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 ضرورت مبارزه با انحرافات
 در جنبش کارگری

 حشمت محسنی
ری کشور ما در شرايطی قرار دارد که به يک معنا ميتوان آن جنبش کارگ

نقطه عطف بدين معنا که جنبش کارگری . را يک نقطه عطف تلقی کرد
عبور از اين معبر دشوار، نه . پيچ دشوار گذر ميکند دارد از يک تند

خودبه خودی رخ ميدهد و نه امر سادهای است که با خواندن يک ورد 
هر آينه اگر يک رشته عوامل دست به . ن گذشتبتوان به راحتی از آ

دست هم ندهند و شرايط را برای گذار به سازمانيابی کارگران فراهم 
. نسازند، پراکندگی کارگران در مقياس سراسری ميتواند تداوم داشته باشد

واقعيت اين است که فرآيند سازمانيابی کارگران در ايران در مسيری 
به جلو پيش نميرود، بلکه با زيکزاکها، عقب مستقيم، خطی و همواره رو 

  .نشينی ها و پيشروی ها همراه است
حاال همه ميدانند که برای سازمانيابی کارگران عوامل متعدد بايد دست به 

تا آن جا که به جنبش . دست هم دهد تا اين مهم به واقعيت بپيوندد
ختگی کارگری بر ميگردد يک رشته عوامل نظير شرايط عينی، برانگي

هويت جمعی، شبکه های ارتباطی، فرصتهای مناسب برای نطفه بندی 
اين واقعيت نيازی به استدالل و احتياجی به . تشکل تودهای وجود دارد

تنها کافيست . ورود در هزارتوی بحث های بی و سر وته فرقه ای ندارد
مراجعه ... به تالش پهلوانانه کارگران شرکت واحد، هفت تپه، کيان تاير

. کرد تا گرايش و کنش کارگران را در راستای سازمان يابی مشاهده کرد
آن چه که از حيث واقعی وجود دارد همين سرمايه اصلی برای سازمان 

اما به سادگی ميدانيم برای تکوين تشکل های تودهای اين . يابی است
بايد توجه داشته باشيم که برای سازمان . امری الزمست اما کافی نيست

کارگران يک عامل، آن هم اراده خود کارگران کافی نيست؛ بلکه يابی 
عالوه بر آن خنثی کردن سياست رژيم، ابتکار فعاالن سياسی کارگری و 

 عمومی جامعه نيز هر يک به سهم خود نقش -به عالوه شرايط سياسی
در پيوند با اين موضوع ميتوان گفت اگر در شرايط . معينی ايفا ميکنند
ينه ی معينی يا به طور مشخص تر در شرايط برانگيختگی فرضی و در زم

هويت جمعی کارگران، عامل های ديگر نقش مخرب بازی کنند و يا در 
جهتی معکوس فعاليت کارگران حرکت کنند سازمان يابی کارگران اگر 

  .نگوييم ناممکن، سخت دشوار ميشود
د ما نياز داريم برای اين که زمينهی عينی سازمانيابی از قوه به عمل در آي

بدون . که يک استراتژی سازمانيابی کارآ، منطبق با شرايط اتخاذ کنيم
حتی . استراتژی راهنما، تکوين تشکل تودهای دشوار مينمايد

خودانگيختهترين فعاليتهای کارگری به تعبير گرامشی عناصر معينی از 
ا که اين و به تجربه ميدانيم آنجاه. آگاهی متناسب با خود را نشان ميدهد

. دو عامل دست به دست هم ميدهند ميزان موفقيت تا چه حد باال ميرود
اتخاذ استراتژی برای سازمانيابی امری ضروريست اما برای تکوين آن 

اين امر بايد با کاربست تجربهی جنبشهای کارگری چه در . کافی نيست
سطح ملی و چه در سطح بينالمللی گره خورد تا خود را غنا بخشد و 
افقهای بزرگی را منعکس کند تا از طريق برداشتن گامهای موثر، با 
. عنايت به همين چشمانداز بزرگ به طور سنجيده و استوار قدم بر دارد

برخوردار شدن از اين عاملها هنوز به معنای تکوين تشکل تودهای در 
بدون استفاده از ضعف دشمن و ايجاد شکاف در . يک کشور معين نيست

 خنثی و درهم شکستن تاکتيکهای رژيم استبدادی، صفوف آن و
  .سازمانيابی کارگران به سختی پا ميگيرد

آن چه که تا اين جا به آن اشاره شده برشماری عاملهای مهم و اساسی 
هستند که نقش قابل مالحظهای در تکوين تشکل تودهای کارگران در 

اتژی هدف اين نوشته، نه تشريح استر. مقياس بزرگ ايفا ميکنند
سازمانيابی کارگران است نه شناسايی ارگانها، نه سياستهای رژيم 
اسالمی؛ بلکه در اين نوشته به يک عامل ديگر ميخواهم توجه کنم که در 
حد خود و به سهم خود نقش مخربی تا کنون در سازمانيابی جنبش 

اين عامل چيزی جز انحرافات چپ و راست در . کارگری ايفا کرده است
  .گری نيستجنبش کار

نگاهی به اقدامات فعاالن جنبش کارگری نشان ميدهد که از يک سو 
نظير تکوين شورای همکاری تشکلهای -حرکتهای اميدبخش و موثر

 برای عروج و برآمد جنبش کارگری سازمان داده ميشود و از -کارگری
سوی ديگر برخوردهای فرقهگرايانه کماکان به عنوان مانعی در برابر 

اکنون . زمانيابی کارگران از خود جان سختی نشان ميدهدپيشروی سا

پرسش مهم و عاجل در نزد فعاالن کارگری اين است که چگونه بايد بين 
  اتحاد در مبارزه و اختالف فکری تناسب برقرار کرد؟

بگذاريد قبل از اين که به طور مستند به گرايشهای منفی بپردازم به 
ه در چند دههی اخير همچون مانعی در عموميترين انحرافاتی اشاره کنم ک

  :جنبش کارگری عمل کرده است
 يکی از جان سختترين انحرافاتی که جنبش کارگری کشور ما از آن رنج -

ميبرد اين باور نادرست است که در شرايط استبداد و يا ديکتاتوری جنبش 
. کارگری نميتواند خود را سازمان دهد و نيروهايش را متشکل سازد

اين ديدگاه سازمانيابی کارگران محصول آزادی سياسی است و در مطابق 
فضای دموکراتيک است که تشکلها از جمله تشکل کارگری ميبالند و پا 

 گرايش انحرافی ديگری که به سهم خود تا کنون مانع -. ميگيرند
سازمانيابی مستقل کارگران شده است اين است که تکيه يک جانبه بر 

اين گرايش به جای سازماندهی نيروی کارگران در . دامکانات قانونی دار
جوهر فعاليت اين . پايين، نگاه به باال دارد و در بساط باالييها بازی ميکند

گرايش اين است که از باالييها انتظار دارد که حقوق کارگران نظير حق 
اين . تشکل را به رسميت بشناسند و امکانات اجرای آن را فراهم آورد

 پايينيها را در نزد حکومت منعکس نميکند بلکه نرمش و نگاه فشار
 انحراف ديگری که -. توافق کارگران با مقامات دولتی را تبليغ ميکند

