
  
  

 نگاهی به مبارزات کارگران مصر
  محمد رضا شالگونی

 سه سال -پر تحرک ترين جنبش کارگری خاورميانه و شمال افريقا در دو
به همين دليل و نيز به خاطر مشابهت . اخير در مصر جريان داشته است

های قابل توجه در مسائل و شرايط جنبش کارگری مصر و ايران ، نگاهی 
اخير کارگران مصر می تواند برای فعاالن کارگری به تجارب مبارزات 
 ..…ايران آموزنده باشد

 اکنون با روحيه جديدی که در ميان کارگران به وجود آمده ، آنها ..
را به رژيم " غير قانونی"عمًال توانسته اند اعتصابات به اصطالح 

ی تحميل کنند و حتی فراتر از آن ، مذاکره با نمايندگان منتخب کميته ها
به مقامات دولتی ) به جای نمايندگان اتحاديه های دولتی ( اعتصاب را 
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 عليرضا ثقفیبا  برابری تلويزيون - راديومصاحبه
 سالگرد درگذشت کارل مارکس امين ١٢٥در بزرگداشت 

داری توسط مارکس کشف شد که اين قوانين اصلی نظام سرمايه
بر پايه نيروی کار و استثمار نيروی کار و مبنايش سود و نظام 

داری همچنين بحرانهای ادواری سرمايه ......افزايش سرمايه است
 مساله ....همواره گريبان اين نظام را گرفته، همچنان پابرجاست

داری است، که شعار امروز سرمايه" گلوباليزيشن"جهانی سازی يا 
داری بطوريکه بخواهد رمايهچيزی نيست بجز افزايش سود س

 پس در نتيجه ما .....همچنان از نيروی کار بيشترين سود را ببرد
داری همچنان شاهد هستيم که اين قوانين کلی حاکم بر نظام سرمايه
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............................................. 

  در تعقيب قاتالن حسن حسنی
  ..کارگر کنف سازی رشت

  و آن جای خالی در اعالميه جهانی حقوق بشر
 سوسن آرام

  
گردن   قرار دهيد، به آفتابه بههمين را در چارچوب استبداد خالفتی ايران

  تبديل خواهد شد, اراذل و اوباش,به اصطالح , اعدام فله ای ,کردن و 
 ندارد، نياز ندارد بنشيند و ببيند چه "دلسوزی" و "دلسوز"کارگر نياز به 

ارد کسی به او دموکراسی و آزادی کسی بيشتر به او نان ميدهد، نياز ند
ن استبداد فراگير و اين چپاول بيکران همه اين مصيب ها و اي. "بدهد"

ناشی از آن است که او را به متغير وابسته به خود تبديل کرده وبه وعده 
کارگری که هويت مستقل خود را . های خود آويزان و سرگردان کردند

بدست بياورد و ظرفيت های خود را به کار بگيرد، به حکم شرايط زندگی 
 خطيب و چپاولگر را در همان منبر و اش بالفاصله نايب خدا و قيصر و

تخت و ميزرياست اش به بازجويی کشيده و قاعده آزادی و دمکراسی و 
برابری را وسيع ميکند، به همين جهت استبداد و سرمايه هريک به 

  .خريب اين هويت هم آواز ميشوندطريق خود در ت
  امروز محک دموکراسی خواهی اين است که نشان دهيد در جريان....

مبارزه با اين رژيم، آيا از قاعده دمکراسی دفاع ميکنيد، آيا با انهدام پايه 
های دموکراسی و آزادی زير ضربات بی رحمانه سرمايه به مخالفت 
برميخيزيد، و آيا در اعالميه حقوق بشرتان جايی برای محاکمه حاکمان و 
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 گاهی به مبارزات کارگران مصرن
  محمد رضا شالگونی

 سه -پر تحرک ترين جنبش کارگری خاورميانه و شمال افريقا در دو
به همين دليل و نيز به خاطر . سال اخير در مصر جريان داشته است

مشابهت های قابل توجه در مسائل و شرايط جنبش کارگری مصر و 
کارگران مصر می تواند برای ايران ، نگاهی به تجارب مبارزات اخير 

  .فعاالن کارگری ايران آموزنده باشد
 به دنبال فراخوان اعتصاب عمومی ٢٠٠٨روز يکشنبه ، ششم آوريل 

. کارگری ، بسياری از شهرهای مصر عمًال به حالت تعطيل در آمدند
پيش از ظهر در شهرهای بزرگ و مخصوصًا در قاهره ، اکثر مردم ، از 

 دانش آموزان مدارس و حتی بخش بزرگی از کارکنان کارگران گرفته تا
دولتی ، در خانه های شان ماندند ؛ تا حدی که خيابان های شهر قاهره 
که معموًال ترافيک کالفه کننده و عبورناپذيری دارد ، به نحو چشم گيری 

هر چند هيچ يک از راه پيمايی های مسالمت آميزی که در . خلوت شد
ه بود ، صورت نگرفت ، ولی در خانه ماندن روزهای پيش اعالم شد

گسترده مردم ، اختالل در سيستم حمل و نقل عمومی و بسته شدن غالب 
در مناطق . فروشگاه ها ، زندگی عادی تقريبًا تمام کشور را فلج کرد

مصر سفلی که آمد و شد کمتر ، تظاهرات و تجمعات مردم بزرگتر و 
 تر بود ، فضای اعتصاب چشم اقدامات پليس و نيروهای امنيتی خشن

بنا به گزارشات متعدد ، فراخوان اعتصاب عمومی به ابتکار . گيرتر بود
صورت گرفت که از ژانويه " شرکت ريسندگی و بافندگی مصر"کارگران 

اعالم کرده بودند که اگر خواست های شان برآورده نشود، در ششم 
قامات رژيم که از اما م. آوريل دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد

اعتبار مبارزاتی کارگران اين شرکت در ميان مردم وحشت داشتند ، 
کارگران "سعی کردند همه اين خبرها را تکذيب کنند و اعالم کردند که 

". هرگز در اين نوع اخالل گری ها و اقدامات مخرب شرکت نمی کنند
يشين فراخوان اعتصاب عمومی ششم آوريل با اعتصابات و اعتراضات پ

کارگری آشکارا فرق داشت و خواست های آن از مسائل صرفًا اقتصادی 
کارگران فراتر بود و ائتالفی از احزاب و جريان های سياسی از آن 

ما خواهان "فراخوان اعتصاب اعالم می کرد که . حمايت کردند
دستمزدهای مناسب هستيم ، و آموزش شايسته فرزندان مان ، سيستم 

انسانی ، نظام بهداشتی پاسخ گو ، دارو و درمان حمل ونقل درخور 
ما . برای کودکان مان ، نظام قضايی قابل اتکا و مستقل و ايمنی و امنيت
ما . آزادی و سربلندی می خواهيم و مسکن برای زوج های جوان

ما شکنجه شدن در مراکز پليس نمی . افزايش هزينه زندگی نمی خواهيم
ی ، بازداشت های دل بخواهی و اعمال ما فساد و رشوه خوار. خواهيم

  ". نفوذ در سيستم قضايی نمی خواهيم
رژيم برای جلوگيری از شکل گيری اعتصاب در چند سطح دست به کار 

وزارت کشور اعالم کرد که با هر نوع تجمع و راه پيمايی غير . شد
قانونی با شدت تمام برخورد خواهد شد و از اولين ساعات روز يکشنبه 

ن های پليس ، انبوه نيروهای امنيتی با يونيفورم يا لباس ، ماشي
شخصی ، و زره پوش های کوماندوهای ضدشورش در تمام خيابان 
های اصلی شهرهای بزرگ و مخصوصًا در مناطقی که احتمال 

و به اين ترتيب سازماندهی راه . رويارويی می رفت،  متمرکز شدند
در سطح ديگر با . کن کردندپيمايی ها و گردهمايی ها را عمًال نامم

تهديد و تطميع سعی کردند کارگران شرکت مصر را از اعتصاب باز 
 آوريل شرکت اعالم کرد که تمام تعهدات انجام نشده اش ٥روز . دارند

بنابراين کارگران . را در مورد افزايش دستمزد کارگران انجام خواهد داد
 هم برای بهانه مجبور شدند هم برای متحد نگهداشتن صفوف شان و

که سازمان دهندگان اعتصاب را به توطئه عليه ( ندادن به دست رژيم 
اعالم کنند که به دليل برآورده شدن ) امنيت کشور متهم می کرد 

و به اين ترتيب . خواست های شان ، دست به اعتصاب نخواهند زد
هسته مرکزی ائتالف برای اعتصاب عمومی ناگزير شد از حرکت بيرون 

دو روز بعد ، احمد نظيف ، نخست وزير ، شخصًا برای خواباندن . يدبيا
نارضايی کارگران ، همراه وزيران کار ومهاجرت و بهداشت و حسين 

که مانند " ( فدراسيون اتحاديه های کارگری مصر"مجاور ، رئيس 
و نهاد های دور و بر آن در ايران ، يک دستگاه دولتی " خانه کارگر"

جات مختلِف شرکت مصر در شهر صنعتی محله از کارخان) است 
الکبری بازديد کرد وقول داد برای بهبود شرايط زندگی کارگران اقدام 
کند ، بيمارستان عمومی شهر محله الکبری با امکانات درمانی مدرن و 
متخصصان کارآمد تجهيز شود ، خطوط حمل ونقل عمومی منطقه بهبود 

 شود ، نانوايی های ويژه ای برای يابد و خطوط راه آهن بيشتری احداث
کارگران شرکت ايجاد گردد ، سيستم فروشگاه های تعاونی کارگری 

برای تأمين مواد غذايی ارزان يارانه ای مانند برنج و روغن وشکر و 
آرد ، احيا شود و در ماه ژوئيه پاداشی ويژه معادل يک ماه حقوق به 

 کل کارگران نساجی  روز به١٥کارگران شرکت مصر و معادل حقوق  
در کنار اين تهديد و تطميع ها ، مقامات و دستگاه . کشور پرداخت شود

اخوان "های تبليغاتی رژيم ، کوشيدند تمام حرکت را محصول تحريکات 
قلمداد کنند تا از اين طريق اوًال بتوانند با خطر تهاجم بنياد " المسلمين

خل و خارج بترسانند ، گرايی اسالمی منتقدان ومخالفان خود را در دا
ثانيًا با وادار کردن احزاب و جريان های سياسی مختلف به موضع 
گيری عليه حرکت ، آن را منزوی کنند ، ثالثًا بهانه مناسبی برای 

  . سرکوب بعدی سازمان دهندگان حرکت داشته باشند
همه جريان های سياسی . اين تبليغاِت بی پايه البته کامًال بی ثمر نبود

دوار به لطف و بردباری رژيم ، شروع کردند به فاصله گرفتن و امي
" اخوان المسلمين"مثًال خوِد . اعالم برائت از سازمان دهندگان اعتصاب

از آن فاصله گرفت و محمد حبيب ، معاون قائد اعظم آن ، اعالم کرد که 
سازمان دهندگان آن " حزب او در اين حرکت شرکت نکرده ، زيرا 

دند و به نظر می رسيد هدف شان ايجاد هرج و مرج است ناشناخته بو
و منير فخری عبدالنور ، دبير ". که ما حاضر نيستيم به آن کشيده شويم

ما حزب مسؤولی "اعالم کرد که " وفد"کل حزب ملی گرای ليبرال 
اين . ما خواهان تغيير هستيم ولی نه از طريق هرج و مرج. هستيم 

راسری و نافرمانی مدنی فوق العاده فراخوان های به اعتصابات س
 ٢٤اگر دستجات اراذل و اوباش راه بيفتند قاهره در عرض . خطرناکند

ما نمی توانيم اين نوع عوام فريبی ها را . ساعت به آتش کشيده ميشود
اکثر احزاب اپوزيسيون نيز از فراخوان اعتصاب عمومی  و". تحمل کنيم

کرامه ، جبهه دموکراتيک ، فقط حزب ناصری ، حزب . حمايت نکردند
  . جنبش کفايه و البته بعضی جريان های چپ از آن پشتيبانی کردند

اما علی رغم تمام تالش ها و تدبيرهای رژيم ، همان انتشار فراخوان 
حتی برخالف تصور . اعتصاب عمومی حرکت را برگشت ناپذير کرده بود

ر اين که تمام مقامات رژيم ، خوِد تهديدات وزارت کشور با تأکيد ب
همه "ادارات و موسسات دولتی به روال معمول باز خواهند بود و 

آشوب گران و حرکات غير قانونی وشايعه پراکنی های دروغ برای 
به شدت " برپايی اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب در روز يک شنبه 

مجازات خواهند شد ، باعث شد که بخش بزرگی از مردم از ترس 
احتمالی نيروهای سرکوب در خانه بمانند و خانواده وحشی گری های 

درگيری مردم با . ها حاضر نشوند بچه های شان را به مدرسه بفرستند
مخصوصًا در . نيروهای پليس در بعضی جاها به خشونت کشيده شد

شهر محله الکبری ، يعنی کانون مرکزی حرکت ، درگيری های خونينی 
اد و مردم خشمگين از تيراندازی ميان تظاهر کنندگان و پليس روی د

پليس چندين ساختمان دولتی را آتش زدند و نيروهای پليس به چندين 
مدرسه تيراندازی کردند ، و در جريان درگيری ها صدها نفر زخمی 

و نوجوانی .  نفر از آنها بسيار وخيم گزارش شده است٩شدند که حال 
فائزه رضی . شد ساله در جلو خانه خودش با گلوله پليس کشته ١٥

از قول سيدحبيب ، يکی از نمايندگان اصلی " االهرام"خبرنگار روزنامه 
نقل کرده است که اطالع از  " شرکت ريسندگی و بافندگی مصر"کارگران 

شمار دقيق زخمی ها ممکن نيست ، زيرا بسياری از آنها را از 
اده بيمارستان محله الکبری به بيمارستان عمومی شهر طنطا انتقال د

  . اند
در روزهای بعد ، دستگاه های تبليغاتی رژيم تالش کردند وانمود کنند 
که در نتيجه بی اعتنايی مردم اعتصاب کامًال شکست خورد ، ولی 
نتوانستند خالی شدن خيابان ها و فلج شدن عملی زندگی عمومی را 

با توجه به اين حقيقت بود که سالمه احمد سالمه ، . الپوشانی کنند
گرچه روز يکشنبه يک : نوشت" االهرام" هيأت سردبيری عضو

اعتصاب عمومی صورت نگرفت ، ولی خوِد فراخوان به اعتصاب 
و يک تاريخ نويس مصری ، طارق . عمومی حادثه بسيار مهمی بود

 را ٢٠٠٨ آوريل ٦البشری ، حتی از اين فراتر رفت و وقايع يکشنبه 
ا مهم ترين جنبه حرکت بزرگ ام. آغاز يک نافرمانی مدنی حقيقی ناميد

ششم آوريل اين بود که ظرفيت های هم بستگی و بسيج کارگران مصر 
برای فهميدن اين . به نمايش گذاشت) مخصوصًا برای خود آنها ( را 

جنبه حرکت بايد آن را در بستر تحوالت سال های گذشته قرار بدهيم و 
  .ير نگاه کنيمبه ويژه در ارتباط با حرکت های کارگری چند سال اخ

  جنبش کارگری مصر در سال های اخير  
اعتصاب عمومی ششم آوريل نه يک حرکت تصادفی و بی مقدمه ، بلکه 
آخرين حلقه در زنجيره طوالنی حرکت های چند سال اخير کارگران 

 ٢٧کافی است بدانيم که فقط در هفته اول ژانويه سال جاری . مصر بود
 فوريه گذشته در همين ١٧ و در اعتصاب مهم کارگری صورت گرفته
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شرکت ريسندگی " هزار نفر از کارگران ١٠شهر محله الکبری بيش از 
به همراه خانواده های شان و اهالی محل ، با تکان " و بافندگی مصر

دادن قرص های نانی که در دست داشتند ، در اعتراض به باال رفتن 
جه تيراندازی پليس به قيمت ها و کمبود نان راه پيمايی کردند و در نتي

مصر "به گزارش روزنامه ليبرال .  نفر کشته شدند٧تظاهرات آنها 
 اعتصاب و راه پيمايی و اعتراض ٢٢٠ بيش از ٢٠٠٦در سال " اليوم

 شمار اين نوع حرکت ها ٢٠٠٧مهم کارگری صورت گرفته و در سال 
شمار کارگرانی که در اين حرکت ها .  مورد بوده است٥٨٠بيش از 

.  هزار نفر تخمين زده می شود٥٠٠ هزار تا ٣٠٠کت داشته اند بين شر
 اعتصابات از کانون اوليه خود در ميان کارگران صنايع ٢٠٠٧در سال 

نساجی و پوشاک فراتر رفته و کارگران مصالح ساختمانی ، کارگران 
حمل ونقل ، کارگران مترو قاهره ، کارگران توليد فرآورده های غذايی ، 

، کارگران بهداشتی ، کارگران نفت منطقه سوئز و بسياری نانوايی 
 اعتصابات به ميان کارگران ٢٠٠٧در تابستان . ديگر را فرا گرفته است

بزرگ ترين اعتصاب به . يقه سفيد و کارمندان دولتی نيز گسترش يافت
مأموران جمع آوری ماليات مستغالت  که توسط شهرداری ها استخدام 

 ٥٥ با شرکت بيش از ٢٠٠٧ت که در دسامبر می شوند ، تعلق داش
هزار نفر دست به اعتصاب زدند و بعد از ماهها اعتراض و تظاهرات 
علنی به خواست شان که حقوق برابر با هم رديفان استخدام شده شان 
از طرف وزارت دارايی بود ، دست يافتند و مهم تر از همه ، توانستند 

. تحاديه مستقل تبديل کنندکميته اعتصاب منتخب خودشان را به ا
در شهر محله الکبری نيز به " ريسندگی و بافندگی مصر"کارگران 

کارگران صنايع نساجی محله که جزو . همين پيروزی دست يافتند
سازمان يافته ترين و به لحاظ سياسی آگاه ترين بخش طبقه کارگر 

  نشست های منظمی را با نمايندگان٢٠٠٧کشور هستند ، در نوامبر 
کارگران شرکت های ديگر از بخش عمومی وخصوصی سازمان دادند 
که هدف آن باال بردن آگاهی کارگری و تدارک پايه های سازمانی 

" فدراسيون اتحاديه های کارگری مصر"اتحاديه سراسری مستقل از 
  .است که يک سازمان دولتی است

ان ، در ميان کارگر" ريسندگی و بافندگی مصر" نفوذ کالم کارگران 
بيش از هر چيز محصول چند اعتصاب بزرگ و پيروز آنها از دسامبر 

اين شرکت که يکی از قديمی ترين کارخانه های .  به بعد است٢٠٠٦
 تأسيس شده و سنت ١٩٢٧صنعتی مصر محسوب می شود ، در سال 

کارگران اين شرکت .  آغاز می شود١٩٣٠مبارزات کارگری آن از دهه 
 اکتبر –اعتصاب پر شور در ماههای سپتامبر بودند که از طريق يک 

 برای نخستين بار خواست اتحاديه کارگری مستقل را مطرح ١٩٤٧
 کارگران اين شرکت بود که ٢٠٠٦و پيروزی اعتصاب دسامبر . کردند

و تکرار . فضای جديدی در جنبش کارگری سراسر مصر به وجود آورد
 کشور نشان داد که  به تمام کارگران٢٠٠٧پيروزی آنها در سپتامبر 

دوران سکوت سپری شده و آنها می توانند با هم بستگی طبقاتی شان ، 
. پيشروی به ظاهر اجتناب ناپذير سرمايه داران را درهم بشکنند

 ماه گذشته ١٦کارگران اين شرکت با سه اعتصاب بزرگ پيروز در 
توانسته اند اوًال به بخش بزرگی از خواست های بی واسطه شان 

ثانيًا طرح رژيم برای خصوصی سازی شرکت را دست کم در .  دبرسن
در واقع يکی از پيروزی های اعتصاب . شرايط کنونی متوقف کنند

 اين بود که نخست وزير رسمًا اعالم کرد که دولت قصد ٢٠٠٦دسامبر 
ثالثًا تالش سازمان . ندارد اين شرکت را به بخش خصوصی منتقل کند

. اد تشکل های مستقل کارگری آغاز کننديافته وسيعی را برای ايج
وباالخره مهم تر از همه اين ها ، با مبارزات جسورانه خود ، ضرورت 
. هم بستگی طبقاتی را در حافظه و آگاهی همه کارگران کشور حک کنند

 اين شرکت ، زمينه مساعدی برای ٢٠٠٦بعد از اعتصاب دسامبر 
و اعتصابات . جود آمدحرکت های مشابه در سراسر صنايع نساجی به و

مانند منصوره ، کفر الدوار ، شبين ( از محله به شهرهای صنعتی ديگر 
گسترش يافت و از نساجی به سيمان ، ) الکوم ، حلوان و شبرا الخيمه 

راه آهن ، مترو ، حمل نقل عمومی و حتی بخش هايی از اقتصاد که 
مانند ( تلقی ميشوند و اعتصاب درآنها ممنوع است " استراتژيک"

در نتيجه . سرايت کرد) بيمارستان ها ، آمبوالنس ها و سيستم پستی 
اين حرکت های جسورانه کارگری ، استعفاهای کارگران از فدراسيون 

 ٥ بيش از ٢٠٠٧اتحاديه های دولتی آغاز شد وفقط در ماه مارس 
فدراسيون عمومی اتحاديه های کارگران "هزار نفر از کارگران محله از 

 دهها هزار کارگر در يک ٢٠٠٧و در اول ژوئيه . استعفا دادند" نساجی
به گفته بعضی از تحليل . راه پيمايی کارگری اعتراضی شرکت کردند

اعتصاب ) مصطفی بسيونی و عمر سعيد ( گران مسائل کارگری مصر 

 محله به دنبال خود بزرگ ترين موج اعتصابات کارگری ٢٠٠٦دسامبر 
  . برانگيخته است١٩٤٠ه اين کشور را بعد از ده

 محله از يک نظر ديگر نيز نقطه عطف بوده ٢٠٠٦اعتصاب دسامبر 
از زمان حکومت جمال عبدالناصر ، مخصوصًا بعد ازملی شدن . است

بخش بزرگی از صنايع مصر ، اعتصابات کارگری به اين بهانه که 
 کارخانه ها به همه مردم کشور تعلق دارند و متوقف کردن توليد باعث

و . پائين آمدن سطح زندگی عمومی مردم می گردد ، ممنوع بود
کارگران به شرطی می توانستند اعتصاب کنند که اوًال توليد را نخوابانند 

بنابراين تنها راهی که به روی . و ثانيًا از محوطه کارخانه بيرون نيايند
 کارگران معترض باز می ماند اين بود که بعد از ساعات کار ،  در خوِد

اين نوع اعتصابات . محوطه کارخانه به صورت نشسته اعتصاب کنند
گاهی باعث می شد که کارگران شب ها هم در کارخانه بمانند و در 
. مواردی در حين اعتصاب راندمان توليد کارخانه حتی افزايش پيدا کند

 ميانگين ١٩٨٩مثًال در اعتصاب کارگران معترض صنايع فوالد در اوت 
قانون کار جديد مصر که در  .  در صد افزايش يافت١٥نه توليد کارخا

 تصويب شده ، هر چند ظاهرًا حق اعتصاب کارگران را می ٢٠٠٣سال 
 سوم هيأت اجرايی -پذيرد ، اما در عمل اعمال آن را به تأئيد دو

! ) يعنی به اجازه خوِد دولت( فدراسيون سراسری اتحاديه کارگری 
 روحيه جديدی که در ميان کارگران به اما اکنون با. موکول می کند

غير "وجود آمده ، آنها عمًال توانسته اند اعتصابات به اصطالح 
را به رژيم تحميل کنند و حتی فراتر از آن ، مذاکره با نمايندگان " قانونی

) به جای نمايندگان اتحاديه های دولتی ( منتخب کميته های اعتصاب را 
  . ران بقبوالنندبه مقامات دولتی و سرمايه دا

يکی از مشخصات بسياری از اعتصابات کارگری دوره اخير سازمان 
در گذشته اعتصابات غالبًا خصلت خود به خودی . يافته تر بودن آنهاست

