
می می چه کاری درست یا غلط است؛ اما خط راهنمائی عمو 

مداخله سوسياليستی در مبارزات     منطق توان به دست داد که  
این مداخله باید برای دامن : ميان طبقات دیگر چگونه باید باشد 

زدن به تعارضات و شکاف های درونی آن ها به قصد هرچه  
ضعيف تر و منزوی تر کردن موقعيت و نفوذ جریانات، سياست  

ری؛ تالش برای سوق ها و افکار ضد سوسياليستی و ضد کارگ
 به  – اگر وجود داشته باشند –دادن گرایشات و عناصر مستعد   

گرویدن به  مواضع دموکراتيک، مترقی و سوسياليستی؛ بدون 
به حامی هيچ طبقه و حزب و سوسياليست ها  تبدیل شدن 

جریان و شخصيتی در برابر مرتجع تر یا عقب مانده تر از خودش    
ی در مبارزه درونی طبقات دیگر دخالتگری سوسياليست. باشد

 – یا طبقه کارگر را – را سوسياليست هابا آن نوع دخالتگری که 
.                                            ً               به حمایتگر یکی از طرفين دعوا تبدیل کند، ذاتا  در تضاد است  

این مداخله اگر مداخله ای باشد که هریک از طرفين دعوا را در 
رزه    تقویت کند و به ضعف مباطبقات کارگر و زحمتکش برابر  

 و یا برهم خوردن موازنه بين طبقات آنان با بورژوازیطبقاتی 
 و زحمتکشان  دیگر به زیان آلترناتيو کارگری کمک کند، یا کارگران

 هر اندازه دموکرات و مترقی –را به حامی و دنبالچه هر جریانی  
 .  تبدیل کند، مداخله ای سوسياليستی نخواهد بود–

ر مبارزه ضد استبدادی،   برای مداخله گری سوسياليستی د
منطق معينی برای اتحادها و صف آرائی ها ؛ منطق معينی 
برای مبارزه با استبداد و برای دموکراسی؛ و منطق معينی در 
مداخله گری در شکاف ها و درگيری های درونی بورژوازی الزم 

 . می آید
مفهوم مداخله گری سوسياليستی در مبارزه ضد 

این می شود که طرفداران استبدادی در خطوط کلی 
             ً                                       سوسياليسم اوال،  در اقرار به نامساعد بودن شرائط و     
توازن قوای حاضر برای آلترناتيو سوسياليستی توقف  
نکنند و تغيير آن را در دستور کار هم اکنون و از همين  

    ً                       ثانيا ، بجای آویزان شدن به  . امروز شان بگذارند
ر اعتراض   که هميشه آغازگ–دانشجویان و روشنفکران 

به استبداد هستند و نقش ارزنده و مهمی هم در این  
  و بجای تکيه بر نيروی ائتالف از باال با   –مبارزه دارند  
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  ....یا ائتالف، یا                
 
 

بورژوازی برای از برچيدن بساط جمهوری اسالمی،   
جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی را بمثابه توپخانه   

ن کردن قلعه استبداد بسيج کنند و به   سنگين برای ویرا
سياسی شدن جنبش کارگری و انتقال پرچم آزادی و    
                                              ً     دموکراسی به دست این طبقه یاری برسانند؛  و ثالثا ،   
تاکتيک هایشان را بر مشی  تغيير موازنه قوا ميان   

 از –استبداد حاکم وهمه آلترناتيوهای رقيب اش    
لب گرفته تا    فاشيست گرفته تا دموکرات و از سلطنت ط      

 در یک طرف، و نيروهای اجتماعی  -جمهوری خواه
 . آلترناتيو سوسياليستی درطرف دیگر استوار کنند

در اسناد مصوب کنگره دهم راه کارگر، مشی عمومی    
حاکم بر تاکتيک ها و سياست های ائتالفی سازمان ما  

ما گفته ایم که . بر همين اصول و مبانی استوار اند
کی و ائتالفی مان را تابعی از      سياست های تاکتي

مقتضيات مبارزه سوسياليستی خودمان؛ تابعی از   
مبارزه طبقاتی کارگران در متن مبارزه ضد استبدادی   
می دانيم و نه بهيچوجه همچون فریضه ای قائم به ذات   
که تنها با ضرورت پيکار با استبداد بتوان توضيح شان  

مبارزه عمومی  ما گفته ایم که مداخله گری ما در . داد
ضد استبدادی و برای آزادی های سياسی و شهروندی،   
یک مداخله گری سوسياليستی است؛ یعنی در این   

 کارگران و  –مبارزات به نيروی اجتماعی خودمان  
 تکيه می کنيم؛ یعنی  تاکتيک محوری مان   –زحمتکشان 

در مبارزه با جمهوری اسالمی را گرد آوری گرایشات   
ئوليبراليسم اقتصادی در جنبش های  دموکراتيک و ضد ن  

اجتماعی موجود در ایران بر گرد جنبش ضد سرمایه  
داری کارگران و زحمتکشان قرار می دهيم؛  تحت هيچ 

 –شرائطی کمک به شکل گيری یک آلترناتيو بورژوائی  
 در برابر جمهوری اسالمی را وظيفه حتا -حتا دموکرات

ف و همکاری با  موقت و تاکتيکی خود نمی دانيم؛ و ائتال  
دیگر نيروهای ضد استبداد را ایستاده برسکوی طبقاتی 
خودمان و بنا بر نيازهای مبارزه طبقاتی خودمان انجام  

 .می دهيم
 

 ! ترس از کدام انزوا؟ 
 

اما چرا آقای اعظمی ابراز نگرانی کرده است که این سياست 
 ائتالفی، راه کارگر را منزوی می کند؟ 

نی که کارگران و زحمتکشان را از    سوسياليست های آرما
تدارک و خاکریزی برای برپائی حکومت خودشان در جریان پيکار  
عمومی با استبداد منع می کنند و وظيفه آن ها را تنها  تقویت  

ُ                                   و ه ل دادن ماشين دولتی آن در سرباالئی  " دموکرات" بورژوازی    
سياسی خودشان  مداخله گری  سرنگونی استبداد می دانند،

ائتالف برای این . می فهمندائتالفات مقوله در  هم  اساسا را
نوع چپ ها مضمون اصلی فعاليت است و نه تابعی از مضمون   

ائتالف را  . فعاليت در درون طبقه کارگر و جنبش های اجتماعی  
از دست آن ها بگيری، بی وظيفه و بی عمل می شوند؛ زیر    

اسی شان پایشان خالی می شود و موضوعيت و موجودیت سي 
 .به هوا می رود

برای آقای اعظمی هم مداخله گری سياسی اساسا یعنی 
ائتالف؛ و عرصه اصلی تأثير گذاری سياسی هم  امواج   
موسمی ضد استبداد دینی نظيررفراندم کذائی اینترنتی، طومار 

 نفر،  تجمع جمهوری خواهان الئيک؛ طومار حمایت از  565
ه نفسی است که او فکر  با چنين قياس ب. مصدق و غيره است

می کند که اگر راه کارگر ائتالف بکند، مداخله گر و تأثير گذار 
 !می شود؛ نکند، منزوی و حاشيه نشين

اما نگرانی آقای اعظمی از منزوی شدن راه کارگر کامال بی  
در مبارزه طبقاتی، همچنان که وحدت و ائتالف جهت  . جاست

 است، جدائی و انزوا دارد و معطوف به صف آرائی های طبقاتی 

یعنی وقتی آقای اعظمی از انزوای راه . هم همينطور است
وقتی او می گوید ! کارگر حرف می زند، باید پرسيد انزوا از کی؟

راه کارگر بيرون از گود است، از گودی که خودش در آن قرار دارد   
 . دنيا را می بيند

 به تکيه بر ما وقتی اساس دخالتگری مان را نه بر ائتالفات بلکه 
جنبش کارگری و جنبش های اجتماعی موجود در ایران می 
گذاریم و مبدأ عزیمت مان در ائتالفات و همکاری ها را 
پاسخگوئی به ملزومات رشد و قوام گرفتن این جنبش ها قرار 
می دهيم، بخاطر آن است که از پایه طبقاتی و اجتماعی  

ا نيروهای  ما وقتی در همکاری  ب . خودمان منزوی نشویم 
بورژوائی حاضر نمی شویم به اصرار آنان برای خلع هویت  
طبقاتی و سوسياليستی مان تن بدهيم، ممکن است از دید 
آقای اعظمی خودمان را از این نيروها منزوی می کنيم، ولی تن   
به ائتالف به چنين قيمتی نمی دهيم تا از مطالبات و مبارزات  

 .متوده های پائين جامعه منزوی نشوی 
رفراندم برای تغيير "شاید از دید آقای اعظمی دفاع از پروژه 

 بجای سرنگونی جمهوری اسالمی؛ جایگزین  "قانون اساسی
کردن حق ملل ساکن ایران برای تعيين سرنوشت خود با عبارت   

و اعالم »  ساآن ايران یرعايت حقوق دمكراتيك مليت ها« 
تأیيد اصل تقدس  نفر طرفدار تماميت ارضی ؛ 565با " همراهی"

مالکيت خصوصی در منشور حقوق بشر؛ سکوت  و پنهانکاری     
در قبال دعوت حزب دموکرات از جورج بوش برای مداخله در 
جایگزینی جمهوری اسالمی و نظایر این ها برای بيرون از گود 
نماندن، به بازی گرفته شدن، منزوی نشدن و حتا اصال برای  

 کارگر آگاهانه از افتادن در این بقای سياسی الزم باشد؛ اما راه
گودها و گودال ها پرهيز می کند تا همانا از مطالبات دموکراتيک 
و مبارزه مردم ایران برای آزادی و حقوق دموکراتيک و اجتماعی 

 .شان دور نيافتد و از آنان منزوی نشود
یک جریان . سرنوشت هر مبارزه ای را نيرو تعيين می کند

واند  مبارزه در راه اهداف خود را با سياسی درصورتی می ت
انزوا طلب به . موفقيت به پيش ببرد که بفکر گردآوری نيرو باشد

جریانی می توان اطالق کرد که اساسا منکر ضرورت گردآوری 
اما مسأله این است     . نيرو باشد و خود را از آن بی نياز بپندارد   

ند برای که هر جریانی از طریق گرد آوری کدام نيروها می توا
مبارزه خود نيرو گرد آورد؟ آقای اعظمی راه کارگر را به انزوا 
طلبی متهم می کند تنها و تنها به این دليل که نمی خواهد با 
نيروهای مورد نظر ایشان یا به شيوه ایشان با آن ها ائتالف 

 .کند
راه کارگر بهيچوجه خود را بی نياز از گرد آوری نيرو در برابر  

داند؛ اما در درجه اول به دنبال گرد آوری نيروهای   استبداد نمی 
پائين جامعه است که بدون مشارکت مستقيم و متحد آنان در       
سرنگونی و برای جایگزینی جمهوری اسالمی، دموکراسی  
واقعی که سهل است، حتا دموکراسی بورژوائی و ليبرالی هم 

ظمی  اختالف ما با آقای اع . در ایران به دست آمدنی نخواهد بود 
بر سر انزوا جوئی و وحدت طلبی نيست؛ بر سر صف آرائی 
نيروها و انتخاب متحدین، نه بر سر آلترناتيو سوسياليستی، 

 .      بلکه همانا در مبارزه با استبداد و برای دموکراسی است 
 

 و درک کارگری از دموکراسی   " خلقی " درک 
 
 باره ائتالف در  قطعنامه کنگره سازمان اتحاد فدائيان خلق در   

 که اميدوارم آقای اعظمی این بار نگوید ربطی –ها و اتحاد ها 
 : می خوانيم-به او ندارد 

سازمان ما برای شكل گيری يك آلترناتيو دمكراتيك و الئيك «   
جمهوری ای آه در    .  در برابر جمهوری اسالمی مبارزه می آند  

هانی   آن آزاديهای سياسی، مدنی و فردی مطابق اعالميه ج  
حقوق بشر و ساير بيانيه ها و ميثاقهای بين المللی با روشنی 

در اين جمهوری آه قدرتش را از رای آزاد و برابر      . بيان شود
شهروندان آسب مي آند، جدايی آامل دين و هر نوع  
ايدئولوژی از دولت و برابر ی حقوق زنان و مردان، تامين حقوق و   

حقوق بگيران و رعايت ارتقای سطح زندگی آارگران و مزد و 
حقوق دمكراتيك مليت های ساآن ايران از پرنسيب های  

 در سياست خارجی، اين جمهوری بر . خدشه ناپذير است
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اساس احترام به حقوق ساير ملل و رعايت قواعد و قوانين بين 
( .»المللی، خواهان گسترده ترين رابطه با دول ديگر است 

  )سایت سازمان اتحاد فدائيان خلق ایران   
سر و ته این دموکراسی، در به رسميت شناختن حقوق 
شهروندان و از جمله حق رأی شان خالصه می شود و هيچ  
نشانه ای از اقتدار متشکل آنان برای حکمرانی و دخالتگری  
مستقيم در حيات سياسی، اجتماعی، اقتصادی، وبرای تضمين 

. يت شناخته شده به چشم نمی خوردهمين حقوق به رسم
و امضای چند چک بی محل    ) پارلمانی( یک حکومت نيابتی 

این مدل که در  . همين و بس. بعنوان حقوق حکومت شوندگان
قرن هژدهم می توانست یک دموکراسی بورژوائی به حساب  
بياید، در قرن بيست و یکم در کشور سرمایه داری حاشيه ای     

نانه ترین حالت می تواند نه دموکراسی مثل ایران و در خوشبي
ِ                بلکه یک بوروکراسی  بيگانه از مردم باشد که ص رف بقای آن در                                             
گام اول در گرو لگدکوب کردن همين حقوق بشر و الحاقيه های  
آن و خرد کردن دندان هر کارگر و تهيدست و بيکار و بی 
سرپناهی خواهد بود که دهان برای طلب نان و کار و مسکن باز 
کند؛ چرا که ایران جامعه ای سرمایه داری است و هيچ   
حکومتی که رسالت اش حفظ نظم سرمایه داری باشد در  

ِ       و خود  بشر-قربانی کردن همه مواد منشور حقوق بشر    برای -      
دفاع از ماده تقدس مالکيت در آن منشور، ثانيه ای تردید به خود     

 .راه نخواهد داد
سی باید از حاکميت نيابتی و  برای آن که چنين نشود، دموکرا

دموکراسی باید شامل  . یک مشت حقوق روی کاغذ فراتر برود
نه تنها حقوق شهروندان، بلکه شامل آن اقتدار متشکل  
شهروندان بشود که هيچ قدرتی نتواند حقوق آنان را لگد مال  
کند و اگر چنين کرد، به زیر اش بکشند، و نه این که مثل     

وقتی اکثریت عظيم مردم در ") کراسیمهد دمو ( " انگلستان 
مخالفت با شرکت کشورشان در جنگ آمریکا با عراق یکپارچه 

با  بی " کارگر" به اعتراض بر می خيزند، دولت حزب باصطالح 
سياست در دولت  « :اعتنائی به خواست اکثریت جامعه بگوید

این دموکراسی مردم نيست، ! »تعيين می شود، نه در خيابان
دموکراسی ی رأی دهندگان  .  برفراز سر آنان استبوروکراسی

 .نيست، دیکتاتوری بر آنان است
امروزه در هيچ جای دنيا دموکراسی با اکتفا به حق رأی     
عمومی و نظام نمایندگی نيابتی و برابری صرفا حقوقی  
شهروندان و امضای منشور حقوق بشر و ملحقات آن توسط 

. یه تأمين شدنی نيستبورژوازی حاکم بر اکثریت بردهء سرما
جریاناتی که می خواهند چنين مدلی را آلترناتيو استبداد دینی 
جمهوری اسالمی کنند، کراهت دینی استبداد را از آن می       
گيرند ولی اساس استبداد را با  بزک حقوق بشری جایگزین آن 