به مدت طوالنی چه از مقطع شهريور بيست تا –جنبش کارگری ما 
 اين است که - و چه از دورهی انقالب تاکنون از آن آسيب ديده 32سال

 به رسميت شناخته نميشود و با توجيهات و استقالل تشکلهای تودهای
هم اکنون استقالل . سفسطههای نادرست اهميت آن ناديده گرفته ميشود

تشکلهای تودهای از دولت، سرمايه مورد پذيرش قرار گرفته است، اما 
استقالل آن از احزاب سياسی کماکان مردود اعالم ميشود يا در باره آن 

ديگری که در جنبش کارگری ما به  گرايش انحرافی -. سکوت ميشود
وفور يافت ميشود اين باور به ظاهر راديکال است که مبارزه کارگران در 

در . عرصه اقتصادی و استقالل اين سطح از مبارزه در خود تحقير ميشود
اين ديدگاه مبارزه اقتصادی تا آنجا ارزش دارد که به عرصه سياسی 

 انحراف ديگری -. اری ارتقاء يابدفرارويد و يا به مبارزه عليه سرمايهد
که در جنبش ما رايج است اين است که هر اتحاديهای ضرورتا و ذاتا به 

اين ديدگاه اگرچه خواهان روابط و مناسبات . بوروکراتيسم منجر ميشود
دموکراتيک در نهادهای تودهای است اما خرافهای را تبليغ ميکند که 

اين ديدگاه به ظاهر راديکال . داردربطی به نظريهی مارکسيستی اتحاديه ن
در عمل تسليم بوروکراسی اتحاديه ميشود و طرحی برای مقابله با آن 

اين ديدگاه نگاهی جبرباوارانه و ذاتگرايانه به بوروکراسی . ارائه نميدهد
دارد و به نحو سادهلوحانهای تشکلهای کارگری ديگر از جمله شورا را 

  .از اين عارضه معاف ميداند
از برشماری عمدهترين انحرافهايی که در چند دههی گذشته به سهم پس 

خود مانعی در راه سازمانيابی کارگران عمل کرده اينک به گرايشهای 
  .انحرافی مشخصتری در جنبش کارگری ميپردازم

  سيمای گرايش راست جنبش کارگری
سيمای گرايش راست در جنبش کارگری با تبليغ همکاری خود با ديگران 

آنها تفاوت بين نيروهای سياسی و . يل به سازش مشخص ميشودو م
طبقاتی را تقليل ميدهند و با چشمپوشی بر اين تمايزات عمال همکاری بين 

  .آنها را تبليغ ميکنند
اين روايت را در نوشتههای هيات موسسان سنديکاها و آقای اکبری به 

دافع ثابت قدم عنوان يکی از مبلغان اين گرايش ميتوان سراغ گرفت که م
  .گرايش راست در جنبش کارگری است و سيمای آن را نمايندگی ميکند

برای تشخيص سيمای گرايش راست جنبش کارگری در اين نوشته من به 
اين محورها اگرچه همهی سويههای گرايش . چند محور اشاره ميکنم

راست را پوشش نميدهد معهذا به روشن شدن چهره عمومی گرايش 
  :اين محورها به قرار زير اند. يکندراست کمک م

  مدل سنديکا و مضمون فعاليت آن و روش دستيابی به آن-الف
   تحليل از ارگانهای شبه کارگری و موضع در قبال آن-ب
  نحوهی برخورد به گرايش چپروانه در جنبش کارگری-ج

  در اين جا به تک تک اين محورها به طور اجمالی به نکاتی اشاره ميکنم
  ل سنديکا و مضمون فعاليت آن و روش دستيابی به آن مد-الف

آن چه که گرايش راست در پيوند با سازمانيابی کارگری پيشنهاد و در 
. عمل پيش برده است، سنديکای قانونی با نگاه معطوف به باال است

فعاالن و مدافعان گرايش راست، خواهان تشکلی هستند که قانون کار يا 
مى و يا مقاولهنامههای جهانی آن را تصريح قانون اساسی جهمورى اسال

در اين مدل از سنديکا، اصل بر قانونيت اين نهاد است؛ و . کرده است
تالش فعاالن کارگری مدافع اين نوع سنديکا اقناع رژيم حاکم، برای 
پذيرش موادی است که خود رژيم در حقوق و قانون خود به رسميت 
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انون کار يا قانون اساسی و يا موادی اشاره به بندهايى از ق. شناخته است
آنها . از مقاولهنامههای جهانی ورد زبان اين بخش از کارگران است

اساسا در پى فشار از پايين برای ايجاد سنديکا نيستند بلکه اساسا با نگاه 
به باال و چانهزنی با مقامات مىكوشند مسير شكلگيرى آن را هموار 

 قانونی است -ين مدل، ساختاری حقوقیساختار سنديکای مطلوب ا. سازند
مدافعان . که همه ارگانهای آن در پيشگاه رژيم باز و قابل دسترس است

اين نوع مدل تعمد دارند که به رژيم حاکم يادآوری کنند که دقيقا در 
اين ساختار سنديکايی با اصل سه . چارچوب قانون دارند فعاليت ميکنند

کارگران با کارفرمايان و دولت " يزهمزيستی مسالمتآم"جانبهگرايی و 
اين سنديکاها تمايز کار از سرمايه را نمايندگی نميکنند . انطباق ذاتی دارد

گرايش راست به رژيم انتقاد . بلکه منافع مشترک آنها را بيان ميکنند
ای واقعی  جانبه گرايی را از صورت نمايش به جلوه امر سه"ميکند که گرا 

  .نميکنند" تبديل
ما اعضای هيأت موسسان سنديکاهای کارگری ايمان : "ميگويندآنها 

تواند  ای در کشورعزيزمان ايران، می داريم که جنبش سنديکايی ـ اتحاديه
موجب رشد وشکوفايی اقتصاد ملی، ارتقای سطح کمی وکيفی توليدات 

اصولی و پايدار  ی جانبه ملی، زحمتکشان و ضامن برقراری روابط سه
  "واهد بودشرکای اجتماعی خ

روش دستيابی به اين مدل از سنديکا رابطهی تنگاتنگی با مضمون فعاليت 
آنها در انتخاب شيوههای مبارزه به . و اهداف سنديکای مزبور دارد

اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنويسی، مراجعه به 
فداران اين از اشکال رايج و عمومی شيوههای مبارزه طر... اماکن دولتی

  .مدل از سنديکا به شمار ميرود
به عنوان نمونه ميتوان به ديدگاه آقای حسين اکبری مراجعه کرد که 

او . کمابيش اين مدل و روش دستيابی به سنديکا را تبليغ ميکند
کارگران بايد با تکيه به دانش طبقاتی و تجربيات موجود که در :"ميگويد

شنفکران آگاه به قوانين و مقررات کار نزد فعاالن صنفی کار قديمی و رو
و همچنين انديشمندان علم اقتصاد سياسی شيوههای فريبکارانهی 
سرمايهداری را بازشناسند و با توجه به واقعيات موجود زندگی اجتماعی 
شيوههای مبتنی بر علم و عمل را در جهت مبارزه برای کسب آن چه که 