و واکنشی داشتند و به صورت ناگهانی در می گرفتند ، اما اکنون 
آشکارا با تدارک بيشتری صورت می گيرند و عنصر خود به خودی در 

 يا ٢٠٠٧مثًال در اعتصاب محله در سپتامبر . نها محدودتر شده استآ
، تاريخ شروع حرکت از چند روز " گروه سيمان ايتاليا" اعتصاب در 

در گذشته طول زمان اعتراضات عمومًا کوتاه بود . پيش اعالم شده بود
و گاهی حتی به محض پخش خبر شروع اعتصاب سرکوب آن نيز آغاز 

 ساعت ٢٤دليل ، اکثريت اعتراضات کارگری کمتر از به همين . می شد
 که ١٩٨٩مثًال اعتصاب کارگران فوالد حلوان در سال . دوام می آوردند

به صورت نشسته در داخل کارخانه بود ، بعداز ظهر شروع شد و در 
سپيده دم صبح روز بعد با حمله نيروهای امنيتی درهم شکست و پايان 

ن حرکت ها فرصت باال رفتن سطح آگاهی همين محدود بودن زما. يافت
و توان سازمان دهی کارگران را بسيار محدود می ساخت ، بعالوه 
امکان ارتباط گيری با کارگران کارخانه های ديگر و جلب حمايت آنها 

اما بسياری از اعتصابات دوره اخير ، روزها ، . عمًال به وجود نمی آمد
مثًال اعتصاب . هها طول می کشدبعضی ها هفته ها و در مواردی حتی ما

 محله سه روز طول کشيد و قبل از آن نيز سه روز ٢٠٠٦دسامبر 
کارگران در حال اعتراض بودند و نمی خواستند چک های پرداختی را 

اعتصاب .  روز طول کشيد٦ محله ٢٠٠٧و اعتصاب سپتامبر . نقد کنند
اب کارگران  نيز روزها طول کشيد ، و اعتص٢٠٠٧کفر الدواردر فوريه 

در شهر صنعتی سادات سه هفته ادامه " شرکت نساجی ابو مکرم"
ترديدی نيست که هرقدر زمان اعتصاب طوالنی تر باشد ، سازمان . يافت

دهی پيچيده تری از کارگران می طلبد و ارتباطات آنها را گسترده تر می 
در گذشته اعتصابات کارگری با سرکوب خشن و گاهی حتی . سازد

از طرف نيروهای امنيتی روبرو می شد ، اما تقريبًا هيچ يک از خونين 
  . با سرکوب خيلی خشن روبرو نشدند٢٠٠٧اعتصابات سال 

در گذشته نيز در موارد متعددی زنان در اعتصابات کارگری نقش مهمی 
 در اعتراضات کارگری محله  و نيز در ١٩٨٠مثًال در دهه . داشته اند

. ن ، زنان کارگر نقش برجسته ای داشتندبخش حمل ونقل سبک در حلوا
در . اما در دوره اخير نقش آنها چشم گيرتر و گاه تعيين کننده بوده است

شرکت ريسندگی و "حقيقت  سه هزار زن کارگر بخش لباس دوزی 
 محله الکبری را ٢٠٠٦بودند که اعتصاب دسامبر " بافندگی مصر

آنها به طور . ا کردندشروع کردند و در تثبيت آن نقش برجسته ای ايف
دسته جمعی با ترک بخش خود ، به بخش ريسندگی و بافندگی رفتند و 
با پيوستن به گردهم آيی همکاران مرد که هنوز توليد را نخوابانده بودند 

! " مردان کجاند! زنان اينجاند"، خواهان تعطيل کار شدند و با شعار 
، دو تن از سازمان سيد حبيب و محمد عطار . آنها را شرمنده کردند

در مصاحبه با جوئل بنين و ( دهندگان اصلی اعتصابات بزرگ محله 
آنها . زنان رزمنده تر از مردان بودند"تأکيد ميکنند که ) حسام الَحَمالوی

هم چنين ". را با تهديدهای امنيتی می ترساندند ، اما آنها مقاومت کردند



 4

 که اکثريت کارگران را زنان"  اسپانيا–منصوره "در اعتصاب کارخانه 
تشکيل می دادند ، با تحصن در کارخانه اعتصاب را ادامه دادند ، و 

همين طور در . علی رغم انتقادات شديد شب ها در آنجا خوابيدند
" قاهره شمالی"، " قاهره جنوبی و جيزه"اعتصابات کارخانه های آرد 

ن جمع در دمنهور و در جنبش مأمورا" هناوی"، کارخانه دخانيات 
  . آوری ماليات مستغالت ، زنان نقش برجسته ای داشتند

يکی از مشخصات حرکات کارگری دوره اخير ظهور اعتراضات و 
اعتصابات حمايتی است که کارگرا ن در همبستگی با همکاران خود يا 

مثًال . حتی خواست های کارگران شرکت های ديگر انجام ميدهند
به حمايت از يکی از " نوبی و جيزهکارخانجات آرد قاهره ج"کارگران 

رهبران حرکات کارگری که از طرف شرکت اخراج شده بود ، به 
اعتصاب نشسته نامحدود در محوطه کارخانه دست زدند تا مديريت 

يا همين کارگران در . کارخانه مجبور شد او را بر سر کار برگرداند
تصاب  کارگران محله دست به اع٢٠٠٧حمايت از اعتصاب سپتامبر 

  .زدند
  بحران سياسی مصر در سال های اخير

نگاهی هرچند گذرا به برآمد جنبش کارگری مصر در سال های اخير ، 
  : هر ناظری را با دو سؤال مهم روبرو می سازد

   اين برآمد از کجاست؟-يک 
 آيا رژيم مبارک به نوعی دموکراسی روی آورده يا توان سرکوب - دو 

  ه است؟ های گذشته را از دست داد
برای پاسخ به اين دو سؤال بايد به چند تغيير مهم در رابطه رژيم و 

  .مردم مصر در دو دهه گذشته توجه کرد
  پايان جنگ اول خليج و دگرگونی .اجرای برنامه تعديل ساختاری – يک

های عظيم منطقه ای و جهانی هم زمان با آن ، رژيم مبارک را متقاعد 
اجرای سياست های پيشنهادی بانک جهانی کرد که موقعيت خوبی برای 

به " برنامه تعديل ساختاری"و صندوق بين المللی پول و در رأس آنها 
موج خصوصی سازی ها و حمله های بی امان به . وجود آمده است

 ١٩٩١حقوق کارگران و دارايی های عمومی کشور از همان سال 
رژيم ملی ناصر فراموش نبايد کرد که مصر برجای مانده از . شروع شد

می ناميد ، بخش دولتی و سيستم تأمين " سوسياليسم عربی"که خود را 
بنابراين ، اکثر کارگران مراکز . اجتماعی بسيار گسترده ای داشت

صنعتی بزرگ قديمی اولين بازندگان برنامه های اقتصادی رژيم مبارک 
بيکار سازی و بازنشسته سازی های زود رس وسيع ، بخش . بودند
رگی از آنها را خانه خراب کرد و بخش ديگری به طور اجباری به بز

مراکز صنعتی جديد منتقل شدند و مشاغل شان را با شرايطی حفظ کردند 
که هر نوع تشکل های کارگری و تأمين های اجتماعی را بی معنا می 

طبق گزارش های منتشر شده از طرف خوِد نهادهای دولتی ، . کرد
در بخش . ساعت است١٢وزانه در بخش خصوصی ميانگين زمان کار ر

خصوصی جديدی که به وجود آمده ، شمار بزرگی از کارگران با 
قراردادهای موقتی استخدام می شوند ، بدون برخورداری از مزايا و 
تأمين اجتماعی ؛ حتی بعضی از اين قرارداد ها به صورت هفتگی يا 

وصی ، قانون کار در بسياری از اين شرکت های خص. روزانه هستند
مثًال شرايط کار . حتی در استخدام های دائمی عمًال ناديده گرفته می شود

کارگری که در اين . در صنايع نساجی خصوصی واقعًا وحشتناک است
  : شرکت ها استخدام می شود ، بايد سه چيز را امضا کند

   نامه استعفای بدون تاريخ  -
   يک چک سفيد -
  . خدامورقه قبول شرايط است -

درآمد کارگران شرکت های نساجی کامًال موفق خصوصی ، به طور 
اکنون از . متوسط ، نصف درآمد همکاران شان در بخش عمومی است

نئو ليبرالی ، ميانگين دستمزد کارگران صنايع " اصالحات"برکت اين 
نساجی مصر يکی از پائين ترين دستمزد ها در سطح بين المللی است ؛ 

 در صد ٦٠د دستمزدهای نساجی در پاکستان و  درص٨٥مثًال 
مدرن "و با وجود همه اين خصوصی سازی ها و . دستمزدهای هند

باز . صنايع مصر قادر به رقابت در سطح بين المللی نيست" سازی ها
به دليل کمبود ( به عنوان نمونه ، بهره وری صنايع نساجی مصر 

 بود و ١٩٨٥ از سال  آشکارا پائين تر١٩٩٩در سال ) سرمايه گذاری 
اکنون . حاال بسيار پائين تر از بهره وری صنايع تونس و ترکيه است

اين . يک چهارم ماشين آالت نساجی مصر فرسوده و از کار افتاده است
يعنی  اصل " ( برتری های نسبی"در حالی است که حتی بر مبنای 

ی انکار صنعت نساجی يکی از برتری ها) طاليی تجارت آزاد بين المللی 
زيرا کشت پنبه از قديم ترين ايام يکی از . ناپذير مصر محسوب می شود

تخصص های کشاورزی مصر بوده و پنبه مصر هميشه يکی از مرغوب 
  . ترين انواع پنبه در جهان به شمار می رفته است

 به اين سو ، ١٩٩٠در نتيجه اجرای سياست های نئو ليبرالی ، از دهه 
 سرعت کم شده و يارانه های کاالهای بنيادی ، نقش اجتماعی دولت به

آموزش ، بهداشت و مسکن به شدت کاهش يافته و در عين حال ، 
اکنون شمار . مشاغل مزد و حقوق بگيران آشکارا بی ثبات تر شده است
و برنامه دولت . کارگران بخش عمومی فقط به نيم ميليون کاهش يافته

ی از کارکنان خدمات کشوری را اين است که حتی شرايط استخدام بسيار
 ميليون از کارکنان دولت را به قراردادهای ٦تغيير بدهد و مشاغل حدود 
اکنون درآمد اکثريت کارگران مصر زير خط . استخدام موقت تبديل کند

مثًال درآمد ساالنه . فقرمطلق اعالم شده از طرف بانک جهانی قرار دارد
صنايع نساجی ، آن هم بعد يک خانوار کارگری حتی در بخش عمومی 

در حالی که حد پائين . از افزايش های  دوره اخير ، زير هزار دالر است
و باالی خط فقر اعالم شده از طرف بانک جهانی برای يک خانوار پنج 

 و ١٩٧١به ترتيب بايد " ) برابری قدرت خريد"بر مبنای ( نفره شهری 
  . دالر باشد٣٩٢٤

 ، ترديدی نمی توان داشت که اجرای با توجه به مالحظات يادشده
سياست های نئو ليبرالی ، اکثريت بزرگ کارگران کشور را ناخشنود می 
سازد و بالقوه به يک نيروی انفجاری تبديل می کند، چيزی که رژيم 

در نتيجه ، مقامات . مبارک نمی تواند نسبت به آن کامًال بی اعتنا بماند
ينند که جز درموارد کامًال ضروری ، رژيم صالح کار خود را در آن می ب

از سرکوب های خشن اجتناب کنند و تا حد امکان ، کارگران را با 
 به ١٩٩٤تصادفی نيست که از سال . مکانيسم های بازار روبرو سازند

بعد ، رژيم در مقابله با حرکت های کارگری ، در مقايسه با دوره های 
  .پيش تر خويشتن داری نشان می دهد

 سپتامبر ١١بعد از   .کننده تر شدن موقعيت سياسی رژيمش – دو
 موقعيت رژيم های وابسته به امريکا در خاورميانه شکننده تر ٢٠٠١

گرديد ؛ در آغاز به خاطر قدرت مندتر شدن نو محافظه کاران در امريکا 
، و بعد از اشغال عراق به خاطر برانگيخته شدن افکار عمومی مردم 

  .منطقه عليه امريکا
" دموکراتيزه" سپتامبر نومحافظه کاران طرح به اصطالح ١١بعد از 

اين طرح ، صرف نظر از مقاصد . کردن خاورميانه را پيش کشيدند
واقعی پيشنهاد دهندگان آن ، رژيم های ديکتاتوری وابسته به امريکا 

و اين رژيم ها . زير فشار قرار داد) هر چند برای مدتی بسيار کوتاه ( را
رژيم مبارک هرچند در . فظ ظاهر ناگزير شدند خود را بزک کنندبرای ح

آغاز کوشيد در برابر انتقادات نو محافظه کاران و فعال شدن منتقدان و 
مخالفان داخلی بيايستد ، ولی بعد از اشغال عراق برای مهار کردن 
برانگيختگی احساسات ضد امريکايی مردم ،الزم ديد با احتياط تمام ، 

 پارلمان به ٢٠٠٤در سال . راه بيندازد" دموکراتيک"مايش  دو ن-يکی
پيشنهاد مبارک تغييراتی در قانون اساسی داد تا رئيس جمهوری از 

اما معلوم . طريق يک انتخابات چند کانديدايی با رأی مردم انتخاب شود
) مانند حافظ اسد ( شد اين بار رئيس جمهور مادام العمر می خواهد 

خوِد . ال مبارک ، را به رياست جمهوری بنشاندوليعهد خودش ، جم
همين بازی نارضايی عمومی را شدت داد و حتی صدای منتقدان بی 

در همين دوره بود که جنبش سياسی نسبتًا . نفس  را هم بلند کرد
" کفايه"گسترده ای در مخالفت با ادامه حکومت خاندان مبارک ، به نام 

و مبارک ناگزير شد تاج . کل گرفتش" ) جنبش کفايه برای تغيير"يا ( 
گذاری پسر را به وقت مناسبی موکول کند و خودش يک دور ديگر نيز 
زحمت رياست جمهوری را ، البته اين بار از طريق يک انتخابات 

در جريان اين بازی های . ، متحمل شود" دموکراتيک تر"
بود که رژيم نتوانست همه چيز را آن طور که می " دموکراتيک"
اخوان  "٢٠٠٥است ، کنترل کند و در جريان انتخابات پارلمانی سال خو

که هر چند به لحاظ قانونی حق فعاليت سياسی ندارد ولی " ( المسلمين
از برکت ديکتاتوری ، نيرومندترين تشکيالت سياسی مخالف محسوب 

 نفر از افراد خود را به صورت کانديداهای ٨٨توانست ) می شود 
  . بفرستدمستقل به پارلمان

 بود که جنبش ٢٠٠٤-٢٠٠٥در متن رويارويی های سياسی سال های 
اعتراضی کارگران مصر جان تازه ای گرفت و ارتباطات الزم برای 
  .برآمد مبارزات کارگری دوره اخير در ميان کارگران پيشرو شکل گرفت

افزايش بهای مواد غذايی . افزايش قيمت ها و تشديد فالکت توده ای - سه
و سال گذشته عامل ديگری است که بر شکنندگی رژيم مبارک افزوده در د
البته بحران مواد غذايی دوره اخير يک پديده جهانی است و بنا به . است

 کشور دنيای سوم را در بر گرفته است، ٣٧گزارش سازمان ملل دست کم 
اما در متن معجزات اقتصادی نئو ليبراليسم در مصر ، افزايش بهای مواد 
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يی ، جز افزايش هزينه های اصلی زندگی اکثريت جمعيت و بنابراين غذا
مانند مسکن ، ( غير قابل تحمل شدن هزينه کاالها و خدمات بنيادی ديگر

مخصوصًا برای خانوارهای ) پوشاک ، حمل ونقل ، بهداشت و آموزش 
بنا به گزارش ماه مارس . شهری ، معنای ديگری نمی تواند داشته باشد

ميانگين هزينه خانوار ) وابسته به سازمان ملل " ( هانی غذابرنامه ج"
 ٥٠مصری برای مواد غذايی و خدمات بنيادی از ماه ژانويه به اين سو 

 آوريل ، مبارک برای کاهش قيمت ها ٢در . درصد افزايش يافته است
 قلم کاالی وارداتی را ١١١فرمان ويژه ای صادر کرد که عوارض گمرکی 

وارض بعضی کاالها ، مانند برنج ، روغن آشپزی ، کاهش می دهد وع
پنير ، کره ، سيمان ، تير آهن ، لبنيات و بعضی مواد دارويی را کامًال 

ترس مقامات رژيم از اين است که مبادا شورش های توده . حذف می کند
 دربگيرد و نظام ١٩٧٧ و ١٩٥٢ای نان يک بار ديگر مانند سال های 

  .  های عميق تری روبرو سازدسياسی حاکم را با بحران
با توجه به مجموعه اين عوامل ، می توان ديد که اوًال کارگران مصر نيز 
مانند کارگران ايران ، هنوز عمدتًا برای مقابله با بدتر شدن شرايط زندگی 
شان می جنگند ؛ و ثانيًا مجموعه بحران هايی که رژيم ديکتاتوری مصر 

 نمی دهد مانند دوره های پيش جنبش را در بر گرفته ، به آن اجازه
  .کارگری را سرکوب کند

  چالش های پيش رو برای جنبش کارگری مصر
مهم ترين و مقدم ترين چالشی که جنبش کارگری مصر اکنون با آن 

و در اينجاست که . روبروست ، مبارزه برای تشکل مستقل سراسری است
 در واقع رژيم مبارک .هنوز نشانه ای از عقب نشينی رژيم ديده نمی شود

می داند که پذيرش تشکل مستقل کارگری ، مخصوصًا در شرايط کنونی ، 
به سرعت می تواند تعادل رژيم را به هم بريزد و کل نظام سياسی و 

اما ضعف رژيم به . اقتصادی حاکم را با بحران موجوديت روبرو سازد
پوزيسيون و طور خود به خودی نمی تواند به نيرومندتر شدن نيروهای ا

اگر رژيم ديکتاتوری . به ويژه نيروهای دموکراسی و سوسياليسم بيانجامد
با بحران های سياسی دست به گريبان است ، نيروهای مترقی اپوزيسيون 

تصادفی نيست که بزرگ ترين تشکيالت . نيز هنوز به شدت پراکنده اند
 که يک است" اخوان المسلمين"سياسی نقدًا موجود در مقابل رژيم ، 

می خواهد " راه حل اسالم است" سازمان ارتجاعی است که با شعار 
اين سازمان حتی . کشور را بر مبنای احکام عهد بوقی شريعت اداره کند

برخالف اسالم گرايان پوپوليست ، از شعارهای مستضعف پناهانه دوری 
  . می کند و هرگز دشمنی اش را با جنبش کارگری پنهان نکرده است

ين شرايطی مبارزه برای تشکل کارگری مستقل و سراسری تنها در چن
مبارزه ای  است که می تواند تمام نيروهای اپوزيسيون مترقی را گردهم 

متأسفانه در مصر نيز مانند ايران ، غالب روشنفکران مترقی رابطه . آورد
را ناديده می گيرند و " مسأله اجتماعی "و " مسأله سياسی "حياتی ميان 

 می کنند بدون به ميدان آمدن اکثريت زحمتکش جامعه و بنابراين ، گمان
بدون پيکار برای خواست های آنان ، می شود از چنگال ديکتاتوری 

دست آورد بزرگ مبارزات کارگران مصر در دوسال اخير اين . خالص شد
بوده است که به تدريج توجه بخش مهمی از نيروهای چپ را به اهميت 

البته ترديدی نيست . کل کارگری  مستقل جلب کرده استمبارزه برای تش
که تشکل مستقل کارگری به خودی خود نمی تواند مشکل کارگران مصر 

زيرا بدون مبارزه عليه ديکتاتوری ، عليه نابرابری های . را حل کند
اجتماعی مختلف در جامعه مصر و عليه نظام سرمايه داری ، کارگران نه 

ندگی فالکت بار کنونی رهايی يابند ، بلکه حتی نمی تنها نمی توانند از ز
در واقع در مصر نيز مانند . توانند به تشکل مستقل پايدار نيز دست يابند

ايران يا هر جای ديگر ، تنها ديکتاتوری نيست که مانع تشکل مؤثر 
به . کارگری می گردد و کارگران را به رقابت در برابر هم قرار می دهد

ی از رهبران جنبش کارگری مصر به اين حقيقت نظر می رسد بعض
در تأکيد بر اين حقيقت بود که محمد عطار ، يکی از سازمان گران . آگاهند

 سپتامبر گذشته بال فاصله بعد از آزادی از ٢٧اصلی اعتصابات محله ، در 
زندان ، در سخنان شجاعانه ای خطاب به کارگران هم رزم خود ، ياد 

سياست از . اهان برکناری رژيم مبارک هستممن خو" آوری کرد که 
                                                               ". خوِد کار ، سياست است. حقوق کارگران جدايی ناپذير است

  منابع                                                          
 :ده کرده امدر تهيه اين گزارش از منابع زير استفا
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  به مناسبت
  يکصدونودمين سال تولد مارکس

کارل مارکس يکصد و نود سال پيش ، در روز پنجم می در شهر 
ترين متفکری   است که  او مطرح. ترير آلمان چشم به جهان گشود

يش بيش از هر نظرپردازی بر جهان معاصر ما تاثير نهاده ها انديشه
  . و آن را دگرگون کرده  است

پرداز   مارکس فيلسوف ،اقتصادان،  جامعه شناس، مورخ و نظريه
يکی از هم عصرانش هنگامی که او تنها بيست و چند .  سياسی بود

روسو، ولتر، هولباخ، لسينگ، هاينه : " ساله  بود در باره اش گفت
"! شما مارکس را می يابيد...  هگل را در يک شخص ترکيب کنيدو

فالسفه به : " گويد همانطور که او در تزهائی درباره فوئرباخ می
مسله اما تغيير : راههای گوناگون تنها جهان را تفسير کرده اند

مارکس اما فيليسوفی برای  تغيير جهان و بنابراين "!  جهان است
ود که زندگی خود را وقف انقالب کارگری يک انقالبی سوسياليست ب

او و خانواده اش همواره درمعرض تعقيب نيروهای پليسی . کرد
 .نيمی از کشورهای اروپائی به سر بردند

 در پرتو تحليل ژرف و درخشانش  از سازوکار جامعه  سرمايه 
داری او کنشگر تغيير جهان يعنی پرولتاريا را بازشناخت و باز 

ای که بر کوه المپ ظاهر شده و با خودرهانی،  پرمته. شناساند
داری با طبقات و  های سرمايه برويرانه. بشريت را می رهاند

شود که در آن شکوفائی  اش اجتماعی بنا می تضادهای طبقاتی
جانمايه . آزادانه هر فرد شرط  شکوفائی آزادانه همگان است

مند و های مارکس امروز هم معتبر و پرچم جنبشی توان انديشه
جهانی است که  عليرغم فرازها و فرودها بيش از يکصد و پنجاه 

  !داری را به چالش طلبيده است سال سرمايه
  .برگرفته از سايت راه کارگر

.............................................  