 .می سازند
امروزه دموکراسی تنها می تواند به معنای خودحکومتی اکثریت 

امعه، به معنای مشارکت، اداره، کنترل و نظارت  همه   عظيم ج
جانبه آنان در تمامی سطوح سياسی و اقتصادی و فرهنگی 
جامعه و اقتدار و اتوریته کامل رأی دهندگان بر منتخبين شان در  

یک چنين آلترناتيو دموکراتيکی فقط . سطوح نمایندگی باشد
با مشارکت خود می تواند از طریق دموکراتيک، یعنی از پائين و 

همين توده هائی که باید خودحکومتی شان را برپا کنند شکل   
بگيرد و نه با ائتالفات  از باال و تشکيل جبهه های حکومتی    

برای همين است . توسط احزاب و شخصيت ها به نيابت از آنان
که راه کارگر خود رهانی و خود حکومتی را دو اصل اساسی 

 و تأسيس آن می داند و خط   مبارزه برای دموکراسی حقيقی 
مشی خود در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و  

 . جایگزینی آن را بر این دو اصل اساسی استوار کرده است
اما آنانی که یک بوروکراسی غير دینی را می خواهند به نام  
دموکراسی بر مردم حاکم کنند، برای ساختن چنين آلترناتيوی 

که باید از باال " دموکراسی" این نوع . ندنيازی هم به مردم ندار
بر مردم حاکم شود، طبيعتا باید هم از باال و بر فراز سر آن ها 

شکل بگيرد و الزمه آن هم نه متحد کردن جنبش های  
اجتماعی موجود در داخل کشوربرای سرنگونی و جایگزینی، 
بلکه اتحاد احزاب و سازمان ها و شخصيت ها در جبهه ایست    

. د دولت جایگزین جمهوری اسالمی را تشکيل بدهد   که بای
تصادفی نيست که در ادامه بال فصل توصيفی که در سطور باال 
از آلترناتيو دموکراتيک مورد حمایت آقای اعظمی و سازمان    

 :  اتحاد فدائيان خلق خواندیم، آمده است
شكل گيری اين آلترناتيو به جای جمهوری اسالمی، نيازمند   « 

عی است از نيروهای دمكرات و آزاديخواه اعم از  اتحاد وسي
احزاب و سازمانهای سياسی، محافل و شخصيتها و فعالين  

سازمان ما می آوشد آه به سهم خود در شكل     . غيرمتشكل
 )منبع پيشين ( . »گيری چنين اتحادی نقش موثری ايفا نمايد

 
 !مبارزه برای آزادی یعنی همکاری با بورژوازی؟  

 
 نقد سياست ائتالفی راه کارگر و پس از ذکر آقای اعظمی در

این که راه کارگر اصال اهل ائتالف و همکاری نيست، پاراگراف 
زیر را می نویسد که نقل آن علی رغم طوالنی بودن اش 

 : بخاطرنکاتی که بينش او را نشان می دهند الزم است  
ا  پذیرد ام راه کارگردر حرف و زیر فشار واقعيات همکاری را می  « 

به دليل اینکه آزادی و دموکراسی را از سوسياليسم جدا    
داند و مبارزه برای آزادی را به نيروهای غير سوسياليستی     می

نهد و دیگرچپ ها را نيز   واگذار کرده است، در این راه گام نمی
این جریان از این . دارد از شرکت در جبهه دموکراسی برحذر می

 هر نيروئی گردن  نيروی کار غافل است که تيغ استبداد بيش از
و بر چيده شدن . گيرد، اگربه حق طلبی برخيزد را نشانه می  

برج و باروی استبداد قبل از هر چيز راه سازمانيابی را برای 
از این رو در مبارزه برای آزادی این . کند نيروی کار تسهيل می

نيروی کار است که باید پيش از دیگر طبقات و بيش از آنها  
های راه کارگر در اتحاد برای  برخالف تئوری. کندتالش 

دموکراسی نيروی کار هرچه ضعيف تر باشد نيازمند مشارکت   
این درست است  که در کشور ایران و جوامع     . فعالتری است

مشابه اگر آزادی با بوی نان در نياميزد، در نهایت  از آزادی نيز  
د به هر اقدام و اما این حکم درست را نبای    . ماند اثری برجا نمی

ما نيروهای چپ . عمل مشخص و لحظه سياسی تقليل داد
بایست بکوشيم که مبارزه مان را برای آزادی با مبارزه برای   می

نان در هم آميزیم اما خطای نابخشودنی است اگر خود را از  
 .»مبارزه  برای آزادی حذف کنيم 

ه ضعيف  نيروی کار هرچجوهر و پيام این پاراگراف این است که  
 در اتحاد با بورژوازی برای دموکراسی باید فعال تر      تر باشد

مبارزه مان را    و درست است که ما باید بکوشيم. مشارکت کند
، اما در هر ائتالفی با   نان در هم آميزیم"بوی" برای آزادی با 

اگر در این . هم اصرار کنيم " بوی نان" بورژوازی نباید بر همين
خطای   "  حذف کنيم، قابل بخشش است، اما را" بوی نان" ميان 

 ائتالف با بورژوازی برای آزادی اگر خود را از "نابخشودنی است
 .محذف کني

برای آقای اعظمی، ائتالف نکردن با بورژوازی یا مشروط کردن 
،  خود را از مبارزه برای آزادی حذف کردن   "بوی نان" آن به 
 به گونه ایست   برخورد آقای اعظمی با مسأله ائتالف،!است

مبارزه  : که دموکراسی و آزادی را با  بورژوازی تداعی می کند
برای آزادی و دموکراسی  یعنی کار با بورژوازی؛ یعنی ائتالف و  

گوئی مبارزه برای آزادی و  . همکاری با بورژوازی عليه استبداد
 . دموکراسی، بدون ائتالف ممکن نيست

 ميان چپ های خلقی، یک   این نگرش بسيار جا افتاده و رایج در  
تقسيم کار اجتماعی برای دموکراسی و سوسياليسم را القأ   

بورژوازی نيروی اجتماعی دموکراسی و آزادی است؛ : می کند 
بورژوازی برای آزادی، و  . پرولتاریا نيروی اجتماعی سوسياليسم

مبارزه طبقاتی مال خودمان است و !  طبقه کارگر برای نان
را از طریق ائتالف با بورژوازی به پيش می مبارزه دموکراتيک 

آزادی را به بوی نان  "برای آن که بقول آقای اعظمی، ! بریم
حتا اگر با بوی نان نشد، ! ، باید با بورژوازی بياميزیم"بياميزیم

 خطائی نابخشودنی خواهد بود که با بورژوازی همکاری و ائتالف 
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نکنيم چون این کار معنایش حذف خودمان از مبارزه برای آزادی       
 ! خواهد بود

در این حرفی نيست که کار با بورژوازی هم بخشی از کار     
دموکراتيک می تواند باشد؛ اما هنگامی که از آقای اعظمی 
می شنویم که چون راه کارگر اهل ائتالف نيست، پس خود را از 

ی حذف می کند  و آن را به بورژوازی وا می  مبارزه برای آزاد 
گذارد، می بينيم که بورژوازی با آزادی و دموکراسی تداعی می    
شود و کار دموکراتيک با ائتالف و با همکاری با بورژوازی عليه 

                      ً  صاحب چنين برداشتی اساسا  . استبداد یکی گرفته می شود
يفه ای نمی تواند خارج از ائتالف و همکاری با بورژوازی، وظ   

برای سوسياليست ها  و برای طبقات کارگر و زحمتکش جامعه   
در مبارزه برای آزادی و دموکراسی و مبارزه ای مستقل عليه 

به محض این که به او بگوئی چرا حيات تو از  . استبداد تصور کند
ائتالفات آویزان مانده؟ تو را متهم می کند که ضرورت مبارزه با      

چپ ها « ؛ داری بقول آقای اعظمی استبداد را درک نمی کنی
از دید او، ! »داری را از شرکت در جبهه دموکراسی برحذر می

این است که بورژوازی را در مبارزه با استبداد و    "  چپ" رسالت 
برای دموکراسی، رادیکال کند؛ بورژوازی سلطنت طلب و 
جمهوری خواه را از یکدیگر جدا کند و دست در دست بورژواری 

 يك آلترناتيو دمكراتيك و ی شكل گيریبرا«  و الئيک، دموکرات
قطعنامه کنگره  ( » مبارزه  آندی اسالمیالئيك در برابر جمهور

 –سازمان اتحاد فدائيان خلق در باره ائتالف ها و اتحاد ها     
 ).سایت این سازمان 

این دیدگاه بر منطق انقالبات بورژوا دموکراتيک عصر فئوداليته 
بق آن، در اتحاد طبقات پائين با بورژوازی استوار است که ط

است که می توان استبداد را سرنگون کرد  و هدف هم 
جمهوری الئيک و دموکراتيک  ( تأسيس  دموکراسی بورژوائی  
 .است) پارلمانی با تفکيک قوای سه گانه

اگر چه رژیم جمهوری اسالمی به یک استبداد قرون وسطائی   
اظ ایدئولوژی حکومتی و موازین شهرت دارد، اما این فقط به لح  

ما در ایران با یک استبداد در جامعه     . حقوقی اعتبار دارد
فئودالی رو به رو نيستيم که سرنگونی استبداد و رسالت  
. تحصيل دموکراسی بر عهده یک اردوی بورژوا دموکراتيک باشد 

ما در دوره فئوداليته نيستيم که آلترناتيو حکومتی مان جمهوری    
. تژی مان تقویت اردوی طرفداران جمهوری الئيک باشد و استرا

سوسياليست ها جزو آن اپوزیسيونی از رژیم نيستند که  
                               ً                          مسأله شان با استبداد حاکم، اساسا  خصلت دینی آن است تا     

بدیهی است که . با شعار جمهوری الئيک به جنگ آن بروند 
شکل جمهوری در برابر سلطنت، در دموکراسی مورد نظر 

يست ها مستتر و مفروض مسلم است؛ اما در یک سوسيال
صف بندی معطوف به جایگزینی این رژیم، هيچ سوسياليستی  

این چيزی . نمی تواند در زیر پرچم جمهوری خواهی جا بگيرد
 .جز استعفا از هویت سوسياليستی نيست

ما با یک نظام سرمایه داری در شکل استبداد دینی رو به  
فداران سوسياليسم در برابر چنين محور استراتژی طر. روئيم

دولتی باید گردآوری نيروی دموکرات ضد سلطه سرمایه برای 
پایه اجتماعی آنان در این پيکار    . سرنگونی چنين رژیمی باشد

متحدین . ضد استبدادی، نيروی اجتماعی سوسياليسم است
درجه اول این پایه اجتماعی، نه مخالفان استبداد دینی بلکه   

و صد البته ( تماعی ضد نئوليبراليسم اقتصادی جنبش های اج
 . اند) دموکرات و الئيک

پيکار ضد استبدادی کارگران و زحمتکشان و مبارزه آنان برای  
 - همچون مبارزه آنان برای سوسياليسم–آزادی و دموکراسی 

 و از –باید مبارزه ای مستقل از همه فراکسيون های بورژوازی   
  در نظر گرفته شود و نه همچون -" دموکرات " جمله بورژوازی 

مبارزه ای که به بهانه همه شمول بودن سلطه استبداد، تابع     
 .دیگر جریانات ضد استبداد است

 گفتن ندارد که هم در پيکار عليه این رژیم تبعيض و ستم، و هم 
با توجه با این که شعاع استبداد سياسی و ایدئولوژیک آن 

تيک و آزادی خواهانه دیگر فراگير است، جنبش های دموکرا
اقشار و الیه های اجتماعی  جای بسيار با اهميتی دارند و   
همکاری با آن ها را به لحاظ اصولی نباید نفی کرد؛ اما آن ها 
متحدین درجه اول ما و نيروی ما برای سرنگونی استبداد  
نيستند و دوایر بيرونی تر نسبت به اردوی دموکراسی رادیکال و 

تاکتيک محوری . الی را تشکيل می دهندضد نئوليبر
سوسياليست ها نه تشکيل و تقویت اردوی جمهوری خواهی 
دموکرات و الئيک بلکه باید اردوی دموکراسی ضد ليبراليسم  
اقتصادی بر گرد قطب دموکراسی رادیکال ضد سرمایه داری  
باشد؛ و تازه آنگاه برحسب نيازهای این اردو و برای تقویت آن 

 .  شود به همکاری با دیگران دست زداست که می
مبارزه برای آزادی و دموکراسی نه تنها الزاما مستلزم همکاری    
با بورژوازی عليه استبداد نيست، بلکه آنجا که بورژوازی همچون  
چوب الی چرخ این مبارزه عمل می کند، خودداری از این      

 . همکاری الزمه حتمی چنين مبارزه ایست 
 !نزوی نمی شویم، منزوی می کنيمما با این امتناع م 
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 حاشيه 
 

قبال نوشته گفته بودم که در بگو مگوهای بی محتوا فایده ای 
ن سطح از برخوردها پاسخ برای کسی نمی بينم و به ای

 .نخواهم داد
آزادی  « آقای اعظمی در پاسخی که به بخش دوم نوشته من 
داده، » بی قيد و شرط بيان یا اهدای بی قيد و شرط تریبون؟

! نشان می دهد که اصال متوجه نمی شود بحث بر سر چيست
برای مثال من نوشته بودم که با دفاع از آزادی بی قيد و شرط 

 درون یک تشکيالت تا آن جا که معنی اهدا بی قيد بيان  در
چيزی که آقای اعظمی ( وشرط تریبون به هر مخالفی را بدهد 

، البد باید تریبون تشکيالتی را به  ) از آن دفاع کرده بود 
فاشيست ها و حزب اللهی ها هم اهدا کرد تا مبادا متهم به    

 .مخالفت با آزادی بی قيد و شرط بيان بشویم 
عظمی بجای تأمل روی تناقض منطقی خودش، پرسيده آقای ا

است که از چه زمانی سر و کله فاشيست و حزب اللهی در راه     
و چرا من راه کارگری ها را با را ! کارگر پيدا شده است ؟

 !فاشيست و حزب اللهی ها  درهم آميخته ام؟
به این منتقد جدی چه می توانم بگویم جز این که همه 

 راه کارگر و مصوبات کنگره دهم اش صد در صد انتقادات شما از
 !درست است و ببخشيد که وقت شما را بيهوده گرفتم
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ميز گرد رادیویی پيرامون مصوبات کنگره اخير        
 سازمان                

   قسمت اول                                 
 
اب برهان    گفتگوی یاور اعتماد با پيران آزاد ، شه   

 و محمد رضا شالگونی   
 
 

 ميز 2005 اکتبر 25از رادیو برابری در تاریخ  یاور اعتماد 
گردی ترتيب داد با سه تن از اعضای سازمان کارگران انقالبی    

برای تشریح و توضيح برخی از جوانب ) راه کارگر( ایران 
پرونده صوتی این ميز گرد در   . مصوبات کنگره دهم این سازمان 

متن این ميز . رادیو برابری و سایت راه کارگر موجود استسایت 
در سه    ( گرد که از روی نوار پياده شده است، بصورت کتبی نيز  

 . در اختيار عالقه مندان قرار می گيرد) بخش
 
   ------------------------------------------------------ 
 

 مصوب کنگره  آقای پيران آزاد؛ در سند سياسی - یاور اعتماد
دهم راه کارگر روی  برنامه های ليبرالی حکومت اسالمی تأکيد 
ویژه ای شده و نگاه سازمان شما در تقابل با این برنامه، بر       
جنبش های اجتماعی بخصوص جنبش کارگری متمرکز شده؛ و 
به تبع آن نقاط  ضعف و قوت این جنبش مورد ارزیابی قرار گرفته 

ی است که خودش را از تحليل های این یک نگاه طبقات. است
رایج بورژوائی جدا می کند؛ از تحليل هائی که بر اختالفات درون  
حکومتی یا اميد به جناح هائی از رژیم  یا به دخالتگری نيروهای  