انون کار در رابطه با روابط کار قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت و ق
مورد توجه قرار دادهاند و همچنين در راه ايجاد قوانين مترقی و ضروری 
که قوانين موجود بدانها توجه نداشته است فعاليت نمايند و اين مقدور 
نيست مگر در جريان فراهم آمدن تشکيالت توانمند صنفی و اتحاديه 

ت به تشکيل آنها را پذيرفته  قانون اساسی مبادر26کارگری که اصل 
يا آن جا که آقای اکبری بی احتياطی ميکند و دم از کنترل ) 1."(است

" قراردادهای دوجانبه"کارگری ميزند باز هم اين اقدام را در پيوند با 
ايجاد تشکلهای سنديکايی و اتحاديهای اين : "او ميگويد. طرح ميکند

تا بتواند ضمن دفاع از حقوق توان و استعداد را در شرايط کنونی دارد 
صنفی و طبقاتی، زمينه را برای گونهای برقراری کنترل کارگری بر توليد 
از راه عقد قراردادهای دو جانبه که متضمن منافع کارگران باشد برقرار 

يا آقای مازيار گيالنينژاد عضو هيات موسس سنديکاهای  "). 2"(سازد
ساسي داير به آزادي تشكل و قانون ا٢۶اصل: "کارگری ايران مينويسد

آقای گيالنی نژاد عضو ". خودداري از هر نوع دخالت در آار آنهاست
هيات موسس سنديکاهای کارگری ايران حتی تا آنجا پيش ميرود که مرز 

سنديكاهاي استوار نه :"او ميگويد. اتحاديه و دولت را مخدوش ميکند
 بخشي از وظايف دولت توانند ها نيستند بلكه حتي مي تنها معارض حكومت

را بر عهده گرفته و بدينسان در پيوستگي توسعه جامعه رو به تكامل 
  )3". (نقش موثري داشته باشند

ويژگی ديگری که گرايش راست را متعين ميکند، خرافه مبارزهی قانونی 
آنها برای دستيابی به تشکل کارگری تعامل با رژيم، شرکت در . است

اين يا آن لحظهی سياسی و از طريق افزايش به ارگانهای حاکميت را در 
اصطالح نمايندگان جامعه کارگری در مجلس يا شوراهای اسالمی کار 

عبارت مورد عالقه . توهم تصويب قوانينی به نفع کارگران را تبليغ ميکنند
آنها . توسط رژيم است" حقوق سنديکايی"اين گرايش به رسميت شناختن 
يم خسته نميشوند و مدام دست نياز به سوی از تکرار اين خواست از رژ

  :آنها ميگويند. رژيم دراز ميکنند
رودکه طی فراخوانی جهت برقراری روابط سه  کار انتظار می از وزارت" 

 ازکليه کارگران وکارفرمايان خواسته شود نسبت به ايجاد  ، جانبه
  ".سنديکاهای خود اقدام نمايند 

 داشتن تشکيالت اتحاديهای مستقل از ما کارگران به دليل محروميت از"
حضور نمايندگان واقعی خود در پارلمان و ديگر نهاد های مدنی مثل 

  ...محروم می باشيم... شورای عالی کار، هيئتهای حل اختالف و غيرو 

ما خواهان به رسميت شناخته شدن کليه حقوق سنديکايی تصريح شده "
ی بين المللی سازمان جهانی در منشور جهانی سنديکايی و مقاولهنامهها

کار که دولت جمهوری سالمی ايران نيز آن را امضا و به رعايت آن 
  ."متعهد است، ميباشيم

در قوانين اساسی و کار جمهوری اسالمی ايران نيز بخش هايی از آن ...
رسميت يافته است، بر همين اساس ما خواستار احقاق حقوق حقه و 

امهها و همايشهای کارگری بر آن تاکيد شده انسانی خود که کرارا در قطعن
و کارگران و زحمتکشان، بيشترين جمعيت کشور . مجلس خانه ملت است

ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان . را تشکيل ميدهند
واقعی کارگران به نسبت جمعيت کارگری کشور در مجلش شورای اسالمی 

  ...هستيم 
يفه خود ميدانيم که از طريق تشکلهای کارگری ما کارگران حق و وظ...

در ترکيب مديريت سازمان تامين اجتماعی حضور يافته و در 
  )4... ". (سياستگذاريهای آن سهيم باشيم 

در همه اين عبارات، برای ايجاد سنديکا، باالييها بيش از ارادهی مستقل 
ده است آنچه که تا اين جا گفته ش. تودههای کارگر نقش ايفا ميکنند

خصلت عمومی گرايش راست را مشخص ميکند، و شايد در اين جا يا 
آنجا موضع طرفداران اين نوع سنديکا با مدل بيان شده فرقهايی داشته 

اما مختصات اصلی اين نوع سنديکا را ميتوان در مولفههای زير . باشد
  :بندی کرد خصلت

يستم نه استوار  سنديکای مبتنی بر همکاری طبقاتی و ادغام شده در س-1
  بر ستيز کار و سرمايه

 سنديکايی که به روش قانونی در چارچوب نظام به دست ميآيد نه در -2
  .اثر مبارزات کارگران عليه نظام

   تحليل از ارگانهای شبه کارگری رژيم و موضع در قبال آن-ب
يکی از شاخصهايی که ميتوان از آن برای خصلتبندی گرايش راست بهره 

يک نگاه . ی برخورد با نهادها و ارگانهای رژيم اسالمی استگرفت نحوه
اجمالی به ادبيات گرايش راست نشان ميدهد که آنها درکی به غايت راست 

آنها مجلس شورای اسالمی را . و صوری از نهادهای رژيم اسالمی دارند
آنها خواهان شرکت در مديريت تامين . مينامند" پارلمان"يا " خانه ملت"

اند يعنی نهادی که پول بيمه کارگران را سر کيسه کرده و تاکنون اجتماعي
آنها نسبت به . هيچ يک از مديران آن توسط کارگران انتخاب نشدهاند

وزارت کار توهم ميپراکنند و در همايش کار آنها شرکت ميکنند، آنها 
اقدامات ضد کارگری رژيم را نه از سرشت ارتجاعی آن، بلکه تا حدی از 

در حاليکه انبوه کارگران "عی کارگران نتيجه ميگيرند و ميگويند بی اطال
نسبت به روابط و مقررات کار بی اطالع هستند نمی توان انتظار داشت 
مسوولين روابِط کاِر کشور را به طور عادالنه برقرار کنند و به آن پای 

ِ آگاهگرانه در بين توده وسيع . بند باشند امروز بيش از هميشه ،کار
گران در محل های کار و توليد و خدمات اجتماعی ضرورت جدی و کار

هرگاه کارگران نسبت به مواد قانون اساسی و قانون . کتمان ناپذير است
  "کار و تامين اجتماعی،آگاهی يابند

آقای اکبری پيشتر در جايی تالش کرده است مواضع نيروهای مختلف را 
ستهبندی به نحوی موضع او ضمن د. پيرامون قانون کار دستهبندی کند