 

 
 *پيوندها * 

  منصور نجفی: سردبير نشريه 
com.nadjifi@telia.mansour  

  ايميل روابط عمومی سازمان
net.arpublic@rahekarg  

  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  سايت راه کارگر

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  پ کارگریسايت اتحاد چ

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان 
  .نيستند 
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  در تعقيب قاتالن حسن حسنی
  ..کارگر کنف سازی رشت
  ق بشرو آن جای خالی در اعالميه جهانی حقو

  سوسن آرام
  رهاننده برتری در کار نيست، 
  . نه آسمان، نه قيصر، نه خطيب

  خود به رهائی خويش برخيزيم، 
  . تا راهزن، آنچه را که ربوده رها کند

  جهان جز از آن آدميان نيست 
  . مصرفان جای ديگری است مسکن بي

  و کرکسان نابود شوند چندان که غرابان 
 . آفتاب، جاودانه خواهد درخشيد

اين بندها از سرودی انتخاب شده است که کارگران جهان در مراسم اول 
. فقط نگاهی به اين بندها بيندازيد). ترجمه احمد شاملو(ماه مه می خوانند

جای شگفتی نيست که نظام اسالمی حاکم بر ايران، مانند تمام راهزنان بی 
يگرجهان که نمی خواهند حق ربوده شده از مردم را رها کنند، مصرف د

اما وقتی اين دشمنی به صورت صدور . با جنبش کارگران دشمنی بورزد
حکم شالق برای کارگر به جرم برگزاری مراسم روزکارگر بروز ميکند، 

به خاطر داشته باشيم وقتی شعر فوق سروده شد،  .درد جانگداز ميشود
تنها چند . ندان در هيچ جای جهان به دست نيامده بودحقوق برابر شهرو

سال پيش از آن خريد و فروش رسمی برده در آمريکا لغو شده بود، 
تامين حقوق برابر سياه و سفيد در اين کشور تقريبا يک سده ی ديگر 
طول کشيد، برای به رسميت شناخته شدن حق رای زنان در انگليس و 

 فرانسه وايتاليا بيش از هفتاد سال ديگر آلمان و آمريکا نيم قرن و در
انتظارالزم بود، و فروپاشی استعمار و رسميت حقوق برابر ملل نزديک 

در چنين زمانی است که کارگران برای . يک قرن بعد واقعيت يافت
 به مبارزه  "رهبری"  و حتی "سروری"برانداختن همه و هر نوع 

  . اايرانيان نزديک استچقدر اين به خواست امروزم. برخاسته بودند
و اين را هم نبايد از خاطر برد اين بيت ها در خلوت تنهای روشنفکری 
خيرخواه و نيک انديش سروده نشد، بلکه از درون قيامی برخاست که به 

 زمان "سروران"تازگی با خشونتی وحشيانه و مشحون ازجنايات فجيع توسط 
  . است جنايتکاران نزديکچقدر اين رژيم سبع به آن .در اروپا سرکوب شد

نقش جنبش کارگري، و سوسياليستي، در گسترش حقوق مدنی و 
دمکراسی هرگز زير نورآفتاب قرار نگرفته و به اطالعات عمومی برای 
مردم جهان تبديل نشده است و اين امر هم طبيعی است، چون سرمايه 

حث در اينجا نه مجال باز کردن اين مب. همچنان برجهان حکومت ميکند
فقط اين يادآوری کافی است که تحزب و . است و نه هدف مقاله اين است

تشکل مدرن که امروز دمکراسی پارلمانی بورژوازی برپايه آن استوار 
است، ميراثی است که اين جنبش و احزاب پيوسته به آن به جهان اهدا 
 کردند و حتی کادرهای خود را به آن وام دادند تا سامان دمکراتيک کنونی

قبل از آن البته حزب و پارلمان و . در کشورهای پيش رفته پا گرفت
انتخابات وجود داشت، اما همانطور که امروز در عراق و افغانستان هم 
  . وجود دارد، يعنی عاری از يک سامان دمکراتيک در متن جامعه

حاال جنبش کارگری ايران با اين پيشينه و ميراث تاريخی که خود هم برآن 
 است، در مقابل دولتی قرار دارد که نه فقط در مضمون بلکه حتی افزوده

در شکل هم تجسم بربريت کهن است وميرغضب و جالد و شحنه و 
  . داروغه را با شالق و خنجر و ريسمان باالی سر کارگر می فرستد

وقتی در : اين واقعيت نه فقط تلخ و جانگداز، بلکه هشدار دهنده هم هست
 تمايل به برگزاری مراسم  "جرم"  به  "قانونا " ا وکشوری کارگر آشکار

روز کارگر شالق بخورد، اما ماشين ها متوقف نشوند، اتوبوس ها از 
حرکت نيايستند و کارخانه ها تعطيل نشوند، آنوقت هرقداره بندی ميتواند 
برجان و مال مردم حاکم شود و هراقدامی را در عرف بين المللی جرم و 

  .  بخواند "قانون" ود جنايت محسوب ميش
شالق خوردن کارگر، شالق خوردن نويسنده وفعال زنان و شهروند بی 
گناه يا مجرم را هم توضيح ميدهد يا به عبارت ديگر پيشرفت مدنيت، 
آزادی و دمکراسی در ايران مشروط به پيشرفت جنبش کارگران و ارتقاء 

ش ويژه در اين نق. موقعيت مزدبگيران در بافت اجتماعی کشور است
. تامين آزادی ها و دمکراسی ناشی از تصوری آرمانی از کارگر نيست

يکی از بديهی ترين داليلش اين است که وقتی جامعه دروسيع ترين پايه 
اش متشکل از انبوه مردمی باشد که حقوق شان لگد مال شده است، 
هرداربستی که براين پايه برای حقوق شهروندی ساخته شود، تصوری از 

وقتی بتوان سازنده ترين بخش . ب در آمده و به آسانی فرو می ريزدآ

جامعه را که بطور بالقوه انگيزه و ظرفيت های ضروری برای دفاع از 
حقوق فردی و اجتماعی اش را دارد، به اين يا آن طريق ناتوان کرد و در 
. هم شکست، در هم شکستن بخش های ديگر کار دشواری نخواهد بود

 به مثابه يک طرح درخشان برای حکومت، نيست که  "راسیدموک" اين 
مزدبگير و شهروند صاحب حق را بوجود می آورد، تعبيری که برای يک 

.  است "مذهبی "طرح چنين قدرتی قايل باشد در ماهيت خود خيالی و 
کارگران و زحمتکشانی که حقوق : واقعيت تاريخی برعکس بوده است

  . راسی را نيز بوجود آوردندخود را به دست آوردند، دموک
اين واقعيت است که توضيح ميدهد چرا رژيم اسالمی با آن خشونت 

 حرکت سنديکای شرکت واحد را سرکوب کرد، سرکودک دو "غيرمنطقی"
در . ساله را به ميله اتوبوس کوبيد و زنان کارگران را به اسارت گرفت

 نه سرنگونی رژيم  را شکسته بود، "دهای اسالمیُک" حاليکه سنديکا نه 
 به  "تجزيه طلبی" را در خواست های خود جای داده بود، نه ميشد اتهام 

اما سنديکا يک سنگر برای دموکراسی در پايه پرشمار و . آن بست
صاحب ظرفيت جامعه بوجود آورد که ديگر حتی خودکارگران زحمتکشی 
دم که زير سايه موحش سرکوب آن را بوجود آوردند نميتوانند ازمر

و اين است که بيش از هرچيز در رژيم . بگيرند، چه رسد به سرکوب
زيرا يکی از مهم ترين مشخصاتی که ميتواند ما . هراس بوجود می آورد

 و تالش های ما، پيروزی ها و شکست های ما، اشک ها و  "متمدن" را 
 کند، همين خشت هاست که درپايه اجتماع  "متمدنانه" لبخندهای ما را 

مثل جن از " شت گذاشته ميشود و چنانکه ميدانيم رژيم از تمدن روی خ
بدون اين خشت بندی و باال آوردن ديواری استوار .  فرار ميکند "بسم اهللا

برای دفاع از دمکراسي، رژيم به آسانی ميتواند تالش مردم برای آزادی را در 
جامعه ما  ديگر، همگی با هم،  "بی مصرفان" هم شکسته و حتی در تعامل با 

جنگ " را به آن سو سوق دهند که افغانستان و عراق و سومالی را تا زمينه 
  . ی خود را فراهم آورند" ميليشيا" و تبديل قربانيان به  "ساالری

  همسرايی عجيب در دفاع از سرمايه 
 قشری ممتاز از يک  "سروری" اساسا در همه جای جهان بين حفاظت از 

تشکل های آنها از طرف ديگر، يک رابطه مستقيم طرف و حمله به کارگران و
اگر رژيم بربريت اسالمی کارگران را بربرمنشانه سرکوب ميکند، . وجود دارد

 را افزايش دهد  " پائين" و "باال"بورژوازی متمدن هم وقتی ميخواهد فاصله 
 ی نادار و بی "پائينی ها "ی صاحب سرمايه را بر"بااليی ها" و سروری 
م کند، نخست اتحاديه ها را زير ضرب ميبرد و با انواع تدابيرآنها قدرت تحکي

آنها برای اينکار . را از عضو خالی کرده و قدرت ونفوذشان را محدود ميکند
به فشار اقتصادی و سياسی بسنده نمی کنند، هجوم فرهنگی نيز به موازات آن 

  : گسترش پيدا ميکند
ردازانش کارگر ديگر نقشی در درتبليغات فرهنگی طبقه بورژا و نظريه پ

 طبقه"جامعه بازی نميکند، توليد کننده نيست، رو به زوال است، اصال ديگر 
 است که "تنبل" و  "بی عرضه" اگر فقير يا بيکار باشد، قشری .  هم نيست"

اگر فقير نباشد، . نتوانسته يا لياقت نداشته خود را از پلکان ترقی باال بکشد
 هايش مشخص "هويت"است، يا بايد او را با ساير پس حتما طبقه متوسط 

کرد، با هويت جنسی يا نژادی يا قومي، يا با حرفه اش، يا با غلظت و نوع 
ها به حساب می آيد، مگر هويت "هويت" خالصه همه ... روشنفکری اش

دولت اسرائيل با هويت .اقتصادی و طبقه ای که مزدبگير به آن تعلق دارد
گ ندارد که بورژوازی وروشنفکرانش با هويت طبقاتی فلسطينی آنقدر سرجن

به کارگر القاء ميکنند که اگر خود را عضوی از طبقه کارگر بداند به . کارگران
 خود اعتراف کرده است، و کسی که از طبقه کارگر "پستی "بی عرضگی و 

است، در " عقب افتاده" است،  "سنتی"دفاع کند از او هم پست تر است، 
  ..  مانده است"همقرن نوزد"

روشن است اين روش انکار، آنهم انکار واقعيتی که با هيچ ترفندی نميتوان 
روی آن سرپوش گذاشت، يعنی واقعيت سخت اقتصادی و اين شکاف عظيم و 
فزاينده در درون و بين کشورها و هويت های بنا بر شده بر آن، تالشی است 

يگر نميتوان رسما از برای حفظ سروری يک قشر ممتاز دردورانی که د
  . کهتری و نابرايری دفاع کرد

 اگر در يک دمکراسی پيشرفته و يک اقتصاد توسعه يافته "سروری"اما حفظ 
به معنای تمرکز فوق العاده ثروت و قدرت در دست تعدادی اندک است، 
درکشورهای عقب مانده به معنای دوام و استمرار فالکت و به احتمال قوی 

بين کشورها به معنای دوام و استمرار عقب ماندگی عقب مانده استبداد، و در 
  . ها ست

درکشوری که ! هيهات: اينجاست که با نگاه به اوضاع سياسی ايران بايد گفت
حاکم و خليفه، کارگر را به خاطربرپا کردن سنديکا کتک ميزند، شکنجه ميکند 

مه شالق می زند، و به زندان می اندازد، و به خاطر شرکت در مراسم اول ماه 
در کنار دستگاه حاکم و شبکه های تلويزيون وراديو و رسانه های ديگرش، 
شبکه عظيمی از نهادها و تشکل ها و رسانه ها و وبسايت ها، از رسانه های 
وابسته به جناحی از رژيم مثل اعتماد تا آنها که خود را مستقل از دو جناح 

بسته به، يا خويشاوند با، سازمان ميخوانند مثل رسانه ها و وبالگ های وا
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دانش آموختگان، شبانه روز از سرمايه و بسط هرچه بيشتر قدرت آن در 
  يا  " آزادی" و يا  " اصالحات"مقابل کارگر دفاع ميکنند، آن هم به نام 

شبکه های .  خود خوانده از کارگران "وکالت " ، و چه بسا به " دمکراسی"
انس ها در اختيار مفسران، پژوهندگان و رسانه ای و سالن ها و کنفر

اقتصادانان حامی سرمايه است که در ستايش خصوصی کردن ها وانتقال 
اموال عموم مردم به سرمايه داران و تصويب قوانين به نفع سرمايه و پروژه 

تعديل "فاجعه بار نئوليبرالی در جهان و حتی شکلی از آن که تحت عنوان 
 ملی کردن نفت و ضرورت انتقال "فاجعه" شد، از  در ايران پياده"اقتصادی

می گويند و ... دارايی هايی غصب شده ی مردم به سرمايه داران خصوصی
  . می نويسند
 دارند از هرچه ميخواهند دفاع کنند، اما به کالم و به  "حق" البته آنها 

ی اختيارخود شالقی را که حاکم بر تن کارگر ميزند تر کرده و سوزاننده تر م
شايد برخی از مدافعان جوان تر و کم تجربه تر سرمايه از اين قضاوت . کنند

برنجند و خشمگين شوند، ولی اگر کسی به اين لشگر مدافع سرمايه از بغض 
رژيم پيوسته نه از حب سرمايه، بهتر است قبل از اينکه دير شود، با حقيقت 

 که شرمسار "اماعد"آن نوع . در شکل عريان و بی پيرايه آن روبرو شود
   .اعالميه حقوق بشر نيست

در گزارش يکی از خودکشی های ناشی از فشار اقتصادی در رژيم اسالمی 
 ماه حقوق دريافت 11آمده بود حسن حسنی کارگر کنف سازی رشت که 

نکرده بود، بعد از روزها اعتراض و تجمع و کتک خوردن، وقتی به کارخانه 
را از کارخانه خارج کرده است تا تعطيلی آمد، ديد مالک جديد دستگاه ها 

دستگاه ها را "او به همکارش گفت . کارخانه و بيکاری کارگران مسجل شود
دستگاه که : "کارگر همکار او توضيح ميدهد" يعنی تمام شد؟. هم که بردند

حسن حسنی به کارخانه ای متروک ". ميدانست بنده خدا. نباشد، کار نيست
   1.کشيدرفت و خود را به دار 

اما تلفيق . حسن حسنی و کارگران همکارش، اقتصاد دان و فيلسوف نبودند
شالق ارتجاع و چماق سرمايه آنها را گيج نکرده و آنچه را که نظريه پردازان 

 قرار ميدهند، خوب  "غفلت" ليبرال هنگام طرح حقوق بشر به کلی مورد 
 است، چماق منبعی اگر شالق در دست استبدادی رو به زوال. توضيح دادند

آنچه در مالکيت سرمايه دار است، ابزار کار :  می نمايد "اليزال" دارد که 
سرمايه دار با تمرکز ابزار کار به صورت ماشين آالت، کارخانه . کارگران است

يا به صورت پول و سرمايه و تملک خصوصی آنها، شريان حيات کارگران را 
شرايط کارو حتی شرايط حيات  ر کار،در مشت دارد و امکان کنترل بر ابزا

اينکه حسنی کار داشته باشد يا بيکار باشد، . خود را از آنها سلب ميکند
 به سربازی برود يا به دانشگاه، بيمار خانواده درمان شود -  فرزندش-مهران 

 "شرمسار"يا به اقتدار ميکروبها واگذار شود، اينکه آيا حسنی بايد شهروندی 
آری حتی کنترل ... قابل خانواده و مردم خجالت بکشدمحسوب شود و درم

حاکم و سرمايه . روانشناسی و فرهنگ او نيز در اختيار مالک سرمايه است
 کردن او، او را باالی دار فرستادند و خودشان هم "شرمسار"دار اين بار با 

  . بدهکار و شرمسارنيستند, اعالميه حقوق بشر,در برابر قانون و 
وقتی حسن حسنی يا ساير کارگران از شدت استيصال و نااميدی با وجود اين 

دست به خودکشی ميزنند يا اخبار فالکت آنها در رسانه ها منتشر می شود، 
، در همان حال که برای  "آدمکش" شبکه وسيعی از مدافعان اين سرمايه ی 

آنها دل می سوزانند، انتقال باز هم بيشتر دارايی ها به بخش خصوصی و 
هم . کردن بيش از پيش دست سرمايه دار را به عنوان راه حل ارائه ميدهندباز

لعنت بر . زبانی در برابر استبداد خوب است ولی به شرط همدلی در مقصود
. اين استبداد که زبان ها را گنگ ميکند و روی مقصد بکلی پرده می اندازد

 که برای اين  ها خوب نگاه کنيد بوضوح می بينيد "سوگنامه" وقتی به اين 
 برای قرباني،اساسا ابزاری "دلسوزی" و "همزبانی"لشکر وکالی سرمايه، 

  . است برای دفاع از قاتل او
بورژواها و وکالی شان برای حسنی به چه عنوان دل می : سوال اين است

 يا به عنوان يک شهروند و يک کارگر؟  "مستضعف" سوزانند، به عنوان 
 توانگران و "مهربانی" و  "فتوت" داستان . اگر اولی است که بحثی نيست

قدرتمندان را که اغلب هم با رياکاری همراه است آنقدر شنيده ايم که تکرار آن 
" آخرين بار در همين انقالب بهمن و در ادامه اش در دولت . دلگيرکننده است

اما اگر آنها از حسنی و حسنی ها به عنوان .  رژيم"عدالتخواه" و "مهروز
رگر دفاع ميکنند، در اين صورت تثبيت موقعيت يک کارگر به عنوان يک کا

عضو يک طبقه پرشماراز شهروندان صاحب حق، به قول دار سرمايه دار و 
 ای که قبل از هرکس،  "هزينه "  دارد،  "هزينه" اقتصاد دانان مشاورش، 

. دسرمايه دار و مشاوراقتصادی اش با تمام توان به مبارزه با آن بر ميخيز
 بنگاه های دولتی از طريق  "کارآيی" اساسا هسته اصلی داستان افزايش 

کاهش هزينه : واگذاری آن به بخش خصوصی بر يک اصل استوار است
  . سرمايه از طريق پائين آوردن باز هم بيشتر ارزش کار

 خود از قيد مسووليت  "آزاد کردن" تکليف رژيم که روشن است، رژيم از 
ت،آنهم در شرايطی که تحريم بر تنگناهای آن افزوده است، های اجتماعی دول

تازه ميتواند با واگذاری تصميم ها به سرمايه داران خصوصی . استقبال ميکند
 الفزنی کند، هم جناحی به جناحی  " ساله20برنامه  " هم در مورد اجرای

 ، هم شايد"غيب کنند"ديگر بتازد و هردو طرف با اين کار مسوول فجايع را 

راهی برای شکستن تحريم از طريق مفت فروشی و به دست آورن دل سرمايه 
اما بايد از اپوزيسيون بورژوايی مدعی دلسوزی برای . داران خارجی باز شود

کارگران پرسيد چطور ميتوان هم از کارگر دفاع کرد هم از خصوصی کردن ها 
  و تعديل و باز کردن دست سرمايه دار در بازار؟ 

لبته در چارچوب يک استبداد مذهبی می زيست و ازآزادی حسن حسنی ا
سياسی بی بهره بود و برای ابراز بديهی ترين حق خود فحش و کتک 

رابطه سياسی اسارت بار او به عنوان يک شهروند در بند با دولت . ميخورد
 او به عنوان يک کارگر با صاحب  " آزاد" استبداد، و رابطه اقتصادی 

خل کرده و درک شفاف رابطه کار و سرمايه را دچار اختالل سرمايه با هم تدا
به اين ترتيب اپوزيسيون بورژوايی بهانه ای برای خود فراهم می . می کنند

اما اتفاقا کارگر ايرانی به علت . آورد که تقصير را از گردن سرمايه دار بردارد
 برابر محروميت از دمکراسی و اتحاديه و قوانين حمايتی وقتی مستقيما در

 و "عريان "سرمايه قرار ميگيرد، ميتواند مفهوم مالکيت سرمايه داری را 
فارغ از بندهايی که به داليل مختلف از جمله دو سده تالش کارگران بر دست 
و پای سرمايه بسته شده، مشاهده کند و فهم و قدرت تشخيص اش از 
  . متفکرانی مثل هياک و فريدمن پيشی بگيرد

ای سرمايه نه فقط در چارچوب استبداد بلکه بطورکلی و در وضعيت مطلوب بر
دموکراسی های باثبات نيز، شرايطی است که تا آنجا که ميتواند در جهت 

سرمايه دار در اين راه حاضر است حتی قوانين . کاهش هزينه کارگر بتازاند
. يردطبيعت را زير پا بگذارد و نياز به تغذيه، دارو و حتی زايمان را ناديده بگ

اصال بگذاريد کارگران را از همه مصائب استبداد و شرايط عقب مانده 
کشورمان برهانيم و آنها را با حفظ همه حقوق دمکراتيک شان در 
ثروتمندترين و پيشرفته ترين کشور سرمايه داری قرار دهيم و برخورد 

  . سرمايه، منطق و اخالقش در رابطه با حقوق کارگر را مالحظه کنيم
رت آمريکا را در نظر بگيريم که آن را يکی از موفق ترين بنگاه های والما

اقتصادی جهان و بزرگ ترين کارفرمای جهان خوانده اند که دو ميليون کارگر 
هرچه برای والمارت : شعار والمارت اين است. را مستقيما در استخدام دارد

ر جريان خوب است، برای آمريکا خوب است و هم اکنون نيز گفته ميشود د
بحران مالی و مسکن در آمريکا، اين رونق والمارت و جلب توده کم درآمد 

  . شده به کاالهای ارزان آن است که بازار مصرف را گرم نگاهداشته است
يکی از کارشناسانی که با والمارت کار ميکند گفته است پايه موفقيت والمارت 

لجستيک " همچنين به  بلکه"لجستيک کاالی ارزان"اين است که نه فقط به 
ايده ای که اين بنگاه بر پايه آن تاسيس شد، بر .  دست يافته است"کار ارزان 

آقای سام والتون مرحوم، . منطق عريان سرمايه داری کامال منطبق است
من کارگر ارزان استخدام ميکنم، از آن سود می " : بنيانگذار بنگاه گفته بود

 ". استخدام ما دستمزد کم، مزايای کم استبرم، ما موفق خواهيم شد، ولی مدل
 معلوم شد والمارت آنقدر به 90در مبارزات مزدبگيران اين بنگاه در دهه 

 کم - صحبت از هند يا آفريقا نيست -اکثريت قاطع مزدبگيران خود در آمريکا 
مزد می پردازد که بخش عظيمی از آنها برای دريافت غذا به آشپزخانه دولتی 

ن مخارج دارو و درمان خود به موسسات کمک دولتی و يا خيريه و برای تامي
تحقيقات يک نماينده کنگره آمريکا در سال . های خصوصی مراجعه ميکنند

 82 نشان داد که تنها در ايالت کاليفرنيا، ماليات دهندگان ساليانه 1994
و برای تامين غذا . ميليون دالر بابت تامين غذای اين کارگران می پرداختند

 در سال از بودجه فدرال 420,750$ کارگر اين بنگاه 200داروی کودکان 
های دولتی هم بسته " گداخانه"البته نئوليبرال ها مايلند اين . پرداخت شده بود

شود، مسلما آنوقت صاحبان والمارت با مقاومت کمتری روبرو ميشوند و 
  . کارگران بايد به آشپزخانه های کليساها مراجعه کنند

 در صد فروشندگان کم در آمد والمارت را زنان 92 درصد کارکنان و 70ود حد
تشکيل ميدهند، به همين جهت سازمان های زنان در مبارزات عليه بهره کشی 

، 2006بنا بر گزارش سازمان زنان آمريکا در سال . از کار در والمارت فعالند
نان، ليست مشکالت بعد از بيش از يک دهه مبارزه مداوم فعاالن اجتماعی و ز

مزد کم، استخدام پاره وقت، مجبور کردن : کارگران زن والمارت اين بود
کارگران به پرداخت بيمه های عمومی که بعدا به نام والمارت در روزنامه ها 

 ساعته، تنظيم آئين نامه هايی که کار گر را به 24گزارش ميشود، کشيک 
 دقيقه دير 5يير شيفت کار فقط اسب عصاری تبديل کند بطوريکه اگر موقع تغ

کار را شروع کند، دوال پهنا از دريافت دستمزد کامل محروم ميشود، حذف 
بخشی از داروها از بيمه، اخراج کارگرانی که ميخواهند عضو اتحاديه باشند، 

  . و ليست ادامه دارد...تبعيض جنسي، تبعيض عليه معلولين، کارکودک 
يط کار در آن به حدی بد و دستمزدها چنان درمورد والمارت نوشته اند شرا

اين .  درصد نيروی کار آن هرسال اين بنگاه را ترک ميکنند70پائين است که 
همان سازمان زنان در گزارش سال گذشته خود، . فقط بخشی از حقيقت است

مبارزات زنان برای بستن قرار داد ثابت و مقاومت و تدابير صاحبان بنگاه 
به عبارت ديگر، ترک کار اکثريت . ن را تشريح کرده استبرای مقابله با آ

آنها . کارگران بعد از مدتی کوتاه، بر خواست بنگاه داران نيز منطبق است
ميخواهند کار را در مدت هرچه کوتاه تر و هرچه ارزانتر اجاره کنند واز 

تازه اين وضعيت کارگران آمريکايی . مزايای استخدام دايم پرهيز ميکنند
 والمارت، چين و کشورهايی "لجستيک کاالی ارزان"منبع . ارت استوالم

است که کارگر در آن ها از برده هم ارزان تر است، به همين جهت در جريان 
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که  هاي، ارزان را بيش از حدی "برده " اين کاالها ،و  "صاحبان" کردند که 

  . برای سياست قدرت مفيد و الزم بود، نرنجانند
حاال اين کارکرد و اين منطق و برخوردسرمايه با کار را به کشور عقب مانده 
ای مثل ايران بياوريد، نتيجه چه خواهد بود به جز اينکه فالکت اقليت در 
آمريکا به فالکت اکثريت در ايران تبديل ميشود و حسنی ها خودکشی ميکنند و 

هران ها اجبارا به جای دانشگاه به سربازی می روند و هر از چند گاه به م
گوشت دم توپ حاکمانی تبديل ميشوند که اين فالکت بهترين شرايط را برای 

  . اين يا نوع واليت آنها بوجودآورده است
 دهندگان،از وقاحت ارتجاعی که ازاعالم  "کيفر" شايد وقاحت اين نوع 

 کمتر  "خجالت نمی کشد" واعدام به عنوان کيفرقصاص و شالق و شکنجه
  . باشد، اما مسلما شمار قربانيان آن کمتر نيست
  دموکراسی سياسی ، نفت و اشتها های جديد 

چندی پيش آقای عبدي، همان که دراجرای منويات اما م از ديوار سفارت باال 
ی بر رفت، ادعا کرد راه جديدی برای اجرای برنامه پيشنهادی کروبی مبن

 کرده است که خالصه اش عبارت بود از  "کشف" توزيع پول بين مردم 
گذشته از اينکه توضيحات خود . تقسيم سهام نفت بين هفتاد ميليون ايرانی

عبدی آشکارا به ما می گفت در همان قدم نخست قصد دارد تحت بهانه های 
 از آنها پوپوليستی مردم را زير شالق بازار قرار دهد و راه خروج را هم

قبال شکل های مشابهش .  در جوهر خودابداعی نبود "راه حل" بگيرد، اما 
در روسيه پياده شد، اما سرانجام بعد از فيل هوا کردن ها، سند مالکيت نفت و 
گاز از کشوی چند تايکون سر بر آورد که ميتوانند ازتيم چلسی دربريتانيا 

در مورد آقای .خريده اندگرفته تا تمام يک شهر در سيبری را بخرند و 
خودروفسکی که معلوم شد اختيار و سود در تعلق موسسات مالی آمريکا قرار 

آقای پوتين راهم خود مديران غربی طرح راست يا دروغ ميگويند يکی . داشت
 نئوليبرالی به گفته يکی  "شوک تراپی" درعوض . از سهامداران اصلی است

يکا در رابطه با مسايل شوروي، بيش از برجسته ترين کارشناسان دولت آمر
  . از جنگ استالينگراد آدم کشت

 آقای عبدی که بعد هم طرفداری يک اقتصاد دان "ابداع "بديهی است که 
" آوازه گر بازار را جلب کرد، دستاوردی بهتر از برنامه احمدی نژاد مبنی بر 

 خوب به  را"جديد" ندارد، اما يک پديده  "آوردن نفت بر سر سفره مردم 
افزايش تعداد دندان هايی که برای منابع نفت ايران تيز : نمايش می گذارد

تا به حال حاکمان مستبد ما اين لقمه را فقط اندازه دندان خود . ميشوند
ميدانستند ودر مشارکت يا رقابت با دولت ها وشرکت ها ی زورمند خارجی 

 تهاجم سرمايه به اموال مردم اما دور جديد. آنقدر را که توانسته اند بلعيده اند
  . در سراسر جهان، اکنون اشتها های جديد را تحريک کرده است

 ديگری برای توجيه اشتهای خود دست و پا  "دليل" نيروهای بورژوايی البته 
نفت، بودجه استبداد را در طول دهه های گذشته تامين ميکرد، : کرده اند

 يابی به دمکراسی بايد دارايی های بنابراين برای مبارزه با استبداد و دست
اما اين نوع استدالل، بخشی از واقعيت . مردم را به بخش خصوصی منتقل کرد

را بازگو ميکند تا کل واقعيت را تحريف کند ويکی از بدترين نوع سوء 
اوال اين درست است که به دليل اتکاء به درآمد .  است "شواهد " استفاده از 

د تا حد زيادی از سرمايه دار مستقل بوده و سرمايه نفت، دولت های استبدا
 داران به مثابه يک طبقه از نظر سياسی ضعيف بودند، اما اين به آن معنا
نيست که سرمايه داران جانشين مناسبی برای در دست گرفتن اختيار دارايی 
ها و ثروت های مردم هستندودولت متکی بر آنها ضرورتا دمکرات خواهد 

اهللا اپوزيسيون بورژوايي، ژنرال مشرف يا مبارک مصر يا پينوشه انشاء . بود
يا آنهمه ژنرال های کودتاچی در آمريکای التين را که پيشگامان برنامه 

  . نئوليبرال هم بودند دمکرات نميدانند
دوم اينکه اين درست است که عدم توسعه جنبش کارگری و ساختارهای 

تکاء دولت به درآمد نفت ارتباط داشت، اتحاديه ای و دمکراسي، به نحوی با ا
اما اين به آن معناست که استبداد برای خلع يد از اکثريت مردم از قدرت 
سياسي، عالوه بر ابزار زور و اجبار ميتوانست از امکانات مالی خود هم 

مثال دردوره سلطنت حداقل دستمزدها ضرورتا از طريق بازار و . استفاده کند
درت کارفرما و کارگر برقرار نميشد، بلکه دولت براساس اعتصابات و توازن ق

مصالح سياسی خود و امکانات مالی که در اختيار داشت دستمزدها را تعيين 
البته حذف اين مالحظه و دادن .يا مجبور ميشد به مردم سوبسيد بدهد. ميکرد

اختيار کامل به سرمايه دارو بازار،باعث کاهش بازهم بيشتر دستمزدها، 
ری های گسترده تر و فالکت بيشتر ميشد و بطور بالقوه امکان گسترش بيکا

مقاومت کارگران و اعتصابات را باال ميبرد، ولی دفاع از چنين شرايطی مثل 
  ،اين است که وجود يک دستگاه خالفتی زن ستيز را نعمتی برای آزادی زن

ال جنگ  افزايش دخالت خارجی و مث،گسترش استبداد را نعمتی برای آزادی 
  . را نعمتی برای استقالل بدانيم

سوم اينکه قوت استبداد در ايران از بی قدرتی مزدبگيران است، نه از بی 
در شرايط مساعد برای استبداد، سرمايه داران از آن جا . قدرتی سرمايه داران

که در پی کاهش بازهم بيشتر قدرت مزدبگيران هستند، قاعدتا هم ريشه های 
 را آبياری ميکنند، هم بطور بالقوه مانعی برای شکل گيری استبداد موجود

  . دموکراسی آتی به شمار می روند

چهارم اينکه نه تنها بين استبداد و گسترش بخش عمومي، و متعلق به همه 
مردم، هيچ رابطه الزامی وجود ندارد، بلکه وجود بخش عمومی قوي، و اگر 

مل الزامی برای بسط دمکراسی نه تحت کنترل الاقل تحت نفوذ مردم، يک عا
  . است، حتی در چارچوب سرمايه داری

همانطور که استبداد برای تامين هزينه های خود به درآمد نفت نياز دارد و بر 
آن اتکاء ميکند، مردم هم برای برپايی و استقرار و پيش برد دموکراسی خود 

 خرج دارد، اما دمکراسی و دفاع از حقوق شهروندی. به درآمد نفت نياز دارند
 "درآمد" محسوب ميشود، برای کارگر "هزينه"خرجی که برای سرمايه دار 

است، و آن مالکيت و سرمايه گذاری که برای سرمايه دار زيان و بی احترامی 
 محسوب "اصل مقدس مالکيت خصوصی" فرد خودش و "حق مالکيت " به 

دمکراسی و برابری ميشود، برای اکثريت مردم، شهروند متمدن و پيشرفت در 
  . را بوجود می آورد

در حقيقت مدافعان بورژوازی با وصل کردن استبداد به بخش عمومی و 
دموکراسی به بخش خصوصي، رابطه مردم بويژه اکثريت مزدبگير با 

 تصوری و "طرح"با اين تعبير دموکراسی به يک . دمکراسی را قطع ميکنند
 که کد "نرم افزاری"ک برنامه محصول ذهتيت روشنفکران تبديل ميشود، ي

  . رمز آن در دست سرمايه دار است 
 ولی  "روشنفکرانه" اين ماستمالی کردن دموکراسی به شيوه ای ظاهرا

رندانه برای اينکه آنها رابطه استبداد با درآمد نفت و . درواقع رندانه است
 بخش عمومی را، که برای همه روشن و از صبح تا شام بر سربام است، با
دقت زير ذره بين قرار ميدهند، اما يک کلمه از رابطه دموکراسی با بخش 

اگر بخش عمومی در دست يک دولت دموکراتيک باشد، . عمومی نمی گويند
چه نتايجی به دست می آيد؟ چرا در مقابل استبداد موجود، بايد چنين 

  آلترناتبوی را حذف کرد؟ 
ای سرمايه خصوصي، هم برای هم برای استبداد، هم بر. مالکيت، قدرت است

چه کسی در مورد مدرسه، بيمارستان، جنگل، معدن، بازارچه . دمکراسی
  .محله، خانه و خانه سازی تصميم ميگيرد؟ البته مالک آن ها

اينکه مالک دولت استبدادی باشد، يا سرمايه دار خصوصی يا دمکراسي، 
سی های حتی درهمين دموکرا. نتيجه از زمين تا آسمان فرق ميکند

بوروکراتيزه شده و بورژوايی غرب، وقتی اموال عمومی به مالکيت بخش 
خصوصی واگذار ميشود، اولين نتيجه ای که در رابطه با دموکراسی بالفاصله 
خود را نشان ميدهد اين است که به جای اينکه احزاب مجبور باشند برای 

پذيرش و عدم سياست مسکن يا بهداشت، يا توزيع امکانات در محله ها يا 
پذيرش مهاجر و غيره برنامه داده و به رای مردم در تصميمات خود گردن 
بگذارند، مالک خانه و مدرسه وبيمارستان و محله و بازار چه و جنگل و 
معدن و غيره خود راست تصميم ميگيرد و برای اجرای تصميم خود کارمند 

از مضمون دمکراتيک در اين حالت انتخابات ها بيش از پيش . استخدام ميکند
 تبديل  "ستاره ها" خود تهی شده، به مسابقه نمايشی و رسانه ای بين 

به عبارت ديگر انتقال اموال عمومی به بخش خصوصی بالفاصله و . ميشوند
بدون واسطه دامنه دمکراسی و نقوذ مردم در تصميم گيری ها را در همه جا 

 شده به مردم الغرتر شده و بيش برنامه ها و پالتفرم های ارائه. محدود ميکند
از پيش روی خواست های پوپوليستی و در بسياری مواقع در خواست های 
وارونه از قبيل بيگانه ستيزي، ترس از فقرا و دفاع از خشونت قانون، 

  . ناسيوناليسم افراطی و جنگ طلبی متمرکز ميشود
ی ها، برای نقش پشتوانه مالی با اتکاء به مالکيت و کنترل عمومی داراي

افزايش نفوذ و قدرت مردم و تحکيم دموکراسی به حدی است که در بسياری 
از خصوصی های کردن های دوره اخير،از بين بردن اين پشتوانه و تضعيف 
پايه های دموکراسي، نه سودجويی فوري، هدف مقدم سرمايه داران و دولت 

 کردن اغلب اين واقعيت را در سياست های خصوصی. های آنها بوده است
دولت های بزرگ بويژه در اروپا که دموکراسی جاافتاده ای دارد، ميتوان 

. يکی از آخرين نمونه های آن را سوئد به نمايش گذاشته است . مشاهده کرد
اجازه بدهيد اندکی روی آن مکث کنيم، زيرا از جنبه های مختلف به اصطالح 

برجسته منعکس شده در آن  است و هيچکس نمی تواند واقعيت های  "تابلو" 
  . و تاثير تخريبی بر دموکراسی را ببيند و خود را به نديدن بزند

در مورد سوئد چيزی که همه کم و بيش ميدانند اين است که اين کشور 
دررابطه با دمکراسی و رشد اجتماعی هميشه يکی از باالترين ها و در رابطه 

اما چيزی که . نشان داده استبا فساد هميشه يکی از پائين تر شاخص ها را 
 های سنگين اين دموکراسی و "هزينه "سرمايه داران از آن زياد ناليده اند، 

 از منابع مالياتی و بخشی از "هزينه ها"بخشی از اين . رشد اجتماعی است
. بنگاه های متعلق به مردم، در مالکيت دولت يا شهرداری ها، تامين ميشود

ز لشگرکشی نئوليبرالی و زير رهبری حزب سرمايه داران از همان آغا
  "ائتالف بورژوايی" . سوسيال دمکرات تهاجم به اين منابع را شروع کردند

 به دست گرفت، کار را 2006 که تحت همين عنوان قدرت را در انتخابات سال
يکی از مهم ترين سياست هايی که اين ائتالف از همان آغاز در . يک سره کرد

.  داد، واگذاری ده شرکت دولتی مهم به بخش خصوصی بودبرنامه خود قرار
اين سياست هيچ توجيه اقتصادی نداشت، زيرا اغلب اين شرکت ها سوددهی 
بااليی داشتند، بطوريکه بنگاه های بزرگ خارجی و داخلی برای بلعيدن آنها 
. با اشتياق دهان گشودند و اکنون بعضی از آنها را تمام يا بخشا بليعده اند
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ددهی اين شرکت ها فعالين مدنی را راضی نميکرد و برخی شکوه داشتند سو
که اگر قرار باشد فقط سوددهی معيار باشد نه اهداف اجتماعی و دموکراتيک 
ديگر، چه فايده ای از تعلق مالکيت اين شرکت ها به عموم و چه فرقی است 

اين . صادبين عملکرد دموکراسی و عملکرد سرمايه دار خصوصی در اداره اقت
انتقادها در حالی بود که شرکت های مزبور عالوه بر سوددهی و واريز کردن 
اين سود به خزانه دولت و تامين بخشی از هزينه های رفاه اجتماعي، نقشی 

  . هدايت کننده در زمينه دمکراسی و رشد اجتماعی بازی کرده اند
بنگاه های  مشارکت زنان دررهبری 50/50برای مثال رسيدن به حد نصاب 

اقتصادي، نخست توسط اين شرکت ها پيش برده شد و سرمشق کشور قرار 
 درصد 42در آستانه انتخاباتی که ائتالف بورژايی را به قدرت رساند . گرفت

يا دو بنگاه عظميم . نمايندگان در رهبری اين بنگاه ها را زنان تشکيل ميدادند
ايه و سوداگری در اين تامين برق و شرکت معدن و جنگل، از دستبرد سرم

منابع جلوگيری کرده و سياست دفاع از محيط زيست که سوئد در مورد آن از 
يا انستيتوی . نمونه های برجسته جهان است، محصول همين نقش است

 سياست خانه سازی را در کل کشور در SABAعرضه وام مسکن دولتی 
اين .  باال برودجهتی سازمان ميداد که حتی المقدور در زمان ضروری عرضه

امر در ترکيب با مالکيت کمون ها بر خانه هايی که به مردم اجاره داده ميشد 
و تدابير ديگرزمينه تامين انواع مسکن در همه جا برای همه را تسهيل کرده 

  . و تفاوت فاحش بين مسکن طبقات مختلف را محدود ميکرد
زانه خود را از يک پس چرا دولت بورژوا با تصميم به فروش اين شرکت ها خ

منبع مالی مهم خالی کرده و يکی از امکانات مهم خود را برای جهت دهی 
اقتصاد کشور به طرف بهبود شرايط دمکراتيک و انسانی جامعه از بين می 

  :برد؟ دولت بورژوا با طرح های خود تنها يک هدف را تعقيب ميکند
 اجتماعی و پشتوانه  منابع مستقل مالی سياست رفاه اجتماعی و دولت رفاه

  .قدرت طبقه مزدبگيررا، نه اکنون بلکه برای آينده ازبين ببرد
بطوريکه هردولتی از هر جناحی به قدرت برسد، ديگر نتواند آن را بازسازی 

زيرا بسياری ديگر از سياست های نئوليبرالی مثال کاهش ماليات بر اموال . کند
 به مردم فقير، حتی کاهش ثروتمندان يا کاهش ميزان کمک های اجتماعی

دستمزدها برگشت پذير است، ولی اموالی که از مردم گرفته شده و به شرکت 
های خصوصی فروخته ميشود و يا واگذاری منابعی که از طريق نيم قرن پس 

  . اندازمزد بگيران و پرداخت های مردم ساخته شده برگشت ناپذير است
ای اقتصادی را می فروشد و پول آن دولت، پر رونق ترين و کارآترين بنگاه ه

را بصورت چک يا کاهش مالياتی بين مردم پخش ميکنندودر واقع وقيحانه و 
آشکارا اين منابع را به آتش کشيده و می سوزاند، تا در آينده اکثريت مزد 

  .بگير تکيه گاهی برای دفاع از حقوق خود نداشته باشند
تحاديه های آن ها را به کلی در هم آنوقت ميتوان به آسانی قدرت کارگران و ا

شکست و به جای همبستگي، رقابت گرگ وار را نشاند و دستمزها را تا حدی 
که امروز کارگر بی پناه مهاجر از اروپای شرقی يا هر جای ديگر به آن قانع 

  . است، پائين آورد
 رفاه اجتماعی  "هزينه" هفته نامه محافظه کار اکونوميست چنان در مورد 

ن کشورو دولت های رفاه ديگر ناله سر ميدهد که گويا سرمايه داران اي
مفت " ی "گدا"خصوصی خزانه ای را از خدا تحويل گرفته اند و حاال مشتی 

در حاليکه تفاوت سياست رفاه .  ميخواهند آن را خالی کنند"تنبل" و "خور
ود که اجتماعی سوئد با آمريکا و بسياری ديگر از کشورهای اروپايی اين ب

ساختار رفاه را از يک طرف مستقيما به قدرت اتحاديه ها وصل ميکرد و از 
حق "طرف ديگر بخش های عمده ای از آن را به شکل بيمه عمومی و 

 ارائه ميداد که حتی سرمايه دارها و داراها هم متساويا از آن "عمومی
 برای برخوردار ميشدند و برای اينکه بتواند اين سياست را به پيش ببرد
به اين . تامين آن عالوه بر تدابير ديگرمنابع مستقل مالی هم فراهم می کرد

 يا "کمک به فقرا"، "نيکوکاری" ، "خيريه"ترتيب ساختار رفاه بکلی از
مشابه آن متمايز شده بود و در حاليکه نيروی کارگران پشتيبان آن بود، عموم 

تاثير اين . مايت می کردندمردم از آن برخوردار شده و اکثريت قاطع از آن ح
  . سياست را در پيشرفت دمکراسی آمارها نشان داده اند

اساسا . هيچيک از اين سياست ها از چارچوب سرمايه داری فراتر نمی رفت
 درصد کارگران را 90وقتی رودولف مايندر و اتحاديه بزرگ کارگری که 

 نخستين "يرانصندوق مزدبگ"سازمان ميداد، چهل سال پيش با پيشنهاد طرح 
گام ها برای انتقال تدريجی بخش بزرگ سهام همه بنگاه های خصوصی عمده 
کشور را ارائه دادند، سرمايه داران و دولت سوسيال دمکرات با قدرت آن را 
در هم کوبيدند و نام و نشان مايندر را هم برخالف نام رهبران برجسته حزب 

برعکس در . گم و گور کردندسوسيال دمکرات مثل اولوف پالمه، در تاريخ 
به  رابطه با دولت رفاه ميتوان گفت طبقه سرمايه دار سوئد نيز با اتکاء

سيستم رفاه اين کشور بود که توانست بازار گسترده ای برای خود دست و پا 
  .کند و به بازارهای خارج راه يابد

اران با وجود اين در شرايط فشردگی رقابت در بازار جهاني، ديگر سرمايه د
 "مال"زيرا دستمزدها را باال نگه ميداشت، . حاضر به تحمل اين طرح نبودند

هايی را که سرمايه دار ميتوانست به بازار ببرد و با آن سودا کند، خرج تامين 
حقوق شهروندی ميکرد، که بنوبه خود بندهای ديگری بر دست و پای سرمايه 

تهاجم : ی موثر شروع کردندسرمايه داران حمله را از جاي. و بازار می بست

به اين ترتيب دولت هم بخش مهمی از منابع . به پشتوانه مالی دموکراسی
مالی خود را از دست ميدهد، اما سرمايه داران يکی از پايه های مهم نفوذ 

  .کارگران بر سياست و قدرت را در هم می شکنند
 های اتحاديه اگر در يک دموکراسی باثبات ومتکی بر سازمان: سوال اين است

ای جاافتاده با يک سيستم مالياتی قوي، دموکراسی با خصوصی کردن ها و از 
دست دادن پشتوانه مالی اش، متخلخل شده و کارگران به عقب پرتاب می 
شوند، در کشوری که کارگر هنوز برای برپا کردن اتحاديه و برگزاری مراسم 

نهمه بيکار و معتاد که به زندان ميرود و شالق ميخورد، در کشوری با اي
دولتش روستای غارنشين کشف ميکند و سرمايه دارانش به جای ماليات 
رشوه ميدهند و باج ميگيرند، با حذف اين اميد که اکثريت زحمتکش بتواند 
اموال غصب شده اش را از رژيم بگيرد و بر اساس آن دموکراسی اش را 

. يرد، دوامش پيشکشبرپا کند اساسا دموکراسی چگونه ممکن است پا بگ
وقتی تامين حقوق کارگر را به کرم سرمايه داری واگذار کنيد که تنهای کاالی 

 است، سرمايه داران "برده"قادر به رقابتش در بازار جهانی به غير از نفت، 
به اندازه کافی تالش خواهند کرد که انبار کاالی برده خود را از طريق کاهش 

 "ميليشيای"در اين شرايط رژيم . ر نگه دارنددستمزدها و بيکار سازی ها پ
در اين . خود را جمع ميکند و سرمايه دار روی دوش برده ها برج می سازد

  . شرايط حتی به حق رای نميتوان معنا داد چه رسد به دمکراسی
   درست مثل انفجار يک بمب هسته ای

بورژوازی و برای اينکه انصاف را از دست ندهيم بايد يادآوری کنيم مدافعان 
] يعنی حاکميت و قدرت تصميم گيری مردم[ليبرال ها هرقدر از دموکراسی 

حق " يعنی حقوق شهروندي، بويژه[گرايزانند، اما هميشه از آزادی ها 
مخصوصا حاال در کشور ما که . و برابری در قانون دفاع کرده اند"] انتخاب

مطمئنا ليبرال ها عالقه حاکمان زورگو حتی به چکمه پوشيدن مردم بند ميکنند، 
  : منتها در اين مورد بايد به دو نکته توجه داشت. دارند از اين سنت ياد کنند

 که حتی "اعجوبه" و "قناس"نکته اول اينکه اگر يک قدم از اين رژيم 
ديکتاتورهايی مثل مبارک و مشرف ييش آن مترقی مينمايند جلوتر برويم و 

يم، با مشکالتی که سرمايه دارها و آزادی چکمه پوشيدن را به دست آور
توصيف . ليبرال ها برای استفاده از آزادی ايجاد ميکنند، روبرو ميشويم

ليبرالی از آزادی و حقوق مساوی را کنايه آناتول فرانس به نحو درخشانی به 
 گدا و ": نمايش ميگذارد که در وصف مقام باالی برابری در قانون گفت

  ."از خوابيدن زير پل منع ميکندميليونر را بطور يک سان 
البته ميليونر ها نه کارتن خواب هستند و نه زير پل ميخوابند و ازاين آزادی 

در عوض کارتن خواب ها و خانه به دوش ها از حق . زياد استفاده نمی کنند
اتفاقا تاکيد . مساوی خود برای فروش کليه يا تن خود زياد استفاده ميکنند

وقتی پايه های حقوق شهروندی . همين نوع آزادی استليبرال ها درست بر 
را با دادن شالق اقتصادی به دست سرمايه خصوصی ويران کنيد،از آزادي، حق 

  . انتخاب و برابری در قانون برای مزدبگيرانی که زير اين شالق هستندچه ميماند
يکی از نمونه های روشن اين نوع آزادی را، پروفسور پونوجا استاد دانشگاه 

SNDT قديمی ترين دانشگاه زنانه هند که يک فعال سرشناس زنان نيز ،
خانم پونوجا در . هست در گفتگو با يک روزنامه نگار به نمايش گذاشته است

 را برای رابطه با شهرکی در شمال بمبئی صحبت ميکرد که حاکمان محلی آن
البته بايد همه حيوانات را . فروش به سرمايه داران خصوصی آماده می کردند

معلوم است شهر بايد ,. که در شهر ولوبودند از مقابل انظار دور ميکردند
 عمده شهر "صاحب "سرمايه وقتی به . ,قشنگ و قابل عرضه به بازار ميشد

 يا سود آورنبود، دور  محسوب ميشد،"هزينه "تبديل شد هرچه را که برايش 
به . ريخت و هرچه را که سودآور بود به سوداگری گذاشت، حتی آب مردم را

  : صحبت های خود خانم پونوچو گوش کنيم
حاال شهر حدود .. من به چشم خود شاهد جرم بودم، شاهد يک جنايت بودم"

 اصطبل دارد، اما کشاورزی از بين رفته است، آب ها آلوده شده اند و 150
نها مشغله ای که برای کشاورزان بيکار شده مانده، اين است که مدفوع ت

مدرسه های قبلی . شهر مدرسه ای ندارد. حيوانات را جمع کنند و بفروشند
اين ! فکر کنيد کشاورز هندی آب را بخرد. مردم بايد آب را بخرند. رها شده اند

ی فروش به آب خودشان است، ولی آب هايی که هنوز آلوده نشده اند برا
باوجود اين مردم از سراسر هند به اينجا می . مناطق ثروتمندتر منتقل ميشود

درست مثل اينکه . برای جمع کردن مدفوع و به دست آوردن چند روپيه. آيند
  ." يک بمب هسته ای اينجا منفجر شده است

همه ما شنيده ايم که داليت های هندی نيم قرن مبارزه کرده اند که از شغل 
آيا ميتوان باور کرد که انبوهی . باری تخليه چاه و حمل مدفوع نجات يابنداج

ازهندی ها، و نه فقط داليت های آن، داوطلبانه به اين شغل رو بياورند؟ و 
حتی برای جمع آوری مدفوع حيوانات از اصطبل ها به روی هم اسلحه 
ا بکشند؟ خشونت سرمايه خصوصی در حدی بود که حتی به استبداد و ي

  : استعمار هم نياز نبود، اجباراقتصادی کار را آسان ميکند
تصور من اين است که نمايندگان دولت در اياالت و واليات بيش از پيش "

آنها درست مثل مقامات استعماری . نسبت به مردم عادی بی اعتنا شده اند
. يستفقر اينجا نسبی ن! مقابل نرده های دانشگاه را ديده ايد... رفتار ميکنند

اگر آنرا به چشم خود نديده باشيد، نميتوانيد . مطلق، مطلقا مطلق است
  ..." بفهميد
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اين . اما نکته دوم، حتی رژيم اسالمی ايران هم شريعت و قانونش بهانه است
 را "اصل تبرج"ترس از سرکشی و نياز به کنترل است که باعث ميشود رژيم 

وقتی که سرمايه خصوصی :  استسوال اين. اختراع کند، نه اعتقاد و ايمان
 وادار کندد، آيا حکومت سرمايه "سرکشی:بی در و پيکر کارگران را به 

 و نظام "نظم"خصوصی به اختراع متوسل نميشود و اجازه ميدهد اصل مقدس 
  مقدس بازار زير پای کارگران به لرزه بيفتد؟ 

به دوره اخير تاکيد بر اين نکته دوم وقتی اهميت بيشتری پيدا ميکند که تجر
نشان داده به نسبتی که بورژوازی در تهاجم خود پيش رفته، نه فقط 

دولت ها حتی . دموکراسي، بلکه آزادی ها هم به عقب نشينی وداشته شده اند
 جرج اورول تبديل ميشوند که "برادر بزرگ"دموکراسی ها به تدريج دارند به 

حق .  را زير نظر بگيردهمه را زير نظر دارند، اما هيچکس نميتواند آنها
استفاده عمومی از برخی از آزادی ها و حقوق شهروندی به موسسات 
سرمايه داری خصوصی سپرده شده و از نظارت عمومی خارج شده و اين 

در اين مورد داستان دراز است، اما برای ما . افتضاحاتی را به بار آورده است
 و فئودال ها هستيم، يادآوری که گرفتار يک رژيم متعلق به دوران برده داران

  . يک واقعه برای تحريک انديشه مفيد است
در تابستان گذشته يک خبر با تصويری غم انگيز در در رسانه های سراسر 

تصوير خانم ليزا کينگ فيتيان يک شهروند آمريکا يی را . جهان منتشر شد
. کا نشان ميداددرمقابل شعبه ای از والمارت در آتالنتا واقع در آالبامای آمري

مديران فروشگاه او را مجبور کرده بودند در روزهای شنبه، روز ازدحام 
مشتريان، جلوی پارکينگ بايستد و روی شکم خود يک تابلوی بزرگ بگيرد 

من از فروشگاه .  من يک دزد هستم": که روی آن روی آن نوشته بودند
يت ناراحت شده و وقتی مردم از مشاهده اين وضع". والمارت دزدی کرده ام

گفتند اين مجازات خيلی سنگين است، مدير والمارت گفت خوب، شد دفعه 
ميشد از آقای مدير پرسيد پيشنهاد . ديگر که بخواهد دزدی کند، يادش می آيد

 مبنی برآفتابه به گردن انداختن،يا قطع ،"شرم"مقامات رژيم محروم از 
  انگشتان دزدچطور است؟ 
 بازگشت آشکار به مجازات های قرون وسطی بود که تصميم مديران والمارت

دزد و مخصوصا تن فروش را در شهر ميگردانند و به نمايش ميگذاشتند، و 
 ها مشمول آن ميشوند وگرنه چنانکه "آفتابه دزد"البته مثل همان زمان فقط 

ديديم مديران بانک ها و موسسات مالی بزرگ که فساد آنها بازارمالی در 
را به بحران و آستانه سقوط کشانيد، از ماخذ ماليات مردم سراسر جهان 

مقام باالی "آناتول فرانس هم گويا اشتباه ميکرد، .  هم دريافت کردند"يارانه:
 نمی کند، به دزدهای دانه "منع"، ديگر همه را يک سان "برابری در قانون

  . ميدهد، به آفتابه دزدها پس گردنی"يارانه"درشت 
اين بازگشت به قوانين قرون وسطی را در کشوری به اجرا مديران والمارت 

در آورده اند که در آن حقوق شهروندی باالتر از دمکراسی قرار دارد و 
همين را در چارچوب استبداد خالفتی ايران قرار دهيد، . مقدس شمرده ميشود

 "اراذل و اوباش" به اصطالح "اعدام فله ای "به آفتابه به گردن کردن و 
  .  خواهد شدتبديل

 خود چه خواهد کرد؟ "اراذل و اوباش"دولت سرمايه خصوصی در ايران با 
درآرژانتين، ماموران يک گلوله به مغز کودکان خيابانی شليک ميکردند تا اين 

" ترس ما اين است بورژوازی ما روش های .  را از بين ببرند"پديده زشت"
 مورد استفاده قرار دهد و  تازه معمول شده در غرب را" غيرسنتی" و "مدرن

وظيفه آژان و پليس و شکنجه گرو زندانبان و مامور نظم و برخورد با قاچاق 
آنوقت بنگاه داران به سرعت . و غيره را يک سره به بخش خصوصی بسپارد

 و ساير ارگان "کليه ها"خواهند کرد، شايد هم عرضه "کم"از شمار معتادان 
.  داخل و خارج را با همان شتاب باال ببرندهای کم ياب برای پيوند در بازار

، ترکيبی از بدترين پديده "هوش ايرانی"آنوقت آمريکا را به ايران نمی آوريم، 
های فلييپين و هند و عراق و افغانستان و همين جمهوری اسالمی را به بازار 

همين حاال هم رژيم بسياری از توصيه . رسمی و غيررسمی عرضه خواهد کرد
. ليبرالی را تا آنجا که به قدرت نظام ضربه نزند پياده کرده استهای نئو

ضمنا کليه فروشی رژيم اسالمی مورد ستايش بازار جهانی قرار گرفته و [
نشريه اکونوميست آن را بهترين روش مقابله با کمبود ارگان و تنها کار خوب 

  .] رژيم اسالمی خوانده و به دولت های جهان توصيه کرده است
  دموکراسی خواهی محک 

جمهوری اسالمی ترکيبی است ازاستبداد نفس گير مذهبی و سرمايه داری 
نتيجه اين وضعيت . عقب مانده ی متکی بر نفت در شرايط انزوا و تحريم

تبديل اين فالکت به وسيله ای برای . فالکت فزاينده برای اکثريت مزدبگير است
 داری يعنی سرمايه داری بی در تبليغ سرمايه داری آن هم بدترين نوع سرمايه

، در شرايطی که همين نوع سرمايه  " اقتصاد آزاد "و پيکر يا به اصطالح
داری همين اکنون در سراسر جهان و در همه کشورها طبقات ضعيف را زير 
شالق خود گرفته و در ابعاد ميليونی از پا در می آورد و خود رژيم هم تا آنجا 

ايجاب ميکند، در حال پيش برد آن است، که زورش می رسد و مصلحتش 
  . چيزی نيست به جز سوداگری با مرگ و فالکت مزدبگيران ايرانی

سرمايه داری در .  را پس ميگيرم"انواع سرمايه داری"اصال آن عبارت 
بسياری از اين اسامی که برای . جوهر خود ميل به غارت و بهره کشی دارد

سر کار گذاشتن  " است برای  " کالتورانومن" سرمايه داری درست کرده اند، 

چه فرقی در جوهرسياست . مردم و بيش ازهمه دانشجوی اقتصاد و سياست
، "نوليبراليسم"، "ليبراليسم اقتصادی"، "محافظه کاری" اقتصادی هست بين 

؟ نمی گويم هيچ تفاوتی ..."جهانی سازی"، "اقتصادآزاد"، "نومحافظه کاری"
 ايران که تبليغات آوازه "دانش آموختگان"ست؟ آن نيست، تفاوت در جوهر چي

گران اقتصاد بورژوايی را طوطی وار تکرار ميکنند، بايد به اين سوال پاسخ 
 بعد از جنگ دوم ناگهان همه کينزی شدند "انواع سرمايه داری"دهند که چرا 

اقتصاد "و حتی رضا شاه و محمد رضا شاه را وادار يا تشويق به ساختن 
 و در نوعی همسرايی که تک سرايی "همه با هم "ردند، و حاال  ک"دولتی

کليسای روم در اوج قدرتش را به سخره ميگيرد، ناگهان کشف کرده اند که از 
 بوده اند و حاال " سوسياليست"روزولت گرفته تا رضا شاه و محمد رضا شاه

 و سوسيال "نوکارگری" در همه جا حتی در احزاب "انواع سرمايه داری"
  مکراتيک وليبرالي، اموال مردم را چپاول کرده وبه بخش خصوصی ميدهند؟ د

 "بهره کشی عده ای خرپول: جوهر سرمايه داری هميشه يک چيز بوده است
برای . از مردم زحمتکش توليد کننده و سواری برگرده او بی مصرف سودجو

ر را اينکه اين کهنه ترين و زشت ترين و پايه ای ترين شيوه نقض حقوق بش
 جلوه دهند،آخوند وار به هر پرت و پاليی حتی سوسياليست "نو" و  "مدرن" 

کردن چرچيل و محمد رضای شاه بيچاره هم متوسل ميشوند، در حاليکه دارند 
برای به . متناسب با شرايط جديد تاکتيک استمرار بهره کشی را پياده ميکنند

 نسبت به "بدگويی"و خورد مردم دادن اين تاکتيک ها،پرت و پالگويی ها 
اسامی جديد و دهان .  ميخوانند"تحليل مدرن"اربايان و ياران سابق خود را 

پرکن خلق ميکنند و دالالن و بازاريان گردن کلفت مفت خور را به انواع 
 مفتخر ميکنند، در - کارآفرينان، توليد کنندگان، صنعت سازان وغيره -اسامی 

: اولين برخورد آنها را تشخيص ميدهندحاليکه حسنی و همکارانش در همان 
غاصب ابزار کار کارگر، کسی که بامالکيت خصوصی بر ابزار کار او در مقام 

آنها حاصل جمع شالق .سروری قرار گرفته و بر گرده آنها نشسته است
  . استبداد و چماق سرمايه را در دردی که در پيکرشان می پيچد حس ميکنند

 تفريق در معادله شالق استبداد و چماق سرمايه آزادی و دموکراسی از جمع و
دموکراسی و آزادی را در قاعده اندازه ميگيرند نه در سر . به دست نمی آيد

 هميشه برای خود آزادی و دموکراسی داشته اند، "سروران" ها و "سر"که 
حتی وقتی که انسان بلد نبود لغت دموکراسی را هجا کند، حتی اين جمهوری 

تحصيل آزادی .  فقها"جمهور"ع آزادی و حق حاکميت است برای اسالمی بواق
، يعنی انبوه کثير "قاعده"و دموکراسی حتی در نخستين گام، محتاج ورود اين 

اما همين . کار، و محرومين از کار، به عنوان عامل مستقل در معادله است
 امروز "مستضعف پناهی"قاعده است که در انواع طرح های بورژوايی و 

، به عنوان يک هويت مستقل ناديده گرفته شده "مدرن"ران اعم از کهنه و اي
 "خدا"يکی به نيابت از . و به متغيروابسته اين يا آن سرور تبديل شده است

 و "دولت کوچک" می سازد، يکی به نيابت از سرمايه "دولت بزرگ"برايش 
ازند کدام با هم بحث و جدل به راه می اند.  امالک بورژوازی"نگهبان شب"

يک بهتر است اموال او را در تصرف خود بگيرد و کدام يک با اين تصرف به 
همه "کار بازار رونق ميدهد، بر سر سهم از قدرت با هم دعوا ميکنند ولی 

 برای او "همه با هم" دمار از روزگار او در می آورند و در عين حال "باهم
  .  ميکنند"دلسوزی"

 ندارد، نياز ندارد بنشيند و ببيند چه "دلسوزی" و "دلسوز"کارگر نياز به 
کسی بيشتر به او نان ميدهد، نياز ندارد کسی به او دموکراسی و آزادی 

همه اين مصيب ها و اين استبداد فراگير و اين چپاول بيکران ناشی . "بدهد"
از آن است که او را به متغير وابسته به خود تبديل کرده وبه وعده های خود 

کارگری که هويت مستقل خود را بدست بياورد و .  سرگردان کردندآويزان و
ظرفيت های خود را به کار بگيرد، به حکم شرايط زندگی اش بالفاصله نايب 
خدا و قيصر و خطيب و چپاولگر را در همان منبر و تخت و ميزرياست اش به 
 بازجويی کشيده و قاعده آزادی و دمکراسی و برابری را وسيع ميکند، به
همين جهت استبداد و سرمايه هريک به طريق خود در تخريب اين هويت هم 

  . آواز ميشوند
امروز ديگر ادعای دفاع از دمکراسی و آزادی را تنها با اتکاء به مخالفت و 

رژيمی که فعال کارگری و . مبارزه با رژيم استبدادی حاکم نميتوان محک زد
بت در خيابان به راه می اندازد و زنان و نويسنده را شالق ميزند و لشگر نجا

از پائين و باال و درون و بيرون زير ضرب قرار گرفته مفتضح ترو بی آينده 
تر آز آن است که کسی هرقدرهم بی اعتنابه آزادی و دمکراسی باشد آينده 

مبارزه با اين رژيم الزم و واجب است، اما به گفته جيم .  به آن ببندداخود ر
امروز محک . هی مرده هم ميتواند در جهت جريان شنا کندهايتاور حتی يک ما

دموکراسی خواهی اين است که نشان دهيد در جريان مبارزه با اين رژيم، آيا 
از قاعده دمکراسی دفاع ميکنيد، آيا با انهدام پايه های دموکراسی و آزادی 

قوق زير ضربات بی رحمانه سرمايه به مخالفت برميخيزيد، و آيا در اعالميه ح
بشرتان جايی برای محاکمه حاکمان و مالکانی که حسنی را روی دار 

  فرستادند، باز ميکنيد؟ 

............................................... 
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  نگاهی به نظرات مارکس
   با فريبرز رئيس دانا تلويزيون برابری–راديو  گفتگو

 ل مارکسيکصد و بيست و پنجمين سالگرد در گذشت کاربه مناسبت 
 تلويزيون برابری گفتگوئی تلويزيونی با شماری از صاحب –راديو 

نظران  در مورد نظرات مارکس و به بهانه يکصد و بيست و پنجمين 
سالگرد درگذشت وی داشته که پياده شده اين گفتگوها بتدريج خواهد 

بی شک لغزش های کالمی ناشی از خوب نشنيدن بعضی واژه ها . آمد 
بخش نخست .  پياده کننده مسئوليت آنرا به گردن دارد می باشد که

 . گفتگو با آقای فريبرز رئيس دانا می باشد
 –با تشکر از آقای فريبرز رئيس دانا که دعوت راديو  : برابری

آقای .  تلويزيون برابری را پذيرفتند و در اين گفتگو شرکت می کنند 
)  درگذشت(اموشی رئيس دانا ما در صد و بيست و پنجمين سالگرد خ

کارل مارکس هستيم ، فيلسوفی که بهر حال بر تاريخ تکامل جامعه 
بعد از صدو پنجاه سال که از نظرات کارل . بشری روشنائی انداخت

مارکس می گذرد ، چقدر اين نظرات در جامعه ی امروز ما اعتبار دارد 
و هنوز جای خودش را در توضيح و تشريح مسائل پيش روی جامعه 

 ی باز می گذارد؟ شما در اين رابطه چه نظری داريد ؟ بشر
من در مورد مارکس و اساسًا انديشه ی مارکس و !   ببينيد : رئيس دانا

مارکسيسم يک نوع ساده انگاری نمی کنم که بگويم يک فيلسوف پيامبر 
گونه ای آمده است و تمام آثارش و نقطه نظرهايش و پيش بينی هايش 

اتفاق افتاده و اگر اتفاق نيفتاده بايد منتظر زمان باشيم تابع النعل به نعل 
من اين فيلسوف را . و يا نخير اتفاق افتاده و بقيه چشم بينا ندارند 

او بنظرمن نماينده ی  وجدان تاريخی برای يک . اينطوری نگاه نمی کنم
دوره بسيار مهم از تاريخ بشريت بوده و آن شکل گيری يک نظام 

ژيکی است بنام سرمايه داری که نسبت به تمام توليدی و تکنولو
روندهای گذشته تاريخ اش و روند های گذشته زندگی مادی و اجتماعی 

مارکس و هم راهش انگلس به درک اين . تفاوت بسيار معنا دار داشته 
. نيروهای اصلی دگرگونی تاريخی را شناسائی کردند . تحول نايل شدند 

برای توصيف و تفسير تاريخ ندادند ، بلکه  قانون و دستورالعمل قاطعانه 
قانونمنديهای تاريخ را شناسائی کردند و از آن مهم تر اينکه يک 
متدولوژی و يک روش شناسائی دارند که در مقابل روش شناسائی های 
توجيه گر، مصلحت گرا و تسليم شده، عبارت از يک روش شناسی نقد 

  . و کاوش است 
ين معنی که يک سری پيش بينی هائی برای بنابراين من مارکس را با

فروپاشی نظام سرمايه داری کرده يا تغييراتی در دستمزدها يا سهم 
بخش کاالهای سرمايه ای در مقابل سهم بخش کاالهای مصرفی داده، 

برای اينکه در واقعيت تغييراتی در برابر خيلی از اينها اتفاق . نمی بينم 
تی با پديده های واقعی روبرو شدند اتفاق خيلی از اينها وق. افتاده است 

اما اينها هرگز از ارزش عظيم تئوريک دستگاه فکری و منش . نيفتادند 
فکری و روح حاکم بر روش شناسی فکری مارکسيستی چيزی کم نمی 

 مارکسيست ها –برای من و شمار زيادی از دوستان و رفقای من . کند 
 و روشی است که بموجب آن  اهميت مارکس در ارائه راه–ی ايرانی 

شما می توانيد نظم موجود را بگونه ای قانونمند ، سالم و نجات بخش 
اگر نه به نقدهای ساده گرايانه و ماست مالی کردن های . نقد بکنيد 

در مسائل زندگی . شرايط بحران و مسائل زندگی بشری می پردازيد 
د و گاهی اوقات بشری خيلی حرف ها زده اند و خيلی کارها می شود کر

گريز  از صحنه و تبديل شدن بيک منتقد بيرونی و از باال و از مريخ و 
همه اينها بوده، پناه بردن به مواد مخدر ..... از گوشه ای از تاريخ و 

اٌما . همه اينها را ما تجربه کرده ايم .... درويش گری قرن بيستمی و 
وش انديشه راديکال نقد درون زا در چهار چوب شناخت واقعيت ها و ر

! ، انديشه ی انتقادی برای ساختن آينده ای بهتر، اين مارکسيست است 
اينرا من پيام گونه در خود کارل مارکس خالصه نمی کنم ، ضمن اينکه 
خود کارل مارکس نماد يک بلوغ وارزشمندی و در واقع نبوغ عظيم 

ل وارد ولی با وصف اين ما وقتی در صد و بيست و پنجمين سا. است 
بحث می شويم اسطوره سازی يا تبديل کردن يکنفر بيک پيامبر يا يک 
نابغه به تمام معنی که همه را انگشت به دهان و به شگفتی وا می دارد 

  .را درست نمی دانيم و به آن گونه نمی خواهيم وارد بحث شويم 
من می خواهم بگويم که بعد از مارکس، کدام نظريه يا کدام منش و مشی 

کری توانسته است به نقد اساسی دستگاه قدرت و دستگاه انديشگی حاکم ف
بر بشريت که حاصلش جنگ ها، جنايت ها ، کشتارها، اعتيادها، ستم گری 
ها و ارتداد و انحراف عميق آدم ها نسبت به ارزش های انسانی بپردازد؟ 

به کدام مشی فکری توانسته است اين نظام را به بهترين وجهی نقد کند و 
نيفتد و راه حل خود کشی های  دامن نهليسم و خوش باشی های سطحی

همگانی مثل آلبر کامو يا مواد مخدر همگانی مثل آنچه که فالسفه ای که 

نمی خواهم نام ببرم از آن دفاع می کنند، پيش رو نگذارد يا به آن پناه نبرد 
 بکشاند اٌما بلکه عقالئی انسان را در چهار چوب نااميديهای بسيار فراوان

  . از آنجا راه و پلکان اميد را برای ساختن آينده اش پيدا کند 
و اتفاقًا بنظر من . اين را بمعنی واقعی کلمه وارد تحليل های اجتماعی بکند 

اين مارکسيسم بوده است که به من و شمار زيادی از طراحان و مبارزان 
تی بشر آموخته اجتماعی، سياست گذاران و فيلسوفان جستجو گر خوشبخ

است که روش شناسی های پوليتليستی های سطحی با روشن شناسی های 
آموخته است که ذهن گرائی عقل گرايانه با روش . علمی مارکس فرق دارد 

تخصيص مارکسيستی که بين انديشه و عمل در رفت و آمد دائمی است، 
  .متفاوت است

ی پردازند و مثًال من هر چه نگاه می کنم به اجزاء و صورتهای سطحی م
مهندسين کاری ندارند که چگونه ازدحام يک بزرگ راه را کم کنيم و به آن 
يکی اضافه کنيم و حاال می آيند و می گويند که مارکسيسم شما در اين باره 

  چه گفته است ؟ 
می گويم همان که مهندسين گفته اند، هر کس نتوانست مشکل ترافيک راحل 

سطحی است و اصًال چنين نيست و بحث اساسی خوب اين بحث های ! کند؟
اينست که آن نظامی که انسان را از خوشبختی دور می کند، ان نظامی که خود 
رو را بجای کالسکه می سازد، آن چه نظامی است که در عين حال کشورها و 

بخش های مهٌمی از جوامع را به زباله دان توليد صنعتی تبديل می کند؟  
رده کاالهائی که خودشان توليد کرده اند، تبديل می کند؟ انسان ها را به ب

انسانهائی را وادار می کند که از عميق ترين و ارزشمندترين منابع داخل 
سرزمين خودشان با ذلت و بدبختی و فالکت استفاده کند؟ مثًال با بهره کشی از 

يخ و منابع نفتی آنها و اين منابع را به قدرت صنعتی ای بفروشند که در مر
ماه در جستجوی راه های آينده است ، اٌما در همان حال يک ميليارد و چهار 
صد ميليون انسان در گرسنگی و دو ميليارد در محروميت عظيم بسر ببرند؟ و 
بعد همين نفت مايه آلودگی محيط زيست و ناموزونی زندگی اجتماعی بشود؟ 

 های علمی و برخی از من هر طور نگاه می کنم ، می بينم که بعضی از تحليل
تحليل های راديکال خيلی کمک کرده اند و ما مديون آنها هستيم ، اٌما  در جمع 
بندی نهائی برای پاسخ دادن به نهايت دردها و برای پيدا کردن گرامی ترين 
ارزش های انسان گرايانه جز در مسير ميراث آکادميک و ميراث مبارزاتی 

 . نمی توانم چيز ارزشمند ديگری پيدا کنم کوچه و خيابان مارکسيستی ، من 
بهر حال من يک اقتصاد دان حرفه ای هستم و رشته ام اتفاقًا اقتصاد سنجی 

اٌما هر چه از اين . است و با همين الگو های رياضی و آماری سرو کار دارم 
الگو ها بيشتر استفاده می کنم ، احساس می کنم که بيشتر در خدمت ابزارهای 

اٌما وقتی به انديشه . م و عقب دارندگی های اجتماعی قرار می گيرم ظلم و ست
های راديکال مارکسيستی خودم را مجهز می کنم ، احساس می کنم که برای 

و آگاهی عبارت از آگاهی . رهائی و برای خوشبختی راهی جز آگاهی ندارم 
های پراکنده ی سطحی و تبليغاتی نيست، بلکه عبارتست از پروراندن 

نسانهائی که بگونه ای هم انديشانه در خدمت خوشبختی های همگانی فکر ا
می کنند و از تاريخ درس می گيرند، نه درس های سطحی که در حد خالفت ها 
و پادشاهان است، بلکه درسی که قانونمند ی ای را در مقابلشان قرار می دهد 

  . که آنها را نسبت به سرنوشت عمومی بشر مسئول بار می آورد
اٌما  برای . من البته خودم را آماده نکرده بودم که خطابه ای در اينجا بخوانم 

من هر چه که جستجو می کنم، بدون ذره ای تعصب قول می دهم که برای 
من ديگر نمی توانم بعد از اين در . نجات بشر که آرزوی من است، عمل کنم 

و رفقايم و شکم سير را بروی خودم ببندم و به خوشبختی خودم و خانواده ام 
نمی توانم بعد ار اين درجستجوی . و خانه ی قشنگی که دارم فکر بکنم 

من ديگر هيچوقت . داشتن يک کشی تفريحی برای دوران بازنشستگی ام باشم 
نمی توانم خوشبختی ام را جدا از خوشبختی مردم، جدا از بهروزی خلق ها و 

ی من اصًال زيبا شناسی انسانی و زيبائی شناس. زيبائی زندگی همگانی ببينم 
هر چه در اين راستا . مردمی است و نه بقول شاملو زيبا شناسی کاغذ ديواری

فکر می کنم، می بينم که نه فيلسوفی، نه فلسفه ای و نه مرامی به اندازه 
آنهائی که برای آزادی ، برای عدالت و برای . مارکسيسم بمن کمک می کند 

زندان رفتند، تحمل شکنجه کردند، جان باختند واز بهروزی بشری جنگيدند، 
تمام نعمت های سطحی ياعميق اين روزگار چشم پوشيدند؛ در واقع متعلق به 

باين سبب هست که من پيشگوئی مارکس را . نحله  تفکر مارکسيستی هستند
فراموش می کنم و به پيش انديشی عظيم مارکس که خود تبلور اراده و 

 . يخی بوده است می انديشم خواست فشرده ی تار
آقای فريبرز رئيس دانا ، اگر اجازه بدهيد، برگرديم به پروژه ی  :   برابری

در . سوسياليستی مارکس در مقابل بربريتی که در برابر بشريت وجود داشته 
هر حال پروژه سوسياليستی مارکس در زمان حيات خودش تحقق پيدا نکرد و 

عنوان سوسياليسم واقعًا موجود عرض اندام کرد، در قرن بيستم نيز آنچه که ب
بهر حال اين پروژ ه ی سوسياليستی چقدر قابل تحقق است و . شکست خورد 

شه های مارکس واقعًا می تواند شکل بگيرد و آنچه که تجربه شد چقدر با اندي
 ؟ انطباق داشت
 برای همانطور که گفتم مارکس يک دستورالعمل آشپزی! ببينيد  :  رئيس دانا

او يک فيلسوف . ترکيب مواد غذائی و درجه حرارت پخت غذا ننوشته بود 
من از تمام نظريه پردازان بورژوائی می . بزرگ است که به آينده می انديشد 
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شما راه حل های خوشبختی داده اند ؟ " پوپر"شما يا " کانت "پرسم که مگر 
راه حلی داده برای که همين ده دوازده سال پيش مرد، مگر * کارل پوپر" 

اينکه مثًال نظام سرمايه داری خوشبختی بيافريند ؟ پس در آفريقا و در جنوب 
آسيا چه دارد می گذرد ؟ در آمريکای التين و در خود ايران چه دارد می گذرد 

  از فقر و نکبت و بدبختی و گرفتاری ؟ 
م که بايد به من اينطوری نگاه نمی کنم و اگر قرار است نگاه کنم، اين ما هستي

فالسفه بورژوائی و فالسفه ضد مارکسيستی بگوئيم که چه دست آوردی برای 
اگر بيکاری ، : دست کم می توانم سرم را باال بگيرم و بگويم . بشريت داديم 

تورم ، خود فروشی ، تن فروشی، جنايت، مافيا و کانگستری برای آنها عيب 
! بله ! بله . آنجا نبودهاست ، خوب در زمان اتحاد شوروی اينها در 

بله در آنجا نظامی برقرار شده که برای ! مارکسيسم راه آزادی و رهائيست 
اين دستاوردها آزادی انسان را فدا کرده و اين قابل انتقاد است و اين نقد است 

من می توانم ثابت کنم که اين نقد به مارکسيسم وارد نيست ، به لنينيسم هم . 
بهر .   بخش هائی از تجربه های استالين هم وارد نيست وارد نيست و حتی به

حال من در مقابل استالين و استالينيسم موضع دارم و ديدگاهی دارم ولی از آن 
تاريخ را همانطور که هست می بينم نه اينکه . بيشتر عقب نشينی نمی کنم 

ن خيلی از آن انديشه ها را هم اال. روی انديشه های لنينيسم پافشاری کنم 
من می خواهم بگويم که وقتی با هم مقايسه می کنيم . مورد نقد قرار می دهيم 

است که شرمسار تاريخ " بوش" ، اين ما نيستيم که شرمسار تاريخ ايم ، 
ولی يقه مرا گرفته اند و می گويند . است و همين االن هم دارد جنايت می کند

سم يا فاشيسم محصول در زمان استالين چنين اتفاق افتاد، خوب مگر نازي
را می گويند که تکرار " ابوغريب " و " بوش " همين نظام ليبرالی نيست ؟ 

نکنيد و ما مرتب تکرار می کنيم ، مرتب می گويند که کودتای بيست و هشت 
ها بگويند با تا قيامت اگر آن. مرداد راتکرار نکنيد و ما مرتب تکرار می کنيم 

ما . ين ما هستيم که بايد طلبکار باشمت ؟ ااينها چيس.ز ما تکرار می کنيم
  . شرمسار تاريخ نيستيم 

که شرمسار تاريخ نيست ، نظام برده داريست که شرمسار " اسپارتاکوس" 
. شمار زيادی مرده باشند " اسپارتاکوس " تاريخ است ، حتی اگر در نبرد

 و اينکه جوانه های ضد سرمايه داری در روسيه، در ونزوئال  ، در کوبا
اينطرف آنطرف شکل می گيرد، اينها شرمندگی نيست که اينها جوانه هايند و 

اٌما . نمونه ها و تجربه های اوليه ای هستند که سرشار از اشتباه هم هستند 
سرمايه " ونيز" در قرن سيزدهم و در .  اينها راه های فراموش شدنی نيستند 

سال طول کشيد تا سرمايه داری به ميدان آمد  و فکرش را بکنيد که پانصد 
چطور کسی اين تجربه شکست خورده را بحساب نمی . داری بعدی بوجود آمد 

آورد؟ از نظر ما هم کوشش ها وتالش های متعدد و متنوعی در مقابل ستم 
سرمايه بوده است که زيباترين و ارزشمندترين و پرمايه ترين اش کارل 

تدوين " گروندريشه"  من در و ديگر آثارش و بنظر" کاپيتال" مارکس در 
  . کرده است 

بعضی از اين واکنش ها . درمقابل اين ستم واکنش های متفاوت شکل می گيرد
بعضی از اين .از موضع ما بعد سرمايه داری حرکت می کند و بالنده تر است 

واکنش ها جهادی است و از موضع مادون برخورد می کند که عامل اش خود 
من قضيه را اينطوری نگاه می . د امپرياليسم است ستم سرمايه است ، خو

به قضيه نگاه کنيد همه چيز " يوتيالتين " اينکه شما فايده گرايانه يعنی . کنيم 
را حل نمی کند برای اينکه شما می خواهيد بدانيد اين حرکت فايده اش چيست 

ش در مثًال وقتی کسی با همسر. ؟ فايده يک حرکت با اصالت روند تفاوت دارد 
جائی مورد تجاوز دزد و غارت گرها قرار گيرد ، فوری بايد بنشيند و حساب 
کند که فايده اينکار چيست ؟ و خوب حاال بهتر است بخوابد و بگويد هر کاری 
می خواهيد بکنيد و جان ما را نجات دهيد تا برويم ؟  اينست در واقع  تفکر و 

: را هم دارد تبليغ می کندفلسفی بورژوازی در جهان و اين" ارزشمندی " 
مارکسيسم خالف اين می  . فايده در تسليم است ، فايده در باج گرفتن است 

می گويد که بله نجات جان تو، حفظ ارزش هايت ارزش است اٌما مساله . گويد 
گذاشته اند آنرا  اين نيست که با پايگاههای بورژوازی و آنچه که روی ميزت

در چه بوده ؟ فايده کار مبارزات اجتماعی " تاکوساسپار" فايده کار . بسنجی 
و تاريخی در چيست ؟ من هر گز نمی خواهم فکر بکنم که يک اقتصاد دان 
شگرده گير وابسته اتاق بازرگانی مثل من فکر کند ، ولی جازه هم نمی دهم 

ارزش های من با او فرق . که بخواهد ارزش هايش را روی ميز من بگذارد 
  . دارد

ن می کنم که مارکسيسم در اواخر قرن نوزدهم بما آموخت که ما يا من گما
آگاهيم يا نه،و اگر آگاهيم خوشبختی مان در خوشبختی ديگران است، در خالف 

اٌما اگر هم بخواهيم دو دو تا چهار تا با هم صحبت کنيم ، . موانع توسعه است 
بت می کنند،  آيا من واقعًا سوال می کنم که آيا تجربه هائی که در ايران صح

واقعًا تجربه های سوسياليستی بوده؟ آيا سوسياليست ها يکروز حکومت کرده 
اين . اند؟ سوسياليست ها درخاوران ، در قطعه ی سی و سه زير خاک اند 

جنايت است ، اين نادرست است و اين رذالت فکريست که بگويند مارکسيست 
آوردهائی بوده و اقًال در اتحاد شوروی دست . در ايران شکست خورده 

فحشا، مواد فروشی و بيکاری و تن فروشی نبوده و خوب بله آزادی هم 
  . نبوده

مارکسيسم که در جا زدن نيست ، بورژوازی نيست و . و اين نقطه انتقاد ماست 
تفاوت ذهنی . اين تفاوت قطعی است . فايده گرائی نيست و مارکسيم حرکت است 

من بقيه ی عمرم را نمی . ی و طبقاتيست قطعی است که ناشی از تفاوت های ماد
خواهم به ارزوی کشتی تفريحی ، به قبول رذالت و تن فروشی و تصويب حقارتی 

  . که در جامعه ام روا می رود، باينکه آزادی ديگران به خطر می افتد بگذرانم 
رخی از برای من پنجاه تا دانشجوی کمونيست که به زندان می افتند ، با توجه به ب

ضابطه ها  همان ارزش های وجدانی و تحريک را بايد ايجاد کند که وقتی بهائی ها 
ولی بورژوازی اينطور فکر نمی کند و منافع سرمايه برايش . به زندان می افتند

من که هرگز حاضر نيستم که . من گمان می کنم بين ايندو تفاوت است . مهم است 
 بپذيريد که ارزش های من –را عرض می کنم  جسارتًا شما ی نوعی –بگويم شما 

بهتر از ارزش های آنهاست يا بدتر است ولی اجازه هم نمی دهم که ارزش های 
انسانی و واال را در سطح خود فروشانه پائين بياورند و بگويند که فالنی با آن 
فروش يک جواهر گران به گردن همسرش انداخت، در حاليکه همسر تو در اين 

اين تفاوت که . می خواهم بگويم که يک دنيا تفاوت است . برود کار کندسن بايد 
ارزش ها را در تقابل هم قرار می دهد و به جستجوی خوشبختی نهائی انسان 
است، اٌما درمقابلش فايده گرايانی قرار دارند که به منافع مادی حقير و زود گذر 

تخاب شماست اٌما اين را من حاال خوب يا بد ، ان. می انديشند و اينهاست تفاوت 
 .خوشحالم که ايجاد شده

آقای رئيس دانا اگر اجازه بدهيد پرسش پايانی را در همين نکاتی که  :  برابری
در هر حال امروز ه برای نسال جوانی از فعالين . مطرح کرديد داشته باشيم 

ست تجربياتی را که فعالين کموني. سوسياليستی سئوال های بسياری مطرح است 
. در عرصه ی جهانی از سرگذرانده اند می تواند مورد استفاده ما قرار گيرد 

از . امروزه سواالت بسياری و از جمله همين نکاتی که شما فرموديد ، مطرح است 
جمله اينکه سوسياليسم بدون دمکراسی معنائی ندارد و حتی در رابطه با تعريف 

در هر حال می خواستيم . اری هست طبقه ی کارگر، امروز برای ما سئواالت بسي
نقطه نظرات شما را در رابطه با خطوط عمده ی جامعه سوسياليستی بشنويم که 
چه هست و چه نکاتی را می توانيم بر آن متصور بشويم و اصًال  از طرح چه 
چيزهائی هم بايد پرهيز کنيم و آنرا به آينده و به کسانی منتقل کنيم که مستقيمًا بايد 

 سوسياليستی را بسازند ؟جامعه 
من در بحث ! ببينيد. اوَال بخاطر پرسش های راه گشايتان خيلی ممنونم: رئيس دانا 

". مانيفست"هائی که گاهی با جوانان ميکنم، دست آنها را ميگيرم و ميبرم به آغاز 
در همان صفحه اول يک تضاد بسيار جدی وجود دارد که معموَال فالسفه آنرا 

نها يا خيلی از کسانيکه با مارکسيسم آشنائی ندارند آنرا متوجه نمی ميدانند و جوا
در يک جا صحبت از همه تاريخ بشر که در تاريخ مبارزه طبقاتيست ميشود . شوند

بالفاصله در چند سطر . و در آنجا طبقه کارگر به اعماق رانده و زی پا له ميشود
ی از انشًا پردازی اين فيلسوف ايا اين ناش. بعد از بالندگی اين طبقه صحبت ميشود

بزرگ است؟ نه ناشی از يک نگرش ديالتيکی است حاال به جوانها چه ميگوئيم؟ 
ميگوئيم که ببينيم، بچه ها آيا نظام سرمايه داری برای شما خوشبختی ايجاد کرده 

ميگوئيم . است؟ ميگويند برای امريکا و برای جيم و جرج و جک ايجاد کرده است
 برای جيم و جرج و جکسون چه ميگوئيد؟کجای کاريد، 

يک پا در روستا،يک پا در شهر، درفساد و در موضع بدترين تهديدهای مواد 
تو ميخواهی بگوئی که نظام احمدی نژاد سوسياليستی است؟ توميخواهی ! مخدر

بگوئی نظام رفسنجانی، خاتمی و شاه و دوره های گذشته نبوده؟ يک روز 
 در اين کشور حکومت کرده اند؟ تو چه -  که عرض کردم همانطور-سوسياليست ها 

اگر فکر کنی شماری از / راهنمائی داری؟ تو چه دست آوردی داری جوان عزيزم
متعصب ها موسيقی تر، لباس پوشيدن ترا تمسخر ميکنند و بورژوازی ميدانند، 

نند و خيلی از فراد شماهم سبيل را مساوی با استالين ميدا. مااين کار را نميکنيم
اين . انوقت کراوات را مساوی با بوش و بعد ميگويند  که بوش استالينيست شده

ما . ما تلويزيون نداريم. ما بايد به جوانهايمان آگاهی بدهيم. حرفها را دور بياندازيد
ميدانم که بچه های چپ ميتوانند . ما دستمان خاليست اما دلمان ُپر است. فقيريم

 دخالت ميکند و خودخواهی ها ciaاما . يون درست بکنندمتحدَا در آنجا يک تلويز
که متًاسفانه و سکتاريسمی که متًاسفانه دامن چپ را گرفته نميگذارد که آنها 

بايد روی جوانان را ! اين هماز جوانان ما. و اينها ايرادها است. کارشان را بکنند
وچ تا ببينند که آنها برگرداند به طرف جوانان افغانستان، جوانان عراق و جوانان بل

من بايد به جوانان بگويم که اگر امريکا ميتواند خوشبختی بياورد و ! چه ميکشند
دختر خوشگل بياورد و عرق خوری برايتان بياورد، چرا برای عراق نمی کند؟ اگر 
امريکا با سرمايه هايش ميتواند همه را خوشبخت کند، خوب چرا اروپای شرقی را 

 جنوبی را روی دامنش نشانده؟ ما برای اينکه اين حرف ها را نکرد؟ چرا فقط کره
بزنيم بايد شما باشيد، بايد حرف های ما را پخش بکنيد و بايدبگوئيد احمدی نژاد 

  .رياکار است و چپ نيست
مگر فقط سوسياليست ها بودند که اشتباه ! اما سوسباليسم بدون دمکراسی! خوب

بمحض اينکه " الکسی که تا کبول" ا، مگر کردند؟ مگرحتی خوش دل ترين ليبراله
با خشم توده ها روبرو شد عليه آنها به مقابله برنخواست؟ ليبرالهای خوش دل 

  .بمحض اينکه اسم مالکيت ميآيد، دستور قتل عام ميدهند
اتفاقَا شجاعت ما و شرف اخالقی ما اينست . بله سوسياليست ها هم اشتباه کردند

" بورژوائی" دمکراسی . دمکراسی معنا دارد. ری بکنيمکه بر اشتباهاتمان پافشا
که تند و تند و تند، بدو بدو بدو و برو پای صندوق و رًای ات را بيانداز و بيا توی 

از توی صندوق بيرون بيايند، خوب اين هم " علما"خانه ات بنشين و باز آقايان 
. کنوع استدمکراسی نخبه گرائی امريکائی هم ي. است" دمکراسی " يک نوع 

دمکراسی که ما ميخواهم و . بهرحال يک نوع دمکراسی نداريم که دهها نوع داريم
بايد به جوانها بگوئيم اين نيست که دمکراسی امريکائی بد است، دمکراسی 

اما . ما بايد ياد بدهيم. کم است که اينقدربی عدالتی ايجاد ميکند. امريکائی کم است
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و ما فرياد نداريم، ولی عزم راسخو دلهای قهرمان ما صدا نداريم . راديو نداريم
  .داريم

تعريف طبقه کارگر؟ بله طبقه کارگر طبقه ايست که محوريت اش در زمان مارکس، 
اما مارکس را بخوانيد، آنجائی که . بر روی کارخانه بود" منچسترين مدرن"

مالکيت دارد ميگويد طبقه سرمايه دار بمثابه انحصارگر و بر بنياد ابزار توليد و 
را نقد ميکند و ميگويد که تو طبقه متوسط را " ريکاردو"حکومت ميکند، آنجا که 

خوب پس من االن بايد به جوانها بگويم که . نديدی، خودش طبقه متوسط را ميبند
دوست داريد تحقيق بيشتری بکنيد و لنين را بخوانيد، اينکار را بکنيد ولی معلمان 

ران کارگرند ولی استادان دنشگاه تو، که هر َدم از طبقه کارگرند، ولی پرستا
دانشگاه بيرونشان ميکنند، نه بخاطر اندازه يری مادی که من خانه دارم يا نه،  
بلکه من بر ابزار سرمايه و مالکيت برای بقای حيات خودم و خانواده ام، به 

مت وعالی ترينش، وجدان من و قلب من برای زح. انباشت سرمايه متکی نيستم
 و برای دمکراسی می - من نوعی را عرض ميکنم -کشانف برای بهروزی مردم 

بايد به جوانها نشان بدهم که دست کم در اين ده پانزده سال اخير چه آرزوهاو . تپد
چه کسانی بچه های عزيز برای دمکراسی . آرمانهای دمکراسی خواهی شکل گرفته

فرزندان اطاق بازرگانی بودند؟ آيا اين جنگيدند؟ آيا فرزندان کارگران نبودند؟ آيا 
اصالح طلبان مذبذب بودند که وقتی نامه ای را برای نجات هم پيمانان خودشان را 
در زندان لويشان ميگذارند که امضًا کنند، ميگويند که اگر رئيس دانا و عموئی و 

دی را هم اينها هستند آزاديخواه؟ پس راه آزا. زرافشان امضًا کرده اند، ما نمی کنيم
ما بايد اين افتضاح را . سوسياليست ها درده پانزده سال اخير پيش گرفته اند 

بگوش همه ی مردم جهان برسانيم و داد بزنيم که آنچه ما داريم از حرکت در 
ما هيچ تعصبی به مارکسيسم به مثابه . مسير انديشه مارکسيستی است که داريم

سم ضد ايدئولوژی است و پيروزی مارکسي. يک مذهب، يک ايدئولوژی نداريم
. خوب تا گفتن اش زمان ميبرد و فعَال دست ما خالی است. انسان بر ايدئولوژيست 

  .يعقوب ليث نيستيم اما شمشير و پياز در کنارمان است
آقای رئيس دانا بی نهايت از شما ممنونم که در اين گفتگو رکت کرديد و : برابری 

  .برای شما آرزوی موفقيت ميکنم. اديدوقتتان را دراختيار ما قرار د

............................................. 

 نگاهی به نظرات مارکس
 عليرضا ثقفیبا  برابری تلويزيون - راديومصاحبه

 در بزرگداشت يکصد و پنجمين سالگرد درگذشت کارل مارکس
س و به  تلويزيون برابری در مورد نظرات مارک–در ادامه گفتگوی راديو 

بهانه يکصد و بيست و پنجمين سالگرد درگذشت وی، اينک پياده شده گفتگو 
  . آيدبا آقای عليرضا ثقفی به نوشتار می

تلويزيون برابری را -با تشکر از آقای عليرضا ثقفی که دعوت راديو : برابری
آقای ثقفی در صد و بيست و پنچمين . کنندپذيرفتند و در اين گفتگو شرکت می

نظريه پردازی وی بر روند تاريخ تکامل . رد خاموشی مارکس هستيمسالگ
خواهيم ببينيم که نظريات او چقدر در جامعه می. بشری روشنايی انداخت

امروز ما همچنان اعتبار دارد؟ و اين نکته نظر مارکس در مورد طبقه کارگر 
و روند که معتقد بود بهر حال عامل تحول جامعه بشری طبقه کارگر خواهد بود

دهد که هر روز بر دامنه ابعاد طبقه کارگر داری نشان میجامعه سرمايه
تواند ارزش و اعتبار چقد راين نظريه و اين تئوری می. شودافزوده می

دهد که طبقه کارگر خودش را داشته باشد در حاليکه روند آماری نشان می
خدمات را شاهد های صنعتی امروزه به لحاظ تعداد کاهش پيدا کرده و بخش

افزونش هستيم؟ بهر حال اگر قرار باشد اين نظريه مارکس که معتقد است 
آينده توسط پرولتاريا رقم خواهد خورد و حاکميت اکثريت که همان پرولتاريا 
باشد برقرار خواهد شد، با اين نکته نظر که امروز پرولتاريای صنعتی کاهش 

رد يا خير؟ شما اصوال در رابطه با گيپيدا کرده است، آيا در تناقض قرار می
کنيد که تئوری دولت کارگری از اين نظريه چه نظری داريد و چقدر فکر می

  اعتبار الزم برخوردار است؟ 
. کنيد، مساله مهمی استبا تشکر از اينکه شما مطلب را پيگيری می:  ثقفی

 ترين شخصيتهائی است که در دومارکس يکی از مشهورترين و مورد بحث
البته . داریقرون اخير مطرح بوده، يعنی در حقيقت از زمان بلوغ سرمايه

. نظريات مارکس يکنواخت نيست که از ابتدا يک نظر را ارائه داده باشد
های جوان هست يا جزو هگلين" هگل"مارکس جوان بيشتر يک طرفدار 
و شود می" فويرباخ"گويد طرفدار نظرات هست و بعد همانطور که خودش می
خوب همانا در انسانی که . پردازدداری میدر انتها به نقد کامل نظام سرمايه

شود طبيعی است که نظرات انتهايی مارکس که در کتاب نظراتش متکامل می
اصل نظرات . ترين نظرات او مطرح باشدسرمايه جمع شده، بعنوان کامل

- قد نظام سرمايهيا کتاب سرمايه مطرح شده، ن" کاپيتال"منسجم مارکی که در 
داری توسط مارکس کشف در حقيقت قوانين اصلی نظام سرمايه. داری است

شد که اين نظام بر پايه نيروی کار و استثمار نيروی کار و مبنايش سود و 
و " ريکاردو"اين کشفی بود که شايد قبل از مارکس هم . افزايش سرمايه است

 منسجم که سود مبنای حرکت ديگران هم به آن اشاره کرده بودند ولی بصورت
داريست و و نيروی کار مساله اصلی ايجاد انباشت سرمايه است و سرمايه

داری و ايجاد بحرانها، فقط همچنين کاهش نزولی نرخ سود درگسترش سرمايه
  .بوسيله مارکس مطرح شد

داری و نظام حاکم بر جهان نوساناتی از آن زمان تاکنون هرچند سرمايه
اين نوسانات چه در جريان جنگهای جهانی، چه در جريان ايجاد داشتند، اما 

کشور شوراها و چه در جريان مبارزات آزادی بخش مردم سراسر جهان 
دهدو همواره اثبات شده که اين نظر مارکس تغييری در اين کشف مارکس نمی

داری سود هست و با افزايش حجم سرمايه نرخ سود که مبنای حرکت سرمايه
داری همواره گريبان کند و همچنين بحرانهای ادواری سرمايها میکاهش پيد

داری در دوره باصطالح هرچند سرمايه. اين نظام را گرفته، همچنان پابرجاست
داری قرن نوزده يکسان نباشد و نيست و قطعا جهانی سازی با سرمايه

نين اما قوانين اصلی حاکم بر اين نظام همچنان همان قوا. تفاوتهائی دارد
  . گذشته است

-داری میاين مساله بطور مشخص ما را به تحليل وضعيت روز نظام سرمايه
داری که شاهد به اين ترتيب که ما در همين دوره متاخر سرمايه. رساند

های انحصاری هستيم و مساله جهانی سازی يا گسترش سرمايه
ز افزايش داری است، چيزی نيست بجکه شعار امروز سرمايه" گلوباليزيشن"

داری بطوريکه بخواهد همچنان از نيروی کار بيشترين سود را سود سرمايه
ها به کشورهای پيرامونی يا کشورهای تحت سلطه يا گسترش سرمايه. ببرد

های جهانی، همه و همه شاهد اين " ورک شاپ"داری و قطبهای سرمايه
ال افزايش نرخ  همچنان بدنب–داری  نظام سرمايه-داریقضيه است که سرمايه
 همان فرمولی که مارکس –و تا زمانی که دوام دارد . ارزش اضافی است

 اگر نتواند ارزش اضافی را افزايش بدهد، بحرانهايش آن چنان –ارائه کرد 
  . هست که نابود خواهد شد

داری پس در نتيجه ما شاهد هستيم که اين قوانين کلی حاکم بر نظام سرمايه
داری کند، سرمايهو چون نرخ سود کاهش پيدا می. کندمیهمچنان ادامه پيدا 

زند، دست به هر روز و برای حل بحران خودش دست به جنگهای جديد می
کند مناطقی را تحت سيطره و کنترل زند و سعی میهای جديد میگشايیجهان

بينی تواند با بحرانهايی که مارکس پيشخودش در بياورد، اما همچنان نمی
داری مبنايش بر اين مساله که اساس حرکت سرمايه. ، مقابله بکندکردمی

کسب سود است و مارکس مطرح کرد که اساس نظام آينده بايد انسان باشد و 
را بخوهد در دست بگيرد، " عصای موسی"داری اين مبنا يا تا سرمايه

بينی مارکس بود و امروز نيز هر اين پيش. بحرانهايش همچنان پابرحاست
- پردازد، از همين تئوريهای مارکس سود میداری میبه نقد نظام سرمايهکس 

اين تئوريها بيانگر آن است که تا زمانی که محور در . کندبرد و استفاده می
نظام حاکم بر جامعه بشری سود هست، اين بحرانها همچنان ادامه خواهد 

  .داشت
:  تئوری طبقه کارگرگرديم بهحاال برمی. ممنون از شما آقای ثقفی: برابری

داری، طبقه اينکه مارکس معتقد بود که بهر حال در روند گسترش سرمايه
های بنابراين در تئوری و پروژه. کندکارگر هم روز بروز گسترش پيدا می

 عامل تعيين کننده - پرولتاريا  –سوسياليستی مارکس هم خود طبقه کارگر 
گذرد، ال از تئوريهای مارکس میحال در مسير روندی که صد و پنجاه س. است

تواند از صحت و درستی برخوردار باشد؟ با توجه چقدر تئوری پرولتاريا می
به اينکه ما شاهد کاهش کارگران صنعتی هستيم و بخش خدمات امروزه از 
ابعاد گستردش پيدا کرده و طبقات کارگر و سرمايه دار ابعاد گذشته را ندارند 

اين تئوريها . برند دولت کارگری را زير سوال میو به اين طريق تئوريهای
امروز شما اين . معتقد بودند که دولت کارگری در هر حال دولت اکثريت است

دانيد و ما نظريه را و در رابطه با تعريف خود طبقه کارگر چقدر معتبر می
  چگونه بايد به مساله طبقه نگاه بکنيم؟ 

 و در سوال اول هم بخشی از آنرا مطرح اتفاقا بحث جالبی است! ببينيد:  ثقفی
طبقه کارگر به مفهومی که . فرموديد ولی من اينرا برای بخش دوم گذاشتم

- کند، يعنی آنکس که نيروی کارش را میبطور مشخص مارکس مطرح می
با اين تعريف و با توجه . فروشد، آنکس که نيروی کار دارد و سرمايه ندارد

ها، قطعا طبقه شدن و حجيم شدن سرمايهها و بزرگ به گسترش سرمايه
درست است که . کارگر نه تنها کاهش پيدا نکرده، بلکه افزايش پيدا کرده است

اش بيشتر از بخش مستقيم توليد هست،ولی بخش بخش خدمات توليد گسترش
خدمات توليد قطعا جزو هست، زيرا که نيروی کاری را در بخش خدمات کار 

  .فروشدش را میکند، آنهم نيروی کارمی
گفتيم که شايد اگر در همين جامعه خودمان و چهل سال پيش بيک کارمند می

کرد که نه، من کارمندم و کارگر تو هم شرايط کارگر را داری، روی ترش می
گفتيم که تو هم شرايط کارگر را داری به يا اگر به معلم می. چيز ديگريست
کنند، ينی که با کامپيوتر کار میولی امروز حتی متخصص. پذيرفتراحتی نمی

کشها، معلمان، دانشگاهيان و حتی متخصصين که در صنايع هستند مثل نقشه
ريزها و مديران پائين، همه اينها کسانی هستند که نيروی کارشان را برنامه
فروشند، حتی بخش وسيعی از پزشکان نيروی کارشان را می. فروشندمی

ندارد که مثل سابق يک بيمارستان يا حتی يک چون هر دکتری اين امکان را 
  .مطب خصوصی بزند

داری، آنکس که بنابراين طبق تعريف مارکس و طبق تعريف کل نظام سرمايه
ای ندارد که از نيروی کار خودش، فروشد و سرمايهنيروی کارش را می

د، ای ندارد که از نيروی کار کارگران استفاده کنخودش استفاده کند يا سرمايه
های بزرگ را با اين حساب امروزه اقليتی که سرمايه. شودکارگر محسوب می
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. دارند و در شرکتهای بزرگ هستند، در برابر خيل عظيم اکثريت قرار دارند
ای که ما داريم نزديک به سه پنجم جمعيت شاغل حتی طبق آمارهای رسمی

. ق بگيرهستند حقو– يک پنجم نيروی کار بيکار را در نظر نگيريم -جهان 
يعنی اگر با آن يک پنجمی که معموال بيکار هستند يا در جستجوی کار هستند، 

چهار پنجم جمعيت روی زمين نيروهای مزدبگير و حقوق . حساب کنيم
فروشد تا اينکه يعنی چهار پنجم جمعيتی هست که نيروی کارش را می. بگيرند

صاحبان سرمايه نيستند و و آن يک پنجم بقيه هم همگی . زندگيش را بگذراند
شان مديران سطح باال هستند يا وابستگان به آنها هستند و يا بلکه بسياری

مالکان خرد هستند که هنوز از زمينهای کوچکی يا کارگاههای کوچک استفاده 
آمارهايی که در اين . کنند که آنها هم به نوعی تحت وارسی سرمايه هستندمی

يعنی اين مساله که ما جامعه را به . يق استزمينه هست، اتفاقا بسيار دق
دارندگان نيروی کار و يعنی فروشندگان نيروی کار و خريداران نيروی کار 

دارندگان : کند اين چنين استتقسيمی که مارکس می. تقسيم کنيم درست است
نيروی کار و دارندگان سرمايه و بنابراين وقتی جامعه را بطور مشخص به 

م، همچنان اکثريت با طبقه کارگر و يعنی فروشندگان نيروی ايندو تقسيم کني
حتی اگر خواننده اپرائی برای . کندطبق تعريفی که مارکس می. کار است

نگاران هنرمندان، روزنامه. کند،  او هم کارگر استکارش دستمزد دريافت می
گنجند، يعنی فروشندگان نيروی کار و نويسندگان همگی در همين مقوله می

  . ستنده
داری اتفاقا مساله جالب اينجاست که امروز واقعا اقليتی در نظام سرمايه

 از خرد و –جهانی و همچنين در کشورهائی که وابسته به اين نظام هستند 
در همه اين جوامع حاکميت .  حاکميت دارند–ريز و متوسط گرفته تا ديگران 

مع همان نيروی کاری دار هست و اکثريت اين جوادر دست يک اقليت سرمايه
بهمين دليل ما شاهد اين هستيم . هستند که با وضعيت موجود کامال در تضادند

هست، " پارلمانتاريستی"داريی که اصطالح که حتی همان دمکراسی سرمايه
داری همه جا همان را هم االن سرمايه. گيردهمه جا مورد تعريض قرار می

داری که برخاسته از يک نظام سرمايه در حاليکه دمکراسی سرمايه. پذيردنمی
ولی زير پا . کردداری را تامين میبايست منافع سرمايهساالر هست، قاعدتا می

و " متروپل"در بسياری از کشورها و حتی کشورهای " دمکراسی"گذاشتن 
تقلبهای انتخاباتی که حتی در همين کشورها شاهدش هستيم، بيانگر آن است 

تواند ی همچنان ادامه دارد و اين نظام به راحتی نمیدارکه بحران سرمايه
  .منافع انسانها را تامين کند

بينيم، خواهم عرض کنم که بسياری از بحرانهائی که میعالوه بر اين می
يکی بحران سرريز است و يکی . داریشود به مساله ذاتی سرمايهمربوط می

گيزه تسلط يا انگيزه اين ان. هم انگيزه تسلط سرمايه بر نيروی کار است
سودطلبی باعث شده که بسياری از توليداتی که اساسا برای بقا بشر ضروری 

داری نيرويش را در جهت توليد آنها نيست، بلکه مخرب هم هست، سرمايه
مثل سالحهای مخرب، مثل گسترش بانکهايی که فقط کارشان نزول . بکار ببرد

های مديريتی که کارشان فقط های دانشگاهی يا رشتهخواريست، مثل رشته
اينها چيزهائيست که برای تمدن بشر ضروری .... تبليغ و مصرف کاالست و 

يعنی سالحهای مخرب اتمی يا موشکها و نظامی شدن فضا به هيچ . نيست
ای بر عنوان برای پيشرفت بشر ضروری نيست و بلکه برای تسلط يک عده

تواند در خدمت شود میکه رها مینيروی اتم يا انرژيی . ديگران ضروری است
در حاليکه ما . سالمت بشر و گسترش تکنولوژی انسان دوستانه قرار بگيرد

. کنندشاهد هستم که بسياری از نيروهای توليدی در جهت انحرافی حرکت می
ای پيدا کرده يا مساله تبليغات برای مصرف کاالها که بسيار هم صنعت پيشرفته

معه بشری را بخودش اختصاص دارد، اصال برای و سرمايه زيادی از جا
تربيت متخصصين تبليغات يا غيره، چيزهايست که . زندگی بشر ضروری نيست

  .فقط برای نظام سود محور فايده دارد
در نتيجه و اگر اينها را هم جزو نظام سرمايه ببينيم، بسياری از متخصصين 

فروشند و خود آنها را میکنند، نيروی کارشان هم که در همين زمينه کار می
يعنی اين . شوندهايش بر دوششان هست، متضرر میاز چنين نظامی که پايه

تواند خواست اکثريت جامعه را که نيروی کار هستند و هر روز هم نظام نمی
در نتيجه ما شاهد همين . تر هستند، به هيچ عنوان برآورده کندگسترش يابنده

بحران جنگ، بحران اضافه توليد و در : بينيمیبحرانهايی هستيم که امروزه م
عين حال بحران گرسنگی، بيکاری و بسياری از بحرانهائی که در بطن جامعه 

  .هست و مبنايش همچنان سود نظام سود محور است
بهر . داریآقای ثقفی شما اشاره داشتيد به بحرانهای نظام سرمايه:  برابری

ای داشتند بر نقش بازار در ايجاد رشد ژهداری تاکيد ويحال خود نظام سرمايه
ای تئوريهای نئوليبرالی هم بر نقش بازار آزاد تاکيد ويژه. نيروهای مولده

. شودداری بخوبی ديده میبينيم که روند بحرانهای سرمايهولی می. دارند
آفرينی کنند و بادخالت دولتها را واداشته که برای جلوگيری از بحران نقش

 در در هر حال اين دخالت با نقش آزاد سرمايه. انها رامهار کنندخودشان بحر
کنيد که شما نگاهتان به اين موضوع چيست و فکر می. گيرندتناقض قرار می

-و همينطور پس از آن تئوريهای نئوليبرالی چقدر می"دولت رفاه"تئوريهای
  تواند مورد نقد قرار بگيرد؟

. داری هستيمک بحران عميقی در سرمايهما بعد از جنگ ويتنام شاهد ي:  ثقفی
کرديم که قدرت اگر خاطرتان باشد در آن زمان ما اين مساله را مشاهده می

داری امريکا در حال فروپاشی بود و بسياری از ملتهای مستقل و سرمايه
. کشورهای مستقل خواهان يک نوع رهائی از چنگال اين سرمايه جهانی بودند

داری جهانی شد و  يکسری تغييراتی در نظام سرمايهاما آن بحران منجر به
نظام سرمايه در حقيقت پس از کل بحران خودش را بازسازی کرد و توانست 

حاال دليل اينکه توانست آن بحران را از سر . آن بحران را از سر بگذراند
پس از آنکه . بگذراند، متعدد است که بايد در جای خودش بررسی شود

هايی را در پيش گرفت که اين بحران را از سر گذراند، برنامهداری آن سرمايه
از جمله اين . توانست به نوعی از بحرانهای بالفصل جلوگيری کندها میبرنامه
و " ريگانيسم"هايی که در پيش گرفت، نظاميگری بود که دوران برنامه

ه يک تهاجم سراسری ب" تاچريسم"و " ريگانيسم"در دوران . بود" تاچريسم"
  .همه نهادهای مدنی و جنبش آزادی بخش در سراسر جهان آغاز شد

در کنار اين مسئله فروپاشی نظام قبلی شوروی کمک بسياری به تک قطبی 
حاال آن هم داليل خاص خودش را دارد که چرا فروپاشی . شدن جهان کرد

اما آنچه که بعد از اين بحرانها بعنوان نظم نوين جهانی مطرح . بوجود آمد
يعنی . د، در حقيقت چيزی نبود بجز تسلط سرمايه در همه شئون خودشش

اينکه کشورهای ديگر آنچنان مرعوب اين مسئله شده بودند که گويا هيچ 
راهی برای برون رفت از مشکالت وجود ندارد جز پيوستن به اين نظام جهانی 

ی زيادی تئوريها. اين مساله را با تمام وجود سعی کردند تبليغ کنند. سرمايه
. پايان تاريخ را نوشت" فوکوياما"از جمله مثال آقای . در اين زمينه ارائه شد

و امثالهم مطرح کردند که تنها راه رهائی " آنتونی گيدنز"از جمله آقايانی مثل 
داری با شکست مواجه داری بوده و هر چيز ديگری غير از سرمايهسرمايه

ک نفر يک رای در حقيقت بزرگترين ي. اين آخرين دستاورد بشر است. شودمی
  . دستاوردی است که بشر داشته و امثالهم، آن تئوريهايی که ارائه کردند

داری همواره سعی بر اين داشته که برای جلوگيری از در کنار اين قضيه، سرمايه
الح برد و از امتيازاتی که دارد، رفرميسم يا اصصدمه رسيدن به سودی که می

  .بداند  رهائی مردم تنها راهداری سرمايهطلبی را در نظام
خوب طبيعی است که اين تضادی که بين سرمايه و کار هست، به سادگی قابل 

داری تحصيل بسياری از متخصصينی که در دانشگاههای سرمايه. حل نيست
شود که شما بايد تحت بينند، همواره به آنها گفته میکنند و آموزش میمی

داری و برای بازتوليد  برای بازسازی نظام سرمايهنظام آموزشی مشخصی
ما شاهد اين هستيم که بخصوص . داری و تداوم اين نظام کار کنيدنظام سرمايه

داری در سی سال گذشته، دانشجويان يا دا نشگاههای سراسری سرمايه
کنند و يا به ای تربيت میدهند، بگونهافرادی را در تحت آموزش قرار می

شود که تنها و تنها راه رهائی ای القا مین و متخصصين بگونهصاحب نظرا
اين است که ما بتوانيم همين نظام را حفظ کنيم و نظام موجود را تداوم 

آموزد خواند، در حقيقت میدانی که در اين دانشگاهها درس میحقوق. ببخشيم
خواند، جامعه شناسی که در اين دانشگاهها درس می. که از مالکيت دفاع کند

آموزد که فرد بايستی تسليم اجتماع باشد و اجتماع چيزی نيست در حقيقت می
خواند، روان شناسی که در اين دانشگاهها درس می. داریجز حاکميت سرمايه

شود که تو بايد در جهت تداوم نظام موجود کار کنی و همچنان به او القا می
جنبشهای . ی نا هنجار استهر کس که عليه نظام موجود باشد در حقيقت فرد

خوانند، بعنوان ناراحتی افرادی که اجتماعی از نظر همين افرادی که تاريخ نمی
يعنی تمام دستگاه . شودهای موجود مشکل داشتند، بررسی میبا نظام

داری در خدمت اين ايدئولوژيک دولتی و دستگاه ايدئولوژيک نظام سرمايه
داری  اين مساله جا بيفتد که سرمايهقضيه قرار دارد که برای همه مردم

  .نظاميست ابدی و اليتغير
واقعيت امر تضادی است بين نيروی کار و سرمايه . اما واقعيت امر اين نيست

يعنی همان متخصصينی که در اين . که شما هر روزه شاهد آن هستيد
شوند، وقتی وارد خوانند و در اين دانشگاهها تربيت میدانشگاهها درس می

- شوند اين همه کودک خيابانی، اين همه زن خيابانی، اين همه بیامعه میج
-خانمان، اين همه بيکار و اين همه تضاد اجتماعی را که درگيرش هستند، می

بينند اما از طرف ديگر يعنی مبارزه طبقاتی را از طرفی با تمام وجود می. بينند
اين تضاد . ست ابدی و اليتغيرتمام تعليمات به آنها داده شده که اين نظام نظامي

داری آمدند با اين وضعيت حل کردند که ما ريزان سرمايهرا در حقيقت برنامه
داری دست بيائيم و به نوعی رفرم يا به نوعی اصالحات در جامعه سرمايه

هائی بدهيم که هر چه بيشتر بتوانيم اين تضاد و اين اختالف بزنيم و طرح
بخشی از اين قضيه در طرح .  يا حداقل بپوشانيمطبقاتی را کمرنگ تر کنيم

ها بود که ما شاهد بوجود آمدنشان در دهه هشتاد و نود " او.جی. ان"مسله 
ها برای اين گسترش پيدا کردند که "او. جی. ان"در حقيقت . قرن گذشته بوديم

يک مقداری از تضاد آشکاری که بين کار و سرمايه هست و نيروهای کار را 
راند تا اينکه بتواند يک زندگی شرافتمندانه يشتر به خيابان میهر روز ب

چيزی مثل خودياری، چيزی مثل ساختن زندگی . برايشان تهيه کند، بکاهند
خوب و همچنين تئوريهای دولت رفاه يا حاکميت خوب و همچنين تئوری بازار 
ی که همه چيز را به بازار واگذار کنيد که در حقيقت تفکرات قرن نوزدهم

ليبرالهای آن زمان بود، مجموعه اينها برای اين تبليغ شد که بنوعی آن تضاد 
اساسی که بين کار و سرمايه هست و بطور عينی برای همه قابل مشاهده 

و در حقيقت متخصصينی که در اين دانشگاهها درس خوانده . است، بپوشاند
نند هم مبنای داری تربيت شده بودند، بتوابودند و برای حفظ نظام سرمايه
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وجودی خودشان را توجيه کنند و هم اينکه از اين تضاد عريان کار و سرمايه 
  .جلوگيری کنند

طبيعی است که راه حل اين چنينی يعنی رشد رفرميسم، رشد اصالح طلبی 
ای نداشته و حتی در کنار اين سياسيونی گردهم جمع شدند که تنها اين نتيجه

اصالحات . تنها راه رهائی جامعه اصالحات استکردند که مساله را تبليغ می
نرم و گام بگام است و تئوری ساختند و آن را بارها و بارها و هزاران بار در 

انقالب همواره . جاهای مختلف تبلغ کردند که انقالب همواره خطرآفرين است
هزينه باالئی دارد و تنها راه اينست که ما اصالحات گام بگام صورت بدهيم و 

  . انيم جامعه انسانی را از طريق اين اصالحات به اصطالح نجات بدهيمبتو
اما ما امروزه شاهد اين هستيم که تمام اين تئوريهای رفرميستی ارائه شده و 

. دهدداری ساخته، يکی پس از ديگری شکستهای خودش رانشان میسرمايه
اظ عملی هم نه تنها به لحاظ نظری ديگر حرفی برای گفتن ندارند بلکه از لح

توانند به مردم يا آن نيروی کاری را که تحت فشار قرار دارد، گل بزنندو نمی
داری بکند و يک دلخوش کنند به رفرمهايی که ممکن است نظام سرمايه

ها و امروز ما شاهد اين هستيم که توده. روزی مثال زندگی آنها بهتر شود
شوند و هر ر روز فقيرتر میفروشند، همردم انبوهی که نيروی کارشان را می

خواهند هائی که میشوندو از اصالح طلبان و رفرميستروز نااميدتر می
  .شوندتئوريهايی ارائه بدهند که اين تضاد را تخفيف بدهد، دورتر می

خواستيم با اين سوال گفتگو را به پايان ببريم که آقای ثقفی در پايان می:  برابری
- ای بود که توسط مارکس مطرح شد ولی ما می پروژهبهر حال پروژه سوسياليسم

کند و آنچه هم که در قرن بيستم در بينيم که نه در زمان مارکس تحقق پيدا می
ترين کنيد که عمدهدر هر حال فکر می. خوردگيرد، شکست میبلوک شرق شکل می

ه جامعه هايی که ما امروزه بايد به آنها اتکا يا بتوانيم به سمتی برويم کجنبه
سوسياليستی را بنا کنيم، از کدام ويژگيهايی برخوردار است و واقعا رجوع به خود 

  تواند از اين منظر اهميت داشته باشد؟مارکس چقدر می
يکی . کنم چون سوال با اهميتی استمن اين مسئله را دو قسمت می! ببينيد:  ثقفی

از مارکس، يک نمود اينکه سوسياليسم هنوز و يکصد و بيست و پنج سال بعد 
اين حرف . عينی ندارد که ما بخواهيم بگوئيم که اين سوسياليسم موجود است

درست است و شايد کشورهائی هم که حاال به نوعی به سوسياليسم پيوستند و يا 
های اقتصاديشان مجبور انقالبات سوسياليستی را راه انداختند، امروز در برنامه

- های سرمايهداری را بپذيرند و يا گرايشسرمايهشدند که بسياری از اصالحات 
  . دارانه در اقتصاد خودشان داشته باشند

بخاطر اينکه ما شاهد اين . اين مساله تاثيری در صحت نظرات مارکس ندارد
در انگلستان " کرامول"داری از هنگام بقدرت رسيدن هستيم که خود سرمايه

 که اگر بگوئيم در قرن بيستم داریدر اواسط قرن هفده تا پيروزی سرمايه
نظامهای پارلمانی . بود، چيزی در حدود سيصد سال طول کشيد تا مستقر شد

که از اواسط قرن هفده آغاز شد، بعد از سيصد سال توانست در بعضی 
تغيير از يک نظام به نظام ديگر به راحتی نيست، . کشورها مستقر بشود
بشری است و راههای زيادی داری يک نظام پيشرفته بخصوص که سرمايه

تواند برای بقای خودش پيدا کند و با اشکاالت خودش دست و پنجه نرم می
در نتيجه، در تغيير نظامی به نظامی ديگر صد يا صد و پنجاه سال زمان . کند

ما شاهد اين هستيم که بارها سرمايه داری در برابر فئوداليسم . زيادی نيست
از جمله . دا تسليم اشرار شد و شکست خوردپيروزی بدست آورد و بعد مجد

پس از آنکه انقالب فرانسه بنوعی به پيروزی رسيد و شکست خورد نشان 
  . شوددهنده اينست نظام قبلی به راحتی از صحنه محو نمی

اندازهای نظام آينده ما چيست؟ اين اما مساله دومی که در اينجا هست که چشم
ست است و امروزه بسياری به همين بسيار در" روزا لوکزامبورک"حرف 

بايد با اين فکر که اند که سوسياليسم محورش انسان است و مینتيجه رسيده
يک دنيای : بينيمانسانها زندگی مناسبی داشته باشند و يا بربريتی که می

جنگلی که يک قدرت نظامی بيايد و به ديگران زور بگويد و هر کشوری را که 
 حکومتهايی که به مردمشان زور بگويندو هرچه بخواهد اشغال کند، يا

بخواهند بر سر مردم بياورند و يک عده سودطلب سود ببرند و بسياری از 
  .داری له بشوندانسانها هم زير چرخ  ظلم و ستم سرمايه

. توانيم از آن صحبت کنيم نظامی انسان محور استقطعا نظام برتری که ما می
 گسترش جوامع بشری و مبنای هر برنامه ريزی نظامی که مبنای توليد، مبنای
حفظ شخصيت انسانی انسان و نه مبنايش . رفاه انسان و انسانيت باشد

ما االن شاهد اين . ای باشدسودپروری و سود محور و کسب سود توسط عده
- ترين کشورهای سرمايههستيم که طرحهايی که در همه جا و حتی در پيشرفته

ايش بر اين است که سود سرمايه را افزايش بدهد و شود، مبنداری اجرا می
ای که سرمايه و اين افزايش سود سرمايه همواره باعث خواهد شد که عده

قدرت بيشتری دارند از طرحها بيشترين سود را ببرند  آنهائی که چيزی جز 
نيروی کارشان ندارند، همواره به درجه پائين تر فقر و محروم شدن از 

کنم محور حرکت آينده در نتيجه من فکر می. بشری سقوط کنندامکانات جامعه 
نظامی که محور آن انسان است و انسانها : نظام برتر اجتماعی مشخص است
  . بايد در آن مساله اصلی تحول باشند

آقای عليرضا ثقفی بی نهايت از شما ممنونيم که در اين گفتگو :  برابری
  2008وريل آ . شرکت کرديد

……………………………………..  

  نگاهی به نظرات مارکس
 محمد رضا شالگونیبا  برابری تلويزيون - راديومصاحبه

 در بزرگداشت يکصد و بيست و پنجمين سالگرد در گذشت کارل مارکس
 برابری در باره نظرات مارکس و به –بخش ديگری از گفتگوی راديو 

 در بهانه يکصد و بيست و پنجمين سالگرد مرگ وی، ازگفتار به نوشتار
  . می آيد که پياده شده گفتگو با آقای محمد رضا شالگونی می باشد 

در رابطه با مارکس و مساله سوسياليسم گفتگوئی داريم با :  برابری
سئوال اينست که مارکس هيچوقت در رابطه . محمد رضا شالگونی

 صحبتی نکرده ، اينکه – جامعه سوسياليستی –باجزئيات جامعه آينده 
طور هست و اجزاء اش چه هست و در اين رابطه هم بحث اين جامعه چ

می خواستيم بپرسيم که بعد از گذشت صدو . های زيادی مطرح بوده 
؟ .بيست و پنج سال از مرگ مارکس، شما اين مساله را چطور می بينيد

آيا اينرا درست می دانيد که مارکس وارد جزئيات جامعه سوسياليستی 
   مساله به چه شکلی مطرح است ؟ نشده يا نه ؟ و کًال اکنون

فکر می کنم در مورد سئوال شما، ايرادی که بعضی ها به :    شالگونی
مساله . مارکس گرفته اند ، ايراد نيست که نقطه ی قوت مارکس است 

اينست که مارکس وارد جزئيات نظام سوسياليستی   که چه خواهد بود يا 
اولين دليل عبارت از : ارد چه بايد باشد نشده و اين سه دليل عمده د

اينست که خود مارکس خيلی صريح می گويد که راجع به اين مساله 
بخودش حق نمی داده که نظر بدهد، چون معتقد بوده که هر انديشمندی 

" بالنکی" زندانی زمان خودش هست و در واقع مارکس آن حرف معرف 
يات زندگی نظام را خيلی می پسنديده که ما چطور می توانيم در باره جزئ

آينده که بسيار داناتر و با افق های وسيع تری از ما خواهند بود، نظر 
بدهيم و بگوئيم که زندگی آنها چه باشد و چه نبايد باشد؟ يعنی خودش را 

دومين نکته عبارت از اينست که . در اين رابطه محدود می دانسته 
" ه و باصطالح مارکس معتقد بوده که سوسياليسم چيزی نيست که يکدفع

نظامی است که در بطن پيکارهای . پياده بشود " با يک سوت زدن 
. طبقاتی متبلور می شود، تکامل پيدا می کند و از مراحل مختلف می گذرد 

آن چيز ی که در اوائل قدرت گيری طبقه کارگر و ايجاد دولت کارگری 
ده تری را بوجود می آيد ، آن چيز نخواهد بود که وقتی اقتصاد جا افتا

و همينطور اگر اين نظام در سطح بين المللی . پياده کردند ، همان باشد 
بنابراين مساله اين . گسترش پيدا کند ، در همه جا يکسان نخواهد بود

  . بوده که از چه چيز صحبت کند؟ و اين خيلی مهم است 
 در نامه ای که رهبر حزب سوسياليست هلند که از سوسياليستهای آن

بود ، برای مارکس می فرستد، از او سئوال می کند که ما در کنگره زمان 
آينده مان می خواهيم در باره ی دولت کارگری ای که بعد از بدست گرفتن 

نظر شما . قدرت، چه کارهائی بالفاصله بايد انجام دهد، تصميم بگيريم 
چيست ؟  مارکس در جواب می نويسد که بنظر من اشتباه است و اينکار 

برای اينکه آدم بتواند بيک سئوال جواب بدهد، بايستی خود .  نکنيد را
اگر در صورت . صورت مساله غلط است .  سئوال قبًال تصحيح شود 

مساله سرنخ های برای پاسخ وجود نداشته باشد، اصًال نمی شود به 
اين نامه ای که مارکس به آن شخص نوشته در سال . مساله جواب داد

اشاره می کند و می گويد که " کمون پاريس " آن به  بوده و در 1881
چطوری بود؟ می گويد که " کمون پاريس " ممکن است بپرسيد که مساله 

قدرت گيری پرولتاريا در يک شهر محاصره شده ودر " کمون پاريس" 
يک حالت استثنائی بود و معلوم نيست همان وضع تکرار شود و آن نمی 

 است که بايستی توجه اين مساله مهمی. شدمدلی برای همه چيز باتواند 
  . شود و غفلت از آن خيلی چيزها را بهم می ريزد

بعضی ها براين تصورند که گويا سوسياليسم يک چيز حاضر آماده ايست 
" افسانه آفرينش " و در جائی ساخته شده است و همانطور که مثًال در 
اوندی ساخته شده آمده که انسان با گوش و بينی و قامت اش در ذهن خد

بوده، سوسياليسم هم يک نظامی است که در حافظه تاريخ جهانی حاضر 
و آماده است و کافيست پرده را از روی آن کنار بزنيم تا مدل آشکار شود 

حتی ضرورت تاريخی از نظر مارکس از طريق . چنين چيزی نيست ! 
دش را مجموعه ای از عوامل تصادفی و غير قابل پيش بينی هست که خو

بنابراين وقتی صحبت از مدل سوسياليسم می کنيم که چه . نشان می دهد 
خواهد بود، بهتر است که بگوئيم در چه موقعی، در چه زمانی و در چه 

  . مکانی چه خواهد بود و باين خاطر است که از مساله اجتناب می کند 
 دليل سومی که به آن بايستی حتمًا توجه شود اينست که مطرح کردن

 باشد و کسی يا جرياناينکه نظام سوسياليستی اين خواهد بود يا بايد اين 
سياسی ای که روی آن اصرار می کند، خود بخود مبنائی می شود برای 

يعنی اينکه سوسياليسم از نظر من اينست  و اگر جز اين . فرقه سازی 
و خوب طبيعی است که چنين چيزی خود جنبش . باشد باطل است 



 16

. ود جنبش سوسياليستی را دچار موانع و پراکندگی می کندکارگری، خ
ترديدی نيست که جنبش کارگری در جريان گسترش اش با عوامل و 
شرايط متنوع و رنگارنگی روبرو می شود و از درون اين مبارزاتش 

خطوط حرکت : و يک چيز روشن است . هست که چيزی بيرون می آيد 
مارکس . مارکس روشن  است تاريخی و سمت حرکت تاريخی از نظر 

روشن می گويد که پرولتاريا در حرکت تاريخی اش به چه سمتی می رود 
يعنی اگر قرار باشد سوسياليسمی . و چه کارها و چه ظرفيت هائی دارد 

بوجود بيايد ، آن مشخصات با اين جهت گيری تاريخی که حاال مشهود 
  .  تواند باشد است و در ظرفيت های پرولتاريا می بينيم ، چه می

می گويد " کاپيتال " وارد جزئيات نمی شود و به حالت مسخره در مقدمه 
که وارد جزئيات شدن مثل دستورالعمل دادن برای آشپزخانه های 

  . سوسياليستی می باشد 
در زمان مارکس، مخصوصًا مبارزه با فرقه های سوسياليستی اهميت 

 ديگران مدل هايشان را تحميد مدلهائی بوده و. فوق العاده زيادی داشته
 بايستی از می کردند و آنها را مبنای سوسياليسم می دانستند که پرولتاريا

عامل اصلی امتناع مارکس وانگلس از اينکه مدلی در . آن تبعيت بکند 
مورد سوسياليسم بدهند، اساس اش اينست که مبادا پرولتاريا با يک فرقه 

 و آشفتگی در صفوف طبقه کارگر روبرو بشود و اين باعث پراکندگی
  . بشود 
شما مطرح کرديد که بهر حال به چه دليل مارکس نخواست  :   برابری

آيا بهر حال خطوط . راجع به جزئيات جامعه ی سوسياليستی صحبت بکند
کلی اين جامعه را يا اينکه جنبش در چه جهتی حرکت می کند را روشن 

  کرده است يا نه ؟ 
، مسلم است که مارکس خطوط کلی، جهت گيری کلی و بله  :   شالگونی

سوسياليسم مارکسيستی يا سوسياليسم از نظر مارکس . مشخصاتی دارد 
اين فرق ها بسيار بنيادی . با سوسياليسم های ديگر فرق هائی دارد 

در واقع اينها چيزهائی نيستند که بر . هستند و مدام مورد تاکيدهستند 
لکه تاکيداتی هستند بر عدم تحميل مدلی پرولتاريا تحميل بشود ب

اولين مساله اينست که اين سوسياليسم آيا بوسيله يک . برپرولتاريا 
اصالح گر بزرگ ، يک انساندوست کبير،  يک پادشاه ، يک فيلسوف يا 
يک دولت خيرانديش و روشنفکر پياده خواهد شد يا  بوسيله مردم؟ 

اکيد می کند و اين اصًال مارکس جوابش خيلی روشن است و روی آن ت
مشخصه اصلی سوسياليسم مارکس است که همين مردم عادی و روی 

و مهمتر از آن روی پائين ترين قشر مردم در . مردم عادی تاکيد می کند 
جامعه سرمايه داری که پرولتاريا باشد که در حرکت به پيش سرمايه 

ی گويد اينها داری به اکثريت جمعيت تبديل می شود ، تاکيد دارد و م
هستند که سوسياليسم را می سازند، از طريق مبارزات و خواست هايشان 

چيزی که طبقه : يعنی اولين مشخصه سوسياليسم مارکس اينست . 
کارگر، تهی دستان جامعه سرمايه داری علی االخص و بويژه معمار آن 

که همان . هستند برای بهتر کردن زندگی شان، برای اکثريت عظيم جامعه 
در مانيفيست خيلی قشنگ گفته که جنبش اکثريت بزرگ جامعه برای 

اگر چنين است بايد باين مشخصه تعيين کننده توجه . منافع اکثريت بزرگ
  . شود 

مشخصه دٌوم عبارت از اينست که آيا اين سوسياليسم يکبار برای هميشه 
ه نکت. پياده می شود و پيش  می رود ؟ جواب مارکس خيلی روشن است 

ديگری که برای مارکس خيلی خيلی مهم است عبارت از اينست که آيا اين 
نظام ، اين سيستم حتمًا  يکبار بوجود می آيد و باصطالح مدلی متولد می 
شود و پايدار می ماند، يا اينکه در حال تغييرات و دگرگونی هاست ؟ تا 

هم محدود آنجائی که می دانيم در حرف هائی که مارکس زده و البته خيلی 
هستند، اينست که تحول پيدا می کند و يکبار برای هميشه متولد نمی شود 

مارکسيسم تاکيدش اينست که آن نظامی که در دوره گذار از سرمايه . 
داری متولد می شود با قدرت گرفتن پرولتاريا، با آن نظامی که بعدًا بر می 

طبقاتی تغييرات نشيند وقتی سرمايه داری را بر کند و در داخل روابط 
اصًال سيستم . ساختاری  ايجاد شد و طبقات منحل و محو شدند، فرق دارد

دولت هم تا حدی آن کارکرد های قبلی خودش را ما می شناسيم از دست 
 بنابراين نکته دوم پس. بقول خود مارکس پژمرده می شود می دهد و 

 روی اش اينست که سوسياليسم يک چيز در حال شدن هست و مخصوصًا
 چون –اينکه از اٌول تا آنجا که بلوغ پيدا می کند چه تغييراتی پيدا می کند 

  .  تاکيد می کند -تغييرات بسيار هستند و مهم هستند
نکته ديگری که خيلی مهم است عبارت از اينست که مثل سرمايه داری 
نيست که يک گروهی و حاال اين بار کارگران بر کل جامعه حکومت کنند؟ 

ين نيست و يک نظام دموکراتيکی حاکم هست که در آن منافع عموم نه چن
جامعه، نه تنها اکثريت عظيم و بلکه کل بشريت و حتی منافع فرد فرد 

در واقع منافع همه ی افراد در آنجا بايد بر . افراد را نمايندگی می کند 

که انگلس هميشه روی آن " مانيفيست " آن حرف معروف . آورده شود 
تاکيد می کرده و می گفته که اگر  بخواهيم يک جمله برای افق بعدها 

نظامی که شرط شکوفائی هر فرد، شکوفائی " سوسياليستی بگوئيم اينست که 
 نه به معنای دموکراسی –اين نظام نه تنها دموکراتيک هست ." همگان باشد

ا  بلکه آزاديهای فردی و شکوفائی فرد در آنجا بشدت گسترش پيد–بورژوائی 
کرده است و بشکلی غير قابل مقايسه با دوره های قبل، تا آنجا که به جامعه 

از هر کس به اندازه توانش و به " کمونيستی ميرسيد، مارکس تًاکيد ميکند که 
اگر . و اينرا جامعه در پرچم خودش می نويسد". هرکس به اندازه نيازش 

ی يک نظامی که يعن. چنين است شکوفائی تک تک افراد مسئله مهمی است
بلکه نظامی است که مقابله های . الگوی خاصی را بر مردم تحميل کند نيست

  .طبقاتی در آنجا معنای خودشان را از دست ميدهند
مسئله ديگر که وجود دارد عبارت از اينست که چنين سيستمی اساسَا بر 
مبنای محو مالکيت خصوصی و بهره کشی انسان از انسان ميتواند موفق 

انگلس، مطرح ميکرد که اگر " اصول کمونيسم " بنابراين است که در . شود
: " بشود همه آنچه که ما ميگوئيم در يک جمله خالصه کنيم، اينجمله است 

يعنی اگر قرار باشد ". امحای مالکيت خصوصی، لغو مالکيت خصوصی 
دارائی ها و ثروت های جامعه بوسيله افراد معينی تصاحب شود و وسيله 

ه جوئی افراد معين يا گروه و طبقه معينی بر بقيه جامعه بشود، عملی سلط
و يعنی مالکيت اجتماعی و يا تصاحب اجتماعی ُکل ثروت های جامعه و . نيست

توزيع آن بر مبنای خواست عمومی جامعه و خواست دمکراتيک  و آزادانه ی 
  . استجامعه، يک پرنسيب ديگر اين نظام

ار و بسيار روی آن تاکيد ميکند اين است که اين نکته ديگر که مارکس بسي
نظام در حال تحول و شکوفائيش، نميتواند در يک کشور واحد، يا در يک 

شروع شدنش . در منطقه ای که اصَال مطرح نيست. جامعه واحد محدود بماند
در يک کشور امکان پذير است ولی شکوفا شدنش در يک کشور امکان پذير 

سياليستی به معنائی که مارکس ميگفت خيلی صريح يعنی نظام سو. نيست
است، که گذار به سوسياليسم در يک کشور شروع ميشود، ولی سوسياليسم 
به مثابه يک شيوه توليد، يک نظام اجتماعی، الزمه اش اينست که با 
روياروئی های بزرگ خارجی روبرو نشود و آنوقت است که در مقياس بين 

اينهم بسيار . ضی از مختصاتش را ميتواند پيدا کندالمللی وقتی غلبه کند، بع
مهم است و از آنجاست که انترناسيوناليسم زحمت کشان، انترناسيوناليسم 

اگر به . کارگری همه کشورها  بعنوان شعار کليدی سوسياليسم مطرح ميشود
تا حدودی خطوط ُکلی . همه اينها توجه داشته باشيم، مسئله خيلی روشن است

  رکس گفته شده ولی بيش از اين هر چه از نظر ما
 گفته شود، در واقع تحميل هائی بر جنبش کارگری هستند که خودشان 

  .ميتوانند محدود کننده باشد
البته يک نکته ای را ميبايست اضافه کنم و آن اينست که بحث در باره اينکه 

ائی جامعه سوسياليستی چه ميتواند باشد، معنايش اين نيست که چنين بحث ه
 بعضی از مخالفان 1930ميبينيد که مثَال در دهه ی . بی مورد هستند

سوسياليسم مطرح ميکردند که اصَال سوسياليسم شدنی نيست و چنين 
 - مثَال مکتب وينی . اقتصادی از هم می پاشد و اصَال نمی تواند پا بگيرد

فو "نی اقتصاد، که همان پايه گذاران نئو کالسيسم بودند، يع" مکتب اتريشی"
 از آنها بيرون آمد، -  Friedrich Hayek -و ديگران که بعدَا هايک " مينز

 که اصَال سوسياليسم چيزيست که امکان -فومينز "  بويژه - مطرح می کردند 
آن اقتصادی که شما ميگوئيد نمی تواند وجود داشته باشد و بعدًا !  تحقق ندارد

د  به  انقياد بشريت منتهی هايک گفت که اگر بر فرض وجود هم داشته باش
بنابر اين آن کتاب معروفش را نوشت که در واقع سوسياليسم راه .  ميشود

در همان موقع بحثی .يعنی چيزيست که بر جامعه تحميل ميشود. بردگی است
و ديگران درگرفت " اسکارالنگه " از طرف مارکسيست های بزرگ از جمله 

  . ه منتهی نميشودکه چرا شدنی است و نه به انقياد جامع
يکی از " برتلی هومان " همين االن هم بحث های زيادی مطرح است و مثَال 

مارکسيست های معروف امريکائی که روی اين مسئله که چرا مارکس مدلی 
را ارائه نداد، خيلی تَاکيد ميکند، در عين حال ميگويد که در شرايط امروزی 

ا مدل مارکسيستی امکان ندارد و که دو باره اين بحث ها شروع شده که  گوي
سرمايه داری تنها راه حل است و آلترناتيو ديگری وجود ندارد؛ بحث در باره 
اينکه چطوری متواند باشد و بعنوان بحث های روشنگر و مخصوصَا در مقابل 

ولی اين بحث ها، بحث های نظری . تبليغات سرمايه داری، بسيار مفيد است
نظر هستند و خيلی از آنها . ور برای کسی نيستندهستند که حداکثر الزام آ

  .ممکن است تناقضاتی داشته باشند
جنبش اکثريت عظيم : " ممکن است جز آن بشود و بنابرآن چيزی که ميگوييم

 آيا ولی اينکه. درست ميکنيم ولی ممکن هم هست که از اين مدل تبعيت نشود
ظام کنونی هست يا نه، قابل شدنی است، يا نشدنی و اينکه آيا عادالنه تر از ن

زيست است و دموکراتيک اش انسانی يا نه، بايد صحبت کرد و خيلی مفيد هم 
  .هست

 ولی اين فرق را دارد با آن چيزی که بگوئيم سوسياليسم جزئياتش چه هست 
 - که مدلی برای جامعه درست کرده بود " فوريه " و مدلی مثل آقای 

  . و مارکس با آن مخالف است که بايد چنين باشد-فاالنسترها 
……………………………………………… 