 .خارجی متکی و دلبسته اند
سازمان شما چرا چنين تأکيد ویژه ای بر جنبش های اجتماعی   

ند و نقاط قوت و ضعفی در آن را  دارد؟ چه ظرفيتی در آن می بي
 در کجا می بيند؟

 
  سئوال شما بر می گردد به نحوه نگرش ما به – پيران آزاد

سياست، به عمل سياسی و اصوال به قدرت سياسی و 
نتایجی که باید از آن حاصل شود و جهات عمومی آن که یک      

به همين دليل ما باید ببينيم که ما     . زندگی انسانی را بسازد 
ه کارگری ها به دنبال چه هستيم؟ نگاه از اینجا شروع می را

 .شود و پاسخ به این نگاه داده می شود
ما با نگاهی که به سياست و قدرت داریم، به دنبال 

این . خودحکومتی مردم هستيم؛ مردمان کار، اکثریت مردم 
خودحکومتی چيست؟ جهت اصلی آن، بينان اصلی آن جز 

و دائمی همه آحاد در تصميم شرکت مستقيم، همه جانبه 
گيری برای سرنوشت خودشان، همينطور برای اجرای تصميمات 

دخالت دائمی و . و همينطور نظارت بر اجرای تصميمات نيست
بنابر این چنين چيزی هيچوقت از باال شکل   . فعال همه آحاد

چنين مدلی از قدرت در پائين نطفه می بندد؛ از   . نمی گيرد
به این  . ه می خواهند این مدل را بسازند درون همان مردمی ک  

دليل است که نگاه ما می رود به سمت جنبش های     
برای آن که آن مردمی که می خواهند این قدرت  . اجتماعی

بسازند و داشته باشند، بدون شرکت در این جنبش ها و  
مبارزات اجتماعی نمی توانند اصال توانا شوند، مگر این که از   

 و مسائل شروع کنند؛ برای کوچکترین تا کوچکترین خواست ها
بزرگ ترین مطالبات در سطح اقتصادی و سياسی حرکت کنند و 
برایش مبارزه کنند و آن را به دست آورند، قدم به قدم خودشان  

 .را بسازند؛ چنين مدلی از حکومت را حفظ و اداره کنند
ید   این را پائين با . این قدرت را کسی از باال به پائين نمی دهد   

بگيرد  و گرفتن این قدرت، به دست آوردن این توانائی در اداره 
سرنوشت، چيزیست که از طریق مبارزه از پائين شکل می   

برای این است که ما نگاهمان به جنبش های اجتماعی . گيرد
مسأله ما این است که در آنجا چه خبر است؟ ما که     . است

 هستيم؟ خودمان را جزو آن جنبش ها می دانيم در کجا
این که ضعف . وارسی و بررسی مان را در آنجا انجام می دهيم  

مان چيست؛ قوت مان چيست؟ چگونه می توانيم به مسائل    
 .مان فائق بيائيم

 در عين حال به دنبال همين نگاه به سياست و همين نگاه به 
قدرت سياسی است که مطرح می شود ما می خواهيم چه 

رین و گسترده ترین دموکراسی ساخته شود؟ ما دنبال وسيع ت
و آزادی در حيطه سياست، و رهائی از هرنوع ستم و استبداد 
. سياسی هستيم؛ همزمان در عين حال بصورت در هم تنيده 

عميق ترین دموکراسی در عين حال رهائی از ستم های 
اقتصادی و از بين بردن تمام بندهائی که موجب بهره کشی 

 مجموعه را ما می گوئيم این. انسان از انسان می شود  
برای چنين چيزی وقتی به جنبش ها نگاه می  . سوسياليسم

کنيم، بی شک به سمت جنبش های اجتماعی  و نيروهائی  
می رویم که ظرفيت حرکت در این مسير را دارند؛ همان نگاه   

ما به به نيروی کار می پردازیم،  به جنبش عظيم . طبقاتی
 به جنبش های دیگر اجتماعی نيروی کار در جامعه و همينطور

که همراه آنها هستند و می توانند در این جهت گيری شرکت   
ما خودمان را جزو  . کنند و ظرفيت حرکت در این مسير را دارند

این جنبش ها می دانيم و از این جهت نمی خواهيم بين 
ما این کا ر را برای کس  . خودمان و آن ها فاصله ای بياندازیم

                       ّ          م و نایب اش نمی شویم، قي م اش نمی دیگری نمی کني
در این جنبش ها شرکت می کنيم و با تمام قوا کوشش . شویم

می کنيم، تا جائی که می توانيم و در اختيار ماست، که این 
 .توانائی ها شکل بگيرند

در رابطه با ضعف و قوت های جنبش های اجتماعی سئوال  
صل در مورد  بطور مشخص در این مقطع یک ارزیابی مف. کردید

نيروی کار در بستر معينی مبارزه می کند  . نيروی کار داشتيم
بستر مبارزه   . که ما باید این بستر را بطور همه جانبه ای ببينيم  

در جامعه، یک استبداد سياه مذهبی است و در عين حال    
ساختاری را ساخته و می سازد و پيش می برد که در جهات    

مایه داری در تمام جهان   عمومی همان ساختاری است که سر
همان برنامه نئوليبرالی که بيش ترین : دارد به پيش می برد

فشار را بر سطح زندگی تمام مردم در دنيا می آورد و در 
کشورهای حاشيه ای مثل ایران یک مقداری وسيع تر و 

ولی جهات اصلی همان جهات اصلی سرمایه داری     . فالکتبارتر
ر را در این متن بررسی کردیم که بنا براین ما نيروی کا. است

جنبش آن و مبارزه آن چه نقاط ضعفی دارد و آنچه ما به نظرمان     
می رسد ودر این سند مطرح شده، این است که در سطح 
مطالبات اقتصاد یو معيشتی مبارزه خيلی شایان و در عين حال 
فعالی را دارد، با در نظر گرفتن این ضعف که این مبارزه علی 

 آن که در سطح مطالبات اقتصادی فعال و دائمی رغم سطح
بوده، ولی از سازمان یابی مناسب و همه جانبه برخوردار    
نيست، اگرچه تالش های خيلی شدید و زیاد و نمونه واری و  
شاید بشود گفت نقطه عطفی در این دوره ای که ما بررسی 
  کرده ایم به وجود آمده زیرا که این نيروی کار خواهان سازمان    

 – مستقل به معنی مستقل از دولت   –یابی مستقل خود 
وبيرون آمدن ان از زیر چنگال ارگانهای سياه حکومتی شده 
است؛ که این نقطه عطفی است در ارزیابی ما وما با تمام قوا    
از این حرکت بطور همه جنبه دفاع می کنيم و خودمان را در آن    

 .نيمشریک می دانيم و نقطه نظرات مان را طرح می ک 
ولی وجه دیگر ین مبارزه که من در سطح اقتصادی عرض کردم، 
در سطح سياسی است که ما آنجا مسأله را اندکی با اشکال  

ارزیابی ما این است که در سطح سياسی، نيروی     . می بينيم
کا ر در سطح مناسبی نيست؛ هم به دليل این که سازمان    

که خواست یابی خود مسأله سياسی است و هم به دليل این  
ها و مطالبات سياسی مستقيم در دستورش نيست و روی آن 

ما ضعف بزرگ نيروی کار و جنبش عظيم . ها کار نمی کند
نيروی کار را در سطح سياسی می بينيم و آنچه اصطالح کرده 

به این معنی که . ایم  شکاف بزرگی می بينيم بين نان و آزادی
عيشتی دامنه  جنبش های مطالباتی در سطح اقتصادی و م

 علی رغم تمام ادعا ها و عوام –داشته و گسترده خواهد شد 
فریبی های حکومت که نخواهد توانست به هيچکدام از آن 
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 و در عمل، مبارزه اقتصادی شدیدتر هم -شعارها نزدیک شود 
. خواهد شد، ولی ضعف اساسی در سطح سياسی است

نکرده است؛ به نيروی کار آنطور که باید، روی آزادی خودش کار 
همان معنی که در اول صحبت گفتم، یعنی رفتن به سمت توانا  
شدن برا ی این که در تمام امور روی پای خودش و با دست   
خودش عمل کند و آن نانی را هم که می خواهد به این شکل  
بگيرد و توانا شود که آزادی و رهائی را در تمام جنبه های    

له با مبارزه برای کوچکترین و این مسأ. زندگی اش اعمال کند
آزادی ها تا باالترین سطوح آزادی های سياسی در تمام  
خواست ها و مطالبات، مانند آزادی بيان و غير و ذالک مورد 
توجه نيروی کار باید باشد؛ و هست، ولی ما ارزیابی مان این    

 .است که در این زمينه ضعف های بزرگی داریم
 

رهان؛ در سند تحليل اوضاع  آقای شهاب ب  - یاور اعتماد
سياسی به برخی از ضعف های جنبش کارگری اشاره شده   

در جائی آمده . است که بطور خالصه به آن ها اشاره می کنم
که بخش اعظمی از مردم هنوز آمادگی و توان کافی برای 

در جای دیگر . پرداخت هزینه مبارزه قطعی را پيدا نکرده اند
د و حقوق بگيران در موسسات    مطرح می شود که مبارزه مز

مسأله    . بزرگ صنعتی در حد سال های گذشته نبوده است
دیگر هم فاصله مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی؛ بين 

 اجتماعی است که –مطالبات اقتصادی و مطالبات سياسی  
از طرف دیگر در سند مبانی  . همچنان خيلی برجسته است

ه راه کارگر خواهان آلترناتيو استراتژی و تاکتيک، گفته شده ک
ميان این تحليل   . سوسياليستی بجای جمهوری اسالمی است

از وضعيت و بلند پروازی ی جایگزینی رژیم حاضر با دولت 
شما این تناقض را قبول دارید؟ . کارگری ظاهرا تناقضی هست

از این استراتژی با وجود اعتراف با این ضعف ها چطور دفاع می   
 کنيد؟

 
  تردیدی نيست که امروز موازنه قوای - رهانشهاب ب

البته از لحاظ . سياسی به سود آلترناتنيو مورد نظر ما نيست
کميت و ظرفيت های بالقوه چرا؛ چون نيروی اجتماعی ما 
اکثریت عظيم این جامعه را تشکيل می دهد که با احتساب  
متحدین هم سرنوشت اش که در جامعه سرمایه داری آینده    

این نيرو با . د، نيروئی بال منازع و سرنوشت ساز استای ندارن
مطالبات اقتصادی و اجتماعی رادیکال و برابر ی خواهانه اش به  
آتشفشانی می ماند که در حال غليان است و دیر یا زود فوران  

تشکل   . ضعف اساسی این نيرو، سياسی است.  خواهد کرد
حلی است؛ ندارد؛ حرکات و اعتراضات اش پراکنده و غالبا م

عمدتا برا ی منافع و مطالبات بخش های مختلف مبارزه می  
کند تا برای منافع و مطالبات عمومی طبقاتی اش؛ مبارزه اش   

 .عمدتا صنفی است تا سياسی  و غيره
 ما بر این ضعف ها آگاهی داریم و در سند اوضاع سياسی  

اگر ميان وجود . مصوب کنگره دهم بر آن ها انگشت گذاشته ایم  
این ضعف ها یعنی مساعد نبودن توازن قوای موجود و 
استراتژی آلترناتيو سوسياليستی تناقضی باشد، این تناقض در  

این تناقض در عينيت،  . واقعيت زندگی است و نه در سياست ما
هميشه در برابر هر جریان سياسی قرار دارد که می خواهد از 

. نده عبور کندشرائط نا مساعد موجود  به وضعيتی مطلوب در آی
در حقيقت، موضوع مبارزه سياسی و طبقاتی، حل همين 

 . تناقض ميان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب است
ِ                                       در برابر واقعيت  این ضعف ها دو سياست می شود اتخاد کرد                 .

یکی سياستی است که می گوید چون طبقه کارگر ضعف 
تی هائی دارد و چون موازنه قوا به سود آلترناتيو سوسياليس

نيست، پس برویم بورژوازی باصطالح ضد استبداد را در برابر 
جمهوری اسالمی تقویت کنيم؛ برویم در معماری یک جمهوری   

یک سياست هم این است که ما  . بورژوائی الئيک شرکت کنيم
حتا به بهانه نامناسب بودن شرائط و موازنه قوا، بورژوازی را  

ورژوائی مبارزه نمی   تقویت نمی کنيم و برای یک آلترناتيو ب 
می رویم جنبش اجتماعی خودمان را تقویت می کنيم و . کنيم

آستين هایمان را برای مساعد کردن شرائط برای آلترناتيو مورد   
 .نظر خودمان باال می زنيم 

جوهر و معنای اصلی مبارزه از امروز برای سوسياليسم، تالش     
اليستی از برای برهم زدن موازنه قوا به سود آلترناتيو سوسي

 .طریق اقدامات جاری در قبال وضعيت های موجود است
طرفدار حقيقی سوسياليسم  نباید در اقرار به نامساعد بودن   
شرائط و توازن قوای حاضر برای آلترناتيو سوسياليستی توقف 

وظيفه او این است که  تغيير این شرائط را در دستور کار . کند
بجای آویزان شدن به .  بگذاردخود" از همين امروز" هم اکنون و 

جریانات بورژوائی و خرده بورژوائی ضد استبداد دینی، جنبش 
کارگری و جنبش های مطالباتی را بمثابه توپخانه سنگين برای 
ویران کردن قلعه استبداد بسيج کند و به سياسی شدن آن و    
به دست گرفتن پرچم آزادی و دموکراسی و برابری یاری 

يک هایش را بر مشی  تغيير موازنه قوا ميان برساند؛  و تاکت
 از فاشيست –استبداد حاکم وهمه آلترناتيوهای رقيب اش 

 در یک طرف، و نيروهای اجتماعی   -گرفته تا سوپر دموکرات 
این سياستی . آلترناتيو سوسياليستی درطرف دیگر استوار کند

است که کنگره دهم راه کارگر در اسناد مصوب اش به آن ها     
 .يت و صراحت داده استقطع

با توجه به آنچه گفتم، دفاع از آلترناتيو سوسياليستی ضمن   
اقرار به نامساعد بودن موازنه قوا در مقطع حاضر، تنها از طریق       
مداخله گری سوسياليستی در مبارزه با استبداد و برای 
دموکراسی و همينطور در مبارزات جاری طبقه کارگر و جنبش 

مداخله سوسياليستی در .  پذیر استهای اجتماعی امکان
شرائط موجود، کليد تغيير آن ها به شرائط مساعد برای    

 .آلترناتيو سوسياليستی است
اولين و اساسی ترین عرصه مداخله گری سوسياليستی  برای 
ما باید مداخله در جنبش طبقاتی خودمان و در جنبش های    

 و البته –اگر مداخله گری .همراه و هم سرنوشت با آن باشد
 در این عرصه اوليه و اساسی را   -مداخله گری سوسياليستی 

نداشته باشيم همه مداخله جوئی ها و دخالتگری های ما 
این اولين معنا و شرط    . بازی در بساط بورژوازی خواهد بود  
 . مداخله گری سوسياليستی است

آیا معنای مداخله گری سوسياليستی این است که اهميت  
ویان و روشنفکران عليه استبداد را انکار کنيم و  مبارزات دانشج 

مداخله گری ما در مبارزات    اما !       ً نه ابدا در آن ها مداخله نکنيم؟  
طبقاتی ميان دیگر طبقات و در مباره عمومی ضد استبدادی 
باید مداخله حزبی باشد که در مبارزه طبقاتی کارگران عليه 

ارزه ضد استبدادی،  مداخله گری ما در مب . بورژوازی مداخله دارد
باید مداخله حزبی باشد که در مبارزه سياسی طبقه کارگر و در 

مداخله ما   . پروسه تبدیل شدن اش به طبقه حاکم مداخله دارد
در روند دموکراتيزاسيون جنبش سرنگونی، باید مداخله حزبی 
باشد که در مبارزه مزد و حقوق بگيران و استثمار شوندگان   

 .  مداخله دارد"سی فتح دموکرا" برای  
اگر طبقات کارگر و زحمتکش به دنباله روی از جریانات بورژوائی 
کشانده نشوند و با صفوف مستقل خودشان و حول منافع  
ً                        مشترک خودشان حرکت کنند، اوال  نقش تعيين کننده ای در                            
جهت دادن به سير تحوالت سياسی و اجتماعی و تعيين 