آقای اکبری در اين . خود را در قبال ارگانهای شبهکارگری روشن ميسازد
مواضع و ديدگاههايی که در ستيز بر سر قانون کار و :"باره ميگويد

او ". چگونگی آن به مبارزه پرداختند، عمدتا در سه دسته خالصه ميشوند
  :اين سه دسته را چنين توصيف ميکند

معتقد بود که روابط مبتنی بر اصل تراضی طرفين است و دسته اول، "
نياز به قانون ندارد و اصوال هر قانونی در اين رابطه اصل آزادی اراده را 

  .از طرفين سلب ميکند
دستهی دوم، روابط و مقررات کار در شکل قانون کار را تنظيم کنندهی 

نون کار مبتنی روابط کار و صاحب کار ميدانست و اعتقاد داشت که بايد قا
بر اصول پذيرفته شده در قانون اساسی و در شان جامعهی ايران انقالبی 

  .تصويب گردد
دسته سوم، معتقد بود که تنظيم روابط و مقررات فی مابين نيروی کار و 

  ".صاحب کار طی قانون قبل از انقالب امکانپذير است
نقطه نظر آقای اکبری پس از برشماری ديدگاههای مختلف آنها را از 

ديدگاههای اول و سوم طی فرآيند :"ارزشی خصلتبندی ميکند و ميگويد
مبارزه عليه تصويب قانون کار تدريجا متحد عمل نموده و در مجموع به 
عنوان نمايندگان سرمايهداری تجاری و ليبرال ايران به کارشکنی در 

سيار تصويب قانون کار عمل ميکردند ولی از آن جا که جنبش قانون کار ب
کم به عقبنشينی در مواردی به نفع حفظ موادی ديگر از -نيرومند بود کم

  ".آخرين پيشنويس قانون کار ناچار گرديدند
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ديدگاه : "اما در پيوند با دسته دوم اکبری حرف ديگری دارد و ميگويد
دوم حاصل نظرات کارگران و مدافعان آنان در درون و بيرون از حاکميت 

چه " حاکميت" که مدافعان کارگران در درون پرسش اين است". بود
در اين ميانه بخش مدافعان :"کسانی اند؟ آقای اکبری در پاسخ ميگويد

حقوق کار وابسته به حاکميت عمدتا در خانه کارگر فعلی متمرکز 
  )5". (ميباشند

آيا خانه کارگر مدافع حقوق کارگران در درون حاکميت است؟ پاسخ اين 
 که در جنبش کارگری فعاليت ميکنند و برای پرسش را همهی کسانی

سازماندهی ارادهی مستقل و طبقاتی کارگران تالش ميورزند نه حاال بلکه 
 محجوب، کمالی و ربيعی -از دورهی اشغال خانه کارگر توسط باند تبهکار

خانه کارگر يک ارگان شبه فاشيستی است که منافع .  به تجربه ميدانند–
ت منعکس نميکند بلکه سياست حاکميت را در ميان کارگران را نزد حاکمي
بيالن کار خانه کارگر در همهی سالهای بعد از . کارگران به پيش ميبرد

انقالب شکار فعاالن چپ و مستقل کارگری، درهم شکستن نهادهای 
مستقل کارگری نظير شوراها و سنديکاها و بيراهه کشانده اعتراضات يا 

هنوز که هنوز است چکههای خون . استمحدود کردن دامنهی آن بوده 
 که اين سند رسوايی و لکهی -زبان اسانلو توسط قدارهبندان خانه کارگر 

 بر سنگفرش خيابان -ننگی برای محجوب و خانه کارگر به شمار ميرود
  .خشک نشده است

يا آقای حسن اکبری برای ايلنا يکی از ارگانهای خبری رژيم رسالت 
ايلنا با :" شريف کارگر قايل است او ميگويداعتالی سطح آگاهی طبقه

هدف بويژه اعتالی سطح آگاهی طبقه شريف کارگر فعاليت خود را با 
  )6". (حمايت خانه کارگر آغاز کرده است

اگر در چند سال گذشته به ادبيات آقای اکبری مراجعه کنيم يک خط ثابت 
رگری در آن ديده ميشود و آن گوشزد کردن خطر چپروی در جنبش کا

آيا اين خطر در چنبش کارگری وجود ندارد؟ در اين ترديدی وجود . است
ندارد که جنبش کارگری ما صرفا از راست روی ضربه نخورده بلکه از 

اما مشکل . گرايش نابهنگام با واقعيت برخی از چپها هم آسيب ديده است
 آقای اکبری و زاويه برخورد او با چپها از يک درونمايه عميقا راست

اما حتی تا آنجا پيش ميرود که مصاحبه يکی از اعضای . برخوردار است
شرکت واحد با يک راديوی خبری اپوزيسيون را برنميتابد وآن را تقبيح 
ميکند يا اين شبه را ايجاد ميکند که سر گرايش چپ به جاهای خطرناک 

آخر اين :" او در باره فعالين جنبش لغو کارمزدی ميگويد. وصل است
ت محض نيست که عدهای دراين شرايط شعارهای توخالی کنترل حماق

کارگری برتوليد را دستمايه قرار ميدهند و از فعاليت سنديکايی کارگران 
برای ايجاد سنديکاها به خيانت آنها عليه طبقه کارگر در راه نابودی نظام 

در روزهائی که کارگران نيشکر هفت «:سرمايه داری سخن می گويندکه
امی شهر شوش و جاده های خوزستان را به ميدان جنگ و تپه، تم

گريزهای پراکنده، عليه اشرار دولتی سرمايه تبديل کرده بودند، ناگهان 
سايت های اينترنتی ممهور به . ليست مطالبات کارگران دستکاری شد

چهره های متمايز، اما منشعب از ريشه های طبقاتی واحد، تمامی تالش 
ند تا شايد طوفان خشم و قهر ضد سرمايه داری توده خود را به کار گرفت

های وسيع کارگر هفت تپه را، در شيون و شين بازسازی سنديکا غرق 
فعالين جنبش لغو کار مزدی (»کنند و مطابق دلخواه خود تصوير نمايند

  ).١٣٨٧خرداد ماه 
اين نمونهای از کج فهميهايی است که ريشه در دنبالهروی از تئوری های 

 گذشته دارد و تقريبا بيش از دو قرن است که تکامل اجتماعی را در قرون
  )7". (هيچ جای دنيا نفهميده است ـ البته با فرض آنکه بيغش باشد

منظور اکبری جدا از نادرستی اعتقاد فعالين جنبش لغو کار مزدی از 
واژهی بی غش کدام است؟ چرا اکبری نقد را از حوزه باور مدافعان اين 

  .ه انگيزهی آنها تسری ميدهدگرايش ب
  گرايش انحرافی چپ در جنبش کارگری

در جنبش کارگری ما اين تنها گرايش راست نيست که با سياستهای 
مماشاتگرايانهی خود در فرآيند سازمانيابی ارادهی مستقل کارگران اختالل 
ايجاد ميکند بلکه عالوه بر آنها گرايش چپ هم در حد و سهم خود 

گرايش چپ، با . بر سر راه تشکليابی آنان عمل ميکندهمچون مانعی 
برجسته کردن تفاوت سياست خود با ديگران، يا تاکيد افراطی بر 
خودويژگياش، در استراتژی معطوف به سازمانيابی کارگران، اين تمايز را 
چنان به يک اصل هويتی تبديل ميشود که خود فلسفهی وجود اين 

در اين .  زير سئوال ميرود-ارگران است که همانا متشکل کردن ک-سياست
نظری چنان پر رنگ است که -روايت مرزهای هويت و تاکيدهای سياسی

واقعيت اين . هيچ اشتراک نظر يا اتحادی در عمل با ديگران ديده نميشود
است که روايت چپروانه مدافعان زيادی در ميان برخی از طرفداران 

به . ه صورت ضمنی داردجنبش کارگری چه به صورت آشکار و چه ب

عنوان نمونه ميتوان برخوردهای فعاالن لغو کار مزدی را نام برد که به 
طور پيگير و پيوسته و با زبان پرخاشگرانه به گرايشات ديگر جنبش 

اين دسته از رفقا با وجود اين که شعارها و اهداف . کارگری حمله ميکنند
ا ديگران مدافعان جنبش راديکالی را تبليغ ميکنند، اما در برخورد ب

. کارگری از خود ناشکيبايی، برخوردهای افراطی و خصمانه نشان ميدهند
آنها بيش از اين که خشم خود را به دشمن اصلی در برابر پيشروی جنبش 
کارگری معطوف سازند در برخی موارد به ديگر گرايشات جنبش کارگری 

جنبش کارگری قلمداد متمرکز ميکنند و آنها را مانع اصلی سازمانيابی 
  .ميکنند

سيمای گرايش چپروانه در جنبش کارگری را در محورهای زير ميتوان 
  :شناسايی کرد

نفی استقالل . 2مخدوش کردن شرايط تدافعی با شرايط تعرضی مبارزه . 1
. 3مبارزه اقتصادی و گذار بی واسطه مبارزه سياسی در هر شرايط 

نفی . 4ت با مبارزه برای انقالب مخدوش کردن مرز مبارزه برای اصالحا
  تشکلهای غير شورايی

يک خوانش اوليه از ادبيات گرايش چپروانه نشان ميدهد که آنها مرز 
استقالل . شرايط تدافعی با شرايط تعرضی مبارزه را مخدوش ميکنند

مبارزه اقتصادی را فی نفسه نميپذيرند و از پيوند مبارزه اقتصادی با 
مطابق اين روايت از مساله، . ينی را تبليغ ميکنندمبارزه سياسی درک مع

مبارزه اقتصادی تا آن جا اهميت دارد که در خدمت مبارزه سياسی قرار 
آنها مرز مبارزه برای اصالحات با مبارزه برای . گيرد و يا به آن فرا رويد

انقالب درهم ميريزند و ساير اشکال سازمانيابی کارگری غير از شورا را 
در اين جا تالش ميکنم برخی استداللهای آنها را مورد بررسی . ندبر نميتاب
  .قرار دهم

اولين مسالهای که در مواضع گرايش چپ برجسته است اين نکته است که 
. آنها مرزهای شرايط مختلف مبارزه را در يک چشمبندی درهم ميريزند

 مطرح ميشود،" اعتال"شرايط تدافعی مبارزه نزد گرايش چپ تحت عنوان 
شرايط استيصال و عقب نشينی با مقاومت گسترش يابنده مخلوط ميشود و 
رشد مقاومت در برابر تعرض دشمن، حمله به دشمن و محاصره آن 

جنبش کارگری " به عنوان نمونه ناصر پايدار در مقالهای. فهميده ميشود
مخدوش کزدن اين دو " موقعيت کنونی مبارزه و راهکارهای روز: ايران

  :او از يک طرف ميگويد. چنين به نمايش ميگذارد شرايط را 
شرايط روز مبارزه طبقاتی و موقعيتی که جنبش کارگری ايران در متن "

اين شرايط احراز کرده است، مسالهی تسامح در درک اين شرايط، هر 
مقدار مساهله در پاسخ به جا و به موقع به نيازهای حاضر اعتال و بلوغ 

بر سرنوشت سالهای آتی ... رات بسيار مهلکتاثي...مبارزات کارگران
  )8." (مبارزات تودههای اين طبقه بر جای ميگذارد

اعتال بنا به تعريف که برخی از مختصات آن را لنين برشمرده با گام 
رشد "، "گرايش به سوی انقالب"، "به مرحله تعرض"گذاشتن تدريجی

 اين مختصات مشخص ميشود حاال"... روزافزون روحيات انقالبی تودهها
محور اساسی : "را با اين عبارت پايدار مقايسه کنيد که به درستی ميگويد

خواستهها و جنگ و جدالها را همه جا دستمزدهای معوقه، بيکارسازيها 
يا در جاهای ديگری در همان مقاله ". و خطر اخراج تعيين ميکرده است

" ... رگریموقعيت ضعيف جنبش کا"، "سطح نازل مطالبات کارگران"از 
خواستها و "پرسش اين است که اگر محور اساسی . سخن به ميان ميآورد

برای بدتر نشدن شرايط يا از دست دادن " همه جا"در " جنگ و جدالها
همخوانی " اعتال "حقوق است نه حتی ارتقاء مطالبات اين امر چگونه با 

هم نريخته دارد؟ آيا در اين جا مرز مبارزه تدافعی با مبارزه تعرضی در 
  .است

مخدوش کردن شرايط تدافعی با تعرضی صرفا مابهازای مفهومی ندارد و 
به تبليغ نادرست واقعيت منحصر نميماند، بلکه اثر مهم آن بيشتر در 

اين امر باعث ميشود که در شرايط . قلمروی عمل خود را نشان ميدهد
کهای مبارزاتی تدافعی از کارگران انتظار داشته باشيم به آن نوع از تاکتي

روی آورند که از توازن قوای عمومی فراتر باشد؛ اين رويکرد ميتواند 
جنبش کارگری را در معرض سرکوب دشمن قرار دهد و ضربات مهلکی 

و در شرايط تعرض، نازلتر از ظرفيت آن دوره . بر پيکر آن وارد کند
ی هر نتيجه. دست به نبرد بزند که خود را از امکان پيشروی محروم کند

  .دو رويکرد چيزی جز شکست برای جنبش کارگری به بار نميآورد
محور ديگری که در ادبيات چپروانه جنبش کارگری مشاهده ميشود اين 
است که آنها از ضرورت گذار از مبارزه اقتصادی به سياسی به اين نتيجه 

آنها بدون در نظر . ميرسند که در هر شرايطی اين مهم قابل تحقق است
 شرايط عمومی جنبش، رهنمودی به جنبش کارگری ارائه ميدهند گرفتن

  .که درونمايه آن گذار بی واسطه و بدون تدارک به عرصهی سياسی است
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تبليغ " تئوری مراحل"برخی اين گرايش را زير پوشش مرزبندی با 
ميکنند بدين معنا که پذيرش تشکل اتحاديهای يا تبليغ مبارزهی اقتصادی 

است؛ چرا که مدافعان تشکل اتحاديهای " تئوری مراحل"به معنای پذيرش 
از . بين مبارزه اقتصادی و مبارزه سياسی قايل به مرحلهبندی هستند

منظر مخالفان اتحاديه هر نوع جدايی، هرنوع مرحلهبندی بين مبارزه 
آيا ايرادی . اقتصادی و سياسی در غلتيدن به تئوری آسياب به نوبت است

 مطرح ميکنند در جنبش ما مدافعانی دارد؟ در جنبش که مخالفان اتحاديه
کارگری کشور ما کدام نيروی معينی به چنين تزی باور دارد؟ واقعيت اين 
است صدور اين حکم از بررسی مشخص گروهبنديهايی درون جنبش 
کارگری ايران برنخاسته است بلکه اگر به دقت ردپای اين مساله را دنبال 

ميم نا به جای تئوری مراحل انقالب به مساله کنيم شايد بتوان گفت تع
در جنبش کارگری ما . استقالل مبارزه اقتصادی از سياسی را نشان ميدهد

هيچ نيرويی را نميتوان پيدا کرد که مدل اتحاديهی بيزنس را تبليغ کند؛ 
بحث . حتی گرايش راست جنبش کارگری مبارزهی سياسی را نفی نميکند

تصادی با مبارزه سياسی نيست بلکه بحث بر سر بر سر پيوند مبارزهی اق
اين است که گرايش چپروانهی ما در جنبش کارگری مبارزهی اقتصادی را 
در خود و فينفسه تحقير ميکند و بدون پيششرطهايی آن را به رسميت 

پرسش اساسی در برابر گرايش چپ اين است آيا مبارزه . نميشناسد
سياسی، بدون مبارزه عليه کارمزدی به اقتصادی را بدون پيوند با مبارزه 

طور مستقل به رسميت ميشناسد يا نه؟ اين آن خطی است که مرز گرايش 
به عالوه . اصولی در جنبش کارگری را با گرايش چپروانه مشخص ميکند

از ضرورت پيوند بين مبارزه اقتصادی با سياسی نميتوان به اين نتيجه 
اين هدف به . مر را متحقق کردرسيد که تحت هر شرايطی بتوان اين ا

شرايط و ابزارهايی نياز دارد که اگر نخواهيم حرف توخالی و پوچ زده 
باشيم کامال به شرايط عمومی و توازن قوای نيروهای در حال نبرد 

اين حرف نبايد تحت هيچ شرايطی به اين معنا فهميده شود . بستگی دارد
فرا رويد يا در همان سطح در که مبارزه اقتصادی نبايد به مبارزه سياسی 

بحث من بر سر ضرورت پيوند اين دو سطح نيست بلکه بر سر . جا زند
بحث برسر اين است که هر . منطق، شرايط و ملزومات آن متمرکز است

حد از دستيابی به مطالبات اقتصادی در جامعه سرمايهداری ارزش دارد 
بتوان آن را ارتقاء داد که پيرامون آن مبارزه صورت گيرد؛ جدا از اين که 

آن چه مسلم است اين ادعا يک تز غير مستند در جنبش کارگری . يا نه
مشکل اين مخالفان اتحاديه البته بی پايه بودن ادعايشان نيست . است

بلکه مهمتر از آن در عدم فهم و درک تمايز بين مرحلهبندی در جنبش 
بندی خطی به مثابهی  با اعتقاد به مرحله-بين فراز و فرود آن-کارگری 

انکار مرحلههای مختلف در . يک دستگاه نظری يا تئوری مراحل است
سير حرکت کارگری به بهانهی نفی تئوری مراحل نفهميدن فرق واقعيت با 

تئوری مراحل يک نظريه است که واقعيتها را در قالب معينی . تئوری است
انی رخدادها يک به مفهومبندی ميکند که توالی منطقی مفاهيم با توالی زم

واقعيت اما درهم جوش و ترکيبی و مارپيچيتر . يک متناظر و جبری است
بر خالف . از سير مستقيم، خطی و متوالی حرکت ذهن به شمار ميرود

باور مدافعان تئوری مراحل در سطح واقعيت شايد در يک دورهی 
بر پيشروی، حرکاتی مشاهده شود که خصلت عقبگرد و تدافعی دارند يا 

  .عکس در بطن دوره تدافعی شايد حرکات تعرضی ديده شود
در اين جا جنبش –اما ابطال تئوری مراحل، مرحلهبندی در واقعيت را 

عدم تمايز بين اين دو سطح از مساله چه .  مردود اعالم نميکند-کارگری
به لحاظ نظريه مارکسيستی و چه به لحاظ عملی نادرست و خطرناک 

مراحل مختلف جنبش کارگری را که مارکس مورد کافيست شناخت . است
  .بحث قرار داده است به ياد آوريم

داری تشخيص  مارکس مراحل معينی را در مبارزه کارگران عليه سرمايه
. کند ميدهد و نتيجه نهايی مبارزه را با نقطه عزيمت آن مخدوش نمی

. گذرد پرولتاريا از مراحل مختلف رشد می: "گويد مارکس در مانيفست می
در ابتدا کارگران . شود اش آغاز می مبارزه او عليه بورژوازی با موجوديت

يک کارخانه، سپس کارگران يک شاخه صنعتی در يک منطقه، عليه 
آنان نه . کند کنند که مستقيمًا استثمارشان می داری مبارزه می سرمايه

 قرار مناسبات بورژوايی توليد بلکه خود ابزارهای توليدی را مورد حمله
ها را  کنند، ماشين کننده بيگانه را نابود می دهند، کاالهای رقابت می
اند که موقعيت از  زنند و در حسرت آن شکنند، کارخانه را آتش می می

در اين مرحله، کارگران يک . دست رفته کارگر قرون وسطائی را بازيابند
 تشکيل تودهی پراکنده در سراسر کشور و تکه پاره در نتيجه رقابت را

اما با رشد صنعت، فقط شمار پرولتاريا نيست که افزايش ... دهند می
شود؛ نيرويش فزونی  های بزرگ متراکم می يابد، بلکه او در توده می
کند منافع و اوضاع  گيرد و خود نيز آن را بيش از پيش احساس می می

ای ه درگيری... شود تر می معيشتی در درون پرولتاريا روز به روز همسان

تر خصلت درگيرهای  داران منفرد، هر چه بيش کارگران منفرد با سرمايه
کنند  چنين است که کارگران شروع می. گيرد دو طبقه را به خود می

آورند و در  داران به وجود می را عليه سرمايه) ها اتحاديه(هايی  ائتالف
ئمی هائی دا آنان خودشان انجمن. دفاع از مزد کارشان متحدًا عمل کنند

. ای داشته باشند های احتمالی، توشه و آذوقه کنند تا در خيزش تاسيس می
  )9." (شود اينجا و آنجا هم مبارزه تبديل به شورش می

اين تز به لحاظ عملی نيز نادرست است مثال در اين باره ميتوان به بحث 
آقای حکيمی که يک فرد انديشهورز است، . آقای حکيمی مراجعه کرد

 جوان را ترجمه يا تاريخ و آگاهی طبقاتی لوکاچ را ويرايش کسی که هگل
کرده است در اين باره حرفهايی دارد که ملزومات گذار از مبارزه 
اقتصادی به سياسی يا گذار ار مرحله تدافعی به مرحله تعرضی را يکسر 

  :او در اين باره ميگويد. ناديده ميگيرد
کارگران برسد؟ چرا حدود چرا سنديکا نتوانست به بيشتر خواستههای "

 نفر از همکارانتان هنوز با حکم اخراج، بيکار هستند؟ و چرا دو نفر 30
از اعضای هيئت مديره روزهای سختی را در زندان می گذرانند؟ آيا فکر 
می کنيد که علت اين ناکامی و شکست فقط سرکوب است؟ بدون شک، 

اما . احد استسرکوب عامل بسيار مهمی در ناکامی سنديکای شرکت و
سنديکا برای مقابله با اين سرکوب چه کار کرد؟ آيا سنديکا توانست تودۀ 
کارگران شرکت واحد را برای مقابله با اين سرکوب بسيج کند؟ انصاف 
حکم می کند که بپذيريم از زمان اعالم موجوديت سنديکا تا زمان سرکوِب 

حتی فرصت آن فاصله و فرصت بسيارکمی بود و درواقع سرکوبگران 
اما آيا درهمان فاصلۀ اندک چند . مقابله با سرکوب را به کارگران ندادند

ماهه، سنديکا به جای هدردادن وقت و انرژی خود در مذاکره و چانه زنی 
و درواقع به جای دادِن ... با نوريان و سردار طاليی و سرهنگ زمانی و

 کردن تودۀ آدرس غلط به کارگران نمی توانست درجهت بسيج و متشکل
کارگران شرکت واحد برای مقابله با سرکوب قدم بردارد؟ آيا فهم اين نکته 
دشوار بود که سرکوبگران درهمان زماِن مذاکره درواقع داشتند نقشۀ 
سرکوب شما را می کشيدند؟ شما نه تنها کارگران شرکت واحد را برای 

اديد که خود مقابله با سرکوب آماده نکرديد بلکه به سرکوبگران فرصت د
شما نه تنها کارگران را به ادامۀ اعتصاب . را کامًال آمادۀ سرکوب کنند

تشويق نکرديد بلکه گول عوام فريبی شهردار تهران را خورديد و از 
آيا فکر می کنيد سنديکا . کارگران خواستيد به اعتصابشان پايان دهند

ا مگر شما نيروی بسيج کارگران برای مقابله با سرکوب را نداشت؟ ام
 نفر عضو دارد؟ اگر اين ادعا واقعًا صحت داشت 8000نمی گفتيد سنديکا 

 نفر در موقع اعتصاب و سرکوب فعاالن 8000و دارد، کجا بودند اين 
يا اين ادعا صحت نداشت که دراين : سنديکا؟ از دوحال خارج نيست 

 8000صورت هيئت مديرۀ سنديکا بايد پاسخگو باشد، يا سنديکا واقعًا 
 نفر هيچ 8000نفر عضو داشت اما برای بسيج متشکل و متحد اين 

  )10."(کاری صورت نگرفت که بازهم هيئت مديره بايد پاسخگو باشد
 هزار کارگر شرکت واحد کامال از آمادگی مقابله با 8000فرض کنيم 

اگر . سرکوب برخوردار بودند اين اعتصاب تا کجا ميتوانست ادامه يابد
سطح مبارزه و نبرد را به فاز باالتری ارتقا ميداد که در رژيم اسالمی 

 نفر که آماده اعتصاب بودند 8000عمل ديديم دست به اين کار زد آيا اين 
از توان مبارزه در فاز باالتر هم برخوردار بودند؟ تازه اگر آنها دارای 

ه در اين جا ارتقاء مبارز. چنين ظرفيتی بودند بايد وارد اين نبرد ميشدند
و به تجربه ديديم حمايت . کامال به شرايط عمومی جنبش مشروط ميشود

ديگر بخشهای اردوی کار و زحمت از کارگران شرکت واحد در بهتر 
بنابراين بدون توجه به شرايط عمومی . حالت از حمايت زبانی فراتر نرفت

جنبش به نحو ارادهگرايانه خارج از توان عمومی کارگران گذار سريع و 
يانجی مبارزه به سطح باالتر نه تنها مبارزه موثری را پيش نميبرد بی م

. بلکه ميتواند ضربات کاری بر تجربه، اعتماد و توان کارگران وارد آورد
ارنستو چهگوارا اين انقالبيترين انقالبيها يک بار شبيه اين تعبير گفته 

 زند بود که کسی هنگام تعرض از آن اجتناب کند يا بيهنگام به آن دست
  .ضربه جبران ناپذيری بر مبارزه وارد ميکند

محور ديگری که در ادبيات گرايش چپروانه به وفور مشاهده ميشود اين 
است که هر مبارزهای توسط کارگران در جامعه سرمايهداری مبارزهای 

به عنوان نمونه ناصر پايدار در اين باره . است عليه نظام سرمايهداری
ولو که محتوای .  تمام و کمال ضد کارمزدی استجنبش اخير به: "ميگويد

چرا مبارزه عليه ". مطالبهی روزش ممانعت از اخراج چند کارگر باشد
پرداخت دستمزد "اخراج چند کارگر يک مبارزهی ضدکارمزدی است؟ چرا 

است؟ چرا هر مبارزه در نظام " به کار خانگی مبارزه عليه سرمايهداری
يه نظام سرمايهداری؟ چرا مبارزه برای سرمايهداری مبارزهای است عل

اصالحات و بهبود شرايط طبقه، عصرش سپری شده است؟ پايدار در اين 
. باره پيشفرضها و تزهای دارد که ضروری است به آن توجه داشته باشيم
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از نظر پايدار مبارزه با مضمون اصالحات به طور کلی و در همه دورهها 
رن نوزده و با کمی ارفاق تا نيمه اول قرن مردود نبود، بلکه تا نيمه دوم ق

  چرا؟. بيستم کاری با معنا بود
اشارهی مارکس در فرمولبندی باال، داير بر : پايدار در اين باره ميگويد

امکان توسعهی نيروهای مولده جامعه بورژوايی تا آخرين حد فراوانی در 
شتهی چهارچوب مقدور روابط بورژوايی، اشارهای مربوط به دوران گذ

شيوهی توليد سرمايهداری دير زمانی است، که . نظام بردگی مزدی است
در هيچ نقطهای از دنيا چنين امکان و توان و ظرفيتی را با خود به همراه 

اولين نتيجهی طبيعی قبول اين :"او پس از اين استدالل ميگويد". ندارد
ت که وضعيت در مورد فاز کنونی انحطاط تاريخی سرمايهداری، اين اس

طرح هر نوع راهبرد، تحليل و آلترناتيوی برای جنبش کارگری که متناظر 
با بسيج و سازمانيابی بالواسطهی تودههای اين جنبش عليه کارمزدی 
نباشد، يک راه حل عميقا کاپيتاليستی برای ماندگارسازی اين جنبش در 

هر "پس از نظر او ". داربست رابطهی خريد و فروش نيروی کار است
وصيهی برپايی هر نوع سازمانهای تودهای با هر اسم و رسمی که ت"

پروسهی تحقق مطالبات و انتظارات روز طبقهی کارگر را به محور 
تعرض مستقيم عليه کارمزدی پيوند نزند، معنايش در بهترين حالت اين 
است که نظام سرمايهداری و پذيرش مطلوب همهی اين مطالبات را با 

خودگستری متعارف خود پيوند بزند؛ چيزی که مطلقا پروسهی بازتوليد و 
واقعيت ندارد و القای آن به تودههای کارگر، سوای عوام فريبی عريان، 

سرمايهداری تاريخا اين مرحله راپشت سر . هيچ چيز ديگری نميباشد
نهاده است، که بتواند در چهارچوب شرايطی به نام دورههای رونق، هم 

و حصول نرخ سود متناظر با توسعهی خودپوی به ملزومات ارزشافزايی 
اقتصادی خود جواب گويد و هم وضعيت معيشتی نيروی کار را بهبود 

  )11".(بخشد يا حتی همان سطح موجود را تضمين کند
  :در اين عبارات طوالنی ميتوان دستکم سه تز را در اين جا مورد بحث قرار داد

چه نيروی . 2ورژوايی امکان توسعهی نيروهای مولده در جامعه ب. 1
  تئوری فقر مطلق. 3باعث بهبود معيشت نيروی کار ميشود 

  .بگذاريد هريک از اين تزها را مورد مالحظه قرار دهيم
   امکان توسعهی نيروهای مولده در جامعه بورژوايی-الف

پايدار مدعی است که امکان توسعهی نيروهای مولده در جامعه بورژوايی به 
حاال مدتی است که توسعهی نيروهای مولده در . دارددوران گذشته تعلق 

  .جامعه بورژوايی از رشد باز مانده يا ظرفيت آن به پايان رسيده است
بگذاريد در وهلهی نخست ببينيم اين تز تا چه حد به نظريه مارکسيستی وفادار 
است؟ ميدانيم که مارکس در اين باره صورتبندی معينی دارد که ميتواند به 

در مرحلهی معينی از توسعه، : "او ميگويد.  روشنايی بياندازدبحث ما
 اين فقط -نيروهای توليدی مادی جامعه در تعارض با روابط موجود توليد يا

 در تعارض با روابط مالکيتی قرار - همان چيز را به زبان حقوقی بيان ميکند
های اين روابط از شکل. ميگيرند که تاکنون در چارچوب آن عمل ميکردهاند
آن گاه عصری از انقالب . توسعه به غل و زنجيرهای اين شکلها بدل ميشوند

  )12".(اجتماعی آغاز ميشود
چنانکه مشاهده ميکنيم مارکس نميگويد که در سرمايهداری نيروهای مولده 
توسعه نمييابد بلکه ميگويد اين مناسبات توليدی در برابر رشد نيروهای مولده 

يا در مانيفست با صراحت بيشتری در ) 13.( ميشودبه غل و زنجير آن تبديل
  :اين باره حرف ميزند او ميگويد

بورژوازی بدون ايجاد انقالب دايمی در ابزارهای توليد، و از اين رهگذر "
بدون ايجاد انقالب در مناسبات توليد، و همراه با آنها کل مناسبات جامعه، 

تين شرط هستی تمام برعکس، نخس. نميتواند به حيات خويش ادامه دهد
ايجاد انقالب . طبقات پيشين حفِظ شيوههای کهِن توليد به شکل ثابت بوده است

قراریِ   وقفۀ تمام اوضاع اجتماعی، ناپايداری و بی پياپی در توليد، آشفتگی بی
تمام . کند پايان دوران بورژوازی را از تمام دوران های پيشين متمايز می بی

ها و  داوری ای از پيش خت منجمد، همراه با زنجيرهشده و سا مناسبات تثبيت
پاشند، و هر آنچه به تازگی شکل گرفته است  نظرات کهنه و مقّدس، فرو می

  )14."(پيش از آن که قوام گيرد منسوخ می شود
در اين جا مارکس به اندازهی کافی صراحت دارد و نيازی به واکاوی آن 

اين روند خطی، يک دست . ای الزم استالبته در اين جا يادآوری نکته. نداريم
آن چه مسلم . و دايما فزاينده نيست و مسيری متناقض و متضاد طی ميکند

است عوامل موثری در اين روند نقش ايفا ميکنند که ميتوان از ميزان سرمايه 
استوار، پايين بودن هزينهی به کار گيری ماشين آالت جديد نسبت به هزينهی 

  .خ سود نام بردکار و کاهش قهری نر
بگذاريد اين مساله را از نقطه نظر تاريخ سرمايهداری مورد مالحظه : دوم

ميدانيم که سرمايهداری تحوالت و دورانهای معينی را پشت سر . قرار دهيم
  :گذاشته است مهمترين مشخصات اين دورانها را مندل چنين برشمرده است

 دوره با غلبهی مانوفاکتور در اين: 1847دوره اول از پايان قرن هيجده تا 
در اين مرحله اما . مواجهايم که در تکامل خود به انقالب صنعتی ميانجامد

  .هنوز کاردستی غالب است

انقالب اول تکنولوژيک در .  ادامه مييابد1890 آغاز تا 1847دورهی دوم از 
کشتی . ماشين بخار به وسيله ماشين ساخته ميشود. اين زمان رخ ميدهد

اه آهن، صنايع آهن و فوالد در اين مرحله اختراع و راهاندازی بخار، ر
  .ميشود، و ذغال سنگ مادهی اصلی سوخت اين دوره را تشکيل ميدهد

انقالب دوم .  شروع تا جنگ دوم جهانی ادامه مييابد1890دوره سوم از 
تکنولوژيک در اين مقطع اتفاق ميافتد و موتورهای درونسوز، موتورهای 

نفت ماده اصلی سوخت اين دوره . تيهای فوالدی ساخته ميشودالکتريکی کش
  .به شمار ميرود

بر اثر .  ادامه مييابد1990دورهی چهارم از جنگ دوم جهانی آغاز و تا 
انقالب سوم تکنولوژيک ماشينهای الکترونيک، صنايع اتوموبيل، کاالهای 

ن نوع انرژی هستهای به عنوا. مصرفی با دوام، پتروشيمی ساخته ميشود
  .جديدی از منبع انرژی شناخته ميشود

حادثه ديگری که در اين دوره اتفاق ميافتد پيوند مستقيم بين تحقيقات علمی و 
توليد سرمايهداری است، به طوری که نوآوری علمی و فنی به رشتهای از 

مارکس به اين روند در گرندريسه اشاره . واحدهای سرمايهداری تبديل ميشود
سالهای چهل قرن بيست، اين امر شروع شده و به خصوص از کرده اما از 

پيوند بين تحقيقات . انقالب سوم تکنولوژيکی به صورت امر واقعی در ميآيد
در اين . علمی و نوآوری تکنيکی در صنايع جنگی شکل اصلی به خود گرفت

جا شاخص رشد را در حوزه آزمايشگاه، تعداد دانشمندان و هزينه تحقيقات 
  :يکنيمدنبال م

آزمايشگاههای تحقيقاتی تحت کنترل واحد سرمايهداری در امريکا در آغاز 
 1960 واحد و در 220، به 1920در . جنگ اول، کمتر از صد واحد بودند

 تعداد دانشمندