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راه ( بيانيه کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
 به مناسبت  بيست و هشتمين سالگرد انقالب ايران) کارگر 

 
  بيست و هشت سال پس از انقالب

  
بيست و هشت سال پيش ، مردم ايران بعد از حدود يک سال 

 ٢٢اعتراضات و اقدامات توده ای پرشور و دائمًا فزاينده ، در 
 توانستند ديکتاتوری پنجاه و چند ساله خاندان ١٣٥٧بهمن 

اما همان قيام توده ای که استبداد پهلوی . پهلوی را درهم بشکنند
را به زير کشيد ، راه قدرت گرفتن استبداد ديگری را گشود که در 

  ٢  بقيه در صفحه                                 .  سال گذشته بر سرنوشت ما حاکم بوده است٢٨
  --------------------------------------------------------------  
  

  پيرامون سوء استفاه رژيم ازنمايش   
  دادگاه گلسرخی           

 
   تقی روزبه                 

 
رفندهای تبليغاتی رژيم اسالمی به مناسبت سالگرد انقالب تيکی از

اکمه زنده يادان بهمن،پخش گزينشی وناقص از دادگاه نظامی ومح
بی شک رژيمی که پرونده .گلسرخی ودانشيان ازسيمای خود بود

ای  به مراتب خونين تراز رژيم مستبد وفاسد شاه 
  درکشتارنيروهای چپ ورزمنده دارد،رسواترازآن است که حنايش

  ٤                                                     بقيه در صفحه 
  --------------------------- ---------------- ---------------  
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 اعالميه کميته مرکزی سازمان 

به اخراج کارگران تعليقی شرکت واحد 
!اعتراض کنيم  

        
٩ در صفحه   

                        
  

  بيانيه  کميته مرکزی سازمان در باره         
  قطعنامه شورای امنيتو پی آمدهای آن       

  نگذاريم ايران به عراق ديگری تبديل شود
                                       

  ٦                                     در صفحه 
   

========================================  
  

  *ديدگاه ها  *  
  

  سوسياليسم يا بربريت             
  

  ١٤در صفحه                                    حشمت محسنی
  
  -----------------------------------------------------------  
  

    سوسياليسم چيست ؟               
  

  ٢٠ در صفحه                                    فرامرز دادور 
  
  ----------------------------------------------------------  
  
  

  ! آآقای  نگهدار ، توضيح تان روشنگر بود  
  

     علی اکبر شالگونی                
  

  ١١                                    در صفحه 
  

  
  !نگرانی روحانيت 

 
  ارژنگ بامشاد

  
  ١٠ در صفحه 

  )گر راه کا ر( سا زمان کارگران انقالبی ايران از انتشارات      
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  ادامه از صفحه يک 
  
  
  

   ...نقالببيست و هشت سال پس از ا
  
  
  

 از اينجاست که جمهوری اسالمی خود را برآمده از انقالب مردم و 
نتيجه انتخاب آزادانه آنها معرفی ميکند ولی بخش دائمًا فزاينده ای از 

اين ) که اکنون اکثريت قاطع جمعيت کشور را تشکيل ميدهند ( مردم 
مقابل رژيم را تجسم بی حقی عمومی خود ميدانند ، يعنی درست نقطه 

بنابراين ، پرسشی که از .  ميخواستند٥٧آن چيزی که در انقالب سال 
فردای انقالب بهمن مطرح شد ، هنوز همچنان بر ذهن بسياری از 
ايرانيان فشار ميآورد که آيا انقالب بود که استبداد واليت فقيه را بر 
سرنوشت ما مسلط ساخت يا شکست آن؟ اين پرسش سياسی بسيار 

آنهايی که جمهوری اسالمی را .  پاسخ روشنی ميطلبدمهمی است که
محصول انقالب مردم ميدانند ،  اگر از مجموعه حکومت گران جمهوری 
اسالمی وطرفداران آن نباشند ،  به طور صريح يا ضمنی به اين نتيجه 
ميرسند که راه نجات از بی حقی عمومی کنونی نه با سازماندهی 

، بلکه به ) يعنی انقالبی ديگر ( ز پائين اقدامات مستقل توده ای مردم ا
خواه به صورت ( وسيله اقدامات کنترل شده از باالی سر مردم 

اصالحات شکل گرفته از درون خوِد حکومت يا به صورت مداخالت 
اما اين پاسخی نادرست و خطرناک . گشوده ميشود) قدرت های خارجی 

به نظر ما ، . استبه يکی از حساس ترين مسائل تاريخ معاصر ايران 
هر خيزش مردمی ضرورتًا به دموکراسی نميانجامد ، اما دستيابی به 
دموکراسی و حاکميت مردم ضرورتًا از طريق سازمان يابی مردم از 

پس به جای پشت . پائين و إعمال اراده خوِد آنها امکان پذير ميگردد
ز هرز کردن به ظرفيت های خود رهانی مردم ، بايد راههای جلوگيری ا

ترديدی نبايد داشت که . رفتن و شکست پيکارهای مردمی را پيدا کنيم
هيچ خيزش مردمی سراسری و سازمانيابی اقدامات مستقل توده ای 
برای آزادی و دموکراسی در کشور ما صورت نخواهد گرفت مگر اين 
که مردم ايران بارديگر به ضرورت ، حقانيت و ثمر بخش بودن انقالب 

نياز به نفی رابطه همسانی .  باشند و عميقًا متقاعد بشوندباور داشته 
 در ذهنيت تاريخی و توده ای مردم ٥٧ميان جمهوری اسالمی و انقالب 

 . ايران از اين جا برميخيزد
  

 بی شک حرکتی برخاسته از اعماق جامعه ما و يکی ٥٧   انقالب  سال 
نخستين مراحل اما از . از توده ای ترين انقالب های قرن بيستم بود

شکل گيری جنبش توده ای تنافضاتی در خود داشت که نه تنها حل 
نشدند ، بلکه با گسترش و سراسری شدن جنبش ابعاد همه جانبه ای 

جهت ) يعنی دشمن مشترک (  پيدا کردند و با سقوط رژيم شاهنشاهی 
گيری مترقی جنبش را ناممکن ساختند و از اين جا بود که برآمدن رژيم 

تناقضات انقالب بهمن . يت فقيه از بطن جنبش توده ای آغاز شدوال
محصول شرايط و عوامل متعددی بودند که از ميان آنها ، در نهايت ، 

نخستين و مهم ترين نقش از آنِ  خوِد . سه عامل نقش برتر پيدا کردند
رژيم پهلوی بود که  با سيستم خفقان سياسی گسترده و کارآمد ، فساد و 

ی اقتصادی همه جانبه وفلج کننده ، نابرابری های طبقاتی ناکارآمد
فزاينده ، و سرسپردگی آشکار به امپرياليسم امريکا ، از يک سو تقريبًا 
همه جمعيت کشور را به نارضايی و مخالفت با خود کشاند و از سوی 
ديگر، مخصوصًا به خاطر تمرکز همه قدرت در دست شاه ، هر نوع 

عامل ديگر، ناکارآمد . لمس را ناممکن ساختاصالحات سياسی قابل 
شدن عملی همه جريان های سياسی و حتی نهاد ها و تشکل های 

بود که بيش از هر چيز از ) جز روحانيت ( فرهنگی و صنفی مستقل 
و عامل سوم يا . کارآمدی سيستم خفقان ديکتاتوری پهلوی ناشی ميشد
گاه مذهِب مسلط و عامل تکميل کننده ، عمق يافتن شکاف ميان دست

دستگاه های دولت بود که بخش بزرگ و فزاينده ای  از روحانيت را به 
مخالفت با رژيم کشاند و در غياب هر نوع سازمان سياسی توانا به 
ارتباط مؤثر توده ای با مردم ، به نيرومندترين جريان مخالف با دولت 

قيت دستگاه عامل سوم نيز خود تا حدود زيادی محصول موف. تبديل کرد
های سرکوب رژيم  و شکست سياست های اقتصادی و اجتماعی آن 

به اين ترتيب ، ديکتاتوری پهلوی بود که قبل از درماندگی کامل . بود

خواسته يا نا ( درمقابل حرکت های سراسری مردم ايران ، در عمل 
روحانيت را در رهبری جنبش اعتراضی توده ای نشاند و ) خواسته 

نفوذ آن را برای جريان های سياسی ديگر بسيار دشوار مقابله با 
با اين رهبری ، هرچند جنبش توده ای به سرعت گسترش يافت . ساخت

، ولی به نحوی فزاينده ، در مقابل نفوذ سراسری شبکه روحانيت بی 
در نتيجه ، شکسِت انقالب مردم درست در اوج آن ، يعنی . دفاع گرديد

قيام بهمن نتوانست از حد يک .  آغاز گرديد بهمن ،٢٢در پيروزی قيام 
انقالب  سياسی عليه استبداد سلطنتی فراتر برود و به عنوان يک 

بنابراين ، جمهوری اسالمی نه بر بنياد . انقالب اجتماعی شکست خورد
نظام . پيروزی انقالب مردم ، بلکه بر ويرانه های شکست آن پا گرفت

يه ای انقالب ، يعنی آزادی و واليت فقيه نفی کامل خواست های پا
  .  حاکميت مردم بود

  
   بيست و هشت سال است که دستگاه های تبليغاتی روحانيت حاکم مدام 

اما . انقالب کردند" جمهوری اسالمی " تکرار ميکنند که مردم با شعار 
. اين دروغ پردازی و حتی وارونه گويیِ  آن چيزی است که اتفاق افتاد

 نيز مانند هر انقالب ديگر در ضديت ٥٧ اوًال انقالب حقيقت اين است که
" شعار )  بهمن ٢٢تا ( با نظام حاکم راه افتاد و شعار متحد کننده مردم 

و در جريان خيزش عليه بی حقی . بود ونه چيزی ديگر" مرگ بر شاه 
عمومی نهادی شده در استبداد پهلوی بود که مردم ناگزير شدند به 

که تنها تشکيالِت دمِ  دست در آن شرايط خفقان ( تشکيالت روحانيت 
اگر نيروی عظيم بيزاری از رژيم پهلوی . متوسل شوند) گسترده بود 

نبود ، و اگر همه تشکيالت های سياسی و مدنی ديگر توسط رژيم 
پهلوی آن چنان گراز کوب نشده بودند، مسلمًا روحانيت نميتوانست به 

 و حتی در ٥٧در سال . بديل شودهدايت کننده اصلی جنبش توده ای ت
يکی از "  جمهوری اسالمی "  تا تشکيل مجلس خبرگان ، ٥٨سال 

ناشناخته ترين مفاهيم سياسی در کشور ما بود ، نه تنها برای مردم ، 
با . بلکه هم چنين برای بخش اعظم روحانيتی که آن را تبليغ ميکرد

 ٥٨رفراندوم فروردين اطالع دقيق از اين واقعيت بود که در راه اندازی 
را در تقابل با رژيم سلطنتی " جمهوری اسالمی " خمينی سعی کرد 

حتی اگر همه زور گويی ها و اختالس های ( بنابراين . تعريف کند
سياسی را که روحانيت برای تحميل شعارهايش بر جنبش توده ای به 

از " جمهوری اسالمی " پذيرفته شدن ) کار گرفت ، کنار بگذاريم 
طرف مردم در آن شرايط ، پرشی در تاريکی بود که اساسًا با نيروی 

ال اقل ( ثانيًا گريز از استبداد . گريز از ديکتاتوری پهلوی صورت گرفت
به معنای  خواسِت آزادی بود که از همان آغاز و  بيش ) به طور ضمنی 

 از هر چيز ديگر ، در شعار های جنبش توده ای انقالبی ، به نحو انکار
که مقدم " استقالل " و " آزادی " شعار های . ناپذيری صراحت مييافت

ترين شعارهای اثباتی انقالب محسوب ميشدند ، با وجوِد خصلت کلی 
شان ، جز تأکيد بر حق حاکميت مردم معنای ديگری نميتوانستند داشته 

جمهوری اسالمی " به عبارت ديگر ، چيزی که روحانيت با نام . باشند
و . رد مردم ميداد ، با تأکيد بر اصل حاکميت مردم مشروط ميشدبه خو" 

تأکيد بر "  جمهوری اسالمی " از همه اينها گذشته ، در خوِد شعار 
جمهوريت بود ، يعنی اصل انتخابی بودن و پاسخگو بودن حکومت در 
برابر مردم ، نه اصل واليت فقيه که بعدتر تحميل شد و سلطنتی تر از 

ثالثًا روحانيت حاکم به محض دستيابی به قدرت . ی استهر نظام سلطنت
، جای ترديدی باقی نگذاشت که حق انتخاب مردم برای تعيين نظام 

و اين درست وارونه آن چيزی بود که در دوره . حکومتی را قبول ندارد
مثًال خمينی در .  بهمن با صراحت به آن متعهد شده بود٢٢پيش از 

شت زهرا ، در تأکيد بر حق انتخاب مردم سخن رانی معروف خود در به
، گفت حتی اگر پدران ما در دوره مشروطيت ، نظام سلطنتی را پذيرفته 

آنها چه حق داشتند که . باشند ، تصميم آنها نميتواند برای ما معتبر باشد
برای ما تصميم بگيرند؟ اما بعد از دستيابی به قدرت ، مجلس خبرگان 

 قانون اساسی جمهوری اسالمی رسمًا واليت در اصل صد و هفتاد وهفتم
اعالم کرد که باز نگری " تغيير ناپذير " فقيه و اسالمی بودن نظام  را 

رابعًا هنگامی که با استفاده از ناآگاهی سياسی و . در آنها ناممکن است
جمهوری اسالمی ، نه يک " تصورات عقب مانده بخش هايی از مردم 

را بر جامعه ما تحميل ميکردند ، " متر کلمه بيشتر و نه يک کلمه ک
تأکيد داشتند که اين نظام حکومتی جز اجرای قوانين اسالم از طريق 
انتخاب آزادانه مردم و پاسخگو بودن مسؤوالن حکومتی در برابر مردم 

  اما وقتی موقعيت روحانيت حاکم محکم شد ، با . چيز ديگری نيست
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صراحتی که جای ترديدی باقی نميگذاشت ، اعالم کردند که اصل اساسی 
بودن آن ، " اسالمی " بودن آن است و نه حتی " جمهوری " نظام نه 

که "  واليت مطلقه فقيه " بلکه همه وسيله ای هستند در خدمِت  دوام 
برای مصلحت آن حتی ميشود نماز و روزه و و اجبات دين را نيز موقتًا 

در " جمهوری اسالمی " در واقع ، دگرديسی کامل مفهوم . يل کردتعط
بيست و هشت سال گذشته ، گوياترين سندی  است که رابطه همسانی 

 را نفی ميکند و دروغ ٥٧ميان رژيم جمهوری اسالمی و انقالب 
  . را به نمايش ميگذاردآخوندها و آيت اهللا هاپردازی ها ی بی شرمانه 

  
  بيست و هشت ساله روحانيت نموداری است از    ترازنامه حاکميت

کافی است به ياد داشته باشيم که . نتايج فاجعه بار شکست انقالب مردم
جمهوری اسالمی سيستم سرکوب های سياسی رايج در استبداد سلطنتی 
را تکامل داده ، در سطوحی بسيار خشن تر و بی رحمانه تر کرده ، و 

جمهوری .  را نيز برآن افزوده استسرکوب توده ایِ  فرهنگی و مدنی
اسالمی تنها حکومت سرکوب های هر روزه مخالفان و ممنتقدان 
سياسی ، سازمان دهنده قتل عام های زندانيان سياسی دهه شصت ، و 
هدايت کننده زنجيره بی پايان قتل های زنجيره ای  تمام بيست و هشت 

هبی هم هست ، سال گذشته نيست ، بلکه حکومت آپارتايد جنسی و مذ
حکومتی که زنان يعنی نيمی از جمعيت کشور وتمام ايرانيان غير شيعه 

و . اثنی عشری را رسمًا به سطح شهروندان درجه دوم تنزل داده است
 –مداخله در زندگی خصوصی مردم و نظارت بر لباس و آرايش تک 

جمهوری . تک افراد کشور را جزو وظايف حياتی و مقدس خود ميداند
می حکومتی است که پشت ظاهر اخالق چندش آور رسمی دولتی ، اسال

باالترين درصد اعتياد به مواد مخدر در جهان و يکی از چشم گيرترين 
. شبکه های فحشا و بردگی جنسی جهان را به وجود آورده است

جمهوری اسالمی حکومتی است که يکی از گسترده ترين شبکه های 
آقا زاده ها "  توليد ميکند ، اقتصاد آن را  فساد مالی دنيا را توليد و باز

جشن عاطفه ها " پناهی و " مستضعف " ميچرخانند ، و پشِت دکور " 
،  ثروتمندان پول پارو ميکنند ، البته به شرط آستان بوسی بارگاه " 

جمهوری اسالمی حکومتی است که در آن مالکيت . واليت فقيه
زی اموال عمومی ، خصوصی چنان مقدس است که برای خصوصی سا

را بدون ) يعنی قانون اساسی آن ( حتی منشور مقدس حکومت الهی 
" رعايت تشريفات صوری مربوط به بازنگری ، کنار ميگذارند تا ديگر 

قايم شوند ؛ " آقا زاده ها " نيز مجبور نباشند پشت سر " آقا ها 
ان حکومتی که در آن کارگران ماههای متوالی نميتوانند دستمزدهايش

دريافت کنند و اگر گرفتار  بيکار سازی های جمعی نشوند ، با سفره 
جمهوری . های خالی و شرمندگی در برابر فرزندانشان روبرو ميشوند

 ٨٠٠اسالمی حکومتی است که در بيست و هشت سال گذشته بيش از 
ميليارد دالر در آمد نفتی داشته ، ولی بنا به آمار سازمان جهانی 

ظر شاخص های سالمت در ميان کشور های جهان در بهداشت ، از ن
 قرار دارد ، و از نظر شاخص های توسعه ، بنا به گزارش ١٠٦رتبه 

 ، و بنا ١٠٣ کشور در رتبه ١٦٢توسعه انسانی سازمان ملل ، درميان 
 ميليون نفر از جمعيت ١٠به آمار رسمی خوِد حکومتی ها ، بيش از 

جمهوری اسالمی حکومتی . ندکشور زير خط فقر مطلق به سر ميبر
" بنياد " است که در آن بيش از يک پنجم اقتصاد کل کشور در دست 

هايی قرار گرفته که از چند و چون کارشان ، جز دفتر ولی فقيه ، هيچ 
نه ماليات ميپردازند و نه به حساب " بنيادها " کس اطالعی ندارد ، اين 

 کالم ، جمهوری در يک. رسی نهادها ی رسمی دولتی تن ميدهند
  .اسالمی حکومت فساد ، فقر ، نابرابری و بی حقی فزاينده است 

  
بيست و هشتمين سالگرد انقالب مردم ايران فرصتی است برای 
انديشيدن در باره درس های آن ، علل شکست آن ، و راه های 

هم چنين ، اگر قرار . جلوگيری از هرز رفتن پيکارهای بزرگ توده ای
ويی جمهوری اسالمی گردن بگذاريم ، بايد به راه های نيست به زورگ

تجربه شکسِت فاجعه بار انقالب بهمن به . آغاز انقالب ديگری بيانديشيم
ما ميگويد که مردم به پا خاسته برای آزادی و برابری ناگزيرند نه تنها 
با هشياری عليه دشمنان شان بجنگند ، بلکه بايد بتوانند در مقابل 

رهايی توده محروم از . رهبران شان نيز از خود دفاع کنندنمايندگان و 

جنبش رهايی هرگز نبايد از تأکيد بر خواست ها و . پائين آغاز ميشود
نيازهای مشخص ، زمينی وحتی روزمره اکثريت عظيم مردم و 

خواست های . سازمانيابی مستقل ، آزادانه و آگاهانه آنها باز بيايستد
 با تأکيد بر اين خواست های  ظاهرًا کوچک بزرگ تر و افق های بازتر

جنبش رهايی با تکيه و تأکيد . پديدار ميشوند ، نه با ناديده گرفتن آنها
مداوم بر منافع کارگران و زحمتکشان و حمله به بهره کشی سرمايه 
داری  است که ميتواند دامنه واقعًا توده ای و فراگير پيدا کند ، نه صرفًا 

هم چنين  جنبش رهايی بدون  . ل بزرگ انقالبیاز طريق اعالم اصو
تأکيد بر آزادی و برابری همه و مطلقًا همه افراد مردم ، نميتواند به 

فعال ماندن پايه های توده ای جنبش است که ميتواند ، . پيروزی برسد
رهبری سالم ، قدرتمند و وفادار به آرمان های حرکت به وجود بياورد ، 

ه رهبری  و خاموشی و سرسپردگی شان در برابر نه وفاداری پايه ها ب
هم گرايی نيروهای مختلف جنبش رهايی از پايه های شروع ميشود . آن

  .  ، نه با قرار و مدارهای مدعيان رهبری از باال
  

مردم ايران برای دست يافتن به رهايی به انقالب ديگری نياز دارند ، اما 
ل گذشته دو انقالب توده ای در صد سا . ٥٧نه به تکرار انقالب بهمن 

شکست انقالب .  ما شکست خورده است و هر دو با نتايجی فاجعه بار
ديگری  ميتواند بسيار فاجعه بارتر باشد و حتی موجوديت کشور را به 

در صد سالگی انقالب مشروطيت و بيست و هشتمين . خطر بياندازد
. ه ايستاده استسالگرد انقالب بهمن ، کشور ما بر لبه پرتگاه يک فاجع

استبداد واليت فقيه و امپرياليسم امريکا ، هر يک برای منافع خود و در 
. با يک ديگر ، ما را به اين وضع کشانده اند" ائتالف منفی " نوعی 

اولی به خاطر اين که فعال تر کردن  نيروهای نظامی و شبه نظامی در 
راه کنترل جنبش اداره امور کشور و حالت آماده باش جنگی را بهترين 

های مردمی و مقابله با فشار های خارجی ميبيند و دومی به خاطر اين 
که در نتيجه مجموعه طرح ها و شکست هايش در منطقه حمله به 
ايران و درهم شکستن اقتصاد آن را يکی از ضرورت های استراتژيک 

 با نگه داشتن ما در) خواسته و نا خواسته ( و هر دو. خود تلقی ميکند
اما با عقب کشيدن از اين . لبه پرتگاه جنگ هم ديگر را تقويت ميکنند

ورطه است که راه  شکوفايی و گسترش جنبش آزادی وبرابری خواهی 
و گرنه ائتالف منفی اين دو نيروی اهريمنی . مردم ايران گشوده ميشود

در اين لحظات حساس ، . ميتواند ايران را به عراق ديگری تبديل کند
به ضرورت و حقانيت يک انقالب برخاسته از پائين و در مقابله اعتقاد 

. با هردو نيروی اهريمنی پيش رو ، نياز توده ای مردم اين کشور است
". سکوت آدمی فقدان جهان و خداست " به قول  شاعر بزرگ مان 

مردم ايران نبايد در مقابل اين دو نيروی اهريمنی سکوت کنند ؛ صدای 
  . آزادی و برابری خواهی ما را خاموش کندآنها نبايد صدای 

  
  !زنده باد انقالب مردم ايران

  !زنده باد سوسياليسم! زنده باد آزادی
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی کارگران انقالبی ايران 
  
  ٢٠٠٧ فوريه ١٠ /  ١٣٨٥ بهمن ٢١
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...  پيرامون سوء استفاه رژيم
  
  
  

بسياری ازافراد متعلق به نسل . ه باشدبتواندرنگی داشت
برپاکننده انقالب،بخوبی بياددارندکه چگونه حکومت اسالمی 
وسردمداران آن پس ازدرهم شکسته شدن رژیم گذشته 
وگشوده شدن درب زندان ها و شکنجه گاه های رژیم درپی 
قيام مردم، بالفاصله تمامی توان خود را برای تحریف روند تکوین 

وهای فعال درآن بکارگرفتند وازجمله برای این کاربا انقالب ونير
تمام قوا از افشاء شدن بسياری از جنایت های ساواک شاه و 
مقاومت های حماسی نيروهای چپ ونيروهای دموکرات چه 

چراکه درصورت .دربيرون وچه درزندان ممانعت به عمل آوردند
افشاء آنها،سرکوب این نيروها که ازهمان فردای انقالب 

 .دردستورکارحکومت اسالمی قرارگرفته بود دشوارترمی شد
درهرحال به نمایش درآمدن چندباره دادگاه گلسرخی درساعات 
پربيننده آنهم  پس ازگذشت سه دهه ودرشرایطی که رژیم 
دراوج گندیدگی خود بسرمی برد وهمزمان بدليل سودای دست 
ت یابی به سالح هسته ای و تثبيت خویش به عنوان یک قدر

منطقه ای درکشاکشی سنگين با دولت های امپریاليستی 
قراردارد، این سؤال را که  هدف  رژیم ازنمایش این شوی 

همانگونه که .تلویزیونی چه بوده است دربرابرما قرارمی دهد
اشاره شد رژیم رسواترازآن است که بتواند بين خود و ادعای 

بادرت همراهی نيروهای رادیکال باوی به تحریف تاریخ م
بااین همه درنگ حول این مسأله برای برخورد سنجيده تربا .ورزد

اوضاع سياسی وخنثی کردن مانورهای تشتت افکنانه 
رژیم،وتأکيدبرپيمودن راه مستقل واستوار صدای مستقل،صدای  
آزادی و برابری وصدای نه رژیم ونه به امپریاليسم مفيد و الزم 

  . است
کامال باصطالح بهداشتی  رژیم برای آن که این نمایش 

اجراءگردد واثرات آن ازمحدوده موردنظرش فراترنرود،به صحنه 
آوردن آن را باحضوردوتن ازمزدوران خود،وزیرارشاد که بهمراه 
حسين شریعمتداری سابقه بازجوئی اززندانيان سياسی را دارد 

همراه کرده بود تا ) رحيم پورازغدی(باعنصرامنيتی دیگری 
وه ها وچرندیات آن ها به این منظورخود نائل ازطریق پخش یا

وهمين مسأله برنامه نمایشی رژیم را بيش ازپيش به  .گردد
یک شوی امنيتی تبدیل کرد  ونشان  داد که رژیم برآن است که 
بطورهمزمان هم ازاعتبارچپ سود جوید وهم درهمان حال آن 

ی  دراین راستاست که می توان به دوهدف اصل.ها را بدنام کند
  :رژیم پرداخت

ازدیربازاین یک تاکتيک شناخته شده رژیم بوده است که - الف
وقتی کفگيرش به ته دیگ می خورد واحساس می کند 
تعادلش درحال بهم خوردن وزیرپایش درحال خالی شدن 
است،برای خروج خود ازتالطم وکسب تعادل مجدد، بسته 
و وضعيت تالش می کند که با توسل به طرفندهائی ازیکس

ازظرفيت های عظيم و نهفته چپ که دفاع قاطع اززندگی 
زحمتکشان و ضدیت با استبدادوامپریاليسم ازمشخصات اصلی 
آن بشمارمی رود،بهره گيرد  و ازسوی دیگر ازاحساسات ملی 

با این همه همانطورکه تجربه بکرات .وائتالف با نيروهای ليبرال
، تاکتيکی و نشان داده این بهره گيری ها بشدت ابزارگونه

چنان که برخورد سرکوبگرانه .مقطعی صورت گرفته ومی گيرد

رژیم با حزب توده و سازمان اکثریت درسال های گذشته که 
بادورشدن ازشاخصه های سه گانه چپ، درخدمت باوسنگ 

درشرایط کنونی هم که .تمام گذاشتند،شاهدی براین مدعاست
رژیم بخاطر تالش های هسته ای خویش سخت تحت 
فشارهای بين المللی قرارگرفته است،برای آن که بتواند تعادل 
خود را حفظ کند به موازات تاکتيک چانه زنی با آنها،تالش می 
ورزد که هم درسطح بين المللی و هم درسطح داخلی به 
یارگيری بانيروهای ضدامپریاليستی وضدجنگ روی بياورد 

 شاید بتواند تا. وباصطالح به نوعی ائتالف منفی مبادرت ورزد
خود را ازمخمصه های تهدید کننده وعدم تعادل بوجود آمده 

تاکتيک اصلی رژیم برای رسيدن به این منظور .بيرون بکشد
مسخ کردن مبارزات ضدامپریاليستی وجداکردن آن ازمبارزات 

درحالی که می دانيم که .ضداستبدادی وآزادیخواهانه است
مل اجتماعی مشخصه هویتی چپ هم درگفتمان وهم درع

خود،جداناپذیری  مبارزه برای عدالت اجتماعی ازمبارزه عليه 
استبدادو برای آزادی وازمبارزه با امپریاليسم و مداخله های آن 

بهمين دليل است که رژیم برای آن که به تواند به این .است
هدف خود نائل شودهمواره ناگزیراست که نخست مفهوم چپ 

  .سوئی آن  با خود شودرا مسخ کرده و سپس مدعی هم
اگرهدف نخست رژیم مقابله با عوامل بهم زننده تعادل خود - ب

است،هدف دوم و مهم دیگرش آنست که با ایجاد آشفتگی 
درصفوف و عزم نيروهای چپ و رادیکال ازباليدن و برآمدمستقل 
وامکان بهره برداری آنها ازفرصت های بوجود آمده ویادرحال 

بهمين .های محتمل آتی جلوگيری کندبوجود آمدن ونيز فرصت 
دليل مقابله با این طرفندهای رژیم برای تقویت حضوربالنده و 

  .مستقل چپ ازاهميت زیادی برخورداراست
ازسوی دیگر چه تجربيات گذشته و چه عمکرد کنونی رژیم 
بخوبی نمایانگرآن است که این گونه مانورها،بهيچ وجه به 

سرکوب بی وقفه خود عليه  معنای آتش بس دادن   درنبرد و
نيروهای رادیکال و یا حتا کاستن ازدامنه سرکوب واجازه نفس 
کشيدن به رشد مستقل تشکل های طبقاتی زحمتکشان و 

چنان که هم اکنون نيزبه . روشنفکران مترقی نبوده و نيست
موازات داغ شدن معرکه تنش های بين المللی خود، به هيچ 

ه داخلی با نيروهای آزادیخواه وجه ازجنگيدن همزمان درجبه
وعليه زحمتکشان دست نکشيده و بردامنه آن هم می 

وهمين دوگانگی بين ژست های ظاهری ورفتارعملی آن .افزاید
است  که مانورهای ظاهری رژیم را بی خاصيت و کم دامنه می 

بطوری که دیگر رنگی از حنای ریا و تزویریش باقی نمی .کند
  .ماند

رفوق والبته درراستای تبيين آن،مساله سوء  عالوه بردو محو
استفاده رژیم ازنمایش گزینشی این دو مبارزنامدارسال های 
دهه پنجاه شمسی ازجنبه دیگری نيزمطرح است که بدون 
پرداختن به آن،توضيح  چگونگی ودامنه بهره برداری رژیم ازواقعه 

واقعيت آن است که رژیم . آن سال ها نيمه تمام خواهد ماند
برآن است تا با سوء استفاده ازبه نمایش گذاشتن تصورات و 
اندیشه های التقاطی وانتقالی یک برهه تاریخی معين،دربرهه 
ای دیگر،یعنی دردوره ای که نقاب تزویروریا بطورکامل از 
رخسارمذهب ومدعيان آن برافتاده واندیشه های پوپوليستی و 

الش می کند که خلقی ازآزمون برزگ وناکامی عبورکرده است،ت
تا اززبان خسروگلسرخی بعنوان یک مبارزسرشناس و اسطوره 
ای مقاومت دربرابراستبداد، برای حاکميت  رسواشده 

خوداعتبارکسب کند و هم چنين درميان  نسل تازه ای ازچپ ها  
که دوران زایش وبرآمدنوینی را تجربه می کنند، تخم شک و 

  . پراکندگی بپاشد
ین گونه  طرفندهای رژیم نه فقط با افشاء بی شک مقابله باا

اهداف پنهان وعلنی آن می تواند صورت گيرد، بلکه عالوه برآن 
الزم است که با زدودن زنگارها ازرویدادهای تاریخی و قراردادن 

برهمين اساس .آن درمکان واقعی وبایسته خود صورت گيرد
 نباید فراموش کنيم که درزمان استبدادسلطنتی ودربحبوحه

شکل گيری انقالب بهمن، چپ و نيروهای اجتماعی درمرحله 
انتقالی ویژه ای بسرمی بردند که درآن بدليل  فشارسنگين یک 
استبداد مزمن وتصورشکست ناپذیری آن،کندی روند تفکيک 

اجتماعی وميرات شکست نيروهای مدعی چپ - طبقاتی
وسوسياليسم دریک برهه تاریخی،وتحت تأثيرتحوالت آمریکای 

تين درآن زمان،واژه و مفهوم اسطوره ای خلق،به مثابه یک ال
مقوله اجتماعی یکدست ورهائی بخش،برگفتمان واندیشه 
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دراین مقوله .نسل های تازه ورزمنده چپ سيطره داشت
جادوئی،طبقات وآگاهی های طبقاتی،و جنبش های  

طبقاتی با سيما و مطالبات مشخص خود، دارای -اجتماعی
 و بهمين دليل سازماندهی و مبارزه قهرمانه اهميت ثانوی بوده

وقهرآميز روشنفکران جدااز مردم،عليه استبداد،جایگزین مبارزه 
 طبقاتی و اجتماعی مردم زحمتکش وکمرنگ شدن اصل 

صرف نظرازخود . خودرهانی کارگران وزحمتکشان می گردید
ویژگی ها،تسلط این انگاره ها درميان نيروهای چپ و نيروهای 

ضداستبدادی و رزمنده آن زمان به یکسان مشهود مذهبی 
چاپای چنين التقاط هائی را می شددرسازمان های چپ آن .بود

دوره ونيزدرسازمان های مذهبی نظيرمجاهدین خلق وجامعه 
بی طبقه توحيدی آن ها وشعارهای پيوند فدائی و مجاهد 

ازاین رو خيلی عجيب نيست که .بخوبی مشاهده کرد
 شاهد چاپای - البته با غلظت بيشتری-خیدردفاعيات گلسر

مقوله کليدی خلق و باور به نوعی الهيات رهائی بخش درميان 
آن چه که درعمل به رشد این .چپ های آن دوره باشيم

تصوریاری می رساند،همانا سنگينی سيطره استبداد یک 
دست و تقویت اندیشه همه باهم بود که بااین انگاره خود 

تن  دیوار سنگين استبداد جستجومی راهی برای درهم شکس
  .کرد

واگردرنظربگيریم که آگاهی ها و باورهای هرانسان وهرنسلی 
درتحليل نهائی محصول شرایط تاریخی است که درآن بسرمی 
برد،ونيزاین حقيقت که هرنسلی تنها می تواند با نقد ميراث 
گذشتگان ودرپرتوعمل اجتماعی خود گامی به 

روشن خواهد شد که فی الواقع آن چه که  جلوبردارد،دراینصورت 
اسطوره مقاومت گلسرخی را می سازد اندیشه های مشخص 
او درمورد تاریخ ماتریاليسم ودرکش ازسوسياليسم ویا 
تصوراتش درمورد مذهب و اسطوره کربالنيست ،که بهرحال 
آغشته به محدودیت ها و پيش فرض های نسل چپ زمان خود 

پایان او به مردم زحمتکش ونفرت بلکه همانا عشق بی .است
بی حدش ازدشمنان این مردم وازجان گذشتگی وی برای 

وهمين رزمندگی وی بودکه الهام بخش .آرمانهایش است
وازهمين منظرگلسرخی .بسياری دیگردرپيمودن این راه گردید

همچنان دردل مردم زحمتکش ورزمندگان ضداستبدادی یک 
ه به شکست انقالب بهمن وازقضا امروزه با توج.قهرمان است

دربرآوردن اهداف دمکراتيک وتعالی بخش اش،با روشن شدن 
هرچه بيشترفاجعه حاکميت مذهبی، امروزبيش ازهرزمانی به 
روحيه رزمنده ای که اسطوره گلسرخی الهام بخش آن است، 

به . برای به پایان بردن وظایف معوقه انقالب بهمن نيازمندیم
زحمتکشان و نفرت بی پایان به کسانی با عشق بيکران به 

بی تردیدسوسياليسم  رهائی بخش که رهائی .دشمنان مردم
مردم وزحمتکشان را تنها بدست خودشان ممکن می داند و 

طبقه بزرگ ( وظيفه کمونيستها ومدافعان استثمارشدگان
را درتقویت ظرفيت )مزدوحقوق بگيران ونيزغير حقوق بگيران 

ان این راه پرشکوه راسخت های خودرهانی آن ها،قهرمان
گرامی می دارد بی آن که لحظه ای ازنقداندیشه ها وتجربه آن 

دراین اندیشه رهائی بخش .ها،برای فراتررفتن، بازایستد
  .قهرمانان بی نقد وجود خارجی ندارند

  
                                  *******  

  
رب و امروزه درشرایطی که ما با نقش آفرینی یک سيکل مخ

بحران آفرین سروکارداریم که دردوسویش رژیم و امپریاليسم 
قراردارند،تنها راه رهائی برای برون رفت ازاین گرداب وبرای 
اجتناب ازافتادن دردام هردونيروی ارتجاعی، چپ نباید درعزم 
پيمودن راه مستقل خود برای طنين افکندن صدای آزادی و 

 ازجنبش های برابری،و تبدل شدن به بخش جدانشدنی
اجتماعی وطبقاتی هم اکنون موجود،ومتحول شدن  به یک چپ 

بگذاررژیم با .اجتماعی ورزمنده یک لحظه غفلت کند- طبقاتی
  ! تالش های مذبوحانه خود آب درهاون بکوبد

  
  

  2007-02-14 -25-11 -85  
  
  

    ************************************    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

     
  * پيوندها* 

  
  زمانروابط عمومی ساايميل 

                                    
public@rahekargar.net 

   
  عمومي سازمانروابط   تلفن 

   
0049-69-50699530      

  
    شماره فاکس سازمان 

  
      43455804-1-33  

     
   

   راه کارگر تي  سا
  

www.rahekargar.net         
  
     

  ديو برابری سايت را
  

   www.radiobarabari.net  
  
   

  سايت اتحاد چپ کارگری
                                

www.etehadchap.org 
   

  سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com   
  

  نشر بيدار 
  

www.nashrebidar.com  
  

  نشريه انگليسی ايران بولتن   
  

   www.iran-bulletin.org    
  
  

مشخص" ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 
 .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
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راه ( ی سازمان کارگران انقالبی ايران بيانيه  کميته مرکز
 در باره  قطعنامه شورای امنيتو پی آمدهای آن) کارگر 

  
  نگذاريم ايران به عراق ديگری تبديل شود   
  

تصويب قطعنامه تحريم ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد 
کشور ما را در مسيری انداخت که سرانجام آن ممکن است بسيار 

پيش بينی دقيق مسير حوادث آينده شدنی نيست . شدفاجعه بار با
، ولی از همين حاال ميتوان ديد که دوره دشواری پيش رو داريم 
و بار اصلی دشواری ها و مصيبت ها را کارگران و زحمتکشان 

آيا ميتوانيم از غلتيدنِ  بيش از . اين کشور بر دوش خواهند کشيد
ل را ميزان توانايی پاسخ اين سؤا اين در سمت فاجعه بگريزيم؟

مردم ايران در سازماندهی اراده و اقدامات مستقل توده ای خواهد 
ترديدی نبايد داشت که هيج نيرو و تقدير آسمانی و زمينی . داد

وجود ندارد که بتواند درغياِب جنبش مستقل مردم ايران ما را از 
ما فاجعه احتمالی نجات بدهد ، يا با وجوِد اراده توده ای مردم ، 

  . را به زانوزدن در برابر خود ناگزير سازد
  

 شورای ١٧٣٧   قبل از هر چيز به ياد داشته باشيم که قطعنامه 
نقدترين نتيجه اين قطعنامه . امنيت واقعه کم اهميتی نيست

يعنی . در کشور ماست" سياست سه قطبی " رسميت دادن به 
استبداد فقاهتی مردم ايران بعداز اين ناگزير خواهند بود عالوه بر 

" جامعه جهانی " ، با گروهی از الشخورهای ديگر  که خود را 
سياست سه قطبی وضع . مينامند ، نيز دست و پنجه نرم کنند

مطلوبی نيست ، زيرا آشفتگی ها و پراکندگی های موجود ميان 
اما وقتی چنين وضعی بر کشوری . مردم را معموًال افزايش ميدهد

ه گرفتن آن به خود کشی از ترس مرگ تحميل ميشود ، ناديد
در تاريخ صد ساله اخير ايران چنين وضعی را ما بارها . ميماند

  مثًال  برای. تجربه کرده ايم
نمونه ، به جاست در صد سالگی انقالب مشروطيت به ياد بياوريم 

 ١٢٨٦در سال ( که در گرماگرم آن انقالب ، درست هنگامی که 
واهان و مجلس اول مجبور بودند با مشروطه خ ) ١٩٠٧برابر با 

توطئه های محمد عليشاه قاجار مقابله کنند ، دولت های انگليس 
ميان " منطقه نفوذ " و روس طبق قراردادی ، ايران را به دو 

و تن دادن به نفوذ آنها در شکست انقالب . خود تقسيم کردند
در سال ( چهار سال بعد . مشروطيت نقش تعيين کننده ای داشت

وقتی مجلس دوم جرئت کرد حق حاکميت ابتدايی خود  ) ١٢٩٠
را برای تنظيم سيستم مالياتی و گمرکی کشور به کار گيرد ، با 
اولتيماتوم روس و انگليس روبرو شد و به دست عده ای از 
مشروطه خواهان آن چنانی منحل گرديد و از اين طريق بود که 

  . شکست انقالب مشروطه قطعيت يافت
  

يده گرفتن عينيت سياست سه قطبی در اوضاع و احوال    ناد
امروزی ايران و جهان ، ميتواند نتايج مصيبت بارتری به دنبال 
داشته باشد و کشور ما را به عراق و افغانستان ديگری تبديل 

کنار آمدن با جمهوری : چنين کاری يک معنی بيشتر ندارد . کند
خستين و قطعی ترين اسالمی يا با آمريکا و متحدان آن ، که ن

نتيجه آن قربانی کردن جنبش آزادی و برابری خواهی مردم ايران 
زيرا شرايط الزم برای شکل گيری حاکميت مردم اين . خواهد بود

کشور هم با موجوديت جمهوری اسالمی و هم با هژمونی امريکا 
جمهوری . در ايران ، غير قابل جمع است) و هر کشور ديگر ( 

 است که پذيرش حق شهروندی برابر و اصل اسالمی حکومتی
حاکميت مردم را ، حتی در سطح نظری مجرد ، با موجوديت خود 

و نزديک به سه دهه تجربه جای ترديدی . ناسازگار ميبيند

نميگذارد که بی حقی عمومی در اين نظام نه تنها در جهت کاهش 
م  و سابقه طوالنی امپرياليس. نيست ، بلکه رو به افزايش دارد

آمريکا در دشمنی با دموکراسی و جنبش های مترقی مردمی در 
  پاره کردن -تمام دنيا و به ويژه طرح های کنونی آن برای تکه 

و به خاک و خون کشاندن منطقه ما و کشور ما روشن تر از آن 
بعالوه فراموش نبايد کرد که . است که بتوان ناديده شان گرفت

می خصلت فرسايشی دارد و رويارويی آمريکا و جمهوری اسال
زيرا نه آمريکا در . احتماًال به اين زودی ها هم تمام شدنی نيست

ضربتی در ايران را "  تغيير رژيم "موقعيتی است که توانِ  
داشته باشد و نه جمهوری اسالمی ميتواند به نفوذ و حضور 

بنابراين ، کنار آمدن با يکی . نظامی امريکا در منطقه پايان بدهد
" تاکتيکی " ز اين دو دشمنِ  حاکميت مردم ايران به بهانه های ا

نيز قابل توجيه نيست ، زيرا شرايِط قوام وگسترش جنبش آزادی 
و برابری خواهی مستقل و برخاسته از پائينِ  مردم را تا آينده ای 

  . نامعلوم و به نحوی استراتژيک ، به هم ميريزد
  

ت سه قطبی در وضعيت    اگر ضرورِت توجه به عينيت سياس
کنونی ايران ، از تأکيد بر حق حاکميت مردم ايران و اهميت 
حياتی جنبش مستقل اين مردم برميخيزد ، طبيعی است که 
جمهوری اسالمی و آمريکا هردو منکر سرسخِت چنين عينيتی 

جمهوری اسالمی به اين دليل که خود را نماينده مشروع و . باشند
اد ميکند و آمريکا به دليل اين که خود را منتخب مردم ايران قلمد

. مدافع جهانی آزادی و دموکراسی و حامی مردم ايران جا ميزند
هر دو ميدانند که اگر مردم ايران بتوانند آزادی الزم برای بيان 
نظر و سازماندهی اراده توده ای شان را داشته باشند ، تمام 

 ، هردو همه به همين دليل. ادعاهای آنها برباد خواهد رفت
امکانات شان را به کار مياندازند و خواهند انداخت تا شکل گيری 
نيروی سوم ، يعنی جنبش آزادی و برابری خواهی مستقل مردم 

آنها با وجود همه اختالفات شان ، در . ايران را ناممکن سازند
اين يک . در ضديت با نيروی سوم: يک زمينه با هم ائتالف دارند 

زيرا هر دو . است  ولی  نه ضرورتًا ناخواسته " ائتالف منفی" 
آگاهانه تالش ميکنند هر حرکت معطوف به سازماندهی جنبش 

يا با " شعار . مستقل مردم را همدستی با طرف مقابل قلمداد کنند
و اين بهترين گواهِ  . شعار اعالم شده هردو آنهاست" ما يا بر ما 

اما تن دادن به اين . ضديت آنهاست با حق حاکميت مردم ايران
پشت کردن به ضرورت ، فوريت و "  يا / يا " کائناِت دو قطبیِ  

جنبش مستقل مردم . عينيِت پيکار برای حاکميت مردم ايران است
مقابله با هردو " ايران از طريق روی آوردن و ايستادن بر منطق 

  .دشمن حاکميت مردم ميتواند معنی داشته باشد"  
  

سالمی و آمريکا هردو از امکانات گسترده ، هر چند جمهوری ا
ساختارهای سازمانی پيچيده  و اراده فشرده معطوف به اقدام 
برخوردارند ، ولی هر دو از چشم انداز شکل گيری جنبش آزادی 

بنابراين هردو . و برابری خواهی مستقل مردم ايران وحشت دارند
ی جلب ضمن ضديت با شکل گيری نيروی سوم ، سعی ميکنند برا

جريان های مخالف با طرِف مقابل ، شکل های گوناگونی از 
خود همين تالش ها نشان . ائتالف های غير مستقيم ابداع کنند

ميدهد که دشمنان اصلی نيروی سوم ، از ظرفيت های واقعی 
گرچه مردم ايران هنوز از . شکل گيری آن خبر دارند و ميترسند

 و دارای جهت گيری يک جنبش مستقل سازمان يافته سراسری
سياسی روشن محروم هستند ، اما بی ترديد ، از ظرفيت های 
الزم و شرايط مساعد برای سازمان دادن چنين جنبشی 

علی رغم استبداد فقاهتی ، در ايران امروز فضای . برخوردارند
عمومیِ  نسبتًا قوام يافته ای وجود دارد و افکار عمومی اکثريت 

 زمينه های سياسی ، اجتماعی و فرهنگی ايرانيان در بسياری از
، در جهِت تأکيدِ  با ثبات بر حق حاکميِت بی چون و چرای مردم و 

  جنبش های اجتماعی مترقی به . آزادی های بنيادی شکل ميگيرد
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  ...ق نگذاريم ايران به عرا   
  
  
  

نحو اميد بخشی پاميگيرند ، نفوذ توده ای پيدا ميکنند و در جهت 
به عبارت ديگر ، نيروی سوم يک . هم پيش ميروندهمگرايی با 

آرزو نيست ، يک قطب واقعیِ  در حال شکل گيری است و آنهايی 
که توانمندی های اين نيروی در حال برآمدن  را ناديده ميگيرند و 
ميکوشند آن را به يکی از دو قطب ديگر سنجاق بکنند ، بی 

شور را به اعتقادی خود به حق حاکميت و شعور مردم اين ک
البته فراموش نبايد بکنيم که جنبش آزادی و . نمايش ميگذارند

برابری خواهی مستقل مردم ايران با چالش های سرنوشت سازی 
روبرو است و در صورتی ميتواند به قطب تعيين کننده در 

جنبش مستقل " رويارويی های پيش رو تبديل شود که به راستی 
و اين . مردم ايران باشد" م اکثريت عظيم و برای اکثريت عظي

نخست اين که مقابله با جمهوری . الاقل به سه شرط شدنی است
پيکار برای حق حاکميت مردم . اسالمی و آمريکا را رها نکند

ايران ، قبل از هرچيز در مبارزه با هر دو اينها و طرح ها و 
 دوم اين که دائمًا بر خواست. توطئه هايشان ميتواند معنا پيدا کند

در کشوری که فقر و . ها و نيازهای اکثريت عظيم مردم تأکيد کند
فالکت و نابرابری های طبقاتی بيداد ميکند ، پيکار آزادی و 
برابری ، بيش از هر چيز با تکيه و تأکيد بر جنبش کارگران و 
زحمتکشان ميتواند به يک جنبش واقعًا توده ای و فراگير تبديل 

 جنبش با تمام  گونه گونی خواست سوم اين که پايه های . شود
ترديدی نيست که جنبش فراگير . ها و شعارهای شان فعال بمانند

واحد به افق های استراتژيِک واحد ، خواست ها و شعارهای 
مشترک ، سازماندهی  متحد کننده و رهبری مشترک  نياز دارد ، 
نه اما همه اينها بايد از پائين و از متن مبارزه برخيزند ، و گر

فراموش . گسترش و فراگير شدن جنبش به مخاطره خواهد افتاد
نبايد کرد که نيروی سوم بدون افدامات مستقل توده های ميليونی 
ِ  خواهان  مردم معنايی پيدا نخواهد کرد و توده های ميليونی
آزادی و برابری  ، تنها با به کارگيری آزادی و برابری و بحث 

ف خود ميتوانند به اراده ومشارکت فعال همگانی در صفو
  .مشترک دست يابند

  
 شورای امنيت سازمان ملل ، ١٧٣٧   با تصويب قطعنامه 

رويارويی جمهوری اسالمی و امريکا وارد مرحله خطرناکی شده 
و اگر اين دو ، . که احتمال دارد به مصيبت های بزرگی بيانجامد
نيان اصلی قربا. دسِت  بازی داشته باشند ، حتمًا چنين خواهد شد

. اين مصيبت ها اکثريت زحمتکش مردم ايران خواهند بود
بنابراين ، مسأله اين نيست که برنده نهايی اين رويارويی کدام 
طرف ميتواند باشد ، بلکه اين است که با پيروزی هر يک از آنها 

اميد بستن به کرامات سازمان های . باخت مردم ايران قطعی است
ت  قدرت های ديگر با امريکا ، خيال پردازی بين المللی يا اختالفا

سازمان های بين المللی غالبًا اهرم .  خود فريبانه ای بيش نيست
های هژمونی امريکا يا در بهترين حالت ، مراکزی برای ساخت و 
پاخت قدرت های بزرگ هستند و هزينه بهره برداری از اختالفات 

ر نتيجه ، تنها د. قدرت های بزرگ معموًال بسيار کمرشکن است
نيرويی که ميتواند جلوی مصيبت را بگيرد ، جنبش مستقل خوِد 

بايد توجه داشت که با حاد شدن بحران هسته . مردم ايران است
ای ، جنبش آزادی و برابری خواهی مردم ايران نقش ويژه ای 

اين جنبش ، ديگر فقط برای مبارزه با جمهوری . پيدا کرده است
و بعد .   نيرويی برای نجات کشور هم هستاسالمی نيست ، بلکه

از اين نيز سرنوشت آن با پيروزی يا شکست در هر دو مأموريت 
با توجه به اين واقعيت ها ، جنبش آزادی و . رقم خواهد خورد

برابری خواهی مردم ايران به سياستی اصولی ، سنجيده و روشن 

اصلی اين به نظر ما ، خطوط . در باره بحران هسته ای نياز دارد
  :  سياست بايد چنين باشد 

  
 قبل از هر چيز ، همه تالش ها بايد روی اين هدف متمرکز – ١

گردد که  جلو گسترش تحريم ها گرفته شود و پرونده هسته ای 
. ايران هر چه زودتر از شورای امنيت سازمان ملل بيرون بيايد
 در شرايط کنونی ، اين کار بدون عقب نشينی جمهوری اسالمی

از اصرار بر دستيابی به چرخه کامل سوخت هسته ای ، عمًال 
رهبران جمهوری اسالمی ميکوشند عقب نشينی از . ناممکن است

اين حق را عقب نشينی از استقالل و حاکميت ملی ايران قلمداد 
در حالی که اوًال اين کار ميتواند به صورت مشروط و موقت . کنند

لی از چنين حقی صورت و بدون تن دادن به چشم پوشی اصو
ثانيًا از نظر حقوقی ، حاکميت ملی ايران به قرارداد عدم . بگيرد

قفل نشده ، و . ) تی. پی. ان( گسترش سالح های هسته ای 
بنابراين ، در آينده هر . اصوًال پذيرش اين قرارداد اختياری است

وقت مردم ايران تشخيص دادند که تعهد به اين قرارداد به نفع 
يست ، ايران نيز مانند هر کشور ديگری ، ميتواند با اخطار شان ن

قبلی از آن بيرون بيايد ، همان طور که مثًال هند و پاکستان و 
ثالثًا جمهوری . اسرائيل اصًال حاضر نشده اند آن را امضاء کنند

زيرا حاکميت ملی . اسالمی نميتواند پاسدار حق حاکميت ما باشد
دم ايران است و وجوِد جمهوری ايران به معنای حاکميت مر

اسالمی ، خود ، برجسته ترين شاخص  نقض حاکميت اين مردم 
حکومتی که حتی در سطح نظری و در قانون اساسی اش ، . است

اصل حاکميت مردم و حق آنها برای تدوين و تغيير قوانين کشور 
را نفی ميکند ؛ حکومتی که رهبران آن خود را نمايندگان خدا 

 همچون شبان و قيم مردم ميدانند و نه منتخب و درزمين  و
خدمت گذار آنان ، چگونه ميتواند پاسدار حاکميت ملی ما باشد؟  

 راِه  تحريم ها ١٧٣٧در هر حال ، فراموش نبايد کرد که قطعنامه 
و گسترش . را گشوده است و احتمال گسترش آنها بسيار باال ست

عث تخريب اقتصاد کشور تحريم ها ، در هر حوزه ای که باشد ، با
. خواهد شد و شرايط زندگی اکثريت مردم را قطعًا بدتر خواهد کرد

بعالوه از آنجا  که اين قطعنامه مقدمه ای است برای پيش راندن 
طرح های ديگر امريکا و مشروعيت دادن به اقدامات بعدی آن ، 
به احتمال بسيار زياد ، گام های بعدی فقط به تحريم های 

تحريکات گسترده ای که امريکايی .  محدود نخواهد شداقتصادی
از ُحکم  (  ها بالفاصله بعداز تصويب قطعنامه راه انداخته اند 

يک دادگاه آمريکايی عليه جمهوری اسالمی در رابطه با انفجار  
الُخَبر سعودی گرفته تا حمله نظامی به کنسولگری ايران در اربيل 

" ميانه رو " ه اصطالح عراق و به صف کردن حکومت های ب
عرب عليه جمهوری اسالمی و باالخره ، اعالن جنگ عملی دولت 

نشان ميدهد که  آنها از اين قطعنامه  به عنوان ) بوش عليه آن 
در ايران استفاده " تغيير رژيم " پوششی برای پيشبرد طرح 

 به يک بمب ساعتی ١٧٣٧به همين دليل ، قطعنامه . ميکنند
هر چه زودتر خنثی نشود ، مصيبت هايی غير قابل ميماند که اگر 

البته اين ساده لوحی را نبايد . پيش بينی به دنبال خواهد آورد
داشته باشيم که  بحران کنونی با عقب نشينی جمهوری اسالمی 

حقيقت اين است که اين  بحران . در مسأله هسته ای پايان يابد
ياليسم آمريکا بيش از هر چيز محصول سياست سلطه گرانه امپر

ولی عقب نشينی جمهوری . در منطقه ما و در قبال کشور ماست
و بنابراين خنثی شدن قطعنامه ( اسالمی در مسأله هسته ای 

آمريکا را از پوشش بين المللی کنونی که برای طرح  ) ١٧٣٧
های تجاوزکارانه اش درست کرده ، محروم ميکند و به احتمال 

 را با تناقضات و دشواری های زياد ، پيشبرِد اين طرح ها
  . بيشتری روبرو ميسازد

  
 بايد با تالش های جمهوری اسالمی برای دستيابی به سالح – ٢

  های هسته ای ، شيميايی و ميکروبی و هر نوع سالح کشتار 
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مردمی که برای . توده ای ، به طور قاطع به مخالفت برخاست
زادی و دموکراسی ميجنگند ، فراموش نبايد بکنند که کنار آمدن آ

با توليد سالح های کشتار توده ای و هر شکلی از نظامی گری ، 
اوًال  به اين دليل . است " بر شاخ نشستن و ُبن بريدن " مانند 

که توليد چنين سالح هايی ، به خودی خود ، غير انسانی است ، 
ای است و دزديدن نان از سفره مردم تدارک برای آدم کشی توده 

برای توليد وسايلی اهريمنی که قربانيان غيرنظامی آنها ده ها 
برابر انسان هايی خواهند بود که در کشتارگاههای نظامی  به 

و ثانيًا به خاطر اين که وجود چنين سالح هايی ، . خاک ميريزند
تگاه همه جا و حتی در کشور های برخوردار از دموکراسی ، دس

های نظامی و امنيتی را نيرومند تر ميسازد ، دست حکومت 
کنندگان را برای داشتن اختياراِت فوق العاده و فرا قانونی باز 

از پاسخ گويی " مصالح ملی"ميکند تا هر جا که الزم باشد به نام 
در جمهوری اسالمی که هر مسأله سياسی ، . به مردم طفره بروند

له امنيتی تبديل ميشود و همه مخالفان خود به خود ، به يک مسأ
رژيم علنًا و هر روزه عامالن بيگانه ناميده ميشوند ، وجود 
سالح های کشتار توده ای ، بهانه ای خواهد شد برای امنيتی 
کردن بيش از پيش فضای سياسی کل کشور و خفه کردن مخالفان 

در حالی که جمهوری اسالمی مدعی است که . و منتقدان رژيم
نامه های هسته ای اش صرفًا جهت صلح آميز دارند ، اما همه بر

در سال " صلح آميز " شاهديم که خوِد همين تأسيسات هسته ای 
های اخير  چه نقش مهمی در تقويت دستگاه های نظامی و 

آيا بازی جنون آميز . امنيتی در ساختارهای قدرت رژيم داشته اند
اره هالوکُست به راه و تهوع آوری که دولت احمدی نژاد در ب

وعمًال بيش از همه طراحان تبليغاتی آمريکا به پيشرفت ( انداخت 
خود ، نمونه ) نقشه های دولت بوش در مورد ايران کمک کرد 

ای از قدرتمند شدن نظاميان و ماجراجويان در مراکز تصميم 
گيری جمهوری اسالمی نيست؟  آنهايی که توليد سالح های هسته 

ان يک تدبير دفاعی و بازدارنده توجيه ميکنند ، ای را به عنو
در . دانسته يا ندانسته ، مدافعان نظاميگری را تقويت ميکنند

حقيقت ، مضمون استدالل آنها اين است که برای جلوگيری از 
جنگ بايد هميشه کشور را در حالت جنگی و در لبه پرتگاه جنگ 

جای ترديدی نگاهی به تاريخ يک صد سال اخير جهان . نگهداشت
باقی نميگذارد که مسابقه تسليحاتی خطر جنگ را کم نميکند ، 
بلکه دستگاه ها و جريان هايی را تقويت ميکند که در تدارک 

نقدًا ميبينيم که . برای جنگ وجنگ افروزی منافع ويژه ای دارند
همين برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی بهانه مناسبی برای 

ه حضور نظامی خود را  پيرامون کشور ما آمريکا ايجاد کرده ک
تقويت کند و علنًا خليج فارس را به بزرگ ترين و داغ ترين 

  .   سکوی موشک های اتمی و غير اتمی خود تبديل سازد
  
  با طرح های جمهوری اسالمی برای دستيابی به انرژی – ٣

برخالف . هسته ای ، به طور قاطع بايد به مخالفت برخاست
ری اسالمی ، روی آوری به ايجاد نيروگاه های ادعای جمهو

هسته ای ، خواه به عنوان منبع انرژی جايگزين باشد يا  مکمل ، 
نه تنها گزينه اقتصادی خوبی نيست ، بلکه در شرايط امروز 

اوًال نيروگاه : به چند دليل. ايران ، ماجراجويی خطرناکی است
کنولوژی های هسته ای ، حتی در کشور های برخوردار از ت

کامًال پيشرفته ، کانون های خطر محسوب ميشوند و چگونگی 
که برای ( رهايی از دست زباله های اتمی توليد شده در آنها 

هزاران سال بعد نيز هم چنان  به صورت منابع آلودگی راديو 
در جمهوری . هنوز الينحل مانده است) اکتيو باقی ميمانند 

سقوط هواپيماهای مسافری اسالمی که ضعف مهارت های فنی ، 

را به حوادث رايج تبديل کرده است ، وجود نيرو گاه های هسته 
ای نيز ، فاجعه هايی در حِد چرنوبيل را ، در کنار مصيبت های 
مکرر زلزله در کشور ما ، به صورت حوادث رايج درخواهد 

ثانيًا نيروگاه های هسته ای درغالب کشورهای جهان . آورد
ای هستند در دست دولت ها برای توليد سالح های معموًال بهانه 

. هسته ای يا دست کم ، داشتن آمادگی و پوشش الزم برای آن
اصرار رهبران جمهوری اسالمی بر ضرورت دستيابی به کنترل 
کامل چرخه سوخت هسته ای نشان ميدهد که آنها نيز در همين 

ظيم نفت ثالثًا ايران کشوری است با منابع ع. مسير حرکت ميکنند
وگاز طبيعی و امکانات طبيعی گسترده برای توليد انرژی تمييز و 

درچنين کشوری ، روی آوردن به ايجاد . دوام پذير خورشيدی 
يک نياز ) الاقل ( نيروگاه های هسته ای نه عاقالنه است و نه 

رابعًا همين بحران کنونی نشان ميدهد که انرژی هسته ای . عاجل
ری اسالمی ، انرژی بسيار پرخرجی  ، الاقل در دست جمهو

منابع اقتصادی عظيمی را که جمهوری اسالمی تا . خواهد بود
همين جا به پای انرژی هسته ای ريخته ، اگر برای گسترش 
شبکه گاز رسانی و ايجاد پااليشگاه های  بيشتر اختصاص ميداد 

کشوری که . ، وضع اقتصادی کشور تا اين حد شکننده نميشد
رگ ترين صادر کنندگان نفتی جهان است ، طبق آمار يکی از بز

 ميليارد دالر خرج واردات بنزين ٦خوِد رژيم ، همين امسال حدود 
 ميليارد دالر خواهد ٩کرده است ، هزينه ای که سال آينده به 

در کشوری که بخش بزرگی از مردم آن درچنگال فقر . رسيد
 ميدهد ، بسيار دست و پا ميزنند ، سوبسيدی که رژيم به بنزين

بيشتر از مجموع سوبسيدهايی است که صرِف مواد غذايی اصلی 
             .               مردم ميشود

   
 مخلفت قاطع ، روشن و بی قيد و شرط با هر نوع مداخله – ٤

قدرت های خارجی در تعيين سرنوشت مردم ايران و با هر نوع  
 يکی از لوازم حياتی تعرض آنها عليه موجوديت و منافع کشور ،

بنابراين ، جنبش آزادی و . حق حاکميت ملی مردم اين کشور است
برابری خواهی مستقل مردم ايران بايد دائمًا مخالفت خود را با 
تمام طرح های تعرضی و مداخله گرايانه امپرياليسم آمريکا و 

حاال ديگر ترديدی نميتوان داشت که .  متحدان آن نشان بدهد
م آمريکا تمام شرايط و اسباب الزم را برای بلعيدن امپرياليس

ايران فراهم ميسازد و سياست آن در مورد برنامه هسته ای 
جمهوری اسالمی همان نقشی را دارد که بهانه های مربوط به 
سالح های کشتار توده ای صدام حسين در دوره تدارک اشغال 

 باشد هدف برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی هر چه. عراق
، اکنون آمريکاست که با سياست زورگويانه اش در قبال اين 

را ناديده ميگيرد ، نه جمهوری . تی. پی. برنامه ها ، مقررات إن
حقيقت اين است که بازرسان آژانس بين المللی انرژی . اسالمی

هسته ای هنوز مدرکی پيدا نکرده اند که نشان دهنده نقض 
مهوری اسالمی هم چنان بر و ج. باشد. تی. پی. مقررات إن

در مقابل ، اين . تعهداتش در قبال آژانس پايبندی نشان ميدهد
آمريکا و متحدان آن هستند که مقررات قرار داد عدم تکثير سالح 
های هسته ای را در مورد ايران کافی نميدانند و با ناديده گرفتن 

رار اين مقررات ، ميخواهند ايران را از حق شناخته شده در آن ق
مسلم است که مخالفت آمريکا با فعاليت های . داد محروم سازند

هسته ای جمهوری اسالمی درجهت برچيدن يا حتی محدود کردن 
سالح های هسته ای نيست ، بلکه برای حفظ و گسترش تسلط 

آمريکا تا به حال با هر تالشی برای . اش در خاورميانه است
ح های هسته ای مخالفت تبديل خاورميانه  به منطقه آزاد از سال

زيرا درآن صورت حضور سنگين کشتی ها و زير . کرده است
دريايی های اتمی اش در اين منطقه غير قانونی خواهد بود و 
ِ  متحد اصلی آن در منطقه ، يعنی اسرائيل ، که  نظريه اتمی
صاحب بزرگ ترين زرادخانه هسته ای خاورميانه است ، زير 

   سال  آغاز کننده  ٦٠ که در کمتر از سؤال خواهد رفت ؛ کشوری
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  ...ق نگذاريم ايران به عرا              
  
  

پنج جنگ مهم بوده و غصب سرزمين های ديگران را حق الهی 
و طبيعی خود ميداند و تنها کشور جهان است که مرزهای اعالم 

زور گويی تا آنجاست که حاال همين . شده بين المللی ندارد
نون به هيچ يک از قطعنامه های سازمان ملل تن اسرائيل که تا ک

نداده ، با حمايت آشکار آمريکا ، تهديد ميکند که اگر جمهوری 
اسالمی به قطعنامه شورای امنيت تن  ندهد ، تأسيسات هسته ای 

زور گويی تا آنجا ست که ! ايران را بمباران اتمی خواهد کرد
 به دشمنی عليه هم آمريکا و متحدان آن علنًا مليت های ايران را

 پاره –ديگر تحريک ميکنند و طرح های شومی را که برای تکه 
سياست جديد .  کردن اين کشور دارند ، آشکارا  تبليغ ميکنند

آمريکا در عراق نشان ميدهد که دولت بوش ميکوشد شکست 
سياسی خود در عراق را با راه اندازی زنجيره ای از تهاجمات 

وضع کنونی آمريکا . ه ايران بپوشاندسياسی و حتی نظامی علي
در مجموعه رويارويی های خاورميانه باوضعی که در سال 

.  در جنگ ويتنام پيدا کرده بود ، شباهت چشم گيری دارد١٩٧٠
در آن موقع درست در حالی که ارتش آمريکا در ويتنام از لحاظ 

ويتنامی " نظامی به بن بست رسيده بود ، نيکسون زير پوشش 
همان طور که . آن را به کامبوج نيز گسترش داد"  جنگ کردن 

طرح نيکسون باشکست روبرو شد ، به احتمال زياد ، بوش نيز 
با اين طرح نخواهد توانست بحران هژمونی جهانی امريکا را حل 

اما کسانی که در واشنگتن تصميم ميگيرند ، برای خود . کند
ناه ايران و محاسباتی دارند که توجه به سرنوشت مردم بيگ

در چنين شرايطی هر نوع بازی در . خاورميانه جزو آنها نيست
بساط آمريکا و متحدان آن ، و حمايت صريح يا ضمنی با بمباران 
تأسيسات هسته ای جمهوری اسالمی يا محاصره اقتصادی ايران 

 –يا همراهی با طرح های کامًال شناخته شده آمريکا برای تکه 
خيانت به مردم ايران و خدمت به جهان پاره کردن کشور ، جز 

خواران و دشمنان اين مردم و دشمنان همه مردمان منطقه ،  
آنهايی که همکاری با آمريکا . معنای ديگری نميتواند داشته باشد

ومتحدان آن را به بهانه مبارزه با جمهوری اسالمی توجيه 
ه يا ميکنند ، بايد به ياد داشته باشند که با اين کار ، دانست

ندانسته ، موضع جمهوری اسالمی را تقويت ميکنند و دست آن 
مخالفت با . را برای سرکوب حرکت های مردم بازتر ميکنند

جمهوری اسالمی و مبارزه قاطع و همه جانبه برای سرنگونی آن 
حق طبيعی و مقدس مردم ايران و پيش شرط حياتی شکل گيری 

گونی جمهوری اما سرن. نظامی دموکراتيک در کشور ماست
اسالمی به دست آمريکا يا به کمک آن ، آزادی و دموکراسی ببار 
نخواهد آورد ، بلکه مردم اين کشور را به خاک سياه خواهد 

همان طور که سرنگونی صدام حسين به دست امريکا ، . نشاند
مردم مظلوم عراق را به ورطه ای رانده است که رهايی از آن 

نگذاريم ايران به . ا مقدور باشدمعلوم نيست به اين زودی ه
  .عراق ديگری تبديل شود

            
  زنده باد جنبش آزادی و برابری خواهی مستقل مردم ايران

  !زنده باد آزادی ، زنده باد سوسياليسم 
  

  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
  
  

  ٢٠٠٧ ژانويه ١٥ / ١٣٨٥ دی ٢٥
       

                                             

  
 اعالميه کميته مرکزی سازمان 

 
به اخراج کارگران تعليقی شرکت واحد 

!اعتراض کنيم  
  
  

بر اساس گزارش سندیدکای مستقل شرکت واحد تهران و 
 نفر از کارگران تعليقی 23 ،1385 بهمن 21ه، در روز شنبه حوم

شرکت واحد که به مدت یک سال در بالتکليفی بسر می 
بردند، از سوی هيأت تشخيص حل اختالف اداره کار غرب 

تعداد کارگران تعليقی شرکت واحد . وجنوب تهران اخراج شدند
ر  نف50 صورت گرفت به 84که به دنبال اعتصاب گسترده سال 

این کارگران در طول یک سال گذشته با مراجعه به . می رسد
ادارات گوناگون بر حق خود برای بازگشت به کار اصرار ورزیده و 

اما اخراج نزدیک به . به  تعليق از کار خود اعتراض کرده بودند
نيمی از این کارگران، نشان می دهد که مقامات دولتی قصد 

زیرا آن ها .  کار استفاده کنندندارند کارگران از حق بازگشت به
که اعتصاب شکوهمند سال گذشته کارگران شرکت واحد را 
دیده و مجبور شدند تشکيل سندیکای مستقل کارگران شرکت 
واحد را تحمل کننند، از حضور مجدد کارگران تعليقی بر سر 

  .کارهایشان وحشت دارند
 نه سياست اخراج کارگران فعال و مؤثر در حرکت های کارگری

تنها در شرکت واحد بلکه در بسياری از واحدهای توليدی و 
دولت . خدماتی در ایران جمهوری اسالمی امر تازه ای نيست

جمهوری اسالمی در تمامی دوره ی حيات خود سياست  
و در این راستا . سرکوب مبارزات کارگران را به پيش برده است

 مستقل و یا مانع هر نوع تالش کارگران برای ایجاد سندیکای
هماآهنگی  تشکل های مستقل واحدهای گوناگون شده 

و اگر امروز شاهد حضور سندیکای مستقل کارگران . است
شرکت واحد هستيم این را باید مدیون تالش و مبارزه 
شکوهمند کارگران این شرکت دانست که توانستند اراده ی 

ای ارگان های رژیم اسالمی را در هم بشکنند و بر حق خود پ
  .بفشارند

و امروز که مقامات دولتی علی رغم مبارزات قانونی و مراجعات 
مکرر کارگران تعليقی به ادارات گوناگون، حکم به اخراج نيمی از 
این کارگران می دهند،بيانگر آن است که تنها با مبارزات قانونی 
و مراجعات به ادارات  نمی توان به حقوق حقه ی خود دست 

رزات قانونی با تالش برای سازماندهی تلفيق مبا. یافت
اعتصابات حمایتی از کارگران تعليقی و اخراجی و جلب حمایت 
کارگران شاغل در شرکت واحد و دیگر شرکت های توليدی و 
خدماتی، امکان به عقب نشينی وادار کردن مقامات دولتی را 

هم زمان نيز می توان موضوع را به . به شدت افزایش می دهد
ارگری جهانی ارجاع داد و خواهان اعتراض آن ها و مجامع ک

جلب حمایت . حمایت شان از خواست بر حق کارگران شد
دانشجویان و مردم آزادیخواه که درد و رنج کارگران و بویژه 

زیرا آن .  کارگران تعليقی را درک می کنند، نيز ضرورت تام دارد
ند بيکار ها که در بطن جامعه زندگی می کنند به خوبی می دان

شدن یک کارگر و حذف نان آور خانواده در شرایط گرانی لجام 
گسيخته و در آستانه سال نو چه فشار دردناکی بر فرد و 

  . خانواده وارد می آورد
سازمان ما ضمن محکوم کردن اخراج کارگران تعليقی شرکت 
واحد، خواهان بازگشت بدون قيد و شرط آن ها برسرکارشان و 

ما همه . مالی ناشی از این تعليق استجبران خسارات 
آزادیخواهان و عدالت طلبان و همه سازمان ها و نهادهای 
مدافع حقوق کارگران را به حمایت فعال از مبارزات کارگران 

و خود نيز در انعکاس صدای . تعليقی شرکت واحد فراميخوانيم
اعتراض و مبارزه کارگران مبارز از هيچ کوششی دریغ نخواهيم 

  .یدورز
  

  )راه کارگر(کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ایران 
  

   2007فوریه 13ـ 1385بهمن 23
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  ! نگرانی روحانيت               
  

فعال شدن هاشمی رفسنجانی و سفر دو روزه به قم  و ديدار با اکثر آيت 
اهللا ها و مدرسين حوزه علميه، و تأکيدات اکثر آيت اهللا ها بر حضور 

هاشمی رفسنجانی در تحوالت کشور و مقابله با خشک انديشی قوی تر 
مذهبی و افراط و تفريط های مسئولين حکومتی و تالش برای خروج از 
بحران حاد کنونی، نشان از احساس خطر روحانيت از شرايط کنونی 

سفر رفسنجانی در شرايطی به قم انجام گرفت که تالش های . دارد
ه ی او برای ديدار با آيت اهللا های قم تاکنونی احمدی نژاد و کابين

عليرغم  پيغام و پسغام های گوناگون با شکست روبرو شده و دو روز 
در . قبل از سفر رفسنجانی، ديدار برنامه ريزی شده ی او به قم لغو شد

اين سفر هاشمی  بارها بحث جايگاه مجلس خبرگان را به ميان کشيد و 
در اين . نترل رهبر را مطرح کردمسئله رهبری و نحوه ی انتخاب و ک

ديدارها، انتخاب رفسنجانی به عنوان پر رأی ترين عضو مجلس خبرگان 
فعال شدن هاشمی . تأکيدی بر نقش و جايگاه روحانيت تلقی شده است

رفسنجانی و مخالفت های گسترده بسياری از روحانيون از سياست های 
اکم از اوضاع داخلی دولت احمدی نژاد، بيان نگرانی شديد روحانيت ح

پس از تصويب و اجرای تحريم ها عليه ايران و بن بست در سياست 
 .خارجی رژيم است که خطر حمله ی نظامی آمريکا را جدی کرده است

اکنون که اوضاع حالت بحرانی و نگران کننده به خود گرفته است، 
روحانيت فرصت را برای   دخالت در امور مناسب تشخيص داده و 

  . خود عليه دولت احمدی نژاد را تشديد کرده استحمالت
  .نارضايتی روحانيت از دولت احمدی نژاد از چند زاويه مطرح است

جلو انداختن احمد ی نژاد و انتخاب او به عنوان رئيس جمهور _ اوأل 
توسط  دستگاه نظامی ـ امنيتی نظام  در شرايط افشای همه جانبه ی 

يک دست کردن دستگاه قدرت ولی فقيه رفسنجانی را بايد تالشی برای 
در . و نهادهای حکومت اسالمی و کاهش نقش دستگاه روحانيت دانست

اين رابطه دستگاه واليت در مقابل قدرت گيری مرتجع ترين  بخش 
نيروهای مذهبی يعنی باند حجتيه و در رأس آن مصباح يزدی سکوت 

سنجانی در روشن بود که اين حجم گسترده حمله به هاشمی رف. کرد
انتخابات رياست جمهوری از ديد دستگاه روحانيت پوشيده نماند و اين 

در همان زمان استقبال .  توهين را به خود گرفت و احساس وحشت کرد
بی نظير طبسی رئيس توليت آستان قدس رضوی از خاتمی پس از پايان 

تالش برای يک . دوره ی رياست جمهوری اش معنای خاصی داشت
دستگاه های قدرت به نفع يک جناح در انتخايات مجلس دست کردن 

اما مقاومت روحانيت و . خبرگان شکل بسيار جدی تری به خود گرفت
ائتالف گسترده اصالح طلبان به رهبری خاتمی با هاشمی رفسنجانی به 
شکست برنامه های باند احمدی نژاد و مرجع اش مصباح يزدی انجاميد 

   .  ه به او را فراهم آورده استو همين شکست زمينه برای حمل
سياست داخلی و طرح حمايت از مستضعفين به  مذاق روحانيت _ ثانيأ

روحانيون در قدرت در طول حکومتشان به آن چنان مال و . خوش نيامد
آقا زاده . "منالی دست يافته اند که هرگز تصورش را نيز نمی کردند

هور يک قشر فوق اصطالح  جديدی در ادبيات ايران است که ظ" ها
العاده ثروتمند را بيان می کند که با اتکا به ارتباطات گسترده شان با 
دستگاه حکومت و اموال و امالکی که در اختيارش قرار گرفته به يک 

اين قطب قدرت و ثروت، از پاره . قطب قدرت وثروت تبديل شده است
 خود ای شعارها ی احمدی نژاد بشدت دلگير شده و آن را تعرضی به

در واقع يکی از هدف های اين شعارهای مردم . قلمداد کرده است
فريبانه نيز برای خلع يد برخی از روحانيون و آقازاده هايشان صورت 

بی جهت نبود که با آغاز رياست جمهوری احمدی نزاد  دو تن از . گرفت
پسران هاشمی رفسنجانی هم از رياست متروی تهران و هم ازرياست 

چنين هدفی که پشت شعار حمايت از . نفت برکنار شدندپااليشگاه 
   .مستضعفين خوابيده بود از چشم روحانيون ثروتمند دور نماند

سياست ماجراجويانه خارجی و تحريک شديد امريکا  که منجر به  _ ثالثأ
روشن است . تصويب تحريم ها شد، روحانيت را به وحشت انداخته است

می بر اين استوار بود که از اختالفات که سياست تاکنونی جمهوری اسال
غربيان بهره برداری کند و با اهرم روابط اقتصادی هم به منالی برسد و 

اما دولت احمدی نژاد در سياست . هم در مقابل فشار آمريکا مقاومت کند
خارجی نه تنها تمامی دست آوردهای تاکنونی را به باد داده است بلکه 

يان بخشی از مردم مسلمان، و بويژه در به بهای کسب محبوبيت در م
کشورهای عربی، باعث پيوستن اروپا به سياست های آمريکا شده و 
حتی باعث شده که روسيه و چين نيز به قطعنامه تحريم ايران رأی 

اين تحريم از ديد روحانيت و مال اندوخته گان و ثروت اندوزان . دهند
ه رفسنجانی در يکی از امری ک. در قدرت از جنگ نيز خطرناکتر است
  .مصاحبه های خود آن را بر زبان آورد

روحانيت به خوبی می داند که در درون کشور بر انباری از باروت 
نشسته است، اگر حمله ی خارجی نيز صورت گيرد، ممکن است نتايج 
اين حمله به نفع اش نباشد و شرايطی غيرقابل پيش بينی به وجود 

يبأ تمامی روحانيونی که رفسنجانی با آن ها از اين روست که تقر. آورد
در قم مالقات کرد، همه از خطرناک بودن اوضاع سخن گفتند و از او 

  .مؤاکدأ خواستند که بيکار ننشيند و با قدرت وارد عمل شود
انعکاس اين نارضايتی به تدريج با بحث های مکرر هاشمی رفسنجانی 

ن موضوع که يک گروه پيرامون وظايف  مجلس خبرگان و حتی طرح اي
کوچک مأمور بررسی شخصيت های حائز شرايط رهبری شده اند، 
نشان از آن دارد که روحانيت ممکن است در صورت وخامت اوضاع و 
عدم واکنش رهبر، در باره صالحيت و لياقت و تدبير رهبر که از شرايط 

اين مباحث هر چند به شکل بحث و . رهبری است وارد بررسی شود
 مطرح می شود، و برای انتخاب رهبر آينده در صورت حذف مجادله

خامنه ای مطرح می شود، اما در شرايظ  بحرانی کنونی، معنی و مفهوم 
حتی طرح خاطرات رفسنجانی از . ديگری دارد و به تيغ دولبه می ماند

مسئله رياست جمهوری بنی صدر در زمان خمينی و اينکه خمينی در 
 که اين قدر روی رأی مردم به بنی صدر اين مورد اشتباه می کرد

انگشت می گذاشت، بيان چشم اندازهای جديدی است که به صورتی 
  .سرپوشيده و آخوندوار به پيش کشيده می شود

 حاد شدن بحث ها  و تند شدن واکنش و انتقادات روحانيون طراز اول 
که در اين راستا است . باعث شده تا واکنش دستگاه واليت را برانگيزد

انتقادات از دولت احمدی نزاد، از سوی وابستگان به دستگاه واليت نيز 
جمهوری "سرمقاله انتقادی  روزنامه . بتدريج مطرح می گردد

در بهمن " کيهان" نيمه ی بهمن ماه و انتقاد  سرمقاله نويس " اسالمی
 از احمدی نژاد را بايد بيان نارضايتی روزافزون دستگاه واليت 85ماه 
توجه داشته باشيم که هر دو اين  روزنامه . لت احمدی نژاد دانستاز دو

ها سخنگويان ولی فقيه هستند و بدون اجازه رهبر مطالب حساس را 
از سوی ديگر اعزام علی اکبر واليتی وزير خارجه . منتشر نخواهند کرد

پيشين و مشاور رهبر رژيم در مسائل خارجی به مسکو برای بردن پيام 
ه والديمير پوتين   و مداکره پيرامون مسئله انژری هسته ولی فقيه  ب

ای نشان از نگرانی ولی فقيه از نحوه پيشبرد مباحثات توسط  دولت 
" کيهان" در همين رابطه است که سرمقاله نويس . احمدی نژاد ميدهد

به احمدی نژاد توصيه می کند که در سفرهای استانی خود اين قدر بحث 
طرح نکند و بگذارد با آرامش  برای اين مشکل انژری هسته ای را م
  .چاره ای انديشيده شود

تشديد فشار خارجی بر جمهوری اسالمی چه در عرصه ی تحريم ها و 
چه  افزايش حضور نگران کننده ی  نظامی آمريکا در کنار مرزهای 

کشور، از يک سو و گسترش نارضايتی شديد مردم چه از گرانی و چه  
تماعی و سياسی، کشور را در وضعيت فوق العاده در زمينه های اج

وضعيتی که هر نيرو را به واکنش سريع  . حساسی قرار داده است
در اين شرايط حساس روحانيت خود را مجبور می بيند که . واميدارد

عمامه را به چرخاند تا بهشتی را که برای خود و پيرامونی هايشان 
  .ايجاد کرده بر سرشان خراب نشود

تغيير موضع  روحانيون به خاطر منافع مردم است؟ پاسخ به اين اما 
روحانيت حاکم اکنون به حدی از قدرت و ثروت . سئوال منفی است

رسيده است که اين مال بادآورده را نمی خواهد به راحتی از دست بدهد 
و حال که فشار همه . و چند و چون زندگی مردم برايش اهميت ندارد

فزايش يافته است و بسياری از آن ها برای نجات جانبه بر روحانيت ا
خود از ايجاد شرايطی برای هم گرايی نيروهای درون نظام سخن می 
گويند، زمينه ی مناسبی برای وارد شدن بيشتر مردم درصحنه فراهم 

در شرايطی که روحانيت با يک دست شدن قدرت و افزايش . آمده است
 عرصه های قدرت واکنش نشان و تمرکز نقش نظاميان و امنيتی ها در

ميدهد و تالش می کند بصورت فعال وارد صحنه شود، زمينه ی 
در چنين شرايطی  . گسترش  بازو ی سرکوب رژيم  کند ترخواهد شد

می توان از فرصت هائی که پيش می آيد  برای ايجاد تشکل های مستقل 
 توده ای بهره جست و راه ايجاد صدای سوم و صف مستقل مردم را

صف مستقلی که هم در مقابل زورگويی های آمريکا و . هموار کرد
همپالکی شان بايستد و هم روحانيت مرتجع را از قدرت به پائين کشيد و 

  .قدرتی از آن مردم ايجاد کند
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  !  آقای  نگهدار ، توضيح تان روشنگر بود 
  

                  
) ,جرقه ای از دوزخ,با عنوان (آقای فرخ نگهدار در پاسخ يادداشت من 

مطلبی نوشته که به رابطه سازمان اکثريت با رژيم اسالمی در دوره 
 ناخواه درستی حرف -مورد بحث روشنايی بيشتری مياندازد و خواه 

ند نکته را در جواب نوشته ايشان الزم است چ. های مرا تأييد ميکند
  . توضيح بدهم

  
 بخش اعظم جوابيه فرخ نگهدار به نوشته من، به نقل خاطره ای – 1

اختصاص يافته که هدف از نقل آن جز دفاع از شخص نگهدار چيز ديگری 
, جرقه ای از دوزخ,ظاهرًا او ميخواهد به من وخوانندگان . نميتواند باشد

هولناک و , در آن اوضاع من آدم ترسويی نيستم، بلکه خودم نيز: بگوی 
 با پای خود به دادستانی 60بعد از خرداد , واقعًا بی حساب و کتاب 

مگر حرف من اين بود که نگهدار آدم بزدلی است که . بسيار خوب. رفتم
رفقای اش را دم چک رژيم ميفرستاد و خودش در جای امنی قايم 

  ! ميشد؟
  

 به شخص خاصی حقيقت اين است که در آن نوشته، من قصد توهين
را نداشتم و صميمانه معتقدم ماجرای مورد بحث بزرگ تر و خونين تر از 

آن است که بشود آن را به سطح مناقشات و تسويه حساب های 
بعالوه، من با فرخ نگهدار هيچ گونه آشنايی ندارم و . شخصی تنزل داد

هنوز هم که هنوز است نميدانم آيا او شخصًا آدمی ترسو يا بسيار 
مگر آدم های شخصًا شجاع نميتوانند کارهای بد و . جاعی استش

حتی هولناکی انجام بدهند؟ و آدم های شخصًا ترسو بايد حتمًا در 
جرگه تبه کاران باشند؟ اگر معلوم شود که فرخ نگهدار شخصًا آدم 

بسيار شجاعی است، آيا تاريخ و مردم ايران در باره رابطه او و سازمان 
ی اسالمی در آن دوره خون و جنايت، طور ديگری اکثريت با جمهور

قضاوت خواهند کرد؟ من فرخ نگهدار را شخصًا نميشناسم ، اما آن دوره 
خون و جنايت را با گوشت و پوست خودم تجربه کرده ام و فکر نميکنم 

به همين دليل . تا آخر عمرم بتوانم آن تجربه خونين را فراموش کنم
  . لکه مشخصا آن تجربه مصيبت بار است،مساله من نه شخص نگهدار ب

  
يک نکته ديگر هم در آخر برای علی , فرخ نگهدار، به قول خودش – 2

نوشته و به من يادآوری کرده که درک غلطی از , اکبر شالگونی عزيز
آقای فرخ نگهدار يک رو کم کنی است , نکته ديگر,اما اين . دارم, رهبری,

به دليل اين که . معنای ديگری ندارد, وسط دعوا نرخ تعيين کردن,و جز 
با يک داوری خيلی محکم و فتوا گونه، ميگويد، چون علی اکبر 

شالگونی عضو يک سازمان چپ است، بنابراين نميتواند درکی غير 
داشته باشد و در نتيجه نميتواند موقعيت و نقش , رهبری,توتاليتری از 

ر آن سال ها را فرخ نگهدار در تصميم گيری های سازمان اکثريت د
  . بفهمد

  
جهت اطالع آقای نگهدار عرض ميکنم که اوًال يکی کردن هر سازمان 

حزب توتاليتر، پادگانی و ,چپ و مقيد به سانتراليسم دموکراتيک با يک 
همان طور نادرست و خطرناک است که , دارای ايدئولوژی تمامت خواه

  . ن سال هامترقی و انقالبی دانستن ضد امپرياليسم خمينی در آ
  

وانگهي، بت کردن افراد نه منحصر به اين يا آن فرهنگ سياسی و نه 
کافی است نگاهی به دنيای ُمد و . محدود به دنيای سياست است

موزيک و تبليغات همين فرهنگ ليبرالی غرب بيندازيد تا دريابيد که يکی 
از وظايف اصلی اين فرهنگ بت سازی و سازمان دادن پرستش آدم 

ثانيًا نگهدار مدعی است که . است, موفق,شهور وبه اصطالح های م
با تمام گروه های سياسی ايرانی در سال های پس ,سازمان اکثريت 

هيچ کس مسووليت کس ديگری را بر ,تفاوت داشت و در آن , از انقالب
  . ,عهده نداشت

  
بی تعارف بايد بگويم يا آقای نگهدار در اين مورد دچار حواس پرتی شده 

همه ميدانيم که سازمان . ست يا مخاطبانش را هالو فرض ميکندا
اکثريت در آن سال ها نه تنها به سانتراليسم دموکراتيک اعتقاد داشت، 

و اتحاد شوروی را سرمشق , احزاب کمونيست برادر,بلکه حزب توده و 
توتاليتر و پادگانی و , که اکنون خود نگهدار آنها را(خود قرار داده بود 

کدام حرف نگهدار را بپذيريم؟ اگر ). مينامد,  ايدئولوژی تمامت خواهدارای
سازمان اکثريت آن روز به سانتراليسم دموکراتيک اعتقاد داشت؛ و اگر 

از رهبری توتاليتر معاف باشد؛ , نميتواند,هيچ حزب معتقد به اين اصل 
که خود ( پس سازمان اکثريت چگونه ميتوانست از اين قاعده عمومی 

  مستثنا باشد؟ ) دار پيش ميکشدنگه
  

, دارای ايدئولوژی تمامت خواه,به نظر من، سازمان اکثريت آن روز قطعًا 
بود، اما نه به دليل اعتقاد به سانتراليسم دموکراتيک، و نه صرفًا به 

قرار بود همه , کمونيست, دولت -خاطر اعتقاد به نظامی که در آن حزب 
خفه , پرولتاريا,ماعی ديگر را به نام احزاب و جريان های سياسی و اجت

کند، بلکه قبل از هر چيز و بيش از هر چيز به خاطر اين که اين سازمان 

که انصافًا از روز اول با صراحت کامل و صدای (با حکومت خمينی 
مشکلی نداشت و حتی ) کرکننده ای اصل حاکميت مردم را نفی ميکرد

  . آن را مترقی و دموکراتيک ميدانست
  
ما برای اطالع از چگونگی روابط درونی اين سازمان ، الزم نيست به ا

انبوه دانسته ها و شنيده هايمان يا به اسناد کنگره اول آنها مراجعه 
مثًال . کنيم، بلکه کافی است به سخنان خود آقای نگهدارتوجه کنيم

او را : روايت او در باره محمد رضا غبرايی از اين نظر بسيار روشنگراست
ه خاطر مقاله ای به خدمت الجوردی ميفرستند که نه خود مسوول ب

تا ( تصميم گيری در نوشتن اش بوده و نه نويسنده اش و نه حتی 
آن وقت . شخصًا داوطلب رفتن به آنجا) جايی که روايت نگهدار ميگويد

تفاوت سازمان اکثريت با تمام ,آقای نگهدار از ما ميخواهد بپذيريم که
ی ايرانی در سال های پس از انقالب در اين بود که گروه های سياس

  ! ,هيچ کس مسووليت کس ديگری را بر دوش نداشت
  

يادم ميايد وقتی به ... ,: نمونه ای ديگر، از جوابيه نگهدار به نوشته من
 جهان آرا در يوسف آباد ميرسيديم رفيق همراه 35نزديکی های خانه 

قرار شد ... نباشد, دام,که رفت چندين بار اطراف خانه را چک کرد 
چه , رفيق همراه ,اين . ,...رفيق همراه را رها کردم. همان وقت بروم

آقای نگهدار بوده که الاقل مواظب , محافظ,کاره بوده ؟ مگر نه اين که 
امنيت جان او باشد؟ آيا همه اعضای سازمان يا حتی همه کادرهای آن 

فتند؟ معلوم است که جواب در آن موقع با محافظ اين سو و آن سو مير
حال اين را در کنار اين حرف آقای نگهدار بگذاريد که . منفی است

اعضای ... يک آدم عادی نيست ,ميگويد، رهبر سازمان های توتاليتر 
رفيق ,آيا . ,...حزب موظف اند شرايط را فراهم کنند که او رهبری کند 

چندين بار ,رفته نگهدار که با به خطر انداختن جان اش، مي, همراه 
ميکرد، , رها,کند و هر وقت نگهدار ميخواست او را , اطراف خانه را چک 

  را نداشته؟ , سازمان های توتاليتر و پادگانی,همين نقش اعضای 
  

 19روز ... ,در همان جا نگهدار روايت ميکند که : و باز نمونه ای ديگر
ن تشکيل  صبح جلسه فوق العاده هيات دبيرا11 ساعت 1361بهمن 
سپس وارد تصميم گيری هايی شديم که برای سازمان ... شد

بايد برای خروج اولين بخش اعضای کميته مرکزی ... سرنوشت ساز بود 
. ,... ماه اجرا شود2وارد عمليات شويم و اين طرح بايد در زمانی کمتر از 

از طرف همه اعضای سازمان , سرنوشت ساز,آيا اين تصميم های 
ا توسط عده محدودی که در رهبری بودند، برای همه گرفته شد، ي

  اعضای سازمان؟ 
  

همان طور که در نوشته قبلی ام آورده ام، : و باالخره، نمونه ای ديگر
 مرداد 7 ، 120شخص نگهدار با امضای خود، در نشريه کار شماره 

 به اعضا و هواداران سازمان شان رهنمود ميدهد که کشتارهای 1360
نه صرفا از جنبه ,که جمهوری اسالمی به راه انداخته، هولناکی را 

 آن چنان که - که به نوبه خود حائز اهميت است ـ-عاطفی و اخالقی 
ضد انقالب سعی در عمده کردن آن دارد، بلکه از زاويه مصالح ومنافع 

در موقعيت خطير کنونی بايد وظايف خود را ] و...[ انقالب بررسی کنند
افشای دسيسه های . عا نه تر از پيش انجام دهندهوشيارانه تر و قاط

ضد انقالب و شناساندن سياست های ضدانقالبی گروهک ها در محيط 
کار و در ميان خانواده ها و در هر کجا که توده حضور دارند جزو وظائف 

تا آنجا که من ميدانم رهبری بسياری از , .مبرم هواداران مبارز است
مينامد، اگر در . توتاليتر و پادگانی,ر آنها راسازمان هايی که حاال نگهدا

. همان موقع چنين دستور وحشتناکی صادر ميکردند، متالشی ميشدند
  ! بود با آنهای ديگر, اين بارز ترين تفاوت سازمان اکثريت ,و 

  
ثالثًا هرچند آقای نگهدار مرا نميشناسد، ولی اگر به حرف های من در 

 مجله آرش 97 در همان شماره باره زندان های جمهوری اسالمی
نگاهی ميانداخت، متوجه ميشد که من در مورد رهبری و رهبران 
در . سازمان های سياسی نظری را که او به من نسبت ميدهد، ندارم

آنجا من در جواب سؤال مطرح شده در باره نقش رهبران سازمان ها در 
سرکوب و گرچه در زندانهای جمهوری اسالمی ,: زندان چنين گفته ام

اعدام زندانيان در ابعادی بسيار وحشتناک و غير انسانی اجرا ميشد، 
ولی مقاومت در مقابل آن نيز در سطوح مختلف بسيار با شکوه و موثر 

بود و در اين مقاومت گرچه بخشی از رهبران سازمانهای سياسی هم 
شرکت داشتند ولی مقاومت را آنها شکل ندادند بلکه اعضا و هواداران 

اده سازمانها يا بهتر بگويم آنهايی که از آوازه و گاهی حتی از نام و س
نشانی برخوردار نيستند ، رقم زدند وبی شک بدون جانفشانی ها و از 

خود گذشتگی و جسارت های بی نظير آنها مقاومت در زندان ها 
نام بسياری از آنها حتی در . نميتوانست چنان ابعاد و شکوهی پيدا کند

زمان ها نيست بلکه با پرس و جو از زندانيان ديگر به نام آنها حافظه سا
دست می يابند و هنوز هم اسامی بخش مهمی از آنها مشخص 

تا جائيکه به تجربه من بر می گردد در مقابل حتی . نشده است
کوچکترين کوتاه آمدن افراد شناخته شده سازمان ها وبه عبارتی 

واداران سازمان های مربوطه عليه رهبران سازمان ها، اکثريت اعضا وه
بعنوان مثال حتی اکثريت اعضا وهواداران . آنها موضع گيری می کردند

 که مصاحبه های رهبران آنها از تلويزيون ٦١حزب توده بعد از ضربه سال 
  والبته فکر ميکنم فقط .,سراسری پخش شد با زندانبان همکاری نکردند
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من نيستم که چنين نظری دارم، بلکه هرکس که تجربه ای از زندان و 
داشته باشد، و به قول ) مخصوصًا در جمهوری اسالمی( شکنجه

سازمان , رهبران,، قاعدتًا نميتواند ,شاه را عريان ديده باشد,فرنگی ها 
يت ها وتوانايی ها را تافته جدا بافته بداند، بلکه به تجربه ميداند که ظرف

  . های مبارزاتی آدم ها ضرورتًا ربطی به مدارج سازمانی ندارد
  

رابعًا به نظر ميرسد، گرچه آقای نگهدار سعی ميکند خود را فردی عادی 
نشان بدهد، ولی هرکس که در نحوه و لحن برخورد او با من در همان 

به قول (جوابيه اش تأمل کند، درمی يابد که يک برخورد از باالست و 
مثًال آقای نگهدار الزم ديده حتمًا ". بزرگی از آن همی بارد) "قديمی ها

توضيح بدهد که مرا نميشناسد ولی حدس ميزند که از خويشان فالنی 
برای شنيدن و جواب . باشم که چهل سال است او را می شناسد

دادن به حرف و انتقاد کسی ، آيا حتمًا بايد نسب نامه و تعلقات 
 او را هم بدانيم؟ نحوه جواب آقای نگهدار و مخصوصًا سازمانی

پيشداوری اش نسبت به آنچه ميتوانسته در پس کّله من باشد، نشان 
ميدهد که در ذهنيت او عوالم رهبری آن چنانی هنوز هم جايگاه مهمی 

  ! چنين کنند بزرگان! چه ميشود کرد. دارد
  
نوشته من اصًال جوابی  آقای نگهدار ترجيح داده به مهم ترين نکته – 3

هرکس که نگاهی به آن نوشته بيندازد، قاعدتًا درمی يابد که . ندهد
حرف من در آنجا، اعتراض به طفره رفتن او از پاسخ گويی به سؤالی 

در باره سياست )  مجله آرش97در شماره (است که پرويز قليچ خانی 
طرح  م1360سازمان اکثريت نسبت به سرکوب ها و کشتارهای سال 

  . کرده است
  

در آن مصاحبه نگهدار به جای اين که مستقيمًا با سؤال روبرو شود، 
ميگويد ما نيز از آن کشتارها ناراحت بوديم و عده ای از رفقای خودمان 

او درجوابی هم که به من داده، باز از . نيز در همان دوره اعدام شدند
همان سؤال را بنابراين ، من . پاسخ به همين سؤال طفره رفته است

  : که مهم ترين نکته مورد بحث است، بار ديگر تکرار ميکنم
  

 از سرکوب و کشتاری که 1360آقای نگهدار، سازمان شما در سال 
جمهوری اسالمی عليه مخالفان اش به راه انداخت، با صراحت غير 

  قابل انکاری حمايت کرد؛ در باره آن حمايت اکنون چه ميگوئيد؟ 
  

 به حد کافی ساده وروشن، وبنابراين جواب خيلی اين سؤالی است
يا شما همچنان : قضيه از دو حال خارج نيست. ساده و روشنی ميطلبد

که به قول (آن سياست را درست ميدانيد واز آن دفاع ميکنيد؛ يااکنون 
آن را نادرست ) خودتان، با توتاليتاريسم و نظام های پادگانی مخالفيد

و در هر دو حال، يک پاسخ ساده به مردم اين . ميدانيد و محکوم ميکنيد
بايد قبول کرد که اين . کشور و مخصوصًا قربانيان آن کشتارها بدهکاريد

سؤالی که همه از شما و سازمانتان می پرسند، نه سؤالی است از 
سر کنجکاوی در باره يک حادثه پرت تاريخی و نه ضرورتًا، سؤالی برای 

ؤال همچنان داغ سياسی است در رو کم کنی شخصي؛ بلکه يک س
کارنامه حکومتی که هنوز ) مهم تر از آن(باره کارنامه سياسی شما و 

هم به نمايندگی از طرف خدا، برگرده مردم نشسته و اين کشور را به 
البته ميدانم که فرخ نگهدار به احتمال . سوی پرتگاه نابودی ميکشاند

د داد، اما ميخواهم الاقل زياد، بازهم به اين سؤال ساده جواب نخواه
  . برای همه روشن بشود که موضوع اصلی مناقشه چيست

  
 در پاسخ به نوشته من و نيز قبًال در مصاحبه با مجله آرش، آقای – 4

نگهدار برای طفره رفتن از مسأله اصلي، نکاتی را پيش کشيده که الزم 
در (او نکته اول که . ميدانم در باره آنها نيز توضيح مختصری بدهم

در آن سالها کسانی که ازآن ,: مطرح کرده اين است ) مصاحبه با آرش 
خشونت ها وکشتارها واقعا بيزار بودند، کسانی که همزيستی 

مخالفان با حکومت اسالمی را ميسر می دانستند، کسانی که از 
  . ,کشتار مخالفان می هراسيدند، در جامعه ما اقليتی ناچيز نبودند

  
واهد بگويد، آن کشتارها اجتناب ناپذير نبودند و ما تالش ظاهرًا او ميخ

همزيستی مخالفان با حکومت ,ميکرديم از طريق تقويت شرايط 
اما خود اين استدالل . جلوی کشتارهای مخالفان را بگيريم, اسالمی

نشان ميدهد که فرخ نگهدار هنوز نگاه گذشته اش را نسبت به 
 60زيرا گرچه حوادث سال . ستجمهوری اسالمی کامًال عوض نکرده ا

اجتناب ناپذيرنبودند ، ولی اکنون بعداز همه تجاربی که پشت سر 
گذاشته ايم، ميدانيم که هر دو ُحکمی که نگهدار ميدهد نادرست 

همزيستی مخالفان با اين رژيم فقط در صورتی ميتوانست و . است
که رژيم ميتواند ميسر باشد که مخالفان در مخالفت شان از حد معينی 

مينامد، فراتر نروند و بيش از حد معينی " خط قرمزها ی نظام"آن را 
قتل های "و گرنه چطور ميتوان مثال زنجيره طوالنی . نيرومند نشوند

از ترورهای مخالفان در خارج از کشور گرفته تا قتل آدم " (زنجيره ای

" یهايی مانند دکتر سام ، تا قتل افراد کشته شده در مشهورترين سر
  ! را توضيح داد؟") قتل های زنجيره ای

  
نيز رژيم نشان داده است که احتياجی " کشتار مخالفان"و اما درمورد 

همه ميدانند بسياری از افرادی که در . به عمليات تحريک آميز ندارد
سری های مختلف قتل های زنجيره ای کشته شدند، اصًال اهل 

 67آيا کسانی که در سال . نداقدامات مسلحانه و اين قبيل چيزها نبود
در زندانهای رژيم قتل عام شدن ، به اقدامات تحريک آميزی دست زده 

  ! بودند؟
  

و اما ادعای نگهدار که او و همفکرانش از کسانی بوده اند که واز کشتار 
همان طور که يادآوری . مخالفان می هراسيدندو تحريف حقيقت است

ازمان شان علنًا رهنمود ميدادند که کردم، آنها به اعضاء و هواداران س
  . را شناسايی و به رژيم معرفی کنند" گروهک ها"

  
  : اين است که) که در پاسخ به نوشته من مطرح ميکند(نکته دوم نگهدار

 برخالف اختالف -اختالف ارزيابی جريان اکثريت با راه کارگر و مجاهدين ,
 را سرکوب می کند يا  اين نبود که جمهوری اسالمی ما-با توده ای ها 

ما هر سه می فهميديم که اين ها قطعا ما را ميزنند و تحمل . نمی کند
حزب می گفت هجوم حکومت به گروه ها بستگی به . نمی کنند

و سياست حزب طوری است که حضور ما و فعاليت . سياست آنها دارد
 ما بسود حکومت است و به اين دليل، گرچه ما را محدود می کنند اما،

در مقابل ما می ديديم که سرکوب ما ناشی از . سرکوب نمی کنند
سياست ما فقط می تواند سرکوب ما را . ماهيت ماست نه سياست ما

اما به هيچ وجه . تعديل کند يا حد اکثر آن را برای مدتی به تعويق اندازد
، در چندين و چند ديدار 59در تمام طول سال .... آن را منتفی نمی کند

هدين، هميشه بحث ما اين بود که ما بايد تا می توانيم سرکوب با مجا
مجاهدين در مقابل می گفتند . را به تاخير اندازيم تا زورش کم شود

. هرچه زودتر ما را بزنند زودتر بی آبرو می شوند و ما قوی تر می شويم
اما اگر . اگر تعرض کنيم امکان سرکوب نيست و امکان پيروزی هست

  . ,ان پيروزی نيست و احتمال سرکوب صد در صد استصبر کنيم امک
  

به عبارت ديگر، نگهدار ميگويد ما سعی ميکرديم سرکوب را تاحد ممکن 
اما ميدانيم که اين . عقب بيندازيم، ولی مجاهدين آن را زودرس کردند

در اشاره به (زيرا اوًال خود نگهدار . حرف نيز سفسطه ای بيش نيست
ميپذيرد که جمهوری اسالمی را يک )  با راه کارگرشان" اختالف بنيادين"

معنای اين حرف اين . ميدانستند" ضد امپرياليست انقالبی"حکومت 
. است که معتقد به حمايت از آن بودند، حتی اگر سرکوب شان ميکرد
پس بايد به جای حاشيه رفتن در باره بحث های فرعی با مجاهدين، 

و بگويد ما معتقد به " بنيادين اختالف "سر راست بپردازد به همان 
اما او از گفتن . حمايت از حکومت بوديم و ديگران با آن مخالف بودند

زيرا در آن صورت ، مجبور خواهد شد خيلی . چنين چيزی اجتناب ميکند
ولی نگهدار نشا . سر راست بگويد، حق با آنها بود و ما هذيان ميگفتيم

  . ی چنين اعترافی را نداردن داده است که شجاعت اخالقی الزم برا
  

ثانيًا مهم ترين سؤالی که امروز همه از نگهدار و همفکران او ميپرسند، 
نيست، بلکه اين است که چرا از " اختالف بنيادين"ديگر حتی در باره آن 

کشتار جريان های سياسی مخالف توسط رژيم دفاع کرديد؟ به عبارت 
. مترقی بداند)  غلط يا درستبه( ديگر، يک حزبی ميتواند، حکومتی را 

. که البته چنين نظری نيز عواقب سياسی مهم و گاهی فاجعه بار دارد
مترقی يا (اما وقتی اين حزب ميآيد از قتل عام مردم توسط آن حکومت 

در سال . دفاع ميکند، بی ترديد با جنايتی همراه شده است) ارتجاعی
روزه به طرفداران  وقتی محمدی گيالنی و آخوندهای ديگر هر 1360

را هرجا , ياغی و باغی و محارب با خدا,رژيم از تلويزيون فتوا ميدادند که 
ديديد ميتوانيد بی درنگ و بدون محاکمه بکشيد و حتی زخمی هايشان 

کنيد، آقای نگهدار فقط به مترقی دانستن جمهوری , تمام ُکش ,را 
برای . يت ميکرداسالمی اکتفاء نميکرد، بلکه از آن جنايت ها هم حما

تا چه رسد به کشتن ( کشتن هر انسانی : اطالع آقای نگهدار ميگويم
بی ترديد ) بی محاکمه افراد و زجر کش کردن و تمام کش کردن آنها

جنايت است؛ حتی اگر توسط يک حکومت مترقي، منتخب مردم و کامًال 
  ! دموکراتيک صورت بگيرد

  
بوط به چشم انداز سرکوب با ثالثًا نگهدار طوری درباره بحث های مر

و تالش خودشان برای عقب انداختن زمان آن ) 59در سال (ديگران 
 در حمايت از همان 60صحبت ميکند که گويی خود او نبوده که در سال 

! سرکوب به هواداران سازمان رهنمود علنی و مکتوب صادر کرده است
  : او در جواب به نوشته من ميگويد

 هرچه قدر دير تر ما را بزنند زور ضربه کمتر خواهد بحث ما اين بود که,
شد و ما بايد از اين شرايط برای تماس هرچه بيشتر با مردم و سازمان 

  . ,دهی نيروهای خود بهره گيريم 
  

اين جمالت بالفاصله آدم را به ياد آن رهنمودهای حمايت از سرکوب 
گهدار، ميخواستيد مياندازد و ناگزير اين سؤال را پيش ميآورد که آقای ن

هرچه بيشتر با مردم تماس بگيريد که چه بگوئيد؟ که بگوئيد اين 
  , صرفًا از جنبه عاطفی و اخالقی,سرکوب برحق واجتناب ناپذير است و 
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  نبايد به آن نگاه کرد؟ 
  
رای محمد رضا  با توجه به نحوه پرداختن آقای نگهدار به ماج–5

اوًال همچنان . غبرايي، ناگزيرم در اين باره توضيح بيشتری بدهم
معتقدم که دادن محمدرضا غبرايی به دست جالد، کاری بوده 

آيا نميشد اصًال کسی را . که به هيچ نحو قابل دفاع نيست
پيش الجوردی نفرستند و به او جواب بدهند که اين مقاله بيان 

 و حرف همه ماست و اگر کسی را به کننده موضع سازمان ما
خاطر آن ميخواهيد مجازات کنيد، همه ما را بايد مجازات کنيد؟ 
اگر چنين موضعی را ميگرفتند، آيا الجوردی دستور ميداد همه 

شان را دستگير کنند؟ ميدانيم که چنين چيزی بسيار بسيار 
درواقع، درگرماگرم کشتار های آن سال رژيم به . بعيد بود
ت اينها نياز داشت و بعيد بود اکثريت وحزب توده را هم حماي

به هر حال اگر رهبران يک سازمان . اعالم کند, محارب و باغی,
به جای دفاع سرراست و قاطع از موضع شان کسی را به 

خدمت جالد ميفرستند که نهايتًا به قيمت جان او تمام ميشود، 
  . بايد الاقل متوجه مسووليت خود باشند

سهمی ) به عنوان دبير اول( ر برای فرار از مسووليتی که نگهدا
بيشتراز ديگران در آن داشته، ميگويد در اکثريت هيچ کس 

از نظر من ، گفتن ! مسووليت کس ديگری را بر دوش نداشت
  . چنين حرفی خود، نشانه بی مسووليتی بازهم بيشتری است

  
ه دادستانی ثانيًا روايتی که آقای نگهدار از جريان رفتن اش ب

من از نحوه برخورد . انقالب آورده، به حد کافی روشنگر است
. محمد رضا غبرايی با الجوردی و مقامات ديگر اطالعی ندارم
ولی فکرميکنم، اگر او هم با همان لحن و روحيه ای با آنها 

صحبت ميکرد که نگهدار با موسوی تبريزی صحبت کرده، قاعدتًا 
  . ندنمی بايست اعدام اش ميکرد

  
ثالثًا ماجرای محمد رضا غبرايی به اين دليل برای من اهميت 

داشت و دارد که تناقض سياست فاجعه باری را به نمايش 
ميگذارد که سازمان اکثريت نسبت به جمهوری اسالمی در 

اين روايت نشان ميدهد که اينها علی رغم . پيش گرفته بود
حتی يک انتقاد همه حمايت هايی که از رژيم ميکردند، جرأ ت 

کوچک و کامًال دوستانه را نداشته اند و با تلفنی از طرف 
الجوردی چنان به دست و پا می افتند که هيأت دبيران شان 
جلسه ميگذارد و به جای اين که با صراحت بگويند اين مقاله 
انتقادی نظر همه ماست، با ترس و لرز يکی را به خدمت او 

 از ديدارش با موسوی تبريزي، و در روايت نگهدار. ميفرستند
بعد از آن همه : همين حالت با صراحت بيشتری مشهود است

کشتار که رژيم راه انداخته بود، نگهدار در پاسخ به سؤال 
وحدت ,موسوی تبريزی در باره وحدت اينها با حزب توده، ميگويد 

. ما با شما هم می خواهيم متحد شويم. که چيز بدی نيست
اين حرف و هم چنين ترس و وحشتی که . ,شما نمی خواهيد

و نگهدار انصافًا با صراحت و تفصيل آن را (همراه اين ديدار بوده 
همان چيزی را نشان ميدهد که من در رابطه با ) بيان ميکند

  . ماجرای غبرايی روی آن انگشت گذاشته بودم
رابعُا همانطور که قبُال اشاره کردم محمد رضا غبرايی را به خاطر 

قاله ای به خدمت الجوردی ميفرستند که نه خود مسوول م
( تصميم گيری در نوشتن اش بوده و نه نويسنده اش و نه حتی 

. شخصًا داوطلب رفتن به آنجا) تا جايی که روايت نگهدار ميگويد
ولی نگهدار به خاطرگفتگو در باره نامه ای به نزد موسوی 

ا نويسنده نامه اوست نه تنه) به روايت نگهدار(تبريزی ميرود که 
بلکه نامه با نام و امضاء نگهداربه دادستانی کل انقالب 

پس اگر قرار بود کسی . جمهوری اسالمی فرستاده شده است
از طرف سازمان اکثريت برای گفتکو در باره ليستی که به 

دادستانی کل انقالب جمهوری اسالمی فرستاده شده بود 
)  وامضا کننده نامهنويسنده( برود، تنها شخص نگهدار 

فکرش را بکنيد، آيا ميتوان در . ميتوانست باشد نه شخصی ديگر
چنين رابطه ای نامه ای با امضاء به دادستان کل انقالب، 

موسوی تبريزی نوشت ولی برای پاسخ گوئی نماينده خود را 
  گسيل کرد و در انتظار عواقب آن نشد؟ 

  
نم که از نظر سياسی  دراينحا ميخواهم به نکته ای اشاره ک– 6

ممکن است چيز مهمی نباشد ولی نشانه ای است از روحيه 
او در نوشته اش از چند نفر که حاال . حساب گرانه آقای نگهدار

اسم ميبرد، ولی کيانوری جزو , زنده ياد,زنده نيستند، با قيد 
در حالی که همه ميدانيم که او در آن موقع مرشد . آنها نيست

ممکن است آقای نگهدار با . و رفيق نگهدار بوديا الاقل همفکر 
اين کار ميخواهد نشان بدهد که ديگر کيانوری وراه و روش او را 

اما اگر منظور اين است چرا نگهدار امروز نسبت به . قبول ندارد
  نگهدار آن روز 

چنين توجيه گرانه سخن ميگويد؟ اين را ) که مريد کيانوری بود(
گی نگهدار بگذاريم يا حساب گری  شيفت-بايد به حساب خود

از , مرحوم,يا , زنده ياد,سياسی اش که ميبيند حاال با عنوان 
اين را فقط برای نشان دادن . کيانوری حرف زدن صرف ندارد

روحيه فردی آقای نگهدار ياد آوری کردم و مسلمًا نگران بی 
که مسووليت جنايات بسياری را به گردن ( احترامی به کيانوری 

  . نيستم) تداش
  
را از فرخ نگهدار به عاريت بگيرم، , آرزوئی, در پايان ميخواهم– 7

  :  می گويد1367اودر باره کشتار زندانيان سياسی در تابستان 
  

آيا ما به جايی خواهيم رسيد که جامعه ما انکارگران فاجعه ... ,
  ملی را به پشت ميز محاکمه بکشاند؟ 
ي، اعتقاد ندارم که حکومت من، برخالف برخی کشورهای اروپاي

, جرم, نسل هم هنوز تورق مجدد هولوکاست را 3ها بايد بعد از
اما عميقا اعتقاد دارم که در نظر گرفتن مجازات . تلقی کنند

برای انکار هولوکاست توسط فعاالن نسلی که آن فاجعه را 
امروز هم آرزو دارم در ايران . شاهد بود عين عدالت بوده است

 پا شود که تمام جگرسوختگان بتوانند در آن آزادانه دادگاهی بر
آرزو دارم وجدان بيدار . شهادت دهند که چه بر آنان رفته است

جامعه نسلی که خود شاهد جنايت بوده است، و فقط همان 
نسل، را وادار کند که انکار فاجعه ملی را مشارکت در آن جنايت 

  , .تلقی کند
  

 60 هستيم که در سالهای من و فرخ نگهدار هردو از نسلی
 شاهد جنايت بوده ايم، و من در مبارزه با جهل و تاريکی در 61و

کنار جانهای عزيزی زيسته ام که در شرايطی سخت و هولناک 
در زير شمشير آخته گزمه های جمهوری اسالمی در محيط کار 
و در ميان خانواده ها و در هر کجا که توده حضور داشت سرود 

ی سر داده و افشای رژيم جهل و جنا يت را جزو عدالت و آزاد
در زندانهای رژيم جمهوری اسالمی . وظا ئف خود می دانستند

در کنار بی شمار عزيزان و جگر سوختگانی بودم که در سلول 
 در زير شکنجه های طاقت فرسا ی بازجوهای 209های 

اسداله الجوردی با ابتدائی ترين وسايل به حيات خود پايان 
هرگز فراموش نخواهم کرد عزيزانی که نامشان برای . ددادن

اعدام خوانده می شد و آنان در واپسين دقايق حيات خود برای 
ديگر زندانيان که انها را تنگ در آغوش ميگرفتند به عنوان الوداع 

  . ترانه ای برای آنها می خواندند
  

 با اما در آن سالها فرخ نگهدار نه انکار بلکه حما يت و همراهی
  . جنا يت را پيشه کرده بود

وحال ريشخند تاريخ را بنگريد که فرخ نگهدار در پاسخ به سؤال 
من در باره نقش او در آن سالها مرا به د شتن ذهنيت تو تاليتر 

  ! متهم ميکند؟
  

آيا نگهدار تاب آن را دارد حتی با آرزو های بيان شده اش مورد 
 ! داوری قرار گيرد ؟

 
25.01.2007 
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  ديدگاه

 سوسياليسم يا بربريت            
  

ها وجود دارد که روایتی نسبتا عمومی، و جاافتاده در بين غالب چپ
ناپذیر سقوط بورژوازی و پيروزی سوسياليسم را امری ناگزیر و اجتناب

چون ظهور مهدی نزد مسلمانان یا باور به این اصل هم. انگاردمی
رود و تردید مری بدیهی و قطعی به شمار میگرایان امسيح نزد هزاره

ام من در این نوشته کوتاه کوشيده. نسبت به آن نشانه ارتداد، کفر
روایت دیگری را معرفی کنم که هر چند برای اذهان معتاد چپ به 

توان حتی رسد اما رد این روایت را میباورهای جزمی امری تازه به نظر 
  .رفتهای مارکس نيز سراغ گدر نوشته

 بنا به ادعای ميشل لووی برای اولين بار این روزا لوکزامبورگ بوده 
ناپذیر سوسياليسم تردید کرده و عبارت است که در اصل پيروزی اجتناب

واقعيت این است . را عنوان کرده است" سوسياليسم یا بربریت"مشهور
که این اصل را، روزا از انگلس به عاریت گرفته و به نحو صریح و 

ميشل لووی اما معتقد است آن . بندی کرده استخشانی صورتدر
ی انگلس که روزا در زندان و به یاری حافظه خود آن را بازسازی نوشته
کند معنای دقيق عبارت روزا را ندارد،  بلکه تا حدی معنای مخالف می

الهام روزا بوده چنين " ی انگلس که منشاءآن نوشته. کندآن را افاده می
ه این خاطر است که هم نيروهای توليدی و هم نظام توزیع کاال ب:"است

داری آفریده است، به تضادی حاد با خود آن که شيوه توليد نوین سرمایه
اند، و در حقيقت این تضاد چنان است که اگر قرار شيوه توليد رسيده

است کل جامعه مدرن از بين برود، باید در شيوه توليد و توزیع انقالبی 
  )1". (دهدهد، انقالبی که به همه اختالفات طبقاتی پایان میرخ د

ميشل لووی معتقد است این عبارت از چند جهت با نظر روزا تفاوت 
های روزا لوکزامبورگ و انگلس تفاوت ميان عبارت: "گویداو می. دارد

  : روشن است
کند روزا از انگلس موضوع را اساسًا از دیدگاه اقتصادی مطرح می) الف

  .دیدگاه سياسی
انگلس از نيروهای اجتماعی که قادر خواهند بود این یا آن راه حل )  ب

زند؛ تمام متن فقط با نيروها و مناسبات توليدی را برگزینند، حرفی نمی
همانا دخالت آگاهانه "کند که از طرف دیگر روزا تاکيد می. سرو کار دارند

  .کندآن طرح کج میرا به این یا " کفه ترازو"ست که "پرولتاریا
کند که بی رو دربایستی این برداشت به ذهن انسان خطور می)  پ

کند بيشتر جنبه لفاظانه دارد زیرا فقط گزینشی که انگلس مطرح می
دهد تا اینکه گزینشی واقعی ميان ضرورت سوسياليسم را نشان می

  ) 2." (باشد" نابودی جامعه مدرن"سوسياليسم و 
هایی دارد و ميشل ارت انگلس با نظر روزا تفاوتتردیدی نيست که عب
چون ضرورتی تاریخی و گوید که سوسياليسم هملووی درست می

استنتاج آن از روندهای اقتصادی در متن انگلس برجسته است اما 
ی در نوشته. انتقاد خود لووی به انگلس تا حدی غيرمنصفانه است

نيم انگلس از اختالف انگلس اگر به عبارت آخر پاراگراف او دقت ک
کند یعنی مساله صرفًا از نقطه نظر اقتصادی مطرح طبقاتی صحبت می

  . شودنمی
اگر قرار است کل جامعه "به عالوه در این جا، ميشل لووی به جمله 

پرسش این است که چه چيزی سبب . عنایت ندارد" مدنی از بين نرود
توان برای بارت نمیگردد؟ در این عمی" از بين رفتن کل جامعه مدرن"

ای اشاره انگلس در این باره به نکته. این پرسش پاسخی پيدا کرد
رویم ببينيم آیا او به عاملی در این کند، پس به سراغ مارکس مینمی

تاریخ : "خوانيمدر مانيفست کمونيست می. کند یا نهباره اشاره می
آزاده و .  استتمام جوامع تا کنون موجود، تاریخ مبارزات طبقاتی بوده

ور روز مزد، برده، پاتریسين و پلبين، ارباب و سرف، استاد کارگاه و پيشه
دیده با یکدیگر ستيزی دائمی داشته و به گر و ستمدر یک کالم، ستم

پيکاری که هر اند، پيکاری بی وقفه، گاه نهان و گاه آشکار، دست یازیده
ودی توامان طبقات در حال بار یا به نوسازی انقالبی کل جامعه یا به ناب

در این عبارت عامل مبارزه طبقاتی به نحو ) 3.("پيکار انجاميده است
ای مطرح شده و به پرسش باال  یعنی چرایی تالشی کل برجسته

نکته . جامعه مدرن، از منظر گالویزی بين طبقات پاسخ داده است
 کند همانا شق نابودیدیگری که ميشل لووی به آن کم توجهی می

های مارکس و انگلس این شق البته در نوشته. جامعه مدرن است
خيلی برجسته نيست و یکی از دالئلی که شق بربریت نتوانست در 

ای را به خود مبذول دارد باید در عدم سنت مارکسيستی توجه ویژه
بندی روزا نيز رعدی در از طرف دیگر صورت. پرورش این نکته جستجو کرد

توان های این ایده را در مارکس و انگلس می و نطفهآسمان بی ابر نبود
به عالوه فرمول روزا ابتدا به ساکن یک فرمول شسته و . سراغ گرفت

های جبرباوری رفته نبود و تا حدی در متن بحث با برنشتاین از رگه
داری دیگر تناقضات خود  معتقد بود سرمایه اگر برنشتاین. برخوردار بود

" پایه عينی و مادی"تواند مبارزه طبقاتی نمیرا از بين برده و 
کانت " دستور مطلق"سوسياليسم به شمار رود بلکه باید  برای آن به 

روزا اما در نقد آرای برنشتاین . متوسل شد" پایه اخالقی "یا به 
-داری را از هرج و مرج در نظام سرمایهسقوط سرمایه" اجتناب ناپذیری"

خود تبيينی از مساله " رفرم و انقالب"ر کتاب او د. کندداری استنتاج می

- روزا می. دهد که مرز قاطعی با فرمول کائوتسکی نداردبه دست می
هایش را عليه سيستم تيزترین پيکان] برنشتاین[هنگامی که او :"گوید

ی خاص، به تفکر کند، در واقع به شيوهدیالکتيکی ما پرتاب می
این تالشی برای . کندزادی حمله میپرولتاریای آگاه در مبارزه برای آ

- شکستن شمشيری است که به پرولتاریا کمک کرده تا تاریکی آینده
این تالشی است برای درهم شکستن سالح فکری که . اش را بشکافد

ی آن توانسته است بر بوژوازی فایق آید، گر چه هنوز پرولتاریا به وسيله
يستم دیالکتيکی ماست که از لحاظ مادی زیر یوغ بورژوازی است زیرا س

به طبقه کارگر موقتی بودن این یوغ را نشان داده است و با آن اجتناب 
چنان که از نقد روزا بر ) 4."(شان را اثبات  کرده استناپذیر بودن پيروزی

است و پيروزی طبقه " موقتی"بورژوازی  " یوغ"آید آرای برنشتاین بر می
  .است" ناپذیراجتناب"کارگر بر آن 

 اما در کنار این رگه از درک از سوسياليسم یا به عبارت دیگر همراه با 
آن روزا بر عنصر سوژه تاکيد دارد و بر نقش کمکی آن در تسریع 

و درست با دریافت صحيح از . کندرویدادها و تکامل تضادها اشاره می
نقش سوژه در جامعه، و رساندن آن به نتيجه منطقی خود، در مقطعی 

بندی اط سوسيال دموکراسی بود که او قادر گردید به صورتاز انحط
ميشل لووی آن نقطه عطفی که . دست یابد" سوسياليسم یا بربریت"

فاجعه چهارم اوت، "گردید را " سوسياليسم یا بربریت"ساز فرمول سبب
آور سوسيال دموکراسی آلمان در مقابل سياست جنگی تسليم شرم

های پرولتر برای قتل لل و سربازگيری تودهالمقيصر، در هم ریختگی بين
او معتقد است . داندمی" نام گرفت" جنگ جهانی اول"عام عظيمی که 
- چون شوک روحی اعتقاد روزا مبنی بر حتمی و اجتناباین فاجعه هم

هانا آرنت نيز در پيوند با این . ناپذیر بودن سوسياليسم را به لرزه در آورد
- این نخستين ضربه."شماردر روزا را چنين بر میموضوع تاثير این وقایع ب

که به روزا وارد آمد } منظور انحطاط سوسيال دموکراسی است{ای بود 
 وارد شد و او را به مرز 1914ی دوم در ضربه. و تاثير آن هرگز مرتفع نشد

ی ها باعث گردید روزا جزوهاین حادثه) 5." (خودکشی سوق داد
ای که لنين در باره آن گفته است که جزوه. ردجونيوس را به نگارش در آو

نگاشته شده و یک اثر مارکسيستی ) 6(ایالعاده زندهبه طرز فوق"
- از صميم قلب به نویسنده آن درود می"و  " رودبه شمار می" ممتاز
جزوه جونيوس اساسًا به افشای سرشت امپریاليستی ) 7."(فرستد

در همين . پردازدواهانه آن میخی خصلت آزادیجنگ اول، به رد افسانه
یا به عبارت " سوسياليسم یا بربریت"بندی جزوه است که روزا صورت

دهد وبدین دیگر گسست از روایت سوسياليسم جبرباور را ارائه می
-سان بر گنجينه مارکسيسم انقالبی سالح انقالبی دیگری اضافه می

  . کند
سازد اما به هر حال این میبشر تاریخ را به اختيار خود ن"گوید روزا می

اگر شرایط مادی که بر اثر تکامل ... سازد بشر است که تاریخ را می
گذشته ساخته شده است، با شور و شوق ًپرخوِش برخاسته از اراده 

های عظيم مردم درهم نياميزد، پيروزی نهایی پرولتاریای آگاهانه توده
 انگلس روزگاری فردریک. یابدگاه تحقق نمیهيچ... سوسياليست 

روی به یا پيش: ای روبروستداری با دو راههجامعه سرمایه: گفته بود
که ما امروز نيز، چنان... سوی سوسياليسم و یا بازگشت به بربریت 

بينی کرده بود، با حکم وحشتناکی روبرو انگلس یک نسل پيش پيش
عيت، یا پيروزی امپریاليسم و نابودی تمام فرهنگ، کاهش جم: هستيم

چه در روم باستان فالکت، تباهی و برپایی قبرستانی پهناور همانند آن
رخ داد و یا پيروزی سوسياليسم یعنی مبارزه آگاهانه پرولتاریای 

این دو راهه . هایش، با جنگانترناسيوناليست با امپریاليسم، با روش
ل های ترازویش در حاناپذیر که کفهانتخابی اجتناب. تاریخ جهان است

  ."تعادل هستند و منتظر تصميم پرولتاریا
اهميت این عبارت اما در کجا نهفته است؟ بگذارید قبل از پاسخ به این 
پرسش ببنيم وجه مشخصه سوسياليسم جبرباور کدام است؟ چرا که 

درست در مرزبندی و گسست از این " سوسياليسم یا بربریت"عبارت 
  . روایت بود که تکوین یافته است

   سوسياليسم جبرباورمختصات
در روایت سوسياليسم جبرباورانه حرکت جامعه انسانی بر مبنای 

این حرکت در یک فرآیند خطی، مستقيم و . دهدقوانينی آهنين رخ می
این فرآیند مرحله به مرحله و با گذاراز ساده به . رودتکاملی به پيش می

ليت نقش در این روایت اصل ع. کندپيچيده به سمت غایتی حرکت می
 .توان همه چيز را توضيح دادکند و با آن میقادر مطلق را ایفا می

توان کامًال قانونمند  بر طبق این اصل انگيزه، رفتار و کنش انسان را می
در این روایت، همه رخدادها به نحو ضروری و از . و طبيعی توضيح داد

ی بر یایه آیند و حوادث و رخدادهای آتنقطه نظر زمانی از پی هم می
در این روایت کنش انسانی نقشی ایفا . بينی کردپيش" علت"اصل 
به قول گرامشی . کندتر نقش مهمی ایفا نمیکند یا به بيان دقيقنمی

کند که انسان را چون یک قدرت خارجی چنان عمل مینظم جبری هم
در این قرائت از سوسيالسيم هر . دهددر یک موضع انفعالی قرار می

ای یکتا ی محصول شرایطی است که با مفروض گرفتن آن، حادثهرخداد
وجه . تواند رخداد دیگری اتفاق بيفتددهد و نمیو خاص رخ می

گرایی آن به آن نيست غایت" گراییعليت"مشخصه این روایت تنها 
در این روایت همه حوادث و رخدادها به . تر استمراتب از آن مهم

غایت حرکت در فراسوی آن و .  استسمت غایت و نهایتی در حرکت
  خارج از فعاليت واقعی انسان وجود دارد و جامعه را به سوی خود می
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آید های انسانی از عقب به جلو نمیدر این روایت حرکت جامعه. کشد
این روایت در . شودبلکه از نهایت و غایت تاریخ به آن سمت کشيده می
شود اما به عنوان یک حالت توقف یا برگشت به طور تصادفی طرح می

-در این روایت علت از پيش تعيين شده. شوددر نظر گرفته نمی" شق"
گویا یک . راندت غایت و نهایت تاریخ به پيش میای حرکت را به سم

عامل بيرونی، خارج از انسان نظم جامعه را پيشاپيش و از روی نقشه 
بر مبنای این قرائت شرایط ذهنی تابع . دهددر جهت تکامل سوق می

اما این به معنی آن نيست که شرایط ذهنی . شرایط عينی است
ه کارکرد آن ًکند یا تسریع کردن اما محدوده و حوز. کندنقشی ایفا نمی

ولی این شرایط . روندهای است که به طور عينی تعيين شده است
در این روابط، دیالکتيک ساختار و . کندعينی است که راه خود را باز می

کننده است و سوژه معنی است این ساختار است که تعيينعامل بی
در چارچوب ساختار در بهترین حالت سوژه . رودتابع آن به شمار می

توان به عنوان بهترین نمونه در نظر کائوتسکی را می. کندنقش ایفا می
البته او تنها کسی . بندی کرده استگرفت که این روایت را صورت

نيست که از این روایت جانبداری کرده، افراد دیگری نظير بوخارین نيز به 
بندی در صورت) 8.(دهمان اندازه متاثر به سوسياليسم جبرباورانه بودن

مثًال او در کتاب . انگيزی داردمساله، کائوتسکی اما صراحت شگفت
نظام اجتماعی سرمایه داری : "گویداین می" مبارزه طبقاتی"خود 

داری جریان خود را طی نظام سرمایه"؛ "مسير خود را طی کرده است 
. ی زمان استکند؛ و فروپاشی آن اکنون فقط در گرو مسالهمی

ناپذیر اقتصادی با یقين محتوم به درهم شکستن نيروهای مقاومت
برنشاندن یک نظم اجتماعی نو به جای نظم . انجامدداری میسرمایه

- موجود، دیگر فقط امری دلخواه و مطلوب نيست، بلکه امری اجتناب
اش در باره تاریخ نظریه:"گویدیا در جای دیگر می)  9".(ناپذیر شده است

 طراحی شده است که جز کاربرد داروینيسم اجتماعی در به این قصد
  ".مود تکامل اجتماعی نباشد

ندارد عالوه بر آن خصلت " تکاملی" درک کائوتسکی تنها خصلت 
طرح : "گویداز همين روست که او می. آن نيز برجسته است" جبری"

ها چيزی نيست که بيرون از قلمرو ضرورت، و قلمرو علت و معلول هدف
تواند جهان آزادی در های آگاهانه نمیجهان هدف...  داشته باشد وجود

  ".                                         تقابل با ضرورت باشد
  نقد روزا بر درک سوسياليسم جبرباورانه

اکنون با عطف توجه به درک جبرباورانه از سوسياليسم ضروری است 
. بپردازیم" ليسم یا بربریتسوسيا"که به مختصات درک روزا از شعار 

کنم اما جا دارد که هریک از من در این جا به طرح نکات کلی بسنده می
  .تر تشریح و توضيح دادها را به طور مستنداین مولفه

ناپذیر ضرورت تاریخی و  از نظر روزا سوسياليسم محصول اجتناب-1
-  نمیاز جبر اقتصادی به دست" پيروزی نهایی. "تکامل جامعه نيست

ای وجود ندارد که به طور خودکار ما را به در جامعه قوانين عينی. آید
کند،  سوسياليسم نه نتيجه قوانين سمت سوسياليسم هدایت می

-تاریخ، بلکه تنها یک امکان در ميان امکانات عينی تاریخی به شمار می
بندی کرده است، در روایتی از سوسياليسم که روزا آن را صورت. آید

ياليسم را تنها و تنها به اقدام اگاهانه و اراده انقالبی پرولتاریا سوس
  .زندپيوند می

وجود ندارد بلکه تاریخ از غایت و "  قوانين آهنينی"از نظر روزا نه تنها -2
نزد روزا دقيقًا " سوسياليسم یا بربریت"عبارت . نهایتی برخوردار نيست

- خ، از پيش تعيين نمیبه این معنا است که سرنوشت مبارزه در تاری
روزا به این اصل که مارکس و انگلس در خانواده مقدس آن را . شود

تواند وجود ای نمیشدههدف از پيش تعيين"مطرح کرده بودند یعنی 
مارکس و انگلس بارها در . عميقًا باور داشته است" داشته باشد

آن را حرفه و بافی و ، جبرگرایی را اندیشه"کاپيتال"، "ایدئولوژی آلمانی"
  . اندها تلقی کردهشغل ایدئولوگ

" مسير برای تحول"، یک "جهت در تکامل"یک " تنها" در روایت روزا -3
نقش پرولتاریایی که . وجود ندارد، بلکه چندین مسير و جهت وجود دارد

" کوتاه کردن"یا "  حمایت کردن"تحت رهبری حزب خویش است، صرفًا 
آیندی تاریخی نيست بلکه برگزیدن آن به فر" شتاب بخشيدن"و یا 
  ". است

گرایانه به اصل کليت شناسی روزا بر خالف روش علت به لحاظ روش-4
اعتقاد داشته است و به پيروی از روش مارکس حوادث، رخدادها و 

گرایی گرایی یا علتروندهای جامعه را نه با اصل علت و معلول، عينی
از نظر روزا همه اجزای . دهدمیمکانيکی بلکه با اصل کليت توضيح 

ها باید از اصل و جامعه هم زمان و با هم وجود دارند، و در توضيح آن
او در نقد برنشتاین بارها این روش را به پيش . روش کليت تبعيت کرد

به عنوان . دهدکشد و از این موضع آرای او را مورد نقد قرار میمی
بارها سوسيالسيم علمی، :"کند کهنمونه او برنشتاین را متهم می

ها، محور تبلور معنوی را از کف داده است که به گرد آن یکایک واقعيت
تئوری ... اندبينی پيگر، حلقه زدهبه صورت کل ارگانيگ یک جهان

های مورد بررسی حيات اقتصادی را در پيوند ارگانيک پدیده} برنشتاین{
جموعه مکانيسم اقتصادی با تکامل کاپيتاليستی در کل و در رابطه با م

یابد، بلکه آن را منفصل از این پيوند و دارای هستی مستقل، در نمی

یا در ." انگارداز یک ماشين بی جان می... چون اعضایی قطع شدههم
توجيه جنگ به عنوان یک جنگ صرفا دفاعی، :"گویدجایی دیگر می

روابط مبتنی بر توهمی است فاقد هرگونه درک تاریخی از کليت و 
  )10".(جهانی حاکم بر آن

ای است که از دید تيزبين لوکاچ دور تاکيد روزا بر اصل کليت آن نکته
شناسانه را از زیر آوار تحریف روش" کليت"کسی که اصل. نمانده است

انباشت سرمایه، :"گویدلوکاچ می. به جایگاه سزاوار آن برکشيده است
سازی  سال عاميانههااثر اصلی روزا لوکزامبورگ، پس از ده

ی نخستين جلوه. گيردمارکسيسم، مسئله را بر همين مبنا در نظر می
سازی مارکسيسم و انحراف آن به سمت آشکار و روشن این عاميانه

گر بورژوایی در کتاب برنشتاین مقدمات سوسياليسم، جلوه" علم"یک 
ر به هيچ وجه تصادفی نيست که همان فصلی از این کتاب که زی. شد

- دقيق، با حمله به روش دیالکتيکی آغاز می" علم"پوشش دفاع از 
این امر از آن رو . گيردشود، با زدن اتهام بالنکيسم به مارکس پایان می

تصادفی نيست که به محض رها کردن دیدگاه کليت که نقطه آغاز و 
پایان، عامل ضروری و شرط دیالکتيکی است، به محض در نظر گرفتن 

ورت عملی مجزا و جدا از سير کلی تکامل و نه به صورت انقالب به ص
ی مارکس نيز به ناگزیر های انقالبی اندیشهبخشی از این فرآیند، جنبه
ی آغازین جنبش کارگری، یعنی بالنکيسم، باید همانند بازگشت به دوره

آمد حاکميت جلوه کند و در نظام فکری مارکسيسم، اصل انقالب پی
- و با نفی چنين اصلی، تمام این نظام فرو میی کليت است مقوله
  )11."(ریزد

ایم نقد روزا بر گرایش راست و ميانه حزب  چنان که مشاهده کرده
سوسيال دموکرات آلمان تنها بر موضوعات تاکتيکی  و سياسی متمرکز 

کند تمایز و ها، روزا در سطح روش هم تالش مینبود بلکه عالوه بر آن
های رایج نشان دهد و موضع مارکس را احيا داشتتفاوت خود را از بر

  .نماید
  توجه به اصل کليت نزد روزا به معنای آن نيست که او معتقد است -5

روزا معتقد . توان   به قوانين آهنين دست یافتبا اتکا به این اصل می
دهد های عام زندگی بشری را توضيح میاست تئوری برخی از جنبه

های واقعيت را ها و سویهن است که بتواند همه جلوهتر از آاما ناتوان
های متعدد روشن کند که سخت امری زنده، پيچيده و در هزارتوی عامل

بدون شک، نظامی از افکار و "گویدروزا در این باره می. گره خورده است
شود، بسيار نظریات مختلف، که تنها به صورت طرحی کلی عرضه می

 و متقارنی که جایی برای افزایش نداشته و راه تر از ساختار کاملبيش
". دارد، قدرت تحریک داردهای مستقل اذهان باز میرا برای کوشش

برای نظریه نقش تقریبی قایل " علمی"های روزا بر خالف مارکسيست
- غافل"است و اعتقاد داشت که تاریخ زنده حرکت انسانی عمومًا ما را 

های یا و باز از تاریخ و حرکت جامعهاین درک زنده، پو. کندمی" گير
در تاریخ " خودانگيختگی "انسانی باعث شده است برخی او را به اصل

این اتهام ناصواب و نادرست است به این دليل ساده که . متهم کنند
آن . های تاریخی باور داردروزا به دیالکتيک کنش انسانی و ضرورت

رساند این است که روزا، چيزی که تا حدودی به این اتهام سوخت می
توان همه مسائل جامعه به قانونی اعتقاد ندارد که از طریق آن می

  .انسانی را توضيح داد
بندی کرد آن این است که  اگر بتوان نظر روزا را به طور خالصه صورت

های تاریخی روزا به طور کلی به دیالکتيک کنش انسانی با ضرورت
ها بيش از هر بر فعاليت زنده تودهاعتقاد داشت با این تبصره که 

البته روزا درکی رومانتيک از . مارکسيست دیگری تاکيد ورزیده است
های عينی کنش حرکت و کنش انسانی نداشت او هم به محدودیت

کند هم بر اهميت کنش آگاهانه طبقه کارگر در انسانی اشاره می
 .گذاردیابی به سوسياليسم تاکيد میدست

، درک "گراییغایت"، نفی"قوانين آهنين تاریخ"وزا نفی   از نظر ر-6
معتدل از جایگاه نظریه به معنای نفی هرگونه تعين و تاثير عوامل 

در این جا روزا کامال از روشبرخورد . مختلف بر روی یکدیگر نبوده است
  . جویدمارکس و انگلس سود می

تر از ها بيشپدیدهدانيم مارکس وانگلس  در تبيين ارتباط بين جنانکه می
- کردند تا واژهاستفاده می" وابسته "و " مشروط"، "تعين"ی هااصطالح

جا که به فرمول نهایی با در مارکس و انگلس در آن. های علت و معلول
شدند باز هم از کاربرد اصطالح قانون نظر گرفتن همه عوامل نزدیک می

استفاده " ن گرایشیقانو"یا " گرایش تاریخی"اکراه داشتند و مفهوم 
ای حرف ها هر جا از شرایط معينی برای تکوین حادثهآن. اندکردهمی
کننده آن نيز اند در همان زمان به شرایط مخالف و به عوامل خنثیزده

ها به آن ای است  که خيلی از مارکسيستاین نکته. انداشاره کرده
- با این مساله چنين میبه عنوان نمونه آلتوسر در پيوند . انداشاره کرده

توان به نوع دیگری از تاریخ اندیشيد؟ گوید و در پاسخ به پرسش آیا می
بله، اتفاقًا زبان آلمانی کلمه دیگری برای : "دهدآلتوسر پاسخ می

گر نه تاریخ وقوع  که نشانGeschichte ناميدن تاریخ در اختيار دارد 
اریخ، در بخشی بی شک، این ت. یافته، که تاریخ زمان حال است

 از سوی گذشته به وقوع پيوسته، – اما، فقط در بخشی –گسترده 
یابد، چرا که تاریخ زمان حال، تاریخ زنده، تاریخی است که در تعين می

بينی نشده و هنوز به وقوع عين حال به سوی آینده نامعلوم، آینده پيش
 تاریخ .نپيوسته، و در نتيجه به سوی یک آینده تصادفی، گشوده است

  ثابت مبارزه . کندپيروی می) و نه یک قانون(زنده تنها از یک ثابت 
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این . را به کار نبرد) constante( "ثابت" مارکس اصطالح –طبقاتی 
با این حال، مارکس از . ام اشتروس به وام گرفته–عبارت را از لووی 

تواند قانون گرایشی که می: "کندی استفاده میآميزاصطالح نبوغ
؛ )و نه با آن ضدیت ورزد(سازد نخستين قانون گرایشی را منعکس می

یعنی اینکه یک گرایش دارای شکل یا تصویر یک قانون تک خطی 
تواند تحت تاثير برخورد با گرایش دیگر، از مسيرخود نيست، بلکه می

تواند تا بی نهایت این روند می. منحرف شود و به دو نيمه تقسيم گردد
تواند، در در هر تصادم و تقاطعی، این گرایش می. ادامه پيدا کند

- به نظر می) 12". (بينی و تصادفی قرار بگيردمسيری غير قابل پيش
 . رسد آلتوسر حق مطلب را به خوبی ادا کرده است

هيچ : "گویددر این باره لليو باسو در شرح درخشانی از آرای روزا می
هيچ چيز ناگزیر نيست . چيز ناگزیر نيست، و هيچ چيز اختياری نيست

هایی هست زیرا که هيج قانون مکانيکی وجود ندارد بلکه فقط گرایش
شان مانع ایجاد کرد، زیرا که در تحليل نهایی تاریخ توان بر سر راهکه می
-را میسازد که شرایط اقتصادی هایی میی انسانی آگاهانهرا اراده

هيچ چيز اختياری و . دهندهای عينی را شکل میآفرینند که گرایش
ی فرآیند ی آگاهانه انسان خود در ميانهارادی نيست زیراکه اراده

- ی انسان مشروط به اوضاع و احوال عينیاراده. گيردتاریخی شکل می
های تواند خود را از گرایشکند و نمیای است که در آن حرکت می

" مقدم بر منطق پيشگامان: که" منطق فرآیند تاریخی عينی" از تکامل،
  ." آن است جدا کند

داری، این  اکنون به طور مشخص باید نشان داد که در جامعه سرمایه
دهد؟ درک عمومی و کلی روزا درک روزا خود را چگونه نشان می

توان در جامعه های مختلف در تاریخ را چگونه مینسبت به امکان
داری نشان داد؟ لليو باسو در مقاله یاد شده چون سرمایه همخاصی

داری های مختلف پيشاروی ما را در بطن سرمایهکند راهتالش می
در درون نظام : "گویداو می. آوری نمایدشناسایی کند و سهم روزا را یاد

کند، گر بر آمده از تضاد عمده، عمل نمیداری فقط نيروی ویرانسرمایه
بخش فعال است که از طبيعت خود چنين نيروی تعادلجا همر آنبلکه د

بنابراین ما با دو نيروی آنتاگونيستی روبرو : سيستم منشاء گرفته است
با منطق نيروهای : هستيم و یا به زبان دیگر با دو منطق آنتاگونيستی

شود، وجه مولد که به محضی که با منطق مناسبات توليدی درگير می
چنين با آورد و همای را فرا می و مناسبات اجتماعی تازهتوليد جدید

داری، یعنی با منطق سيستم، با منطق مناسبات توليد سرمایه
. منطقی که گرایش به برقراری تعادل و بازسازی همين نظام را دارد

گر را نيز، هر چند برای مدتی کوتاه، در منطق مزبور نيروهای اخالل
روزا در فرازی دیگر این ". دهدده و آشتی میخدمت تمنيات خود در آور

تکامل تاریخی در تضادها حرکت : "بخشددو منطق را چنين تعين می
-چنين برای هر ضرورتی ضد آن را هم در جهان قرار میکند و هممی
داری در جامعه بی گمان ضرورتی تاریخی است اما دولت سرمایه. دهد

د این دولت نيز ضرورتی ی کارگر بر ضبه همين سان شورش طبقه
سرمایه ضرورتی تاریخی است اما به همان مقياس . تاریخی است

گورکن سرمایه یعنی پرولتاریا سوسياليست نيز ضرورتی تاریخی است 
فعاليت ... اند ی دایمهر دو ضرورت تاریخی تنگاتنگ هم در ستيزه... 

هایی را  تقاطعناپذیر است زیرا که تکامل تاریخیآگاهانه کارگران اجتناب
کند که در آن شرایط عينی فقط در یکی از دو مسير بر ما عرضه می
هایی تفاوت ميان در چنين نقطه عطف. تواند پيش روداساسی می

، یا "تاریخ را در طرف خود دارد"طبقات در این نيست که یک طبقه 
کم نه به این معنا است که تحوالت عينی فقط یک جریان عمل را دست
بدیل یا گزینه . هر دو طبقه قدرت تعيين رویدادها را دارند. هد پذیرفتخوا

شود که به بهترین وجه قادر است ای قطعی و معين میبه دست طبقه
ترین وجه به هایش را به روشنتواند هدفخود را سازمان دهد و می

بندی کند که بتواند کل جامعه را در این مسير و نه روشنی ضابطه
  )13". (ر هدایت کندمسيری دیگ

   تفسير از سوسياليسم یا بربریت3
تفسيرهای گوناگونی ارائه شده " سوسيالسم یا بربریت" درباره شعار

 تفسير اشاره کرد که تاحدودی 3توان به در ميان تفسيرهای می. است
 .از هم متفاوتند

نویسان و نامهتفسير اول به پل فروليش و پتر نتل دو تن از زندگی
توان این دو مفسر معتقدند در آثار روزا می. گرددن آرای او بر میشارحا

هایی که این تفسير را هم تفسير جبرباورانه مشاهده کرد و هم رگه
های اندیشگی روزا ها را به تناقضها این تناقضآن. کنندنقض می
دهند و معتقدند روزا نتوانسته است در عين حال که به باز نسبت می
های دیگر خ، به سوسياليسم به عنوان امکانی در ميان امکانبودن تاری

کند که داری اشاره مینگرد در همان حال به قوانين ضروری سرمایهمی
ها معتقدند در برخی از آن. خصلت گریزناپذیر به سمت فروپاشی دارد

داری به نحو فروپاشی در نظام سرمایه"های روزا نظير این که عبارت
- فروپاشی نظام سرمایه"، یا "انجامدری به نابودی آن میناپذیاجتناب

، با اصل "ناپذیر آن استناپذیر تناقضات چارهداری نتيجه اجتناب

دهد هردو در آثار که روایتی دیگر را نشان می" سوسياليسم یا بربریت"
  . های متناقض با هم وجود داردروزا به صورت گزاره

او افکار روزا لوکزامبورک را به دو . رد تفسر دوم به ميشل لووی تعلق دا
وسوسه " روزا از 1915گوید تا قبل از او می. کنددوره تقسيم می

نشده بود بلکه در بحث با برنشتاین " باوری کامال دورسرنوشت
ميشل . کرده استاستنتاج می" ضرورت اقتصادی"سوسياليسم را از 

آور سوسيال لووی معتقد است بعد از فاجعه اوت، تسليم شرم
دموکراسی آلمان در مقابل سياست جنگی قيصر و جنگ جهانی اول 

شود و دور دوم است که لحظه گسست در اندیشه روزا فطعی می
بنا به نظر ميشل لووی نه تناقض در . شودحيات فکری او شروع می

او روزای . دهداندیشه روزا بلکه گسست در اندیشه او رخ می
کند و به  را از روزای قبل از این اثر تفکيک میی جزوه جونيوسنویسنده

  .گسست در افکار او باور دارد" لحظه"
گراس نه تنها با تفسير فروليش . تفسير سوم از آن نورمن گراس است

او . تابدو نتل مخالف است بلکه تفسير ميشل لووی را هم بر نمی
ا تداوم معتقد است که اندیشه بربریت به مثابه خط سرخی در آثار روز

این اندیشه برخالف نوع نگاه کائوتسکی که به جبرباوری . داشته است
چون آهنين تاریخ آعشته است به حرکت ضروری درون سرمایه هم

گراس معتقد است که روزا به قانونی در . نگردعامل بربریت می
داری باور دارد که اگر به حال خود واگذاشته شود ضرورتا به سرمایه

از نظر گراس این خط فکری هيچ وقت در اندیشه . شود میبربریت منجر
. دهدروزا تغيير نکرده و به مثابه خط ثابتی در آثار او خود را نشان می

خواهيم بربریت تحقق نيابد گوید که روزا اعتقاد دارد اگر میگراس می
ها، طبقه کارگر و حزب مدافع او باید به وظایف خود عمل سوسياليست

ها به وظایف تاریخی  خود عمل نکنند فاجعه بر سرمان ر آنو اگ. کنند
کند البته گراس تکامل این ایده در اندیشه روزا را نفی نمی. آیدفرود می

کند و تفسير لووی را از لحظه اما گسست در اندیشه او را نفی می
های از او با آوردن نقل و قول. داندگسست در اندیشه روزا نادرست می

کند که  نشان دهد چگونه روزا به نقش طبقه کارگر ا تالش میآثار روز
  .در برابر جلوگيری از تحقق بربریت اشاره دارد

کند این انتقاد را ميشل لووی در پاسخی که به انتقاد گراس ارائه می
هایی که آورده در گوید تکيه گراس بر نقل وقولکند و مینفی می

ه طبقه کارگر در  چارچوب چارچوب ضرورت تاریحی است و نقشی ک
گوید روزای بعد از رساله لووی می. تواند ایفا کنددرک این ضرورت می

در "زند بلکه بنا به گفته روزا جونيوس از یک ضرورت تاریخی حرف نمی
و این گسست و  باز بودن ". هایی متعدی وجود داردزیر آسمان ضرورت
  .دهدتاریخ را نشان می

ای  در ميان نهاد که پاسخ به آن از اهميت ویژهاکنون باید پرسشی را
پرسش این است که وجه مشخصه بربریت کدام است؟ . برخوردار است

روزا چه درکی از آن داشت و بعد از روزا پيکربندی مشخص آن در سنت 
  .مارکسيستی چگونه بوده است

یط ها و شرا اگر به شان نزول بحث روزا توجه کنيم او بربریت را با حادثه
از نظر روزا . بندی کرده استمشخصی که با آن رویارو بوده صورت

تسليم سوسيال دموکراسی آلمان و رای مثبت نمایندگان آن در 
رایشتاگ به بودجه نظامی کشور، و وقوع جنگ جهانی اول نشانه بارز 

تری روزا در توضيح مفهوم بربریت تالش بيش. روندبربریت به شمار می
های دیگر بربریت حرفی به ميان اد و در باره مصداقاز خود نشان ند

  .نياورد
اند در های دیگری خطر بربریت را برجسته کرده بعد از روزا، مارکسيست

: گویداین جا الزم است از ارنست مندل یاد کنيم که در این باره می
توان بالقوه در اختيار همگان قرار های عظيم که میتضاد ميان ثروت"

وری اندک از وسایل انسانی و فنی، هرگز  فقر و اسراف و بهرهگيرد، و
ها نياموزند که جامعه خود را اگر انسان.  به این اندازه نبوده است

درست طبق همان روش عملی تجدید سازمان دهند که به یاری آن بر 
گاه نيروهای های درخشان به دست آورند، آنقوای طبيعت پيروزی
 – و این بار به طور قطعی –کنند که یک بار دیگر یتوليدی تهدید بدان م
گر گروهی تبدیل گردند، یعنی به جنگ اتمی که همه به نيروهای ویران

-او در همين رابطه در جایی دیگر می)  14.(چيز را در هم خواهد کوبيد
های کالسيک به دنبال مارکس جوان در واقع مارکسيست:"گوید 

". یا سوسياليسم یا بربریت: "اند ساختهمساله را به این صورت عنوان
های اجتماعی که بشریت پس از آشویتس و هيروشيما تحمل مصيبت

وجود " رمانتيکی"دهند که در نکته باال هيچ جنبه کرده است نشان می
ندارد بلکه این نکته اثباتی بر نيروی تخریبی نهائی وحشتناک توليد 

جهت ثروتمندتر شدن شخصی ارزش مبادله، انباشت سرمایه و مبارزه 
  )15."(باشدبه مثابه اهدافی در خود  می

 برجسته کردن خطر چنگ اتمی و هيروشيما تنها به مندل منحصر 
شود تونی کليف نيز خطر بربریت را در یک عبارت کوتاه اما روشن نمی

در ) 16".(کنيمما در سایه بمب ئيدروژنی زندگی می:" گویدچنين می
وبی تمایز مصداق بربریت نزد مندل و تونی کليف را از این جا ما به خ

  . کنيمروزا که بر فاجعه جنگ انگشت گذاشته است مشاهده می
او . بندی کرده لليو باسو استروایت دیگری که بربریت را تا حدی صورت

سرمایه را مصداق " کنندهپروسه ادغام"نه جنگ و نه بمب اتمی بلکه
کل "کند که طقی در سرمایه اشاره میاو به من. داندبربریت می

را به خدمت هر کند، تا از این طریق آنفرماسيون جامعه را عقالنی می
  تر سرمایه در آورد و از این طریق طبقه آنتاگونيستی را نيز به چه بيش
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يت سر باز زند با خشونت دارد و هر کس را که از این تبعتبعيت وا می
  ." کندتمام به حاشيه جامعه پرتاب می

باسو دقيقًا همين نقش ادغام کننده، سرکوب کننده و بازدارنده و 
شود تجلی ساز سرمایه را که مانع انقالب سوسياليستی میبيگانه

  .داندبارز بربریت می
 اشکال را مطرح نمود تا کنون به مفهوم بربریت از زمانی که روزا آن
های مختلفی توسط متفکران مختلفی بيان شده و مصداق

به گفته ميشل لووی بعد از . مارکسيست برای آن ارائه شده است
را برای " سوسياليسم یا بربریت "، مندل با آن که عنوان 1985

های او، به تدریج جای  برگزید اما در نوشته4مانيفست انترناسيونال 
- می" سوسياليسم یا نابودی"عبارت " ریتسوسياليسم یا برب"عبارت 
اش در باره آینده سوسياليسم مندل در مقاله: "گویدلووی می. نشيند

تهدید جنگ . گویدسخن می..... از چهار سوار کار روز محشر.... 
محيطی، ورشکستگی جهان سوم و ای، خطر فاجعه زیستهسته

مندل در سند تصویری که ) 17."(شهرهافروپاشی دموکراسی در کالن
کند نه تنها اغراق آميز نيست بلکه ارائه می" سوسياليسم یا بربریت"

  .داری استروایتی زنده، مستند از مصایب دردناک نظام سرمایه
در طرح این نکته مندل تنها نيست بلکه اشتفان مزاروش هم این 

 حقيقت مطلب، حقيقتی که:"گویداو           می. کندنگرانی را بيان می
ای برای یک ها ناخوشایند است، این است که اگر آیندهبرای بعضی
ای ای رادیکال وجود نداشته باشد، برای بشریت نيز آیندهجنبش توده

اگر من بخواهم در ارتباط با خطراتی که اکنون با آن . توان تصور کردنمی
دهم، به ی روزا لوکزامبورگ تغييری روبرو هستيم، در سخنان برجسته

بربریت، :"این شرط را اضافه خواهم کرد" سوسياليسم یا بربریت"بارِتع
  ) 18".(شانس باشيماگر خوش

  انتقاد به موضع روزا لوکزامبورگ
تا این جا پيشنيه بحث روزا، گسست او از سوسياليسم جبرباور، تکامل 

در . های بعدی را به اختصار مالحظه کردیمبحث او توسط مارکسيست
من . پردازیم که به آرای روزا ایراد شده استقادهایی میاین جا به انت

 .کنمدر این جا به دو نمونه اشاره می
ای با او در مقاله.  یکی از انتقادها از طرف نورمن گراس طرح شده است

- بحث جالبی در باره دست" روزا لوکزامبورگ و دموکراسی"عنوان
-ا در مقابل بلشویکهای او رآوردهای نظری روزا، دوراندیشی و هشدار

او در این مقاله به شعار . شماردها یکی پس از دیگری بر می
- گونه"پردازد و مدعی است این تز از نيز می" سوسياليسم یا بربریت"

لوکزامبورگ با طرح "گویداو می. بردرنج می" ای دترمينيسم
از این ميراث سوسياليسم جبرباور " سوسياليسم یا بربریت"شعار

باری مساله . ور شد اما نتوانست خود را یکسره از آن برهاندبسيار د
و نه (این است که با در نظر گرفتن هدف به عنوان غایتی یگانه 

فرآیند فعاليت و سازندگی دموکراتيک به ناچار باید به ) ای رهنمااندیشه
از دیدگاه لوکزامبورگ چند و چون این فرآیند . انجامدیک نتيجه معين بی

با این همه .  و گفت و گو و پژوهش و تردیدهای بسيار استمحل بحث
گونِی نظری تنها در چارچوب فرآیندی است که به گمان وی این گونه

این دیدگاه، باز و کمتر . انجامدلزوما به سوسياليسم باید بی
چرا که بربریت . ای دترمينيسم در خود دارددترمينيستی است اما گونه

گ فروپاشی تمدن مدرن، بدیلی نيرومند نيست و یا به گفته لوکزامبور
ناپذیر و پی در پی سر بر های جبرانتنها ممکن است در پی شکست

  )19".(توان شمرداز این رو، بربریت را بدیلی واقعی نمی. آورد
روزا نتوانست :"گویدتوان فهميد؟ او میاز عبارت نورمن گراس چه می

" برهاند چرا؟ چون روزا به " تیدترمينيس"، از ميراث "خود را یکسره
نگریست پس باور داشت می" هدف به عنوان غایتی یگانه و مشخص

" به ناچار باید به یک نتيجه معين"فرآیند فعاليت و سازندگی دموکراتيک 
در این جا (آیا مشکل گراس این است که روزا به هدف که . انجامدبی

ما بلکه به عنوان ای راهننه به عنوان اندیشه) سوسياليسم است
نگرد نتوانسته است خود را از دترمينسم برهاند؟ یا می" غایتی یگانه"

سوسياليسم را از محدوده اندیشه راهنما خارج کرده است؟  اگر پاسخ 
کند گراس حالت اول باشد باید گفت پس شق بربریت که روزا طرح می

ليسم به گوید سوسياکند؟ به عالوه روزا نمیچه معنایی افاده می
 یک نتيجه به"آید یا به عبارت گراس بایدمثابه هدف الزاما به دست می

توان و باید گوید در راستای این هدف میانجامد بلکه میبی" معين
بين این دو البته خيلی تفاوت وجود . مبارزه کرد تا این هدف به دست آید

آید  بر میاگر منظور گراس حالت دوم است که این هم از نقد او. دارد
اگر در واقع این فرآیند هنوز باز و ناشناخته است "گویدجا که میآن

چه را که برای همه آنتواند چگونه این فرآیند یا حتی سنت فکری می
. چسبداین وصله به روزا نمی"  الزم است دربرگيرد؟شناخت این فرآیند

- رش میبه این دليل ساده، روزا کسی است که دقيقا در نقد همين نگ
بدون شک، نظامی از افکار و نظریات مختلف، که تنها به صورت "گوید

تر از ساختار کامل و متفاوتی شود، بسيار بيشطرحی کلی عرضه می
که جایی برای افزایش نداشته و راهی را برای کوشش مستقل اذهان 

او حتی در این باره به مارکس ". گذارد، قدرت تحریک داردفعال باز نمی
کند که برخی برخوردهای او خصلت محدودکننده داشته اد میانتق

آیا این عدم تحرک ناشی از آن است که نظام :"گویدروزا می. است
های مستقل نظری مارکسيستی چهارچوبی تغييرناپذیر را بر فعاليت

کند؟ این نکته انکارناپذیر است که مارکس در ذهن آدمی تحميل می
 برخی از شاگردانش دارای موضعی هایمورد گسترش آزاد نظریه

هم مارکس و هم انگلس ناچار شدند تا مسئوليت . کننده بودمحدود
خواندند، بر گفتارهای برخی از کسان را، که خود را مارکسيست می

از سوی دیگر، در زمينه حفظ یکپارچگِی فرگشت تفکر، ! عهده نگيرند
" مارکسيسمدرون مرزهای "ناپذیر برای باقی ماندنکوشش خستگی

ها کمتر از وخامت نتایج به غالبا به نتایجی انجاميده است که وخامت آن
 یعنی انکار کامل نگرش مارکسيستی - دست آمده در آن سوی معادله

) 20." (نيست-، به هر قيمت که شده "اندیشه آزاد"و تصميم بر داشتن 
مشاهده توان به خوبی این جا برخورد پویا زنده و خالقانه روزا را می

-دموکراتدرست همين خصلت خالق برخورد او بود که سوسيال. کرد
رفيق روزا همه چيز "داشت که در باره او بگویند های پير و پاتال را وا می

شور و شوق :"گویدبه عالوه، وقتی روزا می) 21". (ریزدرا به هم می
" یکمک"ها دیگر یک عامل ی آگاهانه تودهپرخروش برخاسته از اراده

یا در کنگره موسس " نيست بلکه عامل نهایی و تعيين کننده است
اگر پرولتاریا وظيفه طبقاتی خود را :"کندحزب کمونيست مجدا تکرار می

مان در معرض انجام ندهد و سوسياليسم را متحقق نسازد، همگی
-از کجای این عبارت جبرباوری فهميده می". نابودی قرار خواهيم گرفت

-ی انسان نمیعبارت روزا حرفی از قوانينی خارج از ارادهشود؟ در این 
کند که این معنا را زند و یا به عاملی خارج ار اراده انسان اشاره نمی

- می" کنندهعامل تعيين"بيان کند بلکه بر عکس عامل مبارزه کارگران را 
اگر پرولتاریا وظيفه خود را انجام :"گویددر این عبارت روزا می. داند
- کجای این نکته می. افتداتفاق می" مانهمگی"، "شق نابودی"ندهد

  تواند به تفسير جبریاورانه ميدان دهد؟
توان درباره چند و چون گوید روزا معتقد است میگراس می

تنها در "سوسياليسم بحث کرد اما این مدارا و تولرانس از نظر روزا 
نقد ". انجامدیچارچوب فرآیندی است که لزوما به سوسياليسم باید ب

شود و به جا در محدوده بحث در چارچوب جبرباوری خارج میگراس این
او در این باره اما . پردازدهای سياسی میدیدگاه روزا در قبال آزادی

برداشتی عميقا دموکراتيک از فرآیند "ناگزیر است اعتراف کند که روزا 
این نقطه "کنداما در همان حال اعالم می". ساختن سوسياليسم دارد

بی گمان . ضعف و محدودیتی در یک نگرش دموکراتيک است
ترین لوکزامبورگ حق دارد از الگویی پشتيبانی کند که خود آن را ضروری

اما اگر بنا را بر . شماردها میترین بدیلترین و امروزیو فوری
دموکراسی بگذاریم باید همه شهروندان نه تنها در گزینش 

آیا روزا در نقدی که بر ".  در رد آن نيز آزاد باشندسوسياليسم بلکه
بين . ها ایراد کرده است چيزی خالف این مطلب گفته استبلشویک

حق برخورداری همه شهروندان در انتخاب نظام که بحثی است ناظر بر 
ی پذیرش این پلوراليسم و چند گانگی و تبليغ نظام بدیل در محدوده

باوری که ناظر بر پيروزی حتمی و ناگزیر و حق برای همگان، با بحث جبر
ناپذیر مشخصی استوار است چه پيوندی وجود دارد؟ گراس از اجتناب

گذارد های اندیشه روزا انگشت نمیدرون بحث جبرباوری بر محدودیت
روی بحث پلوراليسم یعنی از زاویه بلکه خارج از این بحث یعنی از قلم
کند که صد البته نقدی بی ربط بر او به دیگری از بحث به روزا انتقاد می

  . رودشمار می
-او می. انتقاد دیگر گراس ناظر بر ارزیابی از ميزان خطر  بربریت است

بربریت یا به گفته لوکزامبورگ فروپاشی تمدن، بدیلی نيرومند "گوید 
ناپذیر و پی در پی های جبراننيست و تنها ممکن است در پی شکست

روزا نه تنها .  انتقاد به راستی ناصواب و پرت استاین." سر بر آورد
انگاشت بلکه به طور مشخص تجلی بربریت را بدیل ضعيفی نمی

باید به یاد داشته . بربریت را در جنگ جهانی اول شخصا تجربه کرده بود
باشيم که جزوه جونيوس درست یک سال بعد از بربریت عریان سرمایه 

به راستی . نگارش در آمده است به 1914در جنگ جهانی اول در 
  توان نقد گراس را به روزا جدی پنداشت؟ چگونه می

: کند که عبارت استگراس انتقادهای دیگری بر آرای روزا ایراد می
ارتدکسی لوکزامبورگ در پافشاری پرولتاریا به عنوان یگانه عامل "از

سازندهی سوسياليسم دومين نقطه ضعف در نگرش دموکراتيک 
جز ... هيچ سوسياليسمی" سومی این است که از نظر روزاو" است

که او این تز را انحصارطلبانه " سوسياليسم مارکسيستی اعتبار ندارد
ربط " سوسياليسم یا بربریت"از آنجا که این انتقادها به بحث . داندمی

  .کنيمنظر میها در این جا صرفمستقيمی ندارد از پرداختن به آن
او در انتقاد خود به . طرف کوالکفسکی ایراد شده استانتقاد دیگر از 

روزا قبل از این که تناقضات و خصلت جزمی اندیشه او را بر مال کند 
زاویه ارتجاعی نقد خود را آن هم در زمانی که هنوز مارکسيست بود 

ی ذهنيتی ی برجستهرزا لوکزامبورگ نمونه"گویداو می. کندافشا می
 ذهنيتی که -شویمخ مارکسيسم با آن روبرو میاست که بارها در تاری
ی وجه مشخصه. ای به نظرگاه مارکسيستی داردظاهرا کشش ویژه

وار در برابر قدرت و در کنار آن ایمان به این اصل این ذهنيت، تسليم برده
ی علمی را حفظ های اندیشهتوان ارزشاست که با این تسليم می

رکسيسم مناسب ارضای این گرایش ای به اندازه ماهيچ آموزه. کرد
  ی مارکسيسم ترکيب ای به اندازهنيست و به عبارت دیگر هيچ آموزه
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ی علمی ارائه "اندیشه"اندیشی افراطی و کيشای از جزمرازگونه
ن  ترکيبی که برای مریدان امنيت ذهنی و معنوی به ارمغا-کندنمی
بدین سان مارکسيسم برای روشنفکران نقش یک مذهب را . آوردمی

کند، و این نقش مانع از آن  نيست که برخی از این بازی می
کنند تا با رجعت به اصول روشنفکران، مانند رزا لوکزامبورگ، تالش می

ی ایمان را غنا بخشد و در عين حال، این باور خود را نخستين، گنجينه
  ) 22". (ه گویا از هر گونه جزمی بری هستندتقویت کنند ک

من در پاسخ به انتقاد گراس به برخی از این انتقادها پرداختم در این جا 
- تسليم برده"اوال برخورد روزا نه تنها. کنماما به طرح چند نکته اکتفا می

رود بلکه بر عکس پيکان تيز انتقاد او حتی بر به قدرت به شمار نمی" وار
به عالوه به این انتقاد، که به نظر . آیدها نيز فرود میلشویکسر قدرت ب

رسد از کتاب نتل برگرفته شده است، پاسخ جالبی از طرف هانا می
-او می. شود که جا دارد به طور کامل نقل شودآرنت ارائه می

گوید روزا های مسلم آقای نتل این است که مییکی از اشتباه:"گوید
کند آیا او تصور می" و در پی شغل و مقام بودطلب لوکزامبورک جاه

جوبان حزبی در آلمان که از ورود به بيزاری شدید روزا از مقام و شهرت
شناختند، صرفا تزویر و سر از پا نمی] رایشتاگ[مجلس ملی آن کشور

- باشد، می" طلبجاه"ریا بود؟ آیا او معتقد است که کسی که براستی
های یکبار در یکی از کنگره(اشد که روزا بود؟ النفس بقدر کریمتواند آن

شور و هيجان "ای بليغ رسيد که در آنالمللی، ژورس به پایان خطابهبين
نادرست روزا لوکزامبورگ را به باد تمسخر گرفته بود، اما ناگهان معلوم 

روزا بی درنگ از جا پرید و . شد که کسی نيست نطق او را ترجمه کند
ه ژورس را به همان بيان موثر و نافذ از فرانسه به دهندسخنرانی تکان
ثانيا نقد او به مارکس در پيوند با مسایل انباشت "). آلمانی برگرداند

جدا از این -داریهای پيشاسرمایهداری با نظامسرمایه و رابطه سرمایه
اندیشی جزم" نه تنها نشانه -که تا چه حد درست یا نادرست است

ی علمی نيست بلکه تنها روح خالق و برخورد "هاندیش"افراطی و کيش
به دوستانش "این روزاست که . کندمستقل روزا را منعکس می

جرات و جسارت او در "کرد مارکس را بخوانند به دليلسفارش می
، نه به دليل "اندیشيدن و امتناع از پذیرفتن هيچ چيزی بدون برهان

من اکنون دیگر از "گویدیا  این روزاست که می" های اوارزش استنتاج
جلد اول سرمایه که آن همه مورد ستایش است، به دليل تزئينات پر آب 

به راستی این برخوردها ". و تاب آن به سبک هگل، وحشتزده و بيزارم
دهند؟ ثالثا پذیرش این که وار روزا را نشان میجزميت و تسليم برده

ها به شمار يان امکانتاریخ باز است و سوسياليسم تنها یک امکان در م
بلکه خالقيت و رزمندگی انقالبی انسان را در " گنجينه ایمان"رود نهمی

  . کندبرابر بربریت تقویت می
  چپ ایران و درک جبرباورانه از سوسياليسم

درک جبرباورانه از تحقق سوسياليسم در بين نيروهای چپ جامعه ما 
ی آن کما و بيش هااین درک در غالب شاخه. شودنيز مشاهده می

کنم که این من در این جا تنها به دو نمونه آن اکتفا می. شوددیده می
توان نمونه اول را در ادبيات حزب توده می. کننددرک را منعکس می

" جبری"و هم درک " تکاملی"در ادبيات این حزب هم درک . سراغ گرفت
 یک جزوه به عنوان مثال در. شوداز حرکت جامعه توامان مشاهده می

تاریخ بشریت یک روند مداوم پيشرفت : "خوانيمآموزشی این حزب می
 - های اجتماعیاست که مظهر روشن آن جانشينی پياپی فرماسيون

های مشخص ای برتر، با ویژگیها مرحلهاقتصادی است و هریک از آن
ها و اما تاریخ تنها مرکب از این جانشينی. دهدخویش را تشکيل می

رونده است که مرحله ها نيست، بلکه یک روند پيشبندیرتتعویض صو
شود و در پلکان تصاعدی تحول آن توسط مراحل پيشين تدارک می

در این جا ) 23".(رودجامعه پله باالتری نسبت به پله قبلی به شمار می
جا نه این. خالص بدون اما و اگر، روبرو هستيم" تکاملی"ما با یک درک 

لکه با عينک داروین دارد به مساله تحول جامعه از منظر مارکس ب
-دیده نمی" تکاملی"در نزد حزب توده اما تنها درک . شودنگریسته می

شود بلکه عالوه بر آن و در کنار آن درک دیگری نيز وجود دارد که 
بگذارید از زبان اسناد خود حزب توده با این درک . است" جبرباورانه"

انجام :"خوانيمآموزشی حزب توده میدر همان جزوه . آشنا شویم
داری به انقالب سوسياليستی و گذار جامعه از فرماسيون سرمایه

فرماسيون سوسياليستی یک روند ضروری و ناگزیر است که بنا بر 
- یا در جایی دیگر می". شودهای تکامل جامعه حاصل میقانونمندی

امل جامعه و از ناگزیری انقالب سوسياليستی از قوانين عينی تک"گوید 
به طور کلی و در مقطع . شودداری ناشی میتضادهای جامعه سرمایه

های مادی اساسی، ضرورت انقالب سوسياليستی از عمل محمل
قانون عينی تطابق مناسبات توليدی با سطح تکامل و خصلت نيروهای 

 ".شودمولده ناشی می
 رادیکال از جمله این درک جبرباورانه از سوسياليسم را در بين نيروهای

  .توان مشاهده کرددر نزد راه کارگر می
ها تجارب عظيم این پيروزی: "خوانيمکارگر میدر برنامه مصوب کنگره راه

ها، سرمایه طبقه کارگر در پيکارهای ناگزیرش برای پيروزی و ناکامی
نبردهای . تر خواهد کردداری را غنیحتمی سوسياليسم بر سرمایه

در ) 24".(يش روست و پيروزی نهایی با سوسياليسم استتر در پبزرگ
شود اما جان کالم درک جبرباورانه را این جا مساله با قاطعيت طرح نمی

پيروزی نهایی با "، "پيروزی حتمی سوسياليسم."توان مشاهده کردمی
همين روایت دترمينيستی از تحقق سوسياليسم را " سوسياليسم 

  .دهدنشان می
  ستی عنصر ذهنینظریه مارکسي

توان آن را طرح کرد عبارت است از این که با پرسشی که اکنون می
وجود همه خدماتی که روزا در این باره انجام داده است آیا بحث 

داری پاسخ خود را دریافت کرده است؟ آیا نظریه فروپاشی سرمایه
بندی شده است؟ آیا مارکسيستی عنصر سوبژکتيو با این پاسخ صورت

ها، فازهای مختلف آگاهی، ذهنيت و کنش انقالبی نظير سازوکار لحظه
ها بندی شده است؟ پاسخ این پرسشسرمایه در کاپيتال صورت

متاسفانه منفی است، حتی به قول مندل جدل پيرامون موضوع 
جدل در مورد :" گویداو می. فروپاشی تا حد معينی صدمه دیده است

شتباه گرفتن دو ساله متمایز به از ا" نظریه سرنگونی سرمایه داری"
یکی این مساله است که آیا جانشين . جای هم صدمه دیده است

آیا این (ناپذیر است؟ داری اجتنابشدن سوسياليسم در پی سرمایه
-های درونی وجه توليد سرمایهناپذیر تناقضجانشين محصول اجتناب

 انقالب و مسئله دیگر این است که آیا در صورت غيبت) داری است ؟
تواند برای هميشه به حيات خود داری میسوسياليستی، سرمایه

ادامه دهد؟ پاسخ منفی به سئوال اول به هيچ وجه به معنی پاسخ 
های کالسيک به در واقع مارکسيست. مثبت به سئوال دوم نيست

یا : "انددنبال مارکس جوان مساله را به این صورت عنوان ساخته
 . "سوسياليسم یا بربریت

رد توان مارکسيستی به شمار آوای را میمندل معتقد است آن نظریه
داری در یک بحران که تنها از هم پاشيدن سریع و خود کار نظام سرمایه

اقتصادی در نظر نگيرد بلکه آن را از علل " علت "نهایی به عنوان یگانه "
داری یعنی نظریه انقالب سوسياليستی آگاهانه سرنگونی سرمایه

های رشدیابنده او معتقد است ميان تناقض. ستنتاج کرده باشدا
داری از داری از یک سو و سقوط سرمایهاقتصادی وجه توليد سرمایه

انکشاف آگاهی : سوی دیگر، یک حلقه ميانی ضروری نشسته است
به (یافته و ظرفيت عمل انقالبی طبق کارگر طبقاتی، قدرت سازمان
این فصل از نظریه : "گویددل میمن)". اضافه رهبری انقالبی

زند او حدس می". مارکسيستی در کتاب سرمایه ثبت نشده است
. خواست از آن در کتاب مربوط به دولت بحث نمایدشاید مارکس می"

خواست آن را بنویسد و حتی موفق به طرح فهرست آن کتابی که می
و روزا ی پيروانش از جمله لنين، تروتسکی این به عهده... هم نشد

- نظریه "توانددار به آنچه میلوکزامبورگ افتاد که به طور نظام
  )25".(خوانده شود بپردازند" مارکسيستی عنصر سوبژکتيو

رغم کارهای با ارزش این انقالبيون بزرگ،  باید اعتراف کرد علی
و . چون یک حلقه مفقوده وجود داردکماکان هم" فاعل تاریخی"نظریه

ما حتی . ستی نتوانسته است این حفره را پر کندتاکنون سنت مارکسي
ای که به تواند فاعل بودن طبقه کارگر را توضيح دهد و در بين از نظریه

  .ایمها فرادستی پيدا کند کماکان محروم ماندهمارکسيست
  گيرینتيجه

گاه این پرسش اگر سوسياليسم امری حتمی، ناگزیر نيست آن
ای در بر رزه برای تحقق آن چه فایدهشود که مباآزاردهنده مطرح می

دارد؟ آیا ایمان به پيروزی حتمی سوسياليسم خود در خدمت تحقق آن 
 قرار ندارد؟

 بر خالف تصور اوليه و عاميانه از این مساله، این درک جبری نيست که 
تواند در خدمت در خدمت سوسياليسم قرار دارد بلکه بنا به تجربه می

اگر خطر بربریت و توحش فعليت . و زحمت قرار گيردخواب کردن توده کار 
دارد و اگر هر روزه با گوشت و پوست خود فشار آن را با تمام وجود 

تواند تر میتر و واقعیکنيم بنابراین مبارزه عليه آن جدیاحساس می
دانيل سينگر . پيگيری شود تا اصل پيروزی اجتناب ناپذیر سوسياليسم

فرازی دارد " ها چپ یا راستهزاره کدام؟ کس"در مقاله با ارزش خود 
دهد آیا نظریه جبرباورانه از سوسياليسم است که به خوبی نشان می

تر و پيکارجوتر مردم قرار دارد یا اصل تر، فعالکه در خدمت شرکت عظيم
های بزرگ یکی از جذابيت:"گویداو می. سوسياليسم یا بربریت

ی ان ضرورت اقتصادی و ارادهمارکسيسم پيوند ظریفی بود که مي
داری از لحاظ تاریخی محکوم به نظام سرمایه: کردسياسی برقرار می
اش را آمد؛ و تکامل عينی نيروهای توليدی تضادهاینابودی به نظر می

های جنبش کرد،  اما فقط زیر فشار و عامل ذهنی و ضربهتشدید می
تواند صورت روایتی یاین نظریه م. آمدانقالبی کارگری از پا در می

بسيار جبری و فاتاليستی به خود بگيرد که شاید بتوان آن را در قالبی 
مقرر است که به : ترست تا مارکسخالصه کرد که به کالون نزدیک

بهشت بروید با این حال تنها از راه عمل یا با اطاعت خود سزاوار بهشت 
الملل دوم این ی بينپيش از جنگ جهانی دوم در دوره. خواهيد بود

نظریه به تفسيری مکانيکی فرو کاسته شد که بر مبنای آن نيروهای 
توليدی کم و بيش همين کار را به کمک جنبشی مقدر اما منعفل، خود 

ی اتحاد شوروی و به ویژه در دستان سپس در دوره. دادندانجام می
استالين، کل این ترکيب در هم شکست هيچ نيازی به فشار از پائين 

ی کمونيسم را به روسيه زیرا تکامل اقتصادی رفته رفته مرحله. نبود
 در 1936پذیر بود؛ در ُبرها امکانی انواع ميانآورد، در عين حال همهمی

  های خونين اعالم شد که اتحاد شوروی به مرحله ماقبل آخر اوج تصفيه
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یی سوسياليستی است و کمونيسم را هم اکنون جامعهرسيده است، 
بدین سان، برای رسيدن به قله از . در افق پيش روی خود دارد

شهروندان شوروی انضباط آهنين و از خارجيان مطيح وفاداری طلب 
شد به نحوی که اتحاد شوروی بتواند به سرنوشت تاریخی خود می

ی نامقدس باور مذهبی يزهدانيم که بر سر این آمهمه  می. دست یابد
، "واقعيت"او در ادامه این مقاله بين ". یی چه آمدو انظباط سرباز خانه

شود که برای این بحث ما تفکيک قایل می" ناپذیریاجتناب"، و "ضرورت"
کند که او تاکيد می) 26". (آیدهای مفيدی به شمار میبسيار مفهوم

ه در خدمت خواب کردن مردم باورانه است کتصادفًا این درک سرنوشت
خواهيم پيوند دیالکتيکی ميان اگر می:"گویددانيل سينگر می. قرار دارد

اش را بهبود بخشيم باید به تمایزهای تاریخی روشنی جنبش و هدف
سوسياليسم ممکن . ناپذیری قایل شویمميان واقعيت، ضرورت و اجتناب

- انهدام شرها و بدیاست امکانی تاریخی یا حتا ضرورتی برای امحا و
داری باشد اما این به آن معنا نيست که سوسياليسم به های سرمایه
گسست از این . داری را خواهد گرفتناپذیر جای سرمایهنحو اجتناب

یی برداشت فاتاليستی به یک اعتبار به معنای بازگشت به گذشته
دورتر است و آن هنگامی است که در سوسياليسم به چشم امری 

شد که ناگزیر اتفاق خواهد افتاد، زیرا هميشه این امکان یسته نمینگر
وجود خواهد داشت که، اگر بخواهيم اصطالح روزا لوکزامبورگ را نقل 
کنيم، توحش بازی را ببرد به ویژه آن که شک و عدم قطعيت در مورد 
نتيجه بر انفعال اطاعت یا تسليم و رضا داللت ندارد، بلکه بر عکس بر 

های زیرا در محدوده. کندتر و پيکارجوتر حکم میتر، فعالظيمشرکت ع
و این . سازیمشرایط عينی، آینده چيزی خواهد بود که ما آن را می

اعتقاد و فعاليت تازه و نو آمده به ویژه امروز مورد اقبال خواهد بود چرا 
های آن عمدتًا به دليل ی حاکم و نخوت و تکبر ایدئولوگکه قدرت طبقه

  ".عف، تسليم و پذیرش قواعد بازی نظم مستقر از  طرف ماست ض
از تحقق سوسياليسم " تکاملی"، "جبرگرایانه"بندی کنم درک جمع

درکی انحرافی است که باید با قاطعيت به دور ریخته شود، روایت روزا 
از سوسياليسم یا بربریت سالح کارآتری برای مبارزه در راه 

های بازنگری، بازسازی مقوله. شودسوسياليسم محسوب می
بخشد نيازی است که از مارکسيستی که به هویت چپ تعين می

تر است، کاری که متاسفانه اکسيژن هوا برای موجودیت آن ضروری
گمارند و نه ضرورت آن را در های ایران نه به آن همت میغالب چپ

 و تواند بی توجه به پيکارهای سياسیاین بازسازی نمی. یابندمی
طبقاتی صورت گيرد اما پيکار طبقاتی بودن بازسازی و تجدید آرایش 

برخورد . انجامدتواند به تکرار راه طی شده بیسياسی نظری تنها می
کند بلکه پراگماتيستی با این شعار نه تنها خدمتی به امر مبارزه نمی

تکوین یک چپ جدید، . سازدشفافيت، روشنایی و ًبرای آن را کند می
های های روشن در نسل جدید چپ ایران طليعهروز، با افقبه 

برافراشتن پرچم . دهدانداز نشان مینویدبخشی را در چشم
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کسيسم، روزا لوکزامبورگ، برگران رسول  ایستایی و پيشرفت مار-20

  .59 ص2نوری، دیدگاه سوسياليسم انقالبی، شماره 
 مارکس جلوتر از زمانه ما، اودو وینکل، برگردان حميد وارسته، نقد -21

  .54، ص22شماره 
های مارکسيستی، جلد دوم، برگردان  لشک کوالکفسکی، جریان-22

  .111عباس ميالنی ص
، از انتشارات 362،224،229خی، امير نيک آیين، ص ماتریاليسم تاری-23

  .حزب توده ایران
  .8ص) راه کارگر(  برنامه سازمان کارگران انقالبی ایران-24
  .77 ص 15 منبع شماره -25
 هزاره کدام کس؟ چپ یا راست، دانيل سينگر، برگردان ارژنگ آزاد، -26

  . 16، ص15نقد نو شماره 
- او می. کندتر مطرح میمندل این نکته را به طور مشخص

مارکسيسم درک درستی از دو وجهی بودن عمل و بی عملی "گوید
آمدهای اخالقی بی عملی نيز که همواره پی.  سياسی دارد- اجتماعی

" به معنای پذیرش سير جاری رویدادهای به ظاهر غيرقابل برگشت
مارکسيسم همه را به . است، از نگاه مارکسيسم دور نمانده است

 اجتماعی این مقاومت -خواند و با درک پارامترهای مادیت میمقاوم
نه هيتلر و نه . ناپذیر کندکوشد رویدادهای به ظاهر اجتنابمقدور، می

شان نيز محتوم پيروزی. استالين محصول ناگزیر توسعه تاریخی نبودند
ها بودند که ها و واکنشای از کنشها حلقه آخر زنجيرهاین پيروزی. نبود
  ". عملی نيروهای اجتماعی نقش مهمی در آن داشتندبی

ارنست مندل، برگردان شيرین " شودمارکس چگونه بی معنا می"مقاله 
  .122پارسایی، ص

  .  ویژه مارکسيسم تحليلی8در بيدار شماره 
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      ديدگاه   
     

  ؟ سوسياليسم چيست            
  

 در ابعاد فلسفی، جنبشی و سوسياليسم مقوله ای ذهنی است که
تاریخ مبارزات سوسياليستی . ساختاری مورد استفاده قرار می گيرد

شاهد کارُبرد صفات متنوع مانند نظرگاه سوسياليستی، جنبش 
دراینجا منظور از . سوسياليستی و جامعه ی سوسياليستی بوده است

سوسياليسم، ترکيبی از اعتقاد به مبارزه برای برچيدن مناسبات 
در ميان . سرمایه داری و برپایی نظام غيراستثماری و انسانی است

اندیشه های سوسياليستی، جانبداری از ارزش هایی مثل آزادی، 
استثمارزدایی، برابری، عدالت جویی و همبستگی شالوده های اصلی 

جنبش سوسياليستی آن بخش از فعالين . آن را تشکيل می دهد
ر راستای ایجاد جامعه ای که عمومًا اجتماعی را تشکيل می دهد که د

در برگيرنده ی خصلت های انسانی ذکر شده در باال باشد مبارزه می 
اما آنچه که بخش اعظم از توان های فکری و مادی جنبش را می . کنند

طلبد همانا تالش برای استقرار روابط اجتماعی سوسياليستی یعنی 
 و مالکيت بر ابزار نظامی است که بر پایه ی اجتماعی شدن کنترل

اصلی روابط اقتصادی و بر اساس مشارکت دمکراتيک و هدایت 
در اینجا اعتقاد بر این . مستقيم و آگاه از طرف پرولتاریا مستقر گردد

است که جامعه ی سوسياليستی عمومًا بر فراز دو محور اصلی یعنی 
  : حرکت در جهت

اختار استقرار دمکراسی واقعی به مفهوم برپایی یک س-1  
دمکراتيک که فعالين توده های مردم با استفاده از اشکال مستقيم و 
مکانيسم های انتخاباتی در هدایت و سازماندهی شالوده های 

  سوسياليستی جامعه مشارکت سرنوشت ساز داشته باشند و
 برقراری عدالت اقتصادی به مفهوم بنياد موازین اجتماعی برابرگونه - 2 

  . ار می گرددو غيراستثماری استقر
  

در خطوط زیر به این دو بخش جدا ناپذیر و ملزوم برای سوسياليسم 
  .پرداخته می شود

  
   رابطه ی سوسياليسم و دمکراسی-1
  

اگر هدف از سوسياليسم ایجاد جامعه ای است که انسان   
ها از قيد و بند موانع انسان ساخته اجتماعی رها شده و در چارچوب 

ستثمارگر زندگی بهتر و ُپرباری داشته باشند، موازین عادالنه و غيرا
ایجاد یک ساختار واقعا دمکراتيک برای ارتقای مشارکت خالق و 
داوطلبانه از طرف اکثریت توده های مردم جهت اداره ی جمعی جامعه و 

شکی . تعيين حق سرنوشت فردی و اجتماعِی خود ضروری می باشد
 طلب و عدالت جویانه نيست که ارزش های آزادی خواهانه، برابری

سوسياليستی تنها می توانند بر مبنای وجود موازین سياسی عميقا 
در اینجا با توجه . دمکراتيک و روابط اقتصادی غيراستثماری نهادینه گردند

به تداوم مناسبات ناعادالنه و نبود دمکراسی اقتصادی در جهان سرمایه 
امع داری و تجربه ی عدم وجود دمکراسی سياسی در جو

قبلی، به تشریح برخی از خطوط اساسی متناسب " سوسياليستی"
با ساختمان سياسی یک جامعه سوسياليستی دمکراتيک پرداخته می 

  .شود
یکی از شرایط اصلی برای ساختمان سوسياليسم این   

است که مدیریت حکومتی در دست فعالين و نمایندگان واقعی و 
 مردم و نه لزومًا احزاب و انتخاب شده ی جنبش کارگری و توده های

بر این اساس . سازمان های مدعی رهبری پرولتاریا قرار گيرد
انتظاراست که در ميان اولين اقدامات حکومت سوسياليست پرولتری 
این باشد که با نفی اشکال سياسی غيردمکراتيک متعلق به پيش از 

ه اند و در انقالب که عمومًا متناسب با نظام سرمایه داری نهادینه گردید
عين حال با حفظ موازین مثبت و مترقی تبلور یافته بشری در طول قرن 

م  .ب(ها تاریخ مبارزات از طرف جنبش های آزادیخواه و دمکراتيک 
به ایجاد ساختارها و ) حقوق مدنی، دمکراسی سياسی و انتخابات آزاد

 .ردازدظوابط رادیکال و بنيادی برای استقرار دمکراسی واقعی توده ای بپ
سوسياليست ها به پدیده ی دمکراسی، برخالف گذشته، نمی باید 

یعنی برقراری یک جامعه ی " اصلی" برای نيل به هدف ابزاریهمچون 
آزاد انسانی بر مبنای مناسبات اقتصادی متشکل از مالکيت جمعی و 

غيرکارمزدی، بنگرند بلکه می بایست استقرار / روابط غيرکاالیی
در اینجا نظر بر این . جداناپذیری از خود هدف بداننددمکراسی را بخش 

است که اگر در دوران بعد از پيروزی انقالب اجتماعی سوسياليستی، 
حقوق دمکراتيک مردم هرچه بيشتر، عميق تر و گسترده تر نهادینه 
گردند بدون شک در افزایش سطح مشارکت مستقيم و وسيع از طرف 

 و حفظ دستاوردهای انسانی آن نيز توده های مردم در اداره ی جامعه
  .تاثيرسرنوشت ساز گذاشته می شود

 گرچه از زمانی که مارکس در ارزیابی از تجربه ی انقالب   
 را در جنگ داخلی در فرانسه، مقاله 1870فرانسه و کمون پاریس در 

 سال پيش نوشته است، اما هنوز می توان دید که جهت 135بيش از 
ر آن برای سوسياليست های کنونی رهنودهای گيری غالب دمکراتيک د
جمهوری "به نظر مارکس برمبنای ایجاد یک . بسياری در بر دارد

، یعنی ساختاری متشکل از یک قانون اساسی )"واقعی(اجتماعی 
و مجامع ) پارلمان(سراسری و نهادهای انتخابی مانند مجمع عمومی 

تی پدیدار محلی است که دمکراسی واقعی در جامعه ی سوسياليس
این نهادهای مردمی به مثابه ی جایگاه هایی خواهند بود . می گردد

برای برنامه ریزی و تصميم گيری از طرف نمایندگان واقعی و در عين 
حال همواره قابل تعویض از جانب توده های مردم که بر مجموعه ای از 
فعاليت های قانون گزاری، اجرایی و قضایی که با نيازهای حياتی 

نسانی در کل جامعه و در سطوح محلی متناسب باشند، نظارت و ا
این نگرش به دمکراسی، اما، در بعد از . کنترل دمکراتيک داشته باشند

 روسيه مورد تجدید نظر جدی قرار گرفت و 1917پيروزی انقالب اکتبر 
ابتدا ُمدل شورایی به مثابه ی مجموعه نهادهای غيرمتمرکز برای 

ح گردید و سپس با دخالت سنگين سازمان های حکومت کارگری مطر
سياسی و نهایتًا بلشویک ها در مدیریت جامعه، بعد از مدت کوتاهی 

، شوراها به ابزاری بسيج کننده در خدمت سياست های )1917ژوئن (
 با تمرکز نهایی تمامی 1921حزبی تبدیل گشته و سرانجام در سال 

د شوراها نيز کامًال قدرت سياسی در دست حزب بلشویک، وجود خو
نکته ی بسيار با ).* 148- 147: بحث هایی/ تيم ولفورت(منتفی گردید 

اهميت در اینجا این است که حتی اگر شوراها که حول محور فعاليت 
های توليدی و عمومًا در شهرهای صنعتی تشکيل شده بودند به مثابه 

ادند، در ی اشکال مستقيم حکومت پرولتاریا به حيات خود ادامه می د
اجتماعی در سراسر جامعه / جایی که برنامه های استراتژیک اقتصادی

اضافه "با کل " تعيين تکليف" سياست ارنست مندلو به گفته ی 
برنامه "به انتخاب دمکراتيک توده های مردم از بين " محصول اجتماعی

آزادی سياسی کامل در چارچوب " و بر مبنای وجود " های آلترنانيو
، به )40-41: بحث هایی(نيازمند بود " ساسی سوسياليستیقانون ا

خاطر عدم اعتقاد در ميان رهبران بلشویک به آزادی های بی قيد و 
شرط سياسی و موازین انتخاباتی و در نتيجه عدم تالش جدی برای 
سازماندهی دمکراتيک ساختار سياسی در جامعه، حتی دمکراسی 

  .می گشتمحدود شورایی نيز با بن بست روبرو 
، در بخش هایی از "دولت و انقالب"لنين در نوشته ی خود   

گذار از سرمایه داری به کمونيسم، یقينًا "آن بدرستی می نویسد که 
اشکال فراوان و متنوع به خود می گيرد، اما جوهر آن یک چيز یعنی 

خواهد بود ) به مفهوم سلطه ی سياسی پرولتاریا(دیکتاتوری پرولتاریا 
جنگ داخلی در وی با استناد به نوشته ی مارکس در ). 288: آثار(

) بویژه کمون پاریس (1871- 1870، کمونهای انقالبی در سالهای فرانسه
را به مثابه ی مجموعه ارگانهای یک حکومت کارگری و متشکل از 
مجامع عمومی، سراسری و محلی، می داند که سازماندهی مجموعه 

در جامعه . و اجرایی را به عهده داشتندای از فعاليت های قانونگذاری 
" پارلمانتاریسم"باقی می مانند اما " نهادهای نمایندگی"ی انقالبی 

لنين، در رابطه با دمکراسی نمایندگی تا . محو می شود) بوروکراتيسم(
نمی توان تصور نمود که دمکراسی، "آن حد حتی اصرار می کند که 

مایندگی وجود داشته باشد، حتی دمکراسی پرولتری بدون نهادهای ن
اما می توان و باید معتقد بود که دمکراسی بدون پارلمانتاریسم برقرار 

 در توافق با نظرمارکس دولت و انقالبلنين در این سطور از ". می شود
راه برون رفت از پارلمانتاریسم، البته لغو "هنوز تاکيد می کند که 

که تبدیل این اتاق های نهادهای انتخابی و اصل انتخابات نيست بل
). 296- 297: آثار(صرفًا بحث و جدل به ارگان های اجرایی می باشد 

البته با توجه به روند تحوالت سياسی، بالفاصله بعد از پيروزی انقالب 
منشویک (اکتبر و این واقعيت که نمایندگان متعلق به جریانات مخالف 

یک ها ترجيح دادند که آرای بيشتری آوردند و بلشو) آرها، غيره.ها، اس
مجلس مؤسسان را منحل کنند، در این گيرودار، لنين به همان نوشته 

مطالبی اضافه می کند که می توان با کمی درنگ در ) دولت و انقالب(
مفهوم آنها  به جهت گيری متناقض سياسی در کليت کتاب ملتفت 

 در واقع، در مقطعی که لنين پدیده ی دمکراسی نمایندگی و. شد
پروسه ی انتخابات آزاد را به صرف بلشویک ها نمی بيند، در تایيد از 

آرها و منشویک .کارزار سرکوب سياسی از مخالفين خود و به ویژه اس
آنها هم خود خيال می کنند و هم در فکر مردم این "ها می نویسد که 

 در مکانيسم حق رأی عمومیتصور نادرست را القاء می کنند که 
قادر به بيان کردن و تحقق بخشيدن به خواسته های شرایط کنونی 

براساس این نگاه تام ). 273:همان" (اکثریت مردم زحمتکش می باشد
همه ی شهروندان به "گرا، لنين بحث می کند در جامعه ی نوین 
یک "و در کليت آنها " کارمندان استخدامی دولت تبدیل می گردند
و تنها بعد " کيل می دهندسندیکا در سراسر کشور یعنی دولت را تش

از اینکه بر روی اقليت سرمایه دار، اشراف و کارگرانی که از طرف 
سرمایه داری فاسد گردیده اند یک کنترل سازمان یافته ایجاد گردد، 

به تدریج محو ) و سياست سرکوب مخالفين(آنگاه ضرورت وجود دولت 
یر یوغ وگرنه، لنين می نویسد، در ز). 336- 337:همان(می گردد 

یکسری محدودیت ها بر آزادی "دیکتاتوری پرولتاریا می باید که 
). 327:همان(ستمگران، استثمارکنندگان و سرمایه داران تحميل شود 

 به ضرورت *دولت و انقالبدر واقع، با اینکه در بخش هایی از کتاب 
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وجود آزادی انتخابات و دمکراسی نمایندگی در جامعه نوین اشاره می 
اما در قسمت های دیگر تبعيت از نتایج مکانيسم حق رأی گردد، 

  " سوسياليسم"عمومی را جایز ندانسته به نفع پيروزی 
  .نمی داند

شکستن و خرد "لنين با استفاده از کلماتی مانند لزوم   
ماشين دولت که مارکس و انگلس، در ارتباط با تجربه کمون " کردن

و مقدمه های "  فرانسهجنگ داخلی در"در جزوه ی ) 1870(پاریس 
بعدی به آن استعمال نموده و عمدتًا این مسئله را بيان می کردند که 
طبقه کارگر نمی تواند صرفًا ماشين دست نخورده ی دولت ارتجاع را 
تصرف کرده برای مقاصد خود استفاده کند، بلکه باید مانند کمون با 

 پرولتری و ساختمان یک حکومت" کارکرد مشروع جمهوریت آن"پذیرش 
را بنا کند، در قسمت هایی از نوشته خود " نهادهای واقعی دمکراتيک"

 سياست برخورد به ساختار دولت غيرانقالبی را، کامًال دولت و انقالب
برای خيلی از . متفاوت از نگاه مارکس و انگلس مطرح می کند

 خوانندگان این کتاب می تواند این تصور بوجود آید که مارکس و انگلس
نيز خواهان انهدام کامل حکومت های غيرانقالبی و بنياد یک دولت 
پرولتری که اشکال آن با دستاوردهای تاریخی جنبش های دمکراتيک 

کارکرد "در حاليکه، اتفاقًا، آنها بر ضرورت پذیرش . بيگانه باشند، بوده اند
متعلق به دولت های بورژوایی و از " نهادهای دمکراتيک"و " مشروع
و ) 631- 634:مارکس" (مجلس نمایندگان"و " حق رأی عمومی "جمله

" انتخابی بودن مقامات اداری، قضایی و آموزشی"به خصوص 
که به آنها معادل حقوق متوسط کارگران پرداخت شده و ) 628:انگلس(

هر آن از طرف مردم قابل تعویض باشند، پافشاری می کردند و به گفته 
تر به روح کمون آن نيست مگر تغيير از هيچ چيز بيگانه "ی مارکس 

  ).633" (موازین حق رأی عمومی با سلسله مراتب قدرت نابرابر
در رابطه با این نگرش غيردمکراتيک از طرف رهبری بلشویک   

و به خصوص لنين و تروتسکی و به وضوح عدم اعتقاد به دمکراسی 
 سياسی و آزادی های بی قيد و شرط سياسی در ميان آنها است که

روزالوکزامبوگ، یکی از رهبران رادیکال و آزادیخواه جنبش چپ آلمان در 
لوکزامبورگ در یکی از . ، نقدهای شدیدی می کند1900سالهای 

بر این نظراست که لنين و "* انقالب روسيه"نوشته هایش تحت عنوان 
رفقایش تا قبل از وقوع انقالب اکتبر طالب تشکيل مجلس مؤسسان 

اولين قدم لنين لغو همان مجلس "ز پيروزی انقالب بودند اما بعد ا
لوکزامبورگ ادامه می دهد که از نظر تروتسکی نيز، در ". مؤسسان بود

چند هفته اول بعد از انقالب که انتخابات انجام می گرفت، شرایط طوری 
ترکيب انتخابی در مجلس مؤسسان از سمت و سوی مبارزات "بود که 

) معضل پذیرش رهبری بلشویک ها(ی سياسی و آهنگ تحوالت گروه
به . دیده می شد) به عقيده ترتسکی(و ضرورت انحالل آن " عقب افتاد

نظر لوکزامبورگ، تروتسکی به این جمع بندی می رسد که اصًال پایه 
قرار دادن انتخابات عمومی برای تشخيص و انتخاب نمایندگان توده ها 

  ).299-300:زا لوکزامبوگنوشته های رو/ انقالب روسيه(است " نارسا"
لوکزامبورگ با بررسی نوشته ها و موضع گيری ها از طرف   

به نظر " بلشویک ها در دوران پيروزی انقالب اکتبر تحليل می کند که 
می رسد برای لنين و تروتسکی سيستم نمایندگی براساس حق رأی 

 که... عمومی قابل قبول نيست و آنها شوراها را پایه قرار می دهند
طبق تفسير دیکتاتورمنشانه ی آنها حق رأی فقط به افرادی تعلق می 
گيرد که از طریق کارکردن گذران می کنند و دیگران این حقوق را ندارند 

لوکزامبورگ در انتقاد از این تفکر می نویسد، در ). 302-303:همان(
حاليکه شرایط بد اقتصادی بيداد می کند و کارگران توليد کننده در 

ری از بخش ها بيکار گشته اند، استقرار حقوق سياسی منحصرًا بسيا
به گفته ی . برای کسانی که اشتغال به کار دارند غيرقابل تفهيم است

وی با اینکه، در این دوران پرتالطم سياسی استقرار هر سطح از موازین 
راه حل هایی که از "دمکراتيک خالی از اشکال نيست، اما به هرحال 

 و لنين مطرح می گردیدند، یعنی حذف دمکراسی، بدتر طرف تروتسکی
لوکزامبورگ به درستی بحث می کند که متاسفانه ". از خود معضل بود

به جای ارگان های انتخابی که از طریق انتخابات عمومی و آزاد پدیدار " 
شده بودند، لنين و تروتسکی شوراها را به عنوان تنها نمایندگان 

اما به خاطر . ی کارگری معرفی می کنندحقيقی از طرف توده ها
سرکوب زندگی سياسی در کل جامعه، زندگی در شوراها نيز بيشتر و 

بدون انتخابات سراسری، بدون آزادی های بی . بيشتر فلج می گردد
قيد و شرط مطبوعات و اجتماعات و بدون مبارزات آزاد فکری زندگی نيز 

بوروکراسی به مثابه ی در همه ی نهادهای عمومی می ميرد و تنها 
لوکزامبورگ در رابطه با موضوع دمکراسی، ". عنصر فعال باقی می ماند
گرچه دمکراسی بورژوایی همچون پوسته ای "مشخصًا می نویسد که 

نابرابری های اجتماعی را می پوشاند، اما وظيفه سوسياليست ها 
 نفی دمکراسی بورژوایی نيست بلکه تشویق طبقه کارگری به قناعت

نکردن به آن و اقدام برای تسخير قدرت سياسی جهت ایجاد یک 
دمکراسی سوسياليستی به جای دمکراسی بورژوایی می باشد نه 

  ).307- 308:همان" (اینکه دمکراسی را در کليت آن حذف نماید
بدون شک، در هر جامعه ی انقالبی، تجمع های مردمی   

، نه )سياسی و غيرهاتحادیه ها، شوراها، انجمن ها، سازمان های (
اقتصادی، به / تنها در عرصه ی توليد بلکه در تمام حيط های اجتماعی 

مثابه ی ارگانهای بالواسطه و غيرمتمرکز، برای نظارت مستقيم بر روی، 
. حداقل بخشی از امورات عمومی جامعه نقش حياتی بازی می کنند

ازماندهی یک اما نهادینه کردن این مراکز دمکراتيک به تنهایی برای س

زندگی عادالنه ی مدرن و تکنولوژیک کافی نيست و استقرار حاکميت 
سراسری دمکراتيک،  حداقل در دوران گذار اوليه جهت برنامه ریزی دراز 

اما استقرار مدیریت واقعًا . اجتماعی ضروری می باشند/ مدت اقتصادی
زین سوسياليستی در کل جامعه، تنها بر پایه ی دمکراتيک ترین موا

سياسی ممکنه می تواند مفهوم پيدا نماید و این وجهه ضرور از ساختار 
حکومت پرولتری از بعد از پيروزی انقالب اکتبر در مد نظر تئوری پردازان 

در جایيکه در چارچوب ُفرم سياسی کمون پاریس . بلشویک قرار نگرفت
که مورد قبول مارکس بود، انتخابات آزاد به هيچگونه محدودیت 

تماعی مانند رده بندی شغلی و وابستگی طبقاتی مشروط نبود و به اج
انجام می گرفت، در روسيه " حق رأی عمومی و آرای مخفی"صورت 

بعد از انقالب اکتبر و به رهبری بلشویک ها قانون اساسی تصویب شده 
 بدون ایجاد یک نظام انتخاباتی سراسری و تنها برمبنای 1918در ژویيه 

 که بر اساس آن واحدهای پراکنده توليدی تحت ساختار شورایی
نمایندگانی به مراکز باالتر فرستاده و در فواصل " رهنمودهای حزبی"

جلسات عمدتًا ) مثًال در وتسيک، سالی سه بار(زمانی طوالنی مدت 
صنفی منطقه ای و سراسری شورا تشکيل می شد سنگ بنای یک 

). 143-148:بحث هایی/رتتيم ولفو(پی ریزی شد " غيردمکراتيک"نظام 
همانطور که در خطوط پيشين اشاره گردید حتی تداوم دمکراسی 
. شورایی بخودی خود، برای مدیریت دمکراتيک در کل جامعه ناکافی بود

 بروز بوروکراتيسم و استبداد تک حزبی و نه 1920در واقع در سال های 
کراتيک در سوسياليسم دمکراتيک در روسيه تنها به خاطر خصایل غيردم
 بلکه نطفه شخص استالين و برخی از دیگر سياستمدارن بلشویک نبود

های آن از همان اوایل انقالب و برفراز نگرش های پاالیش گرانه حزبی 
  . و همفکران وی بسته شدلنين

به گفته ی نيکوس پوالنزاس، لنين برخالف مارکس، پدیده ی   
 دیکتاتوری بورژوایی دمکراسی نمایندگی را با دمکراسی بورژوایی و

مترادف مفهوم می کرد و نقد روزا لوکزامبورگ از لنين و تروتسکی 
به " اتکای ِصرف بر دمکراسی شورایی"درست بود که آنها در ابتدا با 

حذف کامل دمکراسی نمایندگی و مجمع مؤسسان دست زده و 
تشکيالت نمایندگی که در انتخابات عمومی "شوراها را جایگزین 

در حاليکه، پوالنزاس ادامه می . ایجاد شده بودند، نمودند" سراسری
بدون انتخابات آزاد، بدون آزادی بی قيد و "دهد، به گفته ی لوکزامبورگ 

شرط مطبوعات و اجتماعات، بدون مبارزه آزاد افکار زندگی در هر نهاد 
بحث (و تنها بوروکراسی برجای می ماند " توده ای می ميرد

  ).160:هایی
ه اصلی در اینجا این است که موضوع چگونگی مسئل  

ساختار دمکراتيک حکومتی می بایست از همان اوایل حيات جنبش، 
بدون شک امروزه نيز نگرش . سوسياليستی در الویت قرار می گرفت

اگر دولت . جدیدتر و متکامل تر به خصلت دمکراتيک دولت ضروری است
 شکل گرفته و مادیت یافته که را دیگر، صرفًا، به مثابه ی ابزاری از پيش

می ) بورژوازی و یا پرولتاریا(کارکرد نهایی آن در خدمت به طبقه حاکم 
باشد ارزیابی نکنيم و بلکه آن را پدیده ای از جنس روابط اجتماعی و 
دارای خاصيت سيال سياسی با ظرفيتی ناتمام و در نتيجه عرصه ای 

تی بدانيم در آن صورت برای پيشبرد مبارزات دمکراتيک و سوسياليس
می توان انتظار داشت که جنبه هایی از اشکال ساختاری و حقوقی 
تجربه شده در سرمایه داری قابليت تغيير و تحول الزمه برای 

بنابراین، نمی . سازماندهی دمکراتيک حکومت انقالبی را داشته باشند
 از بایست که موازین و اشکال دمکراتيک نهادینه گشته در دوران قبل

انقالب که محصول مبارزات جنبش های مردمی و کارگری بوده اند را، به 
یکباره، به عنوان پدیده های اجتماعی متعلق به دوران بورژوایی 

در این نوشته اعتقاد بر این است که هدف . ارتجاعی و منسوخ دانست
انقالبيون می باید همواره تالش برای تعميق دمکراسی بر اساس 

در واقع استقرار حقوق نسبی . نوین در جوامع باشدواقعيت های 
دمکراتيک مانند حق رأی عمومی، آزادی های سياسی، حقوق بشر و 
حضور ارگان های انتخابی قانون گذار، اجرایی و قضایی بخشی از 
دست آوردهای تاریخ بشری است که سوسياليست ها می باید با 

ی تشکيل جامعه پذیرش مشروط در جهت گسترش و تعميق آنها برا
. عدالت و خود حکومتی واقعی تالش کنند/انسانی تر مبتنی بر آزادی

در واقع برای جنبش سوسياليستی ضروری است که از قبل از وقوع 
انقالب اجتماعی و مسلمًا در دوران بعد از پيروزی انقالب می باید 
همواره، با توجه به شرایط واقعی اجتماعی از تحوالت مترقی در 

انقالبی / رفرميستی و همچنين رادیکال/ عه اشکال آنها، تدریجیمجمو
در عرصه ی ساختار سياسی و به ویژه در بهبوحه ی . پشتيبانی کند

تحوالت انقالبی طرح تشکيل مجلس مؤسسان که ساختمان دمکراتيک 
سياسی و متناسب با و یا در جهت مناسبات غيراستثماری اقتصادی را 

در صورت اینکه . عظيمی برخوردار استپی ریزی کند از الویت 
نمایندگان واقعی اکثریت توده های مردم یعنی پرولتاریای نوین در 
مجلس مؤسسان شرکت داشته باشند که به احتمال زیاد از ميان 
صفوف فعالين در جنبش های اجتماعی و به خصوص در حين انقالب 

مکراتيک انتخاب می شوند، در آن صورت امکان طراحی یک ساختار د
سياسی که شامل ترکيبی از مجموعه نهادها و  موازین انتخاباتی و 

بدیهی است که در قانون . مشارکت مستقيم باشد افزایش می یابد
اساسی برآمده از انقالب دمکراتيک سوسياليستی به ترسيم خط 
مشی استراتژیک برای پی ریزی بنيادهای اوليه یک نظام اقتصادِی 
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است که این مبحث در بخش بعدی این نوشته ادامه غيراستثماری نياز 
  .می یابد

بنابراین، اگر نيل به دمکراسی واقعی یعنی برقراری وسيعترین حقوق 
یکی از اهداف ) آزادی های سياسی، حقوقی و اجتماعی(دمکراتيک 

اصلی جنبش سوسياليسم باشد پس تالش برای تصویب قوانين 
دینه شده ی آزاد و سالم برای تداوم بنيادین دمکراتيک و ایجاد فضای نها

مشارکت آگاه و خالق پرولتاریا در ساختن شالوده های عادالنه و 
یکی از شيوه ها برای . غيراستثماری اجتماعی بسيار حياتی است

یافتن موازین و نهادهای متناسب با ارزش های سوسياليستی، 
در . عه استاستفاده از تجربيات جهانی و در عين حال بومی در هر جام

ایران با توجه به نقش مترقی شوراها و انجمن های ملی در شهرها و 
سال های (شهرستان ها از دوران تدارک انقالب مشروطيت 

به این طرف، می توان اشکال جدیدتری از آنها را که به ) 1270/1890
مثابه ی ارگان های بسيج گر انقالبی و در عين حال نهادهای انتخابی 

ه موازات پارلمان های ایالتی و سراسری عمل کنند را در حکومتی، ب
اتفاقًا در قانون اساسی برآمده از . قانون اساسی نوین ترسيم نمود

به تشکيل انجمن های ) 1906- 1911(انقالب مشروطيت ایران 
ایالتی و والیتی در سراسر ایران اشاره شده بود و درميان ) شوراهای(

 انجمن های حامی انقالب در آن زمان خواسته های دمکراتيک از طرف
مثل انجمن تبریز، طلب اینکه شوراها و انجمن ها به مثابه ی نهادهای 
خودحکومتی محلی، به رسميت شناخته شوند، حاکی از وجود درجه 
ی باالیی از ذهنيت رادیکال در ميان فعالين سياسی و مردم برای نيل 

سياسی، / تماعیبه حق تعيين سرنوشت و استقرار دمکراسی اج
- 1324/1947-1325چند دهه بعد، طی سالهای . حتی در آن دوران بود

 مردم آذربایجان، به کوشش آزادی خواهانی مانند سيد جعفر 1946
پيشه وری، صدر فرقه ی دمکرات آذربایجان، توانست که با تشکيل 

 ميليون از مردم آن 5/2کنگره ی ملی آذربایحان که با رای بيش از 
انتخاب شده بود شالوده ی یک حکومت دمکراتيک و مردمی را منطقه 

این حکومت مشروع . تحت عنوان جمهوری خود مختار آذربایجان برپا کند
اجتماعی وسيعی دامن زد و در /و مترقی محلی به اصالحات سياسی

بسياری از برنامه های مترقی آن می توان به ایجاد اولين نهاد 
لس محلی و استقرار یک دولت خودحکومتی، یعنی انتخاب مج

خودمختار در یکی از ایالت های ایران، اصالحات رادیکال ارضی که یک 
ميليون خانوار از روستایيان آذربایجان را صاحب زمين نمود و تامين حق 
برابر برای شرکت زنان در انتخابات و فعاليت های عمومی سياسی 

جان و نوع دیگر آن در متاسفانه جمهوری خودمختار آذربای. اشاره نمود
از طرف )  سال2کمتر از (منطقه کردستان، در فاصله بسيار کوتاهی 

رژیم ارتجاعی محمدرضا پهلوی و حاميان امپریاليست 
. انگليسی آن مورد یورش نظامی قرار گرفته و سرنگون شدند/آمریکایی

این جمهوری های مردمی درصورت ادامه به زندگی سياسی خود می 
ه مثابه ی بخش الینفکی از ساختار سياسی دمکراتيک در توانستند ب

با توجه به وجود . ایجاد یک جمهوری فدرال در سراسر ایران مؤثر بشوند
پشتوانه ی ایده های برابری طلب و رهایی بخش در سراسر جهان و 
ایران، در سال های بعد از پایان جنگ دوم جهانی، احتمال زیاد وجود 

دمی در مناطق محلی و حتی در سطح داشت که حکومت های مر
اجتماعی با سمت گيری سوسياليستی / مرکز به برنامه های اقتصادی

از ميان تجربيات مربوطه به ساختمان سياسی در جوامع . متمایل شوند
در آمریکا، . دیگر می توان به نمونه ی آن در آمریکا نيز اشاره نمود

ی باال و برخی از ُپست استاندار، شهردار، قضات رده (مقامات محلی 
به مثابه ی مجامع (های دیگر اجرایی و به ویژه شوراهای شهر و روستا 

شکی نيست که در زیر لوای مناسبات . انتخابی هستند) محلی
ناعادالنه سرمایه داری مجموعه ی این نهادهای سياسی و اکثر 

 نظام در آنها به طيف برگزیدگان وفادار به حفظ" نمایندگان انتخاب شده"
اما در صورت استقرار . طبقاتی و نابرابر کنونی تعلق دارند

سوسياليسم، یقينًا، جنبه هایی از این نوع اشکال دمکراتيک سياسی، 
به نفع مشارکت سرنوشت ساز از طرف اکثریت توده های مردم کار کرد 

  .خواهند داشت
در واقع برای ایجاد یک جامعه ی دمکراتيِک سوسياليست   
يه در این است که امروزه، با توجه به وجود تنوع وسيع در اهميت قض

اجتماعی و طبيعتًا وجود اندیشه ها، نظرگاه ها، / فعاليت های اقتصادی
سليقه ها و مطالبات متفاوت که بخش عظيمی از آنها در قالب موازین و 
برنامه های سازمانی و حزبی جای نمی گيرند، بدیهی است که 

يسم ها و نهادهای گوناگون سازمان یافته نيازمند پيشبرد آنها به مکان
اما این بدان معنی نيست که ساختار سياسی جامعه ی . است

سوسياليستی، از موازین و نهادهای تجربه شده ی مردمی در دوران 
ماقبل انقالب کامًال مبرا خواهد بود بلکه بسياری از بافت های ارزشمند 

به . ومی کارکرد مفيد خواهد داشتتاریخ بشری هنوز برای آینده نامعل
برای نيل به یک جامعه ی آزاد، برابر و انسانی * گفته ی نوام چامسکی

نيازی به این نيست که ارکان اصلی آن بطور دقيق مشخص شده 
آنچه که مهم است مبارزه برای اهداف اصولی می باشد که . باشد

طریق مبارزات بخشی از آنها را می توان در چارچوب سرمایه داری، از 
مختلف رفرميستی و یا انقالبی و حتی با توسل به پروسه ی انتخاباتی 

به هرحال اگر امکان ترسيم یک ). 201 و 333:فهم قدرت(بدست آورد 
تصویر کلی از سوسياليسم باشد، در اینجا اعتقاد بر این است که در 

تمرکز یک جامعه ی انقالبی و دمکراتيک برمبنای ایجاد یک ساختار غيرم

و فدرال که ایاالت پارلمان های محلی خود را داشته و در شهرها نيز 
شوراها و یا انجمن های انتخاب شده به مثابه ی مجامعی بر بسياری 

اجتماعی محلی اتوریته داشته باشند است که تک / از امورات اقتصادی
تک شهروندان فرصت نه فقط حق اظهار نظر و ارزیابی انتقادی بلکه 

 سياسی برای مشارکت آگاه و خالق را در بنياد ساختمان جامعه قدرت
در صورت وجود یک حکومت پرولتری و . سوساليستی خواهند داشت

برفراز سياست هدفمند جنبش سوسياليستی در جهت انحالل 
تدریجی نهادهای اعمال کننده حکومت مرکزی، یکی از ارکان برنامه 

شروع و قانونی برای هزاران ارگان ریزی می باید این باشد که اتوریته م
محلی توده های مردم افزایش یابد و به وزنه ی دمکراسی مستقيم در 

  . مقابل دمکراسی نمایندگی اضافه گردد
در انتهای این بخش از بحث مهم است اشاره گردد که برای   

جنبش، عالوه بر ترسيم خطوط اصلی ساختمان سوسياليسم و تثبيت 
آن در قانون اساسی بعد از انقالب، حفظ روابط مشروعيت دمکراتيک 

زنده و مداوم با توده های مردم و مطالبات آنها از طریق مکانيسم های 
دمکراتيک سياسی و از جمله تصویب قوانين متوالی مترقی، ضروری 
می باشد که به نوبه ی خود، همواره، به افزایش هرچه بيشتر حقوق 

 زندگی برای شهروندان جامعه نوین دمکراتيک انسانی و ارتقای کيفيت
اگر هدف اصلی برای جنبش سوسياليستی این است . منجر می شود

که اکثریت شهروندان جامعه و در صورت امکان تقریبًا تمامی آنها، 
آگاهانه، مستقيم و خالق و بر پایه ی اشکالی که دائمًا در معرض تغيير 

امعه مشارکت داشته عميق دمکراتيک قرار می گيرند در سازماندهی ج
باشند، در آن صورت یک استراتژی صحيح نمی تواند چيزی به غير از 

  .تالش برای ذوب شدن خود جنبش در صفوف توده های مردم باشد
  .در خطوط پایانی بخش دوم این بحث ادامه می یابد  

  
  
  
   سوسياليسم و عدالت اقتصادی-2
  

اليستی در یک جامعه ی مابعد از انقالب که جنبش سوسي  
پرولتاریا ارکان قدرت را در دست گرفته باشد، چگونگی سازماندهی یک 

  اقتصاد غيرسرمایه داری و متناسب با اهداف عدالت
یکی از موضوعات . جویانه و برابری طلب بسيار اهميت می یابد

اساسی برای اقتصاد سوسياليستی توجه جدی به پدیده ی قانون 
درست و عقالنی از نيروی کار الزم ارزش و در این رابطه محاسبه ی 

اجتماعی است که در سرمایه داری به مثابه ی یک معيار مؤثر درتعيين 
سودآوری و گردش سرمایه نقش کنترل کننده ای را بازی می کند و اما 
در سوسياليزم برمبنای سلطه ی اقتصاد برنامه ریزی شده ی 

و هدایت سراسری می تواند همچون یک عامل ثانوی جهت تنظيم 
. بخش های رشد نيافته و حاشيه ای اقتصاد به کار گرفته شود

همانگونه که جنبه هایی از اشکال مثبت و قابل کارآمد از ساختار و 
موازین دمکراتيک سياسی از دوران قبل از انقالب حفظ می شود، در 
حيطه ی اقتصاد نيز در مرحله ی سوسياليستی انتقال به فاز باالتر 

سم، با توجه به ویژگی های هر جامعه، برخی از مکانيسم یعنی کموني
های متعلق به دوران سرمایه داری،درصورت استقرار کنترل سازمان 

البته شرط . یافته سوسياليستی هنوز مورد استفاده قرار خواهند گرفت
اساسی برای ایجاد یک اقتصاد عادالنه و نهایتًا غيراستثماری وجود 

و برنامه ریزی آگاهانه ی سوسياليستی در مدیریت واقعی پرولتری 
سطوح مختلف سراسری و محلی جامعه است و بر این اساس 
مناسبترین خط مشی سياسی در مقابل مسؤلين انتخاب شده در 

شوراهای محلِی ناظر بر اوضاع / کابينه و مجامع/ سطوح پارلمان
که اجتماعی این است که مقدمتًا برای سازماندهی یک اقتصاد مردمی 

در وحله ی اول هدف آن حذف ناهنجارترین محروميت ها و به ویژه در 
عرصه های تغذیه، مسکن، درمان، آموزش و اشتغال باشد، تدارک 

با اینکه ایجاد یک زندگی انسانی و عاری از استثمار، نهایتًا، به . ببينند
این بستگی دارد که روابط مبتنی بر فروش نيروی کار در ازای دریافت 

مزد و مناسبات پولی کاالیی در کليت آن محو شده باشد، اما با دست
توجه به واقعيات بسيار پيچيده در زندگی امروزین و امکان بروز تحوالت و 
انقالبات نابهنگام در برخی از مناطق جهان، حداقل ميانگين سياست 
های یک حکومت پرولتری سوسياليست می تواند این باشد که بر 

دریغ از دمکراسی سياسی و جلب پشتيبانی توده اساس حمایت بی 
های آگاه مردم، به تدوین آن نوع از برنامه های اقتصادی بپردازد که 
محور اصلی حرکت آن ها در جهت تقویت مالکيت و کنترل دمکراتيک و 
اجتماعی و همزمان تقليل در سرمایه گذاری خصوصی باشد، که 

 حرکت به سوی فاز باالتر مسلمًا تأثير تعيين کننده ای در تداوم
  .سوسياليسم خواهد داشت

اما، به هر حال درصورت پيروزی انقالب اجتماعی و تسلط   
جنبش پرولتری بر ارکان حکومت، ضروری است که سازماندهی اقتصاد 

در . جامعه عمدتًا برمبنای سياست های غير سرمایه دارانه به پبش رود
از سرمایه داری به دورانی که جامعه در حال گذار سياسی 

به این . سوسياليسم است روابط اقتصادی ویژه ای حکمفرما می شود
معنی که در کنار ایجاد موازین سوسياليستی، همچون مسئوليت و 

برای تضمين ) مدیریت انتخابی سراسری و محلی(نظارت عمومی 
آموزش، درمان، حقوق (اشتغال و فراهم آوری رایگان رفاه اجتماعی 
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و سازماندهی کنترل و مالکيت اجتماعی بر بخش ) ی، غيرهبازنشستگ
به خصوص در صنایع (اقتصادی / تعيين کننده ای از ثروت و ابزار توليدی

بزرگ و کليدی مانند بانکی، نفت، گاز، برق، ذوب آهن، ماشين سازی و 
که بر پایه ی پرداخت عادالنه و متناسب با تخمين ) پتروشيمی

يم توليد شده از طرف انسان های فعال مسئوالنه از ارزش مستق
استوار باشد، ضرورت استقرار ضوابطی واقع بينانه در رابطه با عرصه 

امروزه، روند روز افزون تکنولوژیک و .های دیگر اقتصادی نيز وجود دارد
اتوماسيزاسيون که موجب تمرکززدایی و پراکندگی اشتغال در گستره 

 های صنایع کارخانه ای، ای از فعاليت های اقتصادی در عرصه
کارگاهی، کشاورزی، خدمات، غيره، گشته از امکان سازماندهی سریع 

مالکيت و کنترل عمومی بر ثروت و فعاليت های (سوسياليستی 
درواقع در . در کل جامعه، نيز، جلوگيری می کند) اجتماعی/ اقتصادی

ه ای سال های اول بعد از انقالب انتطار می رود که بخش قابل مالحظ
از جمعيت با حفظ مالکيت و کنترل بر محدوده ای از ثروت شخصی و 
فعالليت های تخصصی فردی، هنوز بر مبنای تداوم سطحی از روابط 

تنظيم ارزش مبادله و نهایتًا قيمت کاال (پولی و قانون ارزش /کاالیی
برمبنای متوسط استعمال مقدار نيروی کار ضرور اجتماعی برای توليد 

البته برای ادامه ی تحليل از اینکه آیا رئوس کلی . ت کنندمعيش) آن
سياست های اقتصادی چه باشد در اینجا فرض می گردد که 
سوسياليسم برنامه ی اعالم شده ی حکومت انقالبی است و 
حاکميت دمکراتيک پرولتاریا حتی در فاز اول آن تحقق پيدا نموده و 

اشاره شد بر پایه ی دمکراسی واقعی، همانطور که  در بخش اول 
ترکيبی از دمکراسی انتخابی نمایندگی و دمکراسی مستقيم شورایی 

با توجه به این پيش فرض برای جنبش . استقرار یافته است
سوسياليستی ارایه یک تصویر کلی از سازماندهی کل اقتصاد در 
جامعه ی انقالبی برمبنای نهادینه گشتن دمکراسی اهميت بسياری 

  .دارد
ن نوشته برخالف دیدگاه هایی که تحليل در مورد در ای  

چگونگی برچيدن سرمایه داری و نفی مناسبات متکی برقانون ارزش و 
روابط کارمزدی را به وظایف جنبش در آینده محول می کنند و یا آنهایی 
که از حاال تعهد به انحالل تمامی روابط پولی و کاالیی در فردای بعد از 

هنين و غيرقابل تغيير برای سوسياليست ها می انقالب را از اصول آ
/  ویژگی های اقتصادی-1دانند، نظر بر این است که ارزیابی از  

 درجه ی پيروزی انقالبات در سطح جهان - 2اجتماعی در هر جامعه و  
می بایست به مثابه ی موثرترین عوامل عينی  در چگونگی طرح خطوط 

. ستی مورد نظر قرار بگيرنداساسی برنامه های یک اقتصاد سوسيالي
همانطور که در خطوط پيشين اشاره شد، بدون شک برای جنبش 
سوسياليستی محو پدیده های منفی اجتماعی مانند فروش بيگانه آور 
/ نيروی کار، انباشت منفعت جویانه سرمایه و روابط رقابت گرای کاالیی

فروش پولی هدف نهایی است، بدین مفهوم که انسان ها مجبور به 
نيروی کار خود و به همراه آن استعدادهای خالق و سازنده ی خود در 
مقابل اخذ ُاجرتی ذلت آور به صاحبان سرمایه نباشند، بلکه فعاليت 

آنها، داوطلبانه و ) توليد ارزش مصرف(فيزیکی / های ارزش آفرین فکری
 در. از روی اشتياق در خدمت به جامعه و نتيجتًا خود آنها قرار گيرد

جامعه ی سوسياليستی، انسان ها در چارچوب ضوابط تضمين شده ی 
عادالنه و برمبنای وجود فرهنگ اعتمادگرا و همبستگی آور /برابرگونه

قادر خواهند بود که انرژی های مفيد و خالق خود را برای ایجاد شالوده 
اما . های یک جامعه آزاد و عاری از ستم های اجتماعی مصرف کنند

ی این است که آیا برای رسيدن به این سطح از مرحله سئوال اساس
ی عاليتر سوسياليستی چگونه اشکال مبارزاتی و چه نوع تالشهای 

مگر نه این است که برای ایجاد . اجتماعی را باید به پيش برد/ سياسی
تحوالت اجتماعی در آن جهت به وجود نه فقط انسان های آگاه، 

لتاریا که در سطوح مختلف مدیریت در عالقمند و فعال از ميان خود پرو
جامعه قرار گرفته باشند بلکه به ایجاد شناخت، اعتماد و پذیرش 

آیا مگر در . عمومی از آلترناتيو انسانی تر سوسياليستی نيز، نيازاست
همان عدم " سوسياليسم قبًال موجود"ميان عوامل دخيل در شکست 

 عموم پرولتاریا و وجود کنترل سياسی و مدیریت دمکراتيک از طرف
و نه بوروکراسی حکومتی از طرف احزاب (نمایندگان مورد اعتماد آنها 
اجتماعی جوامع، / بر ساماندهی اقتصادی) مدعی رهبر طبقه کارگر

  .مؤثر نبود
یکی از مشغله های مهم ذهنی در مقابل جنبش   

سوسياليستی در دوران قبل و بعد از انقالب؛ مطالعه، بررسی و ارتقای 
 مانند برای گذار، نه فقط از فاز -ناخت از موازین معتبر و قانونمندش

مقدماتی سوسياليستی بلکه حتی در صورت عدم پيروزی کامل انقالب 
اجتماعی پرولتری، از مرحله ی دمکراتيک، به مراحل باالتر 

در اینجا برای تمرکز دادن به بحث، فرض بر این . سوسياليستی است
ومت پرولتری برقرار می گردد در آنصورت بالفاصله باشد که در ایران حک

سئوال حياتی این است که آیا اقتصاد در عرصه های عمده مثل توليد، 
توزیع، مبادله و مصرف رشد الزم تکنيکی و اداری را برای عبور به 
سوسياليسم دارد؟ قبلی از اینکه برای پاسخ به این سئوال تالش 

گزاران سوسياليست مسئله را شود، نگاهی به نوشته های بنيان
  .روشن تر می کند

بر ) 1871" (نقدی بر برنامه گوتا"مارکس در نوشته ی خود   
این نظر بود که بعد از پيروزی انقالب سوسياليستی و تحت هدایت 
حکومت پرولتری، در مرحله ی گذار سياسی از فاز اول یعنی دوره ی 

بر ابزار توليد، به فاز ) عمومی/دولتی(تحکيم استقرار مالکيت اجتماعی 
از هر کس به اندازه ی توانایی "نهایی یعنی تحقق مناسبات انسانی 
، با اینکه محدودیت های رشد "هایش، به هر کس بر طبق نيازش

اجتماعی مربوط به دوران قبل از انقالب و ضرورت جيره بندی / اقتصادی
 همراه بر مبنای طول زمان و شدت کار) به طور کوپنی(و پرداخت 

/ خواهد بود، ولی با این همه، می بایست جامعه  بدون روابط پولی
مسأله "انگلس نيز در مقاله ی . کاالیی و مناسبات بازار عمل کند

 نوشت انقالب صنعتی با ارتقای قدرت توليد کار 1872در سال " مسکن
درصورت تقسيم منطقی "در انسان ها شرایطی فراهم آورده است که 

ماحصل فعاليت های اقتصادی، یقينًا، جوابگوی "  همه ی افرادکار در بين
وی در نوشته ی . هرچه بيشتر ضروریات مصرفی و فراغتی خواهد بود

، نيز تاکيد می 1878در سال " سوسياليسم، تخيلی و علمی"دیگرش 
با ابزار توليد اجتماعی شده، نه تنها امکان تامين مادی برای "کند که 

بلکه تحت شرایط جدید "  فراهم شده استهمه ی اعضای جامعه
یعنی پيشرفت علم و ثروت در صورت وجود رهبری استراتژیک دولت 
پرولتری، رشد آزاد استعدادهای مادی و معنوی قابل تضمين خواهد بود 

از آن زمان بيش از یک قرن سپری شده و )* 54-55:بيوک. ای/بحثهایی(
ای ایجاد رفاه و سعادت برای مسلمًا قدرت توليد و ظرفيت تکنولوژیک بر

در واقع در عصر حاضر . تمامی انسان ها به مراتب بيشتر گردیده است
، بحث دیگر این نيست که آیا شرایط عينی و وضعيت )21اوایل قرن (

از سطح رشد الزم ) تخصص، تکنولوژی، فرهنگ، غيره(نيروهای مولده 
و کنترل اجتماعی مالکيت   (برای استقرار ارکان بنيادین سوسياليسم 

بلکه چالش اصلی این است که با . برخوردار است) بر صنایع کليدی
توجه به رشد بی سابقه پلوراليسم در تمامی عرصه ها و نه فقط در 

محو تدریجی صنایع کارخانه ای به قيمت تمرکز (حوزه مادی جامعه 
بلکه همچنين در ) زدایی در فعاليت های اقتصادی تکنولوژیک و تخصصی

افزایش شدید در سطح تنوع سليقه ها، اعتقادات و (حيطه ذهنيات 
ایدئولوژیک در ميان / و یقينًا نبود یکپارچگی فکری) عادات فرهنگی

پرولتاریا، آیا جنبش از آمادگی سياسی و پختگی تئوریک برای 
سازماندهی منسجم سوسياليسم در تمامی عرصه های جامعه 

  .برخوردار است
 چگونگی -1   توان، حداقل در دو حيطه این موضوع را می  

 چگونگی -2  استراتژی درست مبارزاتی در قبل از انقالب و 
پيشبرد برنامه های سوسياليستی در دوران بعد از انقالب بررسی 

در خطوط زیر، با فرض اینکه انقالب اجتماعی سوسياليستی . نمود
اندهی پيروز گشته، عمدتًا در ارتباط با حوزه ی دوم یعنی سازم

سوسياليستی در بخش های عمده ی اقتصادی جامعه، به مطلب 
ادامه داده می شود و سئوال مربوط به استراتژی مبارزات در نوشته ای 

با توجه به تجربه سوسياليسم در این قرن، در . دیگر ارایه می گردد
فردای ایران انقالبی، در صورت استقرار حکومت سوسياليستی 

یک پرسش . ل عمده در مقابل جنبش قرار می گيردپرولتاریا چند ُمعض
بسيار مهم این خواهد بود که آیا در آن مقطع در بيرون از مرزهای کشور 
. چه سطحی از تحوالت انقالبی و چگونه روابط اقتصادی شکل گرفته اند

آیا رابطه با دنيای خارج عمدتًا برمبنای روابط بازار، یعنی معاوضه کاال و 
 اساس مکانيسم قانون ارزش، یعنی در ازای متوسط انتقال پول بر

هزینه ی استعمال شده برای نيروی کار و یا بر پایه ی یک نرخ واحد بين 
المللی سوسياليستی متاثر از تعيين نرخ برای ارزش مصرف کاال 

به این مبحث . خواهد بود) ارزیابی برمبنای طول زمان و شدت کار(
و اما در ارتباط با چالش . ه می شودبسيار مهم در جای دیگر پرداخت

در این رابطه اشارات . های اقتصادی در داخل کشور چه باید کرد
  .محدودی عنوان می شوند

در واقع اگر در آینده نه چندان دور در ایران انقالب اجتماعی   
سوسياليستی اتفاق بيافتد، حتی اگر در بسياری از کشورهای دیگر 

ان انجام بگيرد، چگونگی سازماندهی اقتصاد نيز تحوالت انقالبی همزم
با توجه به ویژگی های جامعه چالش بسيار عظيمی در مقابل جنبش 
می گذارد و از نمایندگان انتخاب شده ی مسئول در سطوح مختلف 
. سراسری و محلی مدیریت، تخصص و تعهد بسيارعميقی می طلبد

نفت خيز از نوع امروزه اقتصاد ایران مثل بسياری از کشورهای دیگر 
 ارزیابی می شود، به این مفهموم که منبع اصلی (Rentier)" رانتير"

درآمد رژیم از محل فروش ثروت طبيعی جامعه یعنی نفت است که در 
 درصد از مخارج 70با توجه به تامين حدود . زیر کنترل حکومت قرار دارد

ی مردم دولت از محل فروش نفت و عدم وجود کنترل دمکراتيک توده ها
بر این صنعت، تداوم موجودیت غيرمردمی و کاراکتر خودکامه ی رژیم 
جمهوری اسالمی مانند بسياری از رژیم های رانتير دیگر نيز تعجب انگيز 

 بيليون 560 توليد ناخالص ملی نزدیک به 2005در سال . نيست
ی و کل درآمد ایران از فروش منابع نفت ) 2007نيویورک تایمز آلمانک (دالر

 ميليون دالر و صادرات 40 ميليارد دالر، واردات آن نزدیک به 5/63
 ميليون نفری سطح 70در این کشور .  بيليون دالر بود7غيرنفتی حدود 
 10 درصد است و بنا به گزارش سازمان ملل حدود 30بيکاری باالی 

 3ایران تایمز، ( دالر در روز زندگی می کنند 2درصد از مردم با کمتر از 
 درصد در 25 ميليون نيروی کار، کمتر از 24از ). 2006 نوامبر 1385/24ر آذ

 درصد از آن در مراکز صنعتی متوسط و بزرگ 5صنایع و تنها حدود 
اشتغال دارند و به غير از تعدادی از )  نفر کارگر10مشمول بيش از (

صنایع سنگين مانند نفت، ذوب آهن، ماشين سازی در بيشتر بخش 
ارگران صنتعتی بطور غيرمتمرکز و پراکنده مشمول هستند های دیگر، ک
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تراکم )  درصد33(و کشاورزی)  در صد45(البته در قسمت های خدمات
با توجه به این آرایش در نيروی کار جامعه، . اشتغال بسيار کمتر است

در صورت وقوع یک تحول انقالبی امکان اینکه بدون وجود یک حکومت 
بش پرولتری ایران قادر باشد که تنها از ،جن) سوسياليستی(مرکزی 

توليدی که در / طریق مدیریت افقی شوراها و انجمن های صنفی
سطح کشور کامًال پراکنده هستند نقش تعيين کننده ای در برنامه 
ریزی استراتژیک اقتصادی و اجتماعی نه فقط در سراسر بلکه حتی در 

سایل بسيار م. سطوح محلی جامعه داشته باشند بسيار کم است
حياتی مثل ایجاد رابطه ی متعادل و هرچه انسانی تر بين بخش های 

و استفاده ی عادالنه از ) توليد،توزیع، مبادله و مصرف(مختلف اقتصاد 
ثروت ایجاد شده و چگونگی سياست گزاری درقبال مکانيسم قانون 
ارزش که ميراث سرمایه داری است و امکانًا هنوز، درسطحی محدودتر 

در حيطه های کوچکتر و (ای گردش سرمایه در عرصه ی توليد و توزیع بر
نقش بازی می کند، چالش های ) کامًال تحت کنترل حکومت پرولتری

  .عظيمی را در مقابل جنبش سوسياليستی قرار می دهد
هم اکنون در ایران بخش عظيمی از مردم درگير فعاليت های   

اسطه گری، داللی و دادستد اقتصادی غيرمولد و حاشيه ای از قماش و
 نفر 10به ازای هر " بنا بر گزارش در روزنامه ی کارگزاران . هستند

 30/ 1385 آذر 9اطالعات بين الملل، " (ایرانی یک مغازه وجود دارد
با توجه به این رقم و سایر شواهد می توان تخمين زد که ). 2006نوامبر 

ندان شهر و روستا، خرده اکثریت قاطع مردم ایران را کارگران و کارم
صاحبکاران خرده پا و کشاورزان کوچک که اغلب ... فروشان، متخصصان

در واقع مرزهای سطح . بيکار و یا کم کار هستند تشکيل می دهند
زندگی بين اقشار متوسط و طبقات زحمتکش و محروم که عمدتًا به کار 

قشاری که حتی در ميان ا. یدی اشتغال دارند بسيار کم رنگ شده اند
حرفه ی تخصصی دارند نيز زندگی برای اکثریت آنها از متوسط شرایط 

برای مثال، به گفته ی وزیر . زندگی کارگری چندان به دور نيست
 هزار پزشک در ایران فقط 130بهداشت کامران باقری لنکرانی، از ميان 

ا درآمد  درصد از آنها از رفاه باال برخوردارند، در حاليکه اغلب آنه5حداکثر
 هزار پزشک حقوق ماهانه کمتر از 40حتی بيش از "متوسط دارند و 

 نوامبر 1385/24 آذر 3ایران تایمز، " (دارند)  دالر550( هزارتومان 500
در مقابل، یک اقليت بسيار کوچک که عمدتًا در عرصه تجارت ). 2006

فعال ) ثروت(و نه در حيطه های توليد کننده ارزش ) خرید و فروش(
سياسی به رژیم و تغذیه از / ستند و از طریق وابستگی اقتصادیه

ثروت های هنگفت ناشی از فروش نفت، طفيل وار جامعه را چپاول می 
  .کنند

درصورت استقرا یک حکومت سوسياليست پرولتری و یا با   
درجاتی متفاوت تر، وجود حکومتی دمکراتيک با سمت گيری 

 صفحات قبل اشاره شد به سوسياليستی، نه فقط همانطور که در
ضرورت وجود ساختارها، نهادها و موازین سياسی دمکراتيک برای 
مشارکت اکثریت قاطع، اگر نه عموم مردم، در مدیریت جامعه دیده می 
شود بلکه، با توجه به وجود تنوع و تمرکز زدایی هر چه بيشتر در 

نت فعاليت های اقتصادی، صحبت کردن از حکومت شوراها، که در س
جنبش سوسياليستی منظور از آن شوراهای توليدی است که قرار 
بوده اعضای آن منحصرًا از طرف کارکنان هر موسسه انتخاب شوند، 
دیگر نمی تواند بخودی خود به مفهوم حکومت اکثریت تلقی شود و با 
واقعيت های امروزین درعرصه های آرایش طبقاتی و فعاليت های 

درواقع جامعه انقالبی به حکومت . باشداقتصادی خوانایی داشته 
مرکزی و به موازات آن مجامع تصميم گيری محلی جهت برنامه ریزی 

اجتماعی در سطح جامعه و در رابطه / استراتژیک و کوتاه مدت اقتصادی
در ميان . ی تنگاتنگ با ضرورت های زندگی توده های مردم احتياج دارد

لی سوسياليست ایجاد ترکيبی وظایف اوليه برای مدیران مرکزی و مح
از مکانيسم ها و سيستم های هماهنگ کننده در بين بخش های 
مختلف اقتصادی و از جمله در حيطه های توليد، توزیع، مبادله و مصرف 

مشکل بتوان در کوتاه مدت برنامه های اقتصادی را . حياتی می باشد
رای همه ی بدون توجه به ضرورت تداوم قانونی ارزش به پيش برد و ب

. مردم درآمدی پایدار برای امرار معاش و زندگی انسانی تضمين نمود
 هزارنفر 400که نزدیک به (شاید در بخش های صنعتی بزرگ مثل نفت 

 هزار نفر را در 150و اتومبيل سازی که حدود ) در آن اشتغال دارند
استخدام خود دارد و متاسفانه حکومتگران جمهوری اسالمی برای آنها 
خواب و خيال خصوصی سازی دارند که یقينًا به بيکاری بيشتری منجر 
می شود، بتوان به نوعی برنامه ریزی کرد که در ازای ارزش مصرف 

به کارگران، پس از به کنار ) مواد نفتی، ماشين آالت. م.ب(توليد شده 
) آموزش، درمان، بازنشستگی. م.ب(گذاشتن هزینه های رفاهی 

ولی . پرداخته شود) نه معادل کارمزد در اشکال پولو (معادل ارزش آن 
آیا یک چنين سيستم عادالنه و غيراستثماری که مستقيمًا با ارزش 
آفریده شده به وسيله کار انسان ها متناسب باشد و در عين حال تحت 
تاثير متوسط هزینه معيشت برای هر فرد و خانواده و مخارج ضروری 

 مدرن در کل جامعه ارزیابی شود را می برای ایجاد زندگی سعادتمند و
توان در بعد از پيروزی انقالب اجتماعی و در فاصله زمانی کوتاهی 
مستقر نمود آیا چه ترکيبی از مجموعه ی سياست های استراتژیک 
مبتنی بر موازین برنامه ریزی شده و در عين حال استفاده ی تاکتيکی و 

/ م قانون ارزش، مناسبات کاالییتداو. م.ب(محدود از مکانيزم های بازار 
با توجه به شرایط ویژه ایران می تواند کاربرد سازنده ی اقتصادی ) مزدی

بدون اینکه ارزش های عادالنه نقض شوند و موانع جدی در مقابل 
  .پيشرفت به سوی فاز باالتر سوسياليسم ایجاد گردند، داشته باشد

ه برخی از رئوس درجواب به سئوال باال، در این نوشته تنها ب
کندوکاو تخصصی . اجتماعی اشاره شده است/ سازماندهی اقتصادی

در انواع حوزه های متنوع اقتصادی مطالعات بيشتری می طلبد که 
مسلمًا جنبش سوسياليستی ایران در پروسه ی فعاليت های تئوریک و 

اما در این قسمت . سياسی خود به راه کارهای مناسب خواهد رسيد
  .یک مرور خالصه، این مقاله را پایان می دهداکتفا به 

همانطور که در صفحات قبلی اشاره شد در فاز اول یک   
جامعه سوسياليستی تقسيم متناسب کار اجتماعی و توزیع عادالنه 

ساده ترین ترسيم از . محصوالت و ثروت جامعه امر بسيار اصولی است
ست مندل محصول این نوع روابط اجتماعی این است که به گفته ی ارن

در جامعه مشخص " اضافی"و " ضرور" اجتماعی عمدتًا در دو قسمت
از کل ثروت توليد گشته در واقع هزینه ی ضرور بخش ). 548(گردد 

مصرف برای پرداخت به فعاليت اقتصادی و فراهم آوردن مزایای حداقل 
اجتماعی برای معيشت تمامی انسان های جامعه را در بر می گيرد واز 

 نيز دوباره بخشی برای بازتوليد و حفظ ابزار اضافیوت ایجاد شده ثر
آنچه که بسيار اهميت پيدا می کند استفاده ی . کارمصرف می گردد

درست و عادالنه از محصول اجتماعی اضافی می باشد که می تواند 
نقش محرک و تعيين کننده در سازماندهی سوسياليستی و پيشرفت 

تقریبا می توان مطمئن بود که بعد از . اشدعادالنه اقتصاد داشته ب
پيروزی انقالب سوسياليستی به رهبری جنبش پرولتری، از همان ابتدا 

اگر منظور از اقتصاد . اقتصاد بطور کامل سوسياليستی نخواهد بود
سوسياليستی مناسباتی است که محصوالت و فراورده های جامعه 

کاال نبوده بلکه تنها خصلت مستقيم اجتماعی بخود داشته یعنی که 
برای رفع نيازهای انسانی ) و نه ارزش مبادله(حامل ارزش مصرف 

و ) پرداخت در ازای فروش نيروی کار(باشند و پدیده های دستمزد 
محو گردیده و فعالين اقتصادی ) معادل متوسط ارزش مبادله(قيمت 

وليد بطور مستقيم در ازای معادل برابر با ارزش واقعی ت) پرولتاریا(
گشته منهای مبلغی برای سهم ضروری جهت مخارج اجتماعی 

پرداخت شوند، امکان استقرار ...) آموزش، درمان، بازنشستگی(
بالفاصله آن حتی در کشورهای پيشرفته که همزمان نيز تحت تحوالت 

چونکه . رادیکال سوسياليستی قرار گرفته باشند، وجود نخواهد داشت
ر مایحتاج مردم بلکه افزایش در پيچيدگی نه فقط معضل کمبود نسبی د

ها و سليقه های اجتماعی نيز برای مدت نامعلومی جامعه را، حداقل 
مناسبات . در سطح معينی به موازین قانونمند بازار نيازمند نگه می دارد

پولی را نمی توان بطور مصنوعی حذف نمود بلکه می بایست / کاالیی
همانطور که . امه ریزی شده انجام دادبرای محو تدریجی آن اقدامات برن

ارنست مندل می نویسد در دوران انتقال از سرمایه داری به 
سوسياليسم خصلت مبادله ی بين نيروی کار انسان و کاالهای توليد 
گشته ی مصرفی در عرصه ی توزیع تاثير تعيين کننده ی در چگونگی 

 نوع مبادله بدون شک حضور هر) . 567(سازماندهی اقتصاد می گذارد
اما در چارچوب وجود یک . ی کاال حاکی از وجود توليد کاالیی است

حکومت سوسياليستی و برنامه ریزی استراتژیک اقتصادی مانند ایجاد 
بانک ها، سيستم (مالکيت و کنترل اجتماعی بر صنایع بزرگ و کليدی 

ميتوان بخش بزرگی از مناسبات ) حمل و نقل و مراکز مهم  اقتصادی
تصادی به ویژه در بخش توليدات را از سيستم روابط کاالیی بيرون اق

آورده و در نتيجه به سير حرکت اقتصادی در جهت مناسبات غير 
البته همانطور که در بخش اول این نوشته . استثماری شدت بخشيد

تاکيد گردید تامين دمکراسی سوسياليستی یعنی استقرار دمکراسی 
ی در مشارکت آگاهانه و داوطلبانه ی واقعی سياسی و ارتقای کيف

توده های مردم در امور حياتی جامعه شرط الزم برای حفظ خصلت 
دمکراتيک اجتماعی و نه بوروکراتيک دولتی و تداوم ارزش های 

توده های مردم . برابرطلبانه و غيراستثماری سوسياليستی می باشد
بر می باید در حين فعاليت های مستقيم اجتماعی و نظارت 

سازماندهی، مسایل عمده ی جامعه را دیده و در زندگی خود لمس 
کنند، چونکه درصورت وجود مدیریت سالم انسانی در جامعه ی 
سوسياليستی و برمبنای استفاده ی خردمندانه و کامال دمکراتيک از 
ثروت و تخصص توليد گشته در جامعه است که می توان گام های 

به آرمان های آزادی خواهانه و عظيمی در جهت مادیت بخشيدن 
برخالف سرمایه داری که اکثریت مطلق . یانه برداشتجوت عدال

مایحتاج های زندگی برپایه سيطره انگيزه های منفعت جویانه و روابط  
پولی تهيه می شوند در یک جامعه / بيگانه گرای کاالیی

به سوسياليستی که حداقل در آن بنيان های تعيين کننده برای گذار 
سوی تکامل اقتصاد سوسياليستی استقرار یافته باشند، یقينًا، 
ذهنيتهای خردمندانه، بشردوستانه و همبستگی گرای انسان ها 

  .همچون موتوری پویا به جامعه تحرک هدفمند می دهند
  

     :پانوشت ها
                        

  
ن برای  رویت  زیر نویسهای این مقاله ، لطفا به سایت سازما
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