                  ً         بازی می کنند؛ ثانيا   به    سرنوشت پيکار عمومی ضد استبدادی 
باز شدن فضا برای حرکات بعدی خود و مساعد تر شدن شرائط 
                      ً       ً                               یاری می رسانند؛ و ثالثا  مطمئنا  به محض آن که آن که اوضاع     
کشور برای حکومت غير قابل کنترل شود، بصورتی جهش وار 
می توانند بر ضعف های خود غلبه کنند و موازنه سياسی قوا را 

 . غيير بدهندبه سود خود ت
 

آقای محمد رضا شالگونی؛ در سند دیگری که در    – یاور اعتماد
کنگره دهم راه کارگر تصویب شده، سياست های ائتالفی 
سازمان شما برای تحقق سوسياليسم مورد تصریح قرار گرفته    

 .است
اصوال برای تحقق سوسياليسم الزم است که بين طرفداران  

عالوه بر آن هم الزم است سوسياليسم وحدتی حاصل شود و 
برای مبارزه با استبدادی که پيش روی جنبش اجتماعی  
کارگران و زحمتکشان است، با اقشار دیگر نيز ائتالفی صورت  

می . بگيرد؛ یعنی با نيروهای غير طرفدار سوسياليسم
خواستم ببينم که در این سند، مبانی وحدت سازمان شما با     
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با غير طرفداراران   طرفداران سوسياليسم و همکاری 
 سوسياليسم کدام اند؟

 
 من فکر می کنم مبارزه برای – محمد رضا شالگونی

دموکراسی و آزادی و همچنين سوسياليسم چيزهای متفاوتی 
منتها گروه های اجتماعی و طبقات مختلف برخوردها و . نيستند

مثال حاال کسانی آزادی   . تفسيرهای متفاوتی از مسأله دارند
 صميمانه هم می خواهند، ولی می خواهند  می خواهند،

بگویند  که اگر بخواهيم جمهوری اسالمی را براندازیم و یک 
دموکراسی برقرار کنيم، حتما و حتما باید اقتصاد بازار را  

آنان سياست های نئوليبرال را   . گسترش بدهيم و تقویت کنيم
ره در   تبليغ می کنند و آن را الزمه آزادی می دانند که در این دو     

ُ   همه جای دنيا در بين روشنفکران رسمی و آکادميک خيلی م د                                                    
 آیااین با دموکراسی مباینت دارد یا نه؟  . است

از نظر ما مبارزه برای آزادی، دموکراسی، و عليه استبداد با 
مبارزه برای سوسياليسم مباینت ندارد، منتها گروه های 

 برا اجتماعی و طبقات مختلف و تفسيرهایشان از مبارزه 
مسلم است که کسانی که می . دموکراسی تفاوت می کند

خواهند بازار آزاد، اقتصاد باصطالح بازتر و خشن تر سرمایه داری 
هرچه بيش تر گسترده شود، تفسيری از دموکراسی دارند که 
نمی تواند با تفسير اکثریت محروم، اکثریت جامعه، خوانائی 

م که برای در اینجاست که ما می بيني. داشته باشد
دموکراسی مبارزه کردن معنایش عبارت از این نيست که شما     
بيائيد با گروه های دیگری که چنين تفسيری را دارند ائتالف  

ا صال مبارزه برای دموکراسی از ایده مجرد  دموکراسی   . کنيد
هر گروه اجتماعی و حتا هر کسی . یا آزادی ناشی نمی شود 

و خودش را در مقابل   ازجهت منافع خودش حرکت می کند 
نظامی که هست می بيند؛ مظلوم می بيند، منکوب می بيند و 

پس با کسانی . می خواهد که خواسته هایش را مطرح کند
آن . خواه ناخواه چنين است. نزدیک و از کسانی دور می شود 

منطقی که می گوید امروز برای مبارزه برای دموکراسی 
ليست، با سرمایه دار و    بایستی با سوسياليست و غير سوسيا

. کارگر، با همه شان باید متحد شویم، منطق درستی نيست
اگر به واقعيت زندگی برگردیم می بينيم که حتا در مقابله با    

مثال بعضی از   . استبداد اساسا تفاوت های زیادی وجود دارد
بخش های اپوزیسيون هستند که واقعا مخالف جمهوری 

الف بودند؛ مثال سلطنت طلب  اسالمی هستند؛ از اول هم مخ
ها از روز اول موجودیت جمهوری اسالمی مخالف آن بودند و  

اگر به دیگرن که رفرميست بودند و . می خواستند آن را براندازند
با جمهوری اسالمی سازش کردند می شود گفت که شما  
سازشکار هستيد، در این مورد به سلطنت طلب ها نمی توان 

ببينيد آن ها چکار می خواهند  . هستيدگفت که شما سازشکار  
طرح آن ها فقط این است که این استبداد مشخص برود   . بکنند

. و آن استبداد ایده آلی که داشتند و قبال اعمال کردند بياید
مجاهدین را در نظر بگيرید؛ بعضی جریان هائی را که نه     

می بينيد که . سلطنت طلب اند و نه مجاهد در نظر بگيرید
حتا در بين نيروهای اجتماعی و طبقات اجتماعی .  استاینطور

هم می بينيد که مخالفت برخی با جمهوری اسالمی صرفا و 
مسلم است که . صرفا به دليل حکومت مذهبی بودن اش است

ما یک حکومت مذهبی را خفه کننده، تاریک اندیش و نابود    
 . ولی این تنها مسأله نيست . کننده کشور و مردمی دانيم

. اسا اینکه این حکومت چگونه برما مسلط شد مسأله است   اس
. از زمين بيرون آمد؛ از حرکت مردم   . از آسمان که نازل نشد  

اگر مردم . چطور برما مسلط شد؟ ما می خواهيم این را ببينيم   
نتوانند برای خواسته های خودشان بطور مشخص بجنگند و  

یستند، برای آن سازمان بيابند و در مقابل این حکومت با 
 .تأسيس دموکراسی در این کشور امکان ناپذیر خواهد شد

 کار ما این نيست که بطور مصنوعی مرزبندی بکنيم و بگوئيم با 
به « ما حاضریم با هرکسی باشيم ولی  . کسانی نيستيم

؛ به شرط این که اساسا به خواست ها و نيازهای  »شرط چاقو
در . اهنگی کند اکثریت محروم پاسخ داده شود و با آن ها هم  

. اینجاست که می بينيم راه های تفکيک گشوده می شوند
می بينيم جریاناتی هستند که می خواهند نيروی کار، نيروی 

مثال اقتصاددان    . زحمت در ایران هرچه بيش تر کوبيده شود 
خيلی گردن کلفتی که حتا در کمبریج درس می دهد، می گوید   

ضعيف است، عبارت از این  یکی از دالیل این که اقتصاد ایران  
قانون کار دست و پاگير  ! است که نيروی کار، گران قيمت است

خوب شما با . و یا اخراج کارگران فالن و بهمان است! است
همچو کسی می توانيد ائتالف کنيد؟ مگر چنين چيزی ممکن 
است؟ اگر اکثریت عظيم جمعيت ایران زیر خط فقر مطلق یا 

ب این ها چطور می خواهند برای نسبی زندگی می کنند، خو
دموکراسی مبارزه کنند بی آن که برای بهبود شرایط زندگی 

 .شان مبارزه کنند 
ما    . ما سوسياليستيم، اما بحث فقط بر سر آرمان ها نيست  

راه کارگر سازمانی است    . برای سوسياليسم مبارزه می کنيم  
م که از روز اول برای سوسياليسم موجودیت یافته و هميشه ه

این خواست ما و این اراده ما مستقل است   . همين را می گوید
ولی . از این که یکسال قبل چه شده و سال قبل تر چه شده

این که آیا برای این خواست می توانيم با دیگران همکاری کنيم 
با آن هائی . یا نه، بستگی به دیگران دارد به ما بستگی ندارد

ليبراليسم دفاع می کنند، از  که از نظام سرمایه داری و از نئو  
 حتا آزادتر از آنی که جمهوری اسالمی دارد و خشن  –بازار آزاد  

( تر از آنی که جمهوری اسالمی اعمال می کند دفاع می کنند  
جمهوری اسالمی فعال برای آن که خودش را سر پا نگهدارد  
رشوه های اقتصادی به بعضی از گروه های اجتماعی می   

 .که شما نمی توانيد همکاری بکنيدطبيعی است ) دهد
اگر آزادی، آزادی اکثریت مردم ست؛ اگر دموکراسی برای  

 که فاعل  –اکثریت مردم است، پس مبارزه برای سوسياليسم 
آن اساسا از طریق سازمان یابی اکثریت محروم می تواند به      

در اینجاست   .   با آزادی و دموکراسی مباینت ندارد   -ميدان بياید 
نيم این حرف که چون باید برای دموکراسی مبارزه   که می بي

کنيم پس بنابراین فعال خواست های سوسياليستی را کنار 
 .بگذاریم، چقدر حرف مهملی است

چرا اقليت طرفدار بازار آزاد، آن اقليتی که ميگویند قانون جنگل  
باید حاکم باشد؛ می گویند بگذارید دست نامرئی بازار همه 

؛ آن اقليتی که می گویند بگذارید بشود کارگر چيز را تنظيم کند
را آزادانه اخراج کرد، چرا این ها که از لحاط جمعيتی در اقليت  

 !هستند فعال خواست هایشان را کنار نمی گذارند؟ 
مابرای . ما خودمان را از مبارزه برای دموکراسی جدا نمی کنيم    

االن  عليه استبداد، همين امروز، همين . دموکراسی می جنگيم
مسأله این است که دیگران تفسيرهای دیگری . و از همين جا

این اختالف تفسيرها از  . از دموکراسی و مبارزه با استبداد دارند
دموکراسی و ندیده گرفتن خواست های اکثریت عظيم مردم 
ایران است که ما را وامی دارد که روی خواستهای   

ره ای کوتاه  سوسياليستی مان از همين امروزتأکيد کنيم و ذ
ما   توجه داریم به این که آن دموکراسی که آن ها می         . نيائيم

گویند حتا در آنجا که جامه عمل پوشيده، به کجا کشيده است، 
چقدر به انحطاط کشيده شده؛ حتا در کشورهای اروپائی که 
مهد دموکراسی بوده اند، به تضعيف صفوف طبقه کارگر منجر 

زار آزاد این ها  را بياورید در  حاال دموکراسی با. شده است
خرابه های شرق، در کشور ما که اصال سنت دموکراسی   

می بينيم ! نداریم و طبقه کارگرسازمان یافتگی منسجم ندارد 
بنا بر این است که تأکيد ما روی  . که واویال خواهد بود

سوسياليسم، ضمنا تأکيد بر دموکراسی است؛ تأکيد بر مبارزه  
 هست؛ از همين امروز، و از همين االن، از  عليه استبداد نيز

 .همينجا
    ادامه دارد                                 
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           )٣ ( مارکس و انگلس و مساله دمکراسی   
  

 
 ریاحی . ح : ترجمه        دوتن . د:   نوشته           
 
 

 دمکراسی انقالبی   حق رای همگانی و
 
 

حق رای    " ن جا استفاده مارکس وانگلس ازاصطاح         تاای 
. درخصوص موقعييت های غيرانقالبی بررسی شد             " همگانی 

سوالی که مطرح است این است که آن ها حق رای همگانی             
 را دردوران پرتالطم تا چه حد مناسب می دانستند؟ مارکس               

ظاهرا مفيد بودن آنرا       " مبارزه طيقاتی درفرانسه       " درکتاب   
 فرانسه زیر سئوال می       1848 دوران پس ازانقالب         دررابطه با   

اکثریت مردم    . حق رای همگانی خدمتش را کرده است         : " برد
 مکتب تحول را پشت سر گذاشت اند واین خدمتی است        

حق رای     .که حق رای همگانی دردوران انقالبی می تواند بکند             
همگانی  را یا انقالب یا ارتجاع می بایست ازميدان بدرمی                 

استدالل مونتی جانسون این است که این اظهارنظر           ) 1(." کرد
همان    . بيش ترتوصيفی یا خبری است تا روش شناسانه         

طورکه درباال مشاهده کردیم مارکس توجه داشت که بورژوازی                   
اجازه نخواهد داد حق رای همگانی موقعيت اجتماعی اش را             

ست   نيروی اصلی انقالبی آن زمان یعنی بالنکي           . به خطر اندازد 
ها مخالف حق رای همگانی بودند زیرا احساس می کردند که           

طبق قرائت جانسون       . مبارزه انقالبی را به سازش می کشاند             
. ( نظر مارکس دراین خصوص صرفا عبارت بود ازقبول واقعيت          

2( 
جيلبرت برعکس، چنين استدالل می کند که این قطع نامه               

"  جا  دراین  . نمایشگر یک موضع گيری نظری اساسی است          
نقش مثبت حق رای همگانی را تحت نظام سرمایه داری         

حق رای همگانی نمی تواند ابزار       ....مطلقا محدود می کند   
این رهایی تنها با سرنگونی قهرآميز            . رهایی پرولتاریا باشد      

جيلبرت می پذیرد که مارکس          ." بورژوازی دست یافتنی است       
 باشد، اما     ممکن است این نظررا درمورد انگلستان تغييرداده              

 )3.( این را می توان استثنایی برقاعده دانست         
جنگ داخلی    " درارزیابی کيفيات هریک ازاین نظرات، بررسی             

  1871یعنی بررسی مارکس ازکمون پاریس سال             " فرانسه  
دراین جا مساله کاربرد حق رای همگانی              . سودمند است  

. دررابطه با موقعيت انقالبی با روشنی تمام مطرح می شود         
مجمع ملی که کمون راسرکوب کرد منتخب آرای همگانی                

مارکس رد مشروعيت مجمع ملی را با نگرش مثبت                 . مردان بود  
 ؟عمومی خود ازحق رای همگانی چگونه سازش می دهد           

 

 همان طورکه دیدیم او این برداشت را که حق رای همگانی           

صرفا رفتن به پای صندوق های رای باشد نمی دانست، بلکه             

 حضور نيروهای اجتماعی        –ا پيش شرط های معين     آنرا ب

 مرتبط می   –درتعامل با هم ووجود چارچوب دمکراتيک گسترده            

به این نگرش خود وفادار می          ..." جنگ داخلی " اودر . دانست

: مارکس مشروعيت مجمع ملی را به دودليل رد می کند               . ماند

نخست این که اومجمع ملی را به دولت بزرگ تری که این           

این دولت بزرگ      .  بخشی از آن است مرتبط می داند      مجمع

 مجمع . ترالبته جمهوری است که با قيام عمومی تاسيس شد            

ملی مشروعيت خودرا ازجمهوری به دست آورده است که            

اما کمون ازهدف جمهوری       . بدون آن هرگز بوجود نمی آمد      

بنابر این، دو مفهوم متقابل ازمشروعيت دراین                  . حمایت کرد 

قضيه    . ت که عبارتند ازجمهوری و مجمع ملی      وضعيت هس  

رقابت بين مجمع ملی  دمکراتيک وجمهوری انقالبی غير                  

تفاوت بين این دواین        . دمکراتيک نيست زیراهردوانقالبی اند      

. است که مشروعيت مجمع ملی به جمهوری وابسته است            

این طور استدالل می   ...." جنگ داخلی  " مارکس درمتن اوليه      

 :کند

جمهوری را روزچهارم سپتامبر اعالم کردند، افراد بی               مردم  " 

دولت    " نام نشانی که درهتل دوویل مستقر شده بودندوخودرا                

این جمهوری درسراسر فرانسه بدون       . لقب داده بودند   " دفاع 

ندای ناهم سازی مورد استقبال قرار گرفت وطی جنگی پنج               

خود     ماهه که اساس آن مقاومت طوالنی پاریس بود به هستی              

اگر این جنگ که به نام جمهوری وبه دست جمهوری          . فائق آمد

پيش برده شد درميان نبود، بيسمارک پس از تسليم سدان                  

امپراطوری را دوباره برقرار کرده بودوافرادی بی نام ونشان              

تير مجبور شده بودند درازای تضمين سفر به            . ودرراسشان م  

ازمجمع روستا     . دکاین ونه به خاطر پاریس خود را تسليم کنن         

تيرخود تا حد     . این مجمع که م   . نيزهرگزکسی خبردارنشده بود     

کسالت  بار تکرار کرده است که مجلس موئسسان نيست اگر                 

نگویيم که گاه شمار صرف رویدادهای گذشته انقالب                

جمهوریخواهانه ، حتی نتوانسته بود این حق را داشته باشد                     

بنابر این، تنها       . اعالم کند که فالکت سلسله بناپارت را هم رسما      

قدرت مشروع درفرانسه انقالب است که درپاریس متمرکز             

این انقالب نه عليه ناپلئون صغيربلکه عليه شرایط                  . است 

اجتماعی وسياسی ای بود که امپراطوری دوم را به وجود             

تحت این امپراطوری شرایط اجتماعی وسياسی به              . آورده بود   

 طورکه جنگ پروس به گونه           نهایت وخامت رسيده و همان      

بسيار روشن نشان داد اگر نيروی حيات بخش طبقه کارگر               

فرانسه به این شرایط پایان نداده بود ، از فرانسه به جز         

 )                                                                 4.(جسدی باقی نمانده بود   

ه به زمينه ی         این استدالل چقدرقوی است ؟ بی تردید توج          

تاریخی درارزیابی ادعا هایی که درمورد مشروعيت می شود                      

برخورد مارکس پاسخ دندان شکنی است به سا           . اهميت دارد  

را ازروی ارزش        " ارگان های قانونی        " ختارهایی که وضعيت        

ظاهری آنها وبدون آزمون  عنوانی که درآغاز برای رسيدن به              

چنين اشاره می کند که        مارکس هم    . قدرت داشتند می پذیرند   

کاربرد معيارهای دمکراتيک درخصوص رویدادهای انقالبی واقع                     

 انقالب نه ازطریق سازوکارهای دمکراتيک            . بينانه نيست    

بلکه با شورش مسلحانه قدرت را به              ) که وجود هم نداشتند      ( 

زمانی که مردم        . این یک آن یک را ازميدان بدر برد           . دست آورد  

 درگيرند برگزاری انتخابات کار آسانی          "اقدام مستقيم   " در

پيش شرط هایی که مارکس در باال برای حق رای                  . نيست

همگانی بدیهی فرض می کرد مستلزم حد معينی ازثبات               

 .است 

اما درحقيقت مارکس وابسته بودن مشروعيت مجمع ملی به                   

کسانی که    . انقالب را به گونه قانع کننده ای توضيح نمی دهد               

ه را به انجام رساندند نمی توانند این ادعای            انقالب اولي   

دمکراتيک را داشته باشند که می توانند دوره نا محدودی به                 

ایده مشروعيت مارکس دراین جا با           . داوری رویدادها بنشينند       

آنچه برای انقالب قابل پذیرش است ، انطباق دارد وبا              

مارکس ممکن است      . فرمولبندی بسياردقيقی همراه نيست       

نه استدالل کند که حق رای همگانی نياز به لحظه                 اینگو
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سرکوب دارد تا بتواند فضای جغرافيایی برای فعاليت تامين کند                     

این استدالل    . واین عنصر سرکوب را انقالب فراهم می سازد           

می تواند درزمان انقالب درست باشد، اما این گونه که پی آمد            

 !نظامی کمون نشان داد درمورد کمون صحت نداشت         

اگرایراد مارکس به مشروعيت مجمع ملی تنها براین محور             

" جنگ داخلی  " اما اودرمتن اصلی    . متکی بود چندان موثر نبود   

 :استدالل دومی را ارائه می دهد که قانع کننده تراست          

 پروس یک سوم کشوربه دست            –درپایان جنگ فرانسه         " 

دشمن افتاده بود، رابطه پایتخت با استان ها قطع شده               

انتخاب  یک نماینده واقعی          . مامی ارتباطات درهم ریخته بود           وت

برای فرانسه درچنين شرایطی غير ممکن بود، مگراین که وقت              

با درنظر گرفتن این امر   . کافی برای تدارک آن دراختيارباشد      

درپيمان تسليم تصریح شده بود که مجمع ملی می بایست             

نتخاب شود      فقط به منظورتصميم گيری درمورد جنگ یا صلح ا            

 )5.(وسرانجام، قرارداد صلحی رامنعقد سازد       

استدالل مارکس که با برخورد پيشين او خوانایی دارد                  

وبرمفهوم حق رای همگانی متکی است حق رای را بخشی        

این استنباط درپس این          . ازچارچوب دمکراتيک عام ترمی داند         

آیا رای     : جریان پاسخ سئواالتی ازاین قبيل راجستجو می کند        

هندگان اطالعات کافی دراختيار دارند تا موقع انتخابات بتوانند                 د

تصميم آگاهانه بگيرند؟ آیا رای دهندگان محدودیتی دارند؟ چه                  

حقی به مجمع ملی داده می شود؟ آیا مجمع ملی درنهایت امر                    

با این حق توافق دارد؟ مارکس درصدد است مشخص کند که            

اسب اصل حاکميت    آیا شرایط ضروری برای بيان وابراز من     

اکثریت وجود دارد؟ برمبنای این معيارها مجمع ملی ازنظر             

بنابراین، به انقالب       . مارکس نارسایی های بس فراوانی داشت        

به مثابه اختيارتامی که برای هر چيزی که مصلحت به نظر رسد                   

درمقابل      . فراهم سازد متوسل نمی شد      " محملی   " 

 می کند که شيوه بيان        ازاستداللهای بسيارویژه ای استفاده        

دمکرانيک دارندو مشروعيت مجمع ملی را مورد پرسش قرار           

البته باید دید مارکس این استدالل ها را تا چه حد                   . می دهند  

برای تخفيف     " محملی   " شاید ازآنها به مثابه        . جدی می گرفت 

یعنی    ( حساسيت های شورای عمومی انجمن  کارگران مرد        

استفاده    ) داده بود این اثررا بنویسد     هياتی که به او ماموریت       

با این همه، چنين تفسيری می بایست توضيح              . کرده است

دهنده نگرانی مارکس درمعرفی کمون به مثابه شکل عالی              

همانطور که درزیر خواهيم         (تردمکراسی نسبت به مجمع ملی    

این نگرانی می تواند اقدامات خشونت آميزکوتاه             . باشد ) دید  

را مادام که این اقدامات       " دمکراتيک   " ای  مدت عليه نهاده    

بتواند به منزله بخشی ازمبارزه برای پيش برد روند دمکراتيزه                  

مارکس براساس این برخورد         .   کردن قرارگيرد، توجيه کند     

احساس می کند که آزاد است ازرهبری گارد ملی پاریس به              

خاطر آنچه اوبرخوردی بس مشروطه خواهانه می داند انتقاد                   

 از آنجا که کميته مرکزی نمی خواست جنگ داخلی را که              ".دکن

تير با حمله تجاوزکارانه به مونمارت رآغازکرده بود ادامه دهد،                

این    : این بارخود را به خاطر خطای بزرگ دیگری مقصر دانست        

که بالفاصله به ورسای که درآن زمان کامال بی دفاع بود حمله                      

ستائيان طرف دارش پایان           نکرده بود وبه توطئه های تيرو رو         

 مارس    26درعوض، حزب نظم اجازه یافته بودروز         . نداده بود 

 )6.(انتخابا ت کمون درپای صندوقهای رای قدرت نمایی کند             

دراین جا مارکس استدالل می کند که درشرایط درگيری                

 .نظامی جوانب دمکراتيک را نمی توان به تمامی رعایت کرد            

. ئف دمکراتيک معاف نمی کند      این امر انقالبيون را ازوظا      

درحقيقت کمون این ظرفيت را دراختيار مارکس می گذارد تا             

یکی ازعناصر     . مدل مثبت دمکراسی انقالبی را بسط دهد    

مارکس توجه دارد         . اصلی این مفهوم حق رای همگانی است       

اما پاسخگو بودن        . که کمون ثمره حق رای همگانی است      

 مسئوليت دادن به آنها ویا            نمایندگان منتخب را می بایست با          

نمایندگان می بایست تابع           . برکناریشان درکوتاه مدت ارتقا داد          

کمونيست ها      . دستورات کتبی انتخاب کنندگان خود باشند             

درهمه جا درسطح ملی موظف بودند به مجامع منطقه ای            

ومجامع منطقه ای به نوبه خود به هيا ت نمایندگی ملی               

 :نماینده بفرستند    

ی این که سه تا شش سال یک بار تصميم گرفته شود           به جا " 

که کدام عضو طبقه حا کم مردم را درپارلمان نادرست                

نمایندگی کند، حق رای همگانی که سرمنشاء آن کمون است               

می بایست درخدمت مردم باشد، همان طورکه کارفرمایی                 

درکارخود درپی یا فتن کارگر ومدیراست وهمه می دانند که             

مانند افراد پای کسب وکارواقعی که درميان          شرکت ها ، ه  

باشد می دانند چگونه برای هرکس جای مناسب راپيدا کنند           

 ."واگراشتباه هم بکنند چگونه آنرا فورا جبران کنند        

این شکل رای دهی انتخاب نمایندگا نی را ممکن می سازد که                

نمایندگان راستين موکلين خویش باشند، زیرا آنها به طبقه               

مارکس با مراجعه به کمون متوجه شد   که         . علق دارند واحدی ت 

اکثریت اعضاء آن به طور طبيعی کارگرونمایندگان مورد قبول                

 افزون براین، تاثير روند رای دهی بردنيای            .طبقه کارگرند  

سياسی گسترده تر را می بایست با به حداقل رساندن عناصر                  

ست نه     کمون می بای   . " غيرمنتخب دولتی بسط وگسترش داد        

هياتی پارلمانی بلکه هياتی کارگری باشد ودرعين حال وظائف                     

قوه اجرایی به مثابه         ." حقوقی واجرایی هردو را انجام دهد       

هياتی مجزا با منافع وبرنامه سياسی خود می بایست ازميان                  

 همه مامورین     . می رفت 

ونيروی پليس می بایست به کارگزاران مسئول وبرکنار شدنی                 

روشن نبود که آیا همه آنها انتخابی اند یا                "(دکمون تبدیل شون   

 ) نه 

درپيش گفتاری که انگلس بعدها براین اثر نوشت اظهار               . 

دراین معنی اوازهمکار         ( داشت که این نيروها انتخابی اند،        

معروف ترش می بایست درخصوص خطرات غصب قدرت             

ارتش منظم برانداخته می        ) 7) (سياسی هوشيارتربوده باشد       

همين طور هم قوه         .یش را مردم مسلح می گيرند        شود وجا  

با پایين آوردن        . قضایی انتخابی ، مسئول وقابل عزل می شود        

حقوق همه کارمندان دولتی به سطح کارگران با دیوان ساالری               

بدین ترتيب اميد این هست که موقعيت        . مبارزه می شود    

موقعيت مادی آنها موجب         . اجتماعی این کارمندان تضعيف شود        
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 شود که چشم اندازآن ها با چشم انداز توده مردم        می

 )8.(زحمتکش خوانایی پيدا کند    

این مدل چقدر واقع بينانه است وچه دیدی ازدمکراسی را به          

نمایش می گذارد؟ آیا این مدل به لحاظ تاریخی از کمون پاریس             

ارزیابی درستی به دست می دهد؟ بی تردید مارکس سئواالت               

کارمندان وقضات را می           . شته است   مهمی را بی پاسخ گذا    

بایست چه کسانی برگزینند، هيات قانونگذار یا قوه مجریه یا             

حوزه های انتخاباتی گسترده تر؟ دست کم، درتئوری این                   

کمون به مثابه هيات قانون گذارومجریه وجود                   گزینش درکار    

استدالل سرمن  این است که درعين حال که        . (  داشت

 گزینش کارمندان نقش داشتند،         کميسيون های کمون در    

کارمند اداره کننده هربخشی می خواست تابعين خود را راسا                  

این     سوال الزامات دمکراتيک مهمی را به        ) 9)  (گزین  کند 

اگر هيات قانون گذاری یا اجرایی این قدرت را           . همراه دارد 

دردست خود متمرکز  کند، حق اقلييت ها می تواند پایمال                  

وقتی    .  این آن چيزی است که درکمون پيش آمد          ظاهرا . شود

هيات اجرایی برسر این مساله که آیا کمون می بایست سنت          

ژاکوبنی درپيش گيرد وهيات عالی اجرایی به وجود آورد، به                     

" اکثریت واقليت تقسيم  شد، اکثریت ازهيات عالی یعنی         

استفاده کرد تا مقام های اقليت راانکار             " کميته امنيت عمومی     

احتماال انتخاب کارمندان می  توانسته است جلوی             ) 10. (کند

این سوء استفاده را گرفته باشد واین خود به کشمکشی بين                   

 نمایندگان وکارمندان ره برده  باشد ، اما آیا اگر            

خواست رای دهندگان این بوده باشد که چنين کشمکشی                 

اص    درميان باشد، باید ضرورتا ازآن اجتناب کرد؟ ازطریق اختص               

مقامهایی به اقليت نيز این مساله می توانست حل شده            

گرایش مارکس به نادیده گرفتن چنين  مشکالتی  ،              . باشد

دست  کم ، بعضی اوقات به خاطر تمرکز فوق العاده اش                 

ازآنجا که چشم انداز ش را بر این       . براصل قانون اکثریت است   

 .داصل گذاشت ، مطالبات حقوقی اقليت ها نادیده گفته ش          

وجود داشت     " کميته امنيت عمومی        " مشاجره ای که برسر    

مشکل عمده ای را نشان می داد که مارکس درتالش برای                   

ترکيب وظایف حقوقی واجرایی به مثابه یکی از اساسی ترین          

به هرروی،      . ویژگی های مثبت کمون با آن دست به گریبان بود        

ریس    . استاین که تالش تا کجا پيشرفت داشت ، سوال برانگيز             

نشان داده است که هيات های اجرایی وقضات کمون در               

حقيقت تا حدودی خودمختاری داشتند ودرنهایت تابع نظارت                  

گارد ملی استقالل خود را دررابطه با             ) 11.(کمون بودند  

هماهنگ سازی ، مسایل حادی  را بوجود آورد وبه شکست                 

 )12.(نظامی کمون کمک کرد   

 آورد  مسئوليت هایی خارج         وضعيتی که گارد ملی بوجود        

ازتوان کمون به بار آورده بود، چرا که کمون زیر بار تصميمات                     

کمون ازیک    .بسيارزیادی که باید می گرفت کمر خم کرده بود        

 سو درتعمق برمسائل خود شور و شوق نشان می داد             

این    . ولی ازدیگر سو دراجرای کامل تصميماتش کامال ناتوان بود             

ه ریشه درنبود سازوکارهای مناسب وبی                  وضعيت به طور عمد     

. عالقگی محالت پاریس به پذیرش رهنمودهای مرکزداشت               

کمون می بایست با انتصاب کميته امنيت عمومی به مثابه                     

واکنش    ) که تاثير زیادی هم نداشت         ( هيات اجرایی عالی      

این مساله درصورتی که کمون دست به            ) 13.(نشان می داد  

 اقتصادی جدی می زد حادتر      –تماعی   اجرای برنامه رفورم اج   

همين وضعيت هم درصورتی که کمون به مثابه                  . هم می شد  

مارکس    . یک هيات ملی وارد عمل شده بود پيش می آمد        

درمدلی که درباال بحث آن آمد نقش ثابتی برای دولت ملی            

درنظر گرفتته ، اما مشخص نکرده است که این دولت چه             

 .وظائفی دارد   

حذف شده است ، بررسی این امر است که   مطلب دیگری که  

چه اصولی می بایست حد آزادی مجازیک دولت انقالبی را             

: ازمقامات تا چه حد می شود انتقاد کرد؟ دورهنمود               . تعيين کند   

 مبارزه نظامی عليه نيروهای ضد انقالبی وحفظ آزادی بحث             

به نفع تصميم  گيری های درست را چگونه می توان با یک دیگر            

 داد؟ البته مارکس به  پيروی از به کارگيری اصول               آشتی  

عام اجتناب می ورزید زیرا معتقد بود که موقعيت های متفاوت                         

 .پاسخ های متفاوتی را طلب می کند        

اما بجا است پرسيد که آیا براعتبار نظریه دمکراتيک مارکس                  

افزوده نمی شد اگربه تفصيل توضيح می داد که ، صرف          

، مبارزه برای رهایی بهای سنگينی می                 نظرازاصول انتزاعی  

 ازاین روایجاب می کند که موقتا برخی تصميم گيری ها              . طلبد

محدود یا جلوی بحث ها گرفته شود تا سئواالت نا به جا مطرح          

 نشود؟  

درحقيقت دليل آشکارحذف این مساله این است که کمون                

ریس ادعا می کند که     .  ظاهرادراین رابطه ایبرال بوده است     

 چه  گر

کميته امنيت عمومی ایجاد شده بود، این کميته تا آن جا که به                    

سرکوب مخالفين داخلی مربوط می شود ازپيشينيان خود                  

درست است که سانسور مطبوعات           ) 14.(تقليد نمی کرد  

درمورد روزنامه های ارتجا عی اعمال می شد، اما این امر              

 تا    فقط1871 مه سال   18مصوبه    . خيلی جدی گرفته نمی شد    

پایان جنگ تاسيس روزنامه جدید را ممنوع می کرد وقيد می                 

کرد که هر    نوع حمله به جمهوری یا کمون دردادگاه نظامی             

این برخورد متعادل با درنظر گرفتن            ) 15.(مجازات می شود    

خطرات بی نهایتی که کمون با آن روبروبود، به اعتبارکمون                 

 .نوشته می شود    

ه حد درمقابل فشار بيرونی مقاومت            ساختارهای دمکراتيک تا چ       

کرد؟ ظاهرا مدلی که مارکس توضيح داد به طورکامل مورد                    

ریس نشان می دهد که اعضاء         . استفاده قرار نگرفته است   

کمون جلسات عمومی تشکيل می دادند ودرآن اختيارات           

با این همه، به نظر نمی       . سرپرستی منطقه را تمدید می کردند     

رده ای پيدا کرده باشد وهرجا هم چنين            رسد این کاردامنه گست     

) 16.(شده باشد برپایه منسجمی سازماندهی شده باشد        

اعضاء کمون عموما با جروبحث           " ادواردز مشاهده کرد که       

باشگاه     " اوشکوه یکی از اعضاء      ." هایشان خودرا تحليل برده اند       

اعضاء کمون این خطای فاحش را       : " را نقل می کند " پرولتر 

آنها می بایست      . ند که نقش خدا را بازی می کنند   مرتکب شده ا
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به جای حکم صادرکردن پيش نهادات خود را به تایيد مردم                     

برسانند واین مردمند که به آن ها خواهند گفت چه باید انجام                

دررابطه بااین وضعييت وتاثيرات تقسيم کار گسترده                 ) 17.(دهند 

 تردرجامعه     

تيازات اجتماعی       تعجب آورنيست که متخصصين به خاطر ام        

 نمونه ای که     . طبيعی که داشتند بر رهبری کمون مسلط بودند           

ریس ازبرجسته ترین اعضاء کمون به دست می دهد عبارت              

 است ازبيست وسه نفر که از طبقات حرفه ای اند، چهارده نفر             

افزون براین،      ) 18.(یا دقيق تربگوئيم، صنعتگرحرفه ای          " کارگر " 

رای همه اعضاء کمون به اجرا       براین اصل دستمزد کارگرب   

طبق نظر ادواردز کمون حقوق های تا پنج برابر حقوق              .درنيامد  

بنابراین،     ) 19.(روزانه کارگران پاریسی می گرفتند      

بادرنظرگرفتن پرولتاریای صنعتی آن زمان پاریس که جمع                    

کوچکی را تشکيل می داد وبا درنظرگرفتن طول عمر کوتاه          

ی رسد مارکس درمورد تحقق پذیر         وپرتالطم کمون ، به نظر م    

 .بودن سهل وآسان مدل خود مبالغه می کرده است           

دمکراتيک     ) پراکسيس ( بی تردید مارکس اميدواربود که کردمان         

اوکمون رابه مثابه شکل        . بسياری ازاین مشکالت را برطرف کند     

گسترده دولتی می دانست که به انرژی خالقه تودهای ستم              

 می دهد واین که اشتباه است اگر           کش آزادی بروز وفعاليت       

نظریه پردازان درخصوص راه حل هایی که تنها محک آنها عمل                 

این بدان معنی است که مارکس           . است پيش داوری کنند     

آنچه نبودش       . مسایلی را هم حل نشده باقی گذاشته است        

کامال احساس می شود قانونی است که ازاقليت ها حمایت             

 کند وازفشار   

. که می بایست برعهده بگيرند  بکاهد        بار مسئوليتی      

درپرتوتجربه شوروی مشکل ميتوان هم چون مارکس اطمينان                  

داشت که ازاصل جدایی قدرت ها می توان به نحورضایت                

امامی توان استدالل کرد که مارکس        . بخشی صرفنظر کرد 

مدلی عرضه می دارد که دارای درونمایه الزم جهت رد منتقد            

ينه مساله ی قدرت سياسی بی تجربه            ینی است که اورا درزم     

براساس استدالل هایل برونر ازآنجا که مارکس          . می دانند 

ماهييت ستم گرانه قدرت سياسی را پدیده ایی طبقاتی              

وفرهنگی می نگرد، نمی تواند بررسی منظمی ازابزاری که           

با این همه،       ) 20.(می تواند قدرت را مهارکند به دست دهد           

ی مارکس برای به حد اقل رساندن          پيش بينی های سا ختار         

رشد دیوان ساالری نشاندهنده هوشياری باالی اونسبت به                  

می توان چنين اسندالل کرد که دیوان            . خطرات آن است  

ساالری شدن، آفت جنبش کارگری درسراسر تاریخ خود بوده                 

است واین که مارکس درچنان مرحله آغازینی براین جنبه                    

 .هيچگونه پيش گویی ای نيست       متمرکز شده بود نشان دهنده       

مدل مارکس نتایج نظری تحقيقی  را نشان می دهد که درکتاب                

این تحقيقات پيرامون شکلی        . آورده است " 1843نقد " 

ازتشکيالت است که به جامعه بدون دخالت ساختارهای تحميل                

" روسو هم درکتاب        . شده ازبيرون اجازه عرض اندام دهد       

بهی داشت و کولتی استدالل         هدف مشا   " قرارداد اجتماعی    

می آورد که مارکس دراساس ازمفاهيم ژنوی فراتر نرفته                 

درعين      . اما این تفسير را ميتوان به چالش طلبيد       ) 21.(است

حال که مدل مارکس را ميتوان پياده کرد ایده آل روسو مبنی بر            

شهروند منفردی که برهمه کارها حکميت کند بدون این که             

شند را فقط می توان درخصوص جماعات         نمایندگانی درکاربا     

کوچک ، مجزا وبه لحاظ اجتماعی یک دست وازلحاظ اقتصادی                 

خارج ازمحدوده چنين جماعاتی                ) 22.(توسعه نيافته به کاربرد      

تصميم گيری چنان ماهيت پيچيده ای دارد که افراد زیر             

درمقابل ،     . بارتصميماتی که می باید بگيرند کمر خم می کنند          

مارکس باپذیرش ضرورت نمایندگی ، اگرچه درمحدوده ای              مدل 

تنگ، نوعی همسازی با واقعيت بوجود می آورد که به آن                     

عالوه براین، مارکس برای ایجاد وفاقی           .اعتبارعام می بخشد     

که الزم است تا اقليت ها تصميمات اکثریت را بپذیرند براراده                 

مارکس به     درمقابل،    . عمومی نيمه عرفانی روسو نيازی ندارد       

این امر باشرکت      . روند فراروینده گفتگو وتبادل نظر متکی است         

مردم درساختارهای دمکراتيک ممکن می شود، این ها مردمی                     

دراین    . هستند که تا کنون ازجامعه سياسی حذف شده بودند             

جاست که آنها انظباط موجود دراین سا ختارها را تجربه می                   

 به تبادل تجربه می      کنند ودرسطوح مختلف فرهنگی ومعنوی       

غنایی که ازاین روند حاصل می شود می تواند کمک             . پردازند 

کند تا دیوار تنگ نظری که برزمينه آن رد نظام تقویت می شود                  

ازقانون     " جنگ داخلی   " مارکس درکتاب      . درهم شکسته شود   

این قانون اساسی بين          . اساسی کمون تعریف وتمجيد می کند       

وندی ساختاری ایجاد می کند که            جماعات روستایی وشهری پي       

به لطف آن نمایندگان درگردهمآیی ها تاثيرات جهانشمول تری              

مسلم است که مارکس درخصوص           ) 23. (ازیکدیگر می پذیرند   

حفظ سهل وساده منافع درچنين ساختارها آنهم درفضایی غير                     

 .انقالبی بيش از حد خوشبين است       

اختارهایی همه         با این همه، مارکس تصورنمی کند که چنين س              

مادام که نا برابری های مادی            . مشکالت را معجزه آسا حل کنند     

توجه مارکس       . برجاست، ازاختالفات شدیدا حمایت خواهد شد        

به پدیده دیوانساالری شدن نشاندهنده جنب وجوش ملموس             

. جهت است که به سادگی نمی توان آنرا فرونشاند        دراین 

 هست، هم نابرابری      درجامعه انتفالی هم نابرابری سياسی            

افزون براین، درچنين جامعه ای حقيقت          .  اقتصادی  -اجتماعی  

این است که نا همگونی فرهنگی و آموزشی که درباال مورد          

همه ی این عوامل تنوع        . بحث قرار گرفت نيز وجود دارد      

مارکس این تنوع را می       . درجامعه سياسی را تقویت می کند       

 که بتوان جنبه های ستمگرانه           با این وجود،  اميدواراست     . پذیرد

درهيچ کجا مارکس خط مشی          .این وضعيت را به حد اقل رساند        

سياسی ای که درآن همه اختالفات بين افراد با بحث وگفتگو            

. ازميان برود وجامعه یکپارچه شود را درست ندانسته است           

همه ی اینها به منزله پایان بجشيدن به خط مشی سياسی                      

سياسی سرکوبگر بر جامعه          طبقاتی وتحميل حکومت      

 .تصورمی شود   

 "دیکتاتوری پرولتاریا         "                         

"  مدل انتقالی مورد بحث مارکس به بررسی برداشت اواز           

و چگونگی ارتباط این مفهوم با کمون           " دیکتا توری پرولتاریا        
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بهانه     " دیکتاتوری     " استفاده  اواز واژه     . منتهی می شود   

دست آن عده ازمنتقد ینی دادکه می خواستند به               مناسبی به     

ازاینرو است   . مارکس گرایشات تماميت خواهی نسبت دهند        

مارکس وانگلس وهمين طور          " که شيلد ادعا می کند که        

بالنکی دیکتاتوری پرولتاریا را حاکميت اکثریت بر اقليت نمی              

دانستند، بلکه اراده خود واکثریت را یکی می دانستند، درحالی                   

که این همانندی تخيلی بود ولی آنها آنرا واقعيت می           

ولف هم ادعا می کند که مارکس خود         ) 24." (پنداشتند 

" دیکتا توری انقالبی پرولتاریا            " شاهدی است براخذ ایده     

می    " مبارزه طبقاتی درفرانسه          " ازبالنکی آنجا که درکتاب        

وبه    پرولتاریا هرچه بيش تربه سوسياليسم انقالبی               : "نویسد 

را برای آن اختراع کرده        " بالنکی  " کمونيسم که بورژوازی کلمه         

این سوسياليسم عبارتست ازاعالن مداوم          . است جلب ميشود 

انقالب ودیکتا توری پرولتاریا به مثابه فاز مشخص گذار ضروری               

 )25.(برای ازبين بردن اختالفات طبقاتی به طورعام           

وازی سوسياليسم       آیا به این دليل که مارکس می گوید بورژ          

انقالبی را با بالنکيسم یکسان گرفته است ، به این نتيجه می           

رسند که او هم همين عقيده را دارد؟ ظا هرا ولف چنين نظری                

بالنکی به خاطر ظرفيتی که به مثابه یک مبارز انقالبی                 . دارد

داشت   مورد احترام مارکس بود واودراین دوره حاضربود با                 

اما    . وب انترناسيونال اول همکاری کند        بالنکيست ها درچارچ     

هيچ مدرکی دردست نيست که نشان دهد مارکس اختالفات                

این    ) 26.(نظری خود با بالنکيست ها را کنارگذاشته باشد             

این طورخالصه       ) 1874-5" (ادبيات پناهندگی        " نظرات درمقاله      

 :شده است

ی   ازآنجا که بالنکی هرانقالبی را حمله غافل گيرانه  اقليت          " 

انقالبی می داند خود به خود چنين نتيجه می شود که پيروزی                

چنين انقالبی ناگزیر می بایست پایه ریزی یک دیکتا توری                      

رادرپی داشته باشد، البته باید توجه داشت که این دیکتا توری                       

نه دیکتا توری کل طبقه انقالبی یعنی پرولتاریا ، بلکه دیکتا                    

حمله دست می زند        توری گروه کوچکی است که به این         

." ودرآغاز تحت دیکتا توری یک یا چندین فرد سازمان یافته است                      

)27( 

اعمال قدرت     " دیکتا توری پرولتاریا        " دریپر اینکه تعریف مارکس از       

بوده است را به طورکامل         " ميانجی بيرونی      " طبقه کارگربدون     

 )28.(توضيح داده است   
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) 1984 و1975جلد دوم لندن  .( نظرات سياسی مارکس وانگلس     

 ستون  اثر جان" ومارکس ، بالنکی وحاکميت اکثریت   

 
  --------------------------------------- 
 

 مارکس ، انگلس و حزب  
 
ین قضيه ورابطه اش با حزب چگونه است؟ بررسی های اصلی      ا

پيرامون این سئوال نشان می دهد که مارکس وانگلس به مجموعه    
وسيعی ازمدل های حزبی درجریان زندگی سياسی خود صحه  

 )1. (گذاشتند
 ترجيح دادند،  1848ا درسال های حوالی انقالب نوع حزبی که آنه

اتحادیه کمونيستی بود، یعنی هياتی متمرکز وبا سلسله مراتب اما  
به گونه دمکراتيک سازمان یافته که درمفهومی آینده لنينی یک   
حزب پيشگام ودرمفهومی دیگر جوامع مخفی جنبش کارگری   

ن گرایش البته مارکس وانگلس با ای( آغازین را درنظر داشت 
درعين حال که طبق اساسنامه اتحادیه درکنگره .) مبارزه کردند

منتخب اعضاء استقالل حاکم بود، به خاطر مالحظات عملی کنگره  
بدین ترتيب وبا وجودی که انضباط به . ها به ندرت برگزارمی شد

 انگلس برخورد -شيوه منسجمی اعمال نمی شد ورهبری مارکس
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نظری خود دراتحادیه داشتند،  قدرت نسبتا مالیمی با مخالفين 
بانابودی این تشکيالت در اثردوضربه ،  . عمدتا درمرکز متمرکز بود

تفرقه درونی وسرکوب بيرونی وفرصت بسيار محدودی که برای  
مارکس وانگلس به گروه  " حزب" فعاليت سياسی وجود داشت، 

غيرمنسجمی تبدیل شد مشتمل بردوستانی که ساختار یا ایده   
 .ی از انضباط حزبی نداشتندروشن

 این فرصت را به مارکس  1864پيدایش انترناسيونال اول درسال 
اما مارکس . وانگلس داد تا باردیگر به ميارزات سياسی وارد شوند

وانگلس فراکسيون منضبطی درانترناسيونال سازمان ندادند، شاید 
ری  آنها می بایست سرو . به این دليل که آن راضروری نمی دانستند  

آنها درعين . را باقدرت طبيعی ایده های خود به دست می آوردند
حال که تالش کردند استراتژی مفصلی را برای انترناسيونال تحميل 
کنند، هدفشان  ایجاد گروهی ایدئولوژیک با انضباطی آهنين چون  

آنارشيسم باکونين پذیرفته نبود ولی هر نوع . کمينترن نبود
درعين حال که . سمی را قبول داشتندسوسياليسم یا حتی ليبری

کارنامه دمکراتيک انترناسيونال بی عيب ونقص هم نبود،   
که درکنگره ها نمایندگی داشتند  ( اساسنامه اش قدرت را به اعضاء  

واگذارمی کرد وميهن سوسياليستی یا دستگاه حکومتی ریشه      ) 
 .داری هم درکارنبود که قدرت را غصب کند

انحالل انترناسيونال اول نقش مشاوران مارکس وانگلس پس از 
سياسی را دراحزاب سوسيال دمکرات درحال شکل گيری ایفا می   

ازجمله مشغله ذهنی آنها یکی این  . کردند وازدوررهنمود می دادند
بود که سيستم درونی دمکراتيکی را حفظ کنند که درآن حزب بتواند 

. اشته باشدبه مثابه یک کل برعناصر رهبری کننده خود کنترل د  
دراین سطح حزب یا درواقع تجلی دمکراتيک آن به مثابه کلی دیده    

می ) از قبيل اعضاء رهبری ( می شود که اجزاء تشکيل دهنده آن 
مقوالت هگلی باردیگرپيش کشيده می    . بایستی ازآن تبعيت کنند

دردوره پيشين آنها با پيش گویی های مرکز مدارانه )  2.(شود
دراین مورد دمکراسی درونی را ابزار    .  کردندالسالی مخالفت می  

نيرومندی برای مقابله بافشارهای سرکوب گرانه جامعه می   
) 3.(سوسياليسم به نيروی انسانی متکی به خود نيازداشت . دانستند

مارکس وانگلس درجدل باباکونين همان نظری را نمایندگی می   
به خصلت  کردند که خود آن را نگرش شواليه مآبانه روسی نسبت    

 نمایند گی نهادهای طبقه 
چنين نهادهایی وسيله اصلی تامين مشروعيت     .  کارگر می دانستند 

 )4.(دررابطه با طبقه کارگربود
روشن است که ساختارهای دمکراتيک مارکس وانگلس ارکان     

کل می بایست به جزء     . اصلی احزاب طبقه کارگررا تشکيل می دهند   
تجلی  . ی حاکميت اکثریت استارجحيت داشته باشد واین به معن

 چنين حاکميتی را معموال درخودمختاری 
کنگره حزبی می توان دید که اعضاء آن را به شيوه دمکراتيک   

 درعين حال نگرش احترام به اختالفات. انتخاب می کنند
درحزب مادام که این اختالفات یکپارچکی حزب یا هویت اساسی  

درعين    . زد پذیرفته می شودایدئولوژیک تشکيالت را به خطر نيندا 
حال، مارکس وانگلس توضيح نمی دهند که چنين احترامی چگونه  
باید نشان داده شود وازآن جا که این اختالفات عمل می کنند نوعی 

این قضيه دراقداماتی   . مصلحت اندیشی به تشکيالت رخنه می کند  
آن ها  . که عليه باکونين وهمدستانش صورت گرفت نمود یافت

دراین رابطه عدم شناخت درست این . رناسيونال اخراج شدندازانت
مساله که یک فرهنگ مشارکتی را چگونه می توان تقویت کرد تا  
.(قوانين دمکراتيک رسمی یک تشکيالت تحکيم یابد نيزدرميان بود

5( 
جهت گشودن بحث " دیکتاتوری پرولتاریا" بافاصله گرفتن از

با دیکتابوری پرولتاریا مورد مساله حزب، الزم است آنرا دررابطه  

یقين داریم که درمورد ادعای نا بجای کول مبنی   . بررسی قرار دهيم  
براین که گروه منسجمی ازرهبران دیکتاتوری را اعمال می کنند  

است،  " سانتراليسم دمکراتيک  " ودراین روند انضباط مشترکشان   
ه سند ومدرکی ارائه نشده است، همين طورهم گفته نشده است ک

اما پيشنهادات . چنين حزبی شرط ضرورگذاربه سوسياليسم است  
مربوط به جایگزینی، یعنی این که حزب قدرت را به دست می گيرد  

 ودیکتاتوریش را به نام طبقه کارگر جامه عمل می پوشاند
پاستال درخصوص این موضوع نوشته ) 6.(همگی حذف شده است

 :است
حزب کارگری را دریک  مارکس وانگلس برآن نبودند که نقش " 

 حزب. انقالب پرولتری ودوران گذار پيش بينی کنند
ميتواند دردوده گذار دولت تشکيل دهد، اما درباره رابطه این دولت 

 همين طور هم گفته . وحزب چيزی گفته نشده  است
. نشده است که چنين حزبی شرط ضرور گذاربه سوسياليسم است

 یعنی این که حزب قدرت را  اما پيشنهادات مربوط به جایگزینی،
بدست می گيرد ودیکتاتوریش را به نام طبقه کارگر جامه عمل   

 )7.(می پوشاند همگی حذف شده است
دليل این امر این است که ازنظر مارکس طبقه کارگرازحزب که تنها  

نظراصلی                                            . تجلی اتفاقی ومحدود آنست مهم تراست
مارکس پيرامون خود رهانی پرولتاریا باهر شکل دیکتاتوری حزبی   

حزب می تواند تالش کند منافع حقيقی پرولتاری را  . درتضاد است
باآن درميان بگذارد وبه سازماندهی طبقه طوری یاری رساند که   
منافعش تامين شود ولی پيوند هایی که به نفوذ پرولتری آن آسيب  

 . به قيمت نابودی خود هم که باشد ازبين  ببردرساند را حتی
درمقابل این نظر، بندر استدالل می آورد که مارکس نمی تواند 
جایگزینی حزب باطبقه را منتفی بداند زیرا مارکس نتوانسته است  
مشخص کند که پرولتاریا چگونه می بایست دیکتاتوری خود را 

" است که دربخشی ازاستدالل بندر براین اساس . کنترل کند
پيرامون تضمين های قانونی که مانع   )  8" (مانيفست کمونيست 

بندربه . شود دیکتاتوری قدرت راغصب کند اظهارنظری نشده است
" مارکس در. پاسخ مارکس به این ایرادات اهميت الزم را نمی دهد

درمورد پيش نهادهای سازمانگرانه ای    " جنگ داخلی درفرانسه 
لتری می دهد، به این ایرادات پاسخ داده که پيرامون قدرت پرو

 .است
" مانيفست " مساله دیگری که بندر تشخيص می دهد ربطی به 

 :ندارد این حقيقت است که 
) که تحت کنترل تودها است ( دمکراتيک " دیکتاتوری پرولتری " 

الزمه اش نظارت مستقيم پرولتری براقتصاد است که عليه هرنوع    
بی یا دیکتاتوری غاصبانه دولتی   دیکتاتوری غاصبانه حز

اما درمدل تمرکز  . برپرولتاریا به منزله توازن نيرو عمل کرد دارد
ازچنين توازن نيرویی درمقابل قدرت دولتی خبری نيست زیرا 

 اقتصاد راهم دولت کنترل
  ) 9.( می کند

اما اگردولت تابع کنترل دمکراتيک باشد، این مساله دیگرغيرقابل 
بيان " جنگ داخلی فرانسه" ماند وفرضی است که در   حل باقی نمی 

برمبنای این استدالل باشد " مساله" اگربرخورد با این  . شده است
که کارگران می بایست ادعای کنترل کامل ومستقيم برکارگاه های   
خود را داشته باشند، استدالل بندربه معنی تضعيف ترکيب  

 تفوق منافع دمکراتيک مدل مارکس است چرا که طبق این نظر
کارگران هرکارگاه فراترازمنافع عمومی تر آنهاست که مارکس به    

باوجودیکه . لطف ساختارهای دمکراتيک بدیهی دانسته است
با مارکس همکاری داشت، بندرهيچ     " مانيفست" انگلس درنوشتن 

آنتی  " بندربرای جبران این غفلت خود بر. اشاره ای به اونمی کند
 ز می شود ودرآنجا انگلس را ظاهرا به  انگلس متمرک" دورینگ 
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ادعا می شود که کنترل سياسی : " تناقض گویی زیر متهم می کند
دولت کم کم ازبين می رود درحالی که دولت برای کنترل اقتصاد 

اما بندر ) 10." (سوسياليستی می بایست هميشه وجود داشته باشد   
يان بين توصيف انگلس ازدولت به مثابه ابزارسرکوب قربان

استثماراقتصادی ونقش ضروری آن به مثابه سامان گراقتصاد 
انقالب پرولتری به معنی آنست که نقش    . تمایز قائل نمی شود

سرکوبگرانه دولت روبه زوال می گذارد زیرا دیگردرخدمت آن 
 نيست که موقعيت 

روشن  . اقليتی را به قيمت جان شمار بسياری ازافراد حفظ کند 
 ن تکوین برنامه ریزی شده را درنيست که چرا بندرای

پسا انقالبی بی اهميت می " دولت" رابطه با اقتصاد گسترش یابنده 
بندر تالش دارد درهر فعاليتی که موسسه ای دولتی انجام می   . داند

اوتغييرقدرت دولتی را کمی می داند اما . دهد سرکوب وقهرببيند
" دولت" که یقينا یک نکته اصلی تجزیه وتحليل انگلس این بود 

بسته به این که قدرت را چه کسی وچگونه اعمال می کند می تواند   
 .به لحاظ کيفی متفاوت باشد

 
 "دیکتاتوری پرولتاریا " کمون پاریس و 

 
مساله همچنان مطرح این است که آیا مارکس وانگلس کمون 

. می دانستند یا نه" دیکتاتوری پرولتاریا" پاریس راشکلی از 
ت که انتقادهای مارکس ازشورای مرکزی گارد  چانگ  معتقد اس

ملی درمورد واگذاری قدرت، ارزیابی مارکس ازکمون به مثابه 
نوعی دیکتاتوری پرولتاریا را تضعيف نمی کند بلکه صرفا درمورد    

بااین برداشت که کمون شکل   . استراتژی نظامی آن صادق است  
ا تحکيم مقدماتی دیکتاتوری پرولتاریا است اما شکل کامل آن ب  

قدرت بوجود می آید، مارکس درمراجعه به دیکتاتوری پرولتاریا 
اشاره ویژه ای به کمون نمی کند ودربحث پيرامون کمون هم مفهوم  

انگلس ارتباط بين این . مطرح نمی شود" دیکتاتوری پرولتاریا" 
" جنگ داخلی درفرانسه " دورا بعدا وآن هم فقط درمقدمه اش بر

بنابراین، چنين به نظرمی رسد که    ) 11.( کنداثر مارکس مطرح می
اگرمارکس می خواست مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا را باکمون  

این بدان معنا نيست که  . یکسان بداند، این را اظهار می داشت
عناصر معينی ازدیکتاتوری پرولتاریا با مدل تحول انقالبی مورد    

ابررسی    این عناصر در رابطه ب. نطر مارکس بی ارتباط است
 مارکس

. ازکارکرد تشکيالتی کمون درباال مورد بحث قرارگرفته است 
موضع مارکس این است که کمون به مثابه یک کل نشان دهنده  

 .شکلی از دیکتاتوری پرولتاریا نيست
این تفسير بانظرلوین مبنی براین که بين نظرات مارکس پيرامون  

وجود دارد دیکتاتوری پرولتاریا وکمون تفاوت بی چون وچرا 
لوین استدالل می کند که مدل دیکتاتوری مرکز  . درتعارض است

 :"او می گوید. مدار ومستبدانه است
دردیکتاتوری هيچگونه سازوکاری که خواست نمایندگی را تایيد 

دراین مدل نه اشاره ای به نهادی کردن روندهای  . کند درکارنيست
ا اعالم کرده دمکراتيک شده است ونه حقوق محدود اپوزیسيون ر

 ."اند
لوین به نبود محدودیت های قانونی بردیکتاتوری وماهيت مبهم 
دشمنی که دیکتاتوری قراراست عليه آن مبارزه کند توجه می دهد، 

آیا همه اپوزیسيون بورژواست یا صرفا  : " آنجا که می گوید
واضافه می کند که مارکس بيش ازحد به  " بورژوا تلقی می شود؟  

 لجام گسيخته اعتماد دارد زیرا پرولتاریا را دارای  قدرت طبقاتی
لوین پایه تفسير خودرا . اراده ای واحد وهمه جا حاضرمی داند

مارکس ازدولت به مثابه ابزار منافع " نخستين " برنظریه پردازی 

طبقاتی ونه منشاء قهرمی گذازد واضافه می کند که مارکس به 
 نگران سوء استفاده   خاطر داشتن چنين نظری ضروری نمی داند  

همين طورهم او به گرایش مارکس    . پرولتاریا ازقدرت دولتی باشد
با این همه، ) 12.(به تایيد شکل متمرکز دولت اشاره می کند

نخست . استدالل لوین را می توان براساس دالئلی چند نقد کرد
اینکه مدرکی دردست نيست که نشان دهد مارکس عناصرمربوط به  

. را متضاد می دانسته است" توری پرولتاریادیکتا" کمون و
مارکس کمون را به خاطر احتياط بيش ازحدی که داشت نقد می  
. کند، اما هيچ کجا به ساختارهای دمکراتيک آن برخورد منفی ندارد

 اگراین ساختارها را با
همخوان می دانست چرا اظهارنکرد؟ دوم " دیکتاتوری پرولتاریا " 

قراربود پرولتاریا به طورواقعی حکومت اینکه ازنظرمارکس اگر
کند، شکل حکومت آن ضرورتا دمکراتيک می بود، درغير این   
صورت اراده  پرولتاریا چگونه مشخص  می شد؟ مارکس احتماال     
برااین باوربود که این نظریه به اندازه کافی روشن است وبه     

ی دیکتاتور" نکته سوم به واژه . توضيح نظری مداوم نيازی ندارد 
معنای پنهان این اصطالح طبعا مارکس را . مربوط می شود"  

هنگام موضع گيری واداشته است جنبه های سرکوبگرانه قدرت 
اما این به معنی آن نيست که . پرولتاریایی را مورد بحث قرار دهد

فهر وسرکوب هرچند شرط ضرور رژیم کارگری ولی تنها وجه      
 .ادامه حيات آن است

ولوین اگرموردی باشد که بتوان تفاوتی جزیی    برخالف نظر چانگ  
وکمون پاریس قائل شد  " دیکتاتوری" بين نظرات مارکس پيرامون 

این مورد به اساس وپایه ای مربوط ميشود که این تمایزبرآن 
 :روبل توضيح زیرراارائه داده است . استواراست

پيش فرض تحقق دیکتاتوری پرولتاریا سطح معينی ازتکامل     " 
. معنوی است، بطوریکه دیگربازگشت ازآن غير ممکن باشد مادی و

به دیگربيان، اصل سروری پرولتاریا دردولت هرگونه امکلن   
برای اینکه یک دیکتاتوری  شایسته  . شکست را منتفی می سازد

باشد باید شکل اجتماعی جدیدی را به همراه " پرولتری " واژه 
آن بنياد نهاده شده داشته باشد که آن دیکتاتوری به منظورایجاد 

بدین ترتيب وجود دیکتاتوری پرولتاریا را می توان تنها بعدا  . است
نتيجه این که هر دیکتاتوری سرنگون شده  نمی تواند . ثابت کرد

 )13." (دیکتاتوری اکثریت پرولتری بوده باشد
ملنار آنجا که این مفهوم را فقط درمورد موقعيتی که پرولتاریا ابزار 

صادره کرده به کار می برد، آن را حتی ازاین هم توليد را م
براساس این تفسيرها کمون نمی توانيست   ) 14.(محدودتر می کند

ادعا داشته باشد که نوعی دیکتاتوری پرولتاریا است زیرا دوره 
فرمانروایی آن کوتاه بود ونتوانست نيروهای مولده رابه تصرف  

 دليل این نظر. خود درآورد
درگزارش سخنرانی او به مناسبت هفتمين   مارکس راميتوان 

درآن جا آمده . دید) 1872 سپتامبر 24( سالگرد انترناسيونال اول 
 : است

. کمون نمی توانست نوع جدیدی ازدولت طبقاتی را شکل دهد" 
تنها با نا بودی شرایط موجود ستم وانتقال همه ابزار کار به 

بابنيه به کاربرای کارگرمولد وبدین ترتيب جلب  همه افراد قوی و
اما   . گذران زندگی، پایه حاکميت ستم طبقاطی ازبين برده می شود   

پيش از تحقق چنين تحولی یک دیکتاتوری پرولتری ضروری است 
 ونخستين شرط آن ارتش پرولتری

طبقات کارگرمی بایستی حق رهایی خود را درميدان جنگ به .  است
 ) 15" (دست آورند

ن است که موقعيت کمون به مثابه شکلی   این جا منظور مارکس ای
از دیکتاتوری پرولتاریا به این بستگی دارد که بردشمنان خود    
درمبارزه ای نظامی که آن ها برانگيخته اند سلطه پيدا کند وموانعی 
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را ازميان بردارد که جلوی اظهاروجود سياسی آن را می گيرد واین 
 .با واگذاری کنترل توليد به طبقه ممکن است

ظاهرا معيارهای انگلس درمورد این که دیکتاتوری پرولتاریا چه   
بدین ترتيب همان طورکه . هست وچه نيست ازاین هم مهمتراست 

دیدیم انگلس این اصطالح را عالوه برکمون پاریس درخصوص   
، باوجودی که می دانيم     فرانسه نيزبه کار می برد 1789انقالب 

 وجود نداشت علت این بود که درآن مقطع زمانی تقریبا پرولتاریایی  
 اودیکتاتوری را باجمهوری

دمکراتيک بدون این که مشخص کند منظورش از این اصطالح  
به عقيده  ملنارانگلس به این دليل این ) 16.(چيست یکی می دانست

اصطالح را درمورد کمون به کار می برد که باورداشت پایه کمون  
افزون  . گذاشته شده است تنها وتنها برپشتيبانی طبقه کارگربنا

: براین، انگلس به شکل بالنکيستی اکثریت کمون تمکين می کرد
بودند،  " دیکتاتوری پرولتاریا" بالنکيست ها طرفداران پرشور

گيرم که دیکتاتوری مورد نظر آنها بيش تردیکتاتوری یک گروه 
با توجه به این حقيقت ) 17. (دیکتاتوری یک طبقه کوچک بود ونه

یک جمهوری دمکراتيک بود، کاربرد آن به این صورت که کمون 
با این همه، تقسير     . آنچه درباال بررسی کردیم تناقضی ندارد   با

 ملنارباتوجه به این حقيقت که انگلس جنبه هایی که ملناربه
مرتبط " دیکتاتوری پرولتاریا" آن تاکيد دارد را آشکارا به مفهوم 

 احتماال دربررسی معنای    بنابراین ،. نمی سازد، تضعيف می شود 
اوليه ای که انگلس برای این مفهوم قایل است می بایست به مفهوم  

 .جمهوری دمکراتيک بيشتراهميت داد
 

   نتيجه گيری                            
 

دراین نتيجه گيری نخست ضرورت دارد اشاره کنيم که انتقادهایی  
مارکس وانگلس وارد که درابتدای مقاله به آن اشاره شد کال به 

دراندیشه سياسی مارکس مفهوم دمکراسی همراه با وجه  . نيست
این اما آنگونه که دراستدالل پيرسن آمده . سازمانی آن وجود دارد

است، قابل تقليل به الزامات طبقاتی مجرد نيست ونمی توان کارکرد  
از نظر طبقه   . آن را مجزا اززمينه اجتماعی آن درنظر گرفت

راسی ابزاری اساسی دراختيارمی گذارد که طبقه با آن     کارگردمک
بدون این ابزارپرولتاریا تنها به .  اظهار وجود سياسی کند  می تواند

. صورت تجریدی درمحدوده مدل های نظریه پردازان باقی می ماند
این . طبقه درهرسطحی ازچارچوب دمکراتيک مارکس حضور دارد   

ساس براصل حاکميت حضور همان طورکه مشاهده کردیم، درا
حاکميت اکثریت منشاء اقتدارطبقه . اکثریت پایه گذاشته شده است 

اکثریت ساالری تنها به    . کارگراست ، اما به آن غنا نيزمی بخشد   
معنی اساس وپایه نظام پارلمانی نيست وبه مثابه اصل مجردی که 

عام ومحدود  خود، ساختارهای سرکوب گرقدرت   به خاطر ماهيت
 خود باقی می گذارد عمل نمی کند، بلکه به تمامی حوزه را به حال

های فعاليت انسانی که می بایست تحت کنترل آگاهانه وهمگانی  
افزون براین ، اکثریت ساالری  . قرارگيرد گسترش پيدا می کند 

این . الزاماتی را به همراه دارد که به این ایده استحکام می بخشد
ازاین رواست که . کثریت استالزامات تضمين کننده اظهاروجود ا

مارکس وانگلس ازحق رای عمومی ، آزادی مطبوعات وحق 
با این همه، مارکس وانگلس . فعاليت سياسی حمایت می کنند

خواهان تقویت ساختارهایی بودند که نابرابری های اجتماعی را به 
دراین . چالش می طلبيد وبه مبارزه پرولتری یاری می رساند

 . ها با برنامه دمکراتيک های ليبرال تفاوت  داردمفهوم برنامه آن
درچارچوب فکری مارکس، ساختار واصول طبقاتی وغيرطبقاتی     
آنچنان درهم تنيده اند که هيچ یک نمی تواند کارکرد مستقل داشته   

پرولتاریا نمی تواند روش های دمکراتيک خودرا کنار . باشد

ه زبان بيان به آن می  بگذارد زیرا  این ها ابزار اصلی ایی هستند ک 
همين طور هم اگربنا باشد با ستم اجتماعی که هرنوع تجلی     . دهند

هدفمند ایده دمکراسی را خنثی می کند، بگونه ای موثرمبارزه  
شود، بحث پيرامون دمکراسی می بایست همواره بعد طبقاتی را نيز    

این دوعنصر می بایستی ترکيب شوند تا آن چه تماميت . دربربگيرد
 کراتيک ناميده ایم را بوجود آورند، این تماميت پایه طبقه کارگردم

را درچارچوبی قرار می دهد که هم به مبارزه اش مشروعيت می 
بخشد وهم تالش می کند موثرترین ابزاری را دراختيارش بگذارد 

این دخالت . که بتواند درهر مرحله ای درروند سياسی دخالت کند   
حدودیت های عينی می بایستی زمينه   بسته به سطح آگاهی ووجود م 

نقش دمکراسی مستقيم درگسترده ترین شکل ممکن را فراهم   
دراین جهان ناکامل این عنصر محدود می شود،   با این همه، . سازد

حق نمایندگی داده می شد، اما نقش آن را درهر جا ممکن بود 
بدین ترتيب مارکس وانگلس در پی برخورد با   . محدود می کردند

قعيت عملی ، معياروضابطه ها ونوشته های اوليه خود را تکميل وا
 .کردند

به نظریه ) وانگلس به شکل محدودتری ( ازآن پس مارکس 
برااساس این تفسير روح  . پردازان جدی دمکراسی تبدیل شدند 

دمکراتيک زمانه ای که مارکس وانگلس به مثابه تازه کاران 
ا به کمونيسم کنارگذاشته  سياسی جذب کردند درجریان رویکرد آنه 

آنها تالش کردند . نشد، بلکه پيوسته به غنای تئوری آنها کمک کرد
مفهوم دمکراتيک واقعی وعامی تدوین کنند که بتواند نقاط 

 اقتصادی –کورليبراليسم را دررابطه با نابرابری های اجتماعی  
ایده آل با عظمت وبه موازات آن عمل کرد ( وهویت چند پاره آن 

دمکراسی را نه سيستم مجردی که می     . ازبين ببرند) ل کننده کس
بایست درمقابل حال قرارداد بلکه روندی می دیدند که درآن حوزه 
های  بيش تری اززندگی انسانی به شيوه ای مترقيانه تحت فرمان     

هدف هاو وسایل دررویارویی با هم آزموده نمی شوند    . درمی آیند
همان طورکه کيت .  به یکدیگر مربوطندزیرا به گونه ای دیالکتيکی

گراهام اشاره کرده است، جامعه خود مختارثمربخش کمونيستی آتی   
این ) 18.(درمراحل پيش ازپيدایی خود، نياز به خود حکومتی دارد

نظرمربوط به دمکراسی به مثابه به حد اکثر رساندن امکانات  
 ) 19.(دروضعيت حال اندیشمندان مدرن بازتاب داده اند
گاه همانگونه که . با این همه ، مسایل هم چندان باقی مانده اند

دررابطه باکمون دیدیم ضرورت برخورد قاطع با دمکراسی  
والزاماتی که مبارزه پرولتری انقالبی تحميل می کرد واین را در 
رابطه با کمون پاریس مشاهده کردیم که دست کم وبه ظاهربا یک 

این جا باید به مساله عامی اشاره   در. دیگراصطکاک پيدا می کردند
کنم که نظریه پردازان دمکرات به رسميت نشناخته اند  وآن این که 
درشرایط اضطراری چه شکل های سياسی مناسبند؟ مارکس   
وانگلس ، دست کم،  به نوعی متوجه این مساله هستند وبرداشت 

  واقع بينانه وحداکثر طلبانه ای ازدمکراسی دارند که نوعی زمينه 
ازآنجا که خود فعاليتی . برای حل این مساله را فراهم می سازد  

این امرمانعی درراه . پرولتاریا برای پيروزی انقالبی حياتی است 
با گذاشتن پایه احزاب . احزابی که بالقوه جانشين گزینند، می گذارد

درطبقه انقالبی وایجاد مناسبات دمکراتيک درونی برای آنها، باید  
افزون برآن، اقداماتی که برکيفيت . ایی مبارزه کردبا جانشين گر

تصميم گيری پرولتری اثر منفی می گذارد، ازقبيل محدود کردن    
 . فعاليت سياسی با تاکيد مارکس وانگلس برطبقه درتضاد است

همين طورهم می توان استدالل کرد که اکثریت مداری مارکس   
ه ای ازمفسرین  وانگلس نقش حفاظت دمکراتيک دارد، گيرم که پار

به این که اصل حاکميت اکثریت تاچه حد می تواند زمينه مناسب  
استدالل آنها . برای نظریه دمکراسی فراهم کند شک داشته  باشند

این است که حاکميت اکثریت سرکوب اقليت را به همراه دارد که 
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دليل این امر این است که اقليت ها در جوامع  . غيرقابل قبول است
حتماال نيازها وبرداشت های متقاوتی دارند که با نيازها ناهمگون ا

استدالل باربراین است  ) 20.(وبرداشت های اکثریت متفاوت است 
که اقليت ها ممکن است نظراتی قوی تراز اکثریت که مانع پيش برد 
اراده آنها می شوند داشته باشند، این امررا باید بااهميت دادن 

 کانينگهام از زاویه) 21.( دادبيشتر به عقاید آنها بازتاب
وی ميگوید یک اکثریت  . متفاوتی نگرانی خود را نشان می دهد

 تثبيت شده احتماال منفعل می شود ومی تواند دروضعيتی 
راه ) 22.(قرار گيرد که خود را وجه المصالحه نخبگان احساس کند

حل هایی که دراین رابطه داده می شود اغلب مبهمند اما نگرانی   
که دربين است مشروعيت دارد وهمان طورکه دیدیم مارکس  هایی 

 وانگلس هميشه نسبت به این امورحساس 
با این همه، باید گفت که آنها اختالف را تاحدودی می  . نبوده اند

پذیرند، همان اختالفی که روسوبا اصرارش براراده واحد عمومی 
ئه آینده این را می توان درامتناع مارکس وانگلس ازارا. نمی پذیرد

ای که درآن جامعه یک پارچه وجود داشته باشد وپذیرش این که 
می بایست اساس تصميم گيری  " کلی اندام وار" اکثریت ونه 

 . کرد دمکراتيک باشد، مشاهده
مساله دیگری که به این موضوع مربوط است برداشت مارکس 

ید آنها غالبا قدرت را نيرویی می دانند که با. وانگلس ازقدرت است
پویش دیگری . درنقطه ای جهت نابودی نظام موجود متمرکز شود 

 که درکاراست عالقه مارکس وانگلس به 
ازبين بردن ساختارها ی دولتی است که ازهر ساختاری بيشتر  

. یعنی قوه اجرایی وقضایی ) 23(ازدسترس نظارت عمومی دورند،   
نسه   حمله ای که به اصل جدایی قدرت هاشد وطی انقالب کبير فرا   

.  شدت گرفت به وضوح برآنها تاثيرگذاشت1871وکمون پاریس در
بنابراین درعين حال که آنها متوجه ساختارهای سرکوبگرانه ای 
هستند که بورژوازی به لطف آن حکومت می کند، مدل مشخصی   

آنها بررسی نمی کنند که چه نهادهایی برای  . درمقابل آن ندارند
بدون نوعی . است ترندشکل های گوناگون تصميم گيری من

چارچوب تنظيم کننده مساله عملی حجم بيش از حد تصميم گيری ها  
وامکان این که سازوکاردمکراتيک رابطه با دنيای خارج را ازدست    

سياسی، اجتماعی،   ( دیگراشکال سرکوب . بدهد نيز وجود دارد
ممکن است درنبود ساختارهایی که با آن ) جنسی، نژادی وروانی 

مفهوم دمکراسی  . ه کنند جایگزین حاکميت بورژوازی شودها مبارز
مارکس وانگلس به دليل برخورد نکردن با همه شکل های ستم،   

این . ادعاهای عام آنها را به طور کامل پاسخ نداده است 
درحالی   . امرمخصوصا دررابطه باحذف زنان ازحق رای آشکاراست  

زحق رای پاره ميل توانست، دست کم ، ا. اس. که ليبرالی چون جی
ای اززنان حمایت کند، مارکس وانگلس هرگز احساس نکردند  

دروضعيتی باشند که ازاین خواست حتی به عنوان یک هدف دراز   
آنها حتی به محروميت سياسی زنان به  مثابه  . مدت پشتيبانی کنند

یک مساله هرگز اشاره نکردند وآنهایی هم که تالش کردند این  
، یعنی رادیکال های امریکایی چون وودهل مساله را مطرح کنند

 .وکالفلين مورد استهزاء مارکس وانگلس قرار گرفتند
دراین مورد وبسياری موارد دیگرمارکس وانگلس فرزندان راستين  
عصر خود بودند وپاره ای ازنظراتشان احتماال قربانی تکامل  

همانطور ساختاری را که درنوشته های خود مورد    . تاریخی شد
  قرار ميدادند چنين سرنوشتی داشت حمله

پيشروی کند دمکراتيزه کردن درقرن نوزدهم امکانات نظریه . 
درشرایطی که حاکميت اکثریت   . پردازان دمکرات را محدود می کرد

هنوزبه یک واقعيت تبدیل نشده بود، عادالنه نيست که اندیشمندان  
صل پی ببرند را به خاطر اینکه نتوانستند به کنه نارسایی های این ا

افزون بر این، مارکس وانگلس تجربه تکان دهنده  . نقد کنيم

استالينيسم که نسل بعدی سوسياليست ها را به مسایل مربوط به 
بادرنظرگرفتن  . قدرت سياسی حساسترکرد را ازسرنگذرانده بودند  

همه این عوامل درخورتوجه است که مارکس وانگلس عليرغم  
وانند به بحث های مربوط به مفهوم  نارسایی هایی هنوز هم می ت 

 .دمکراسی یاری رسانند 
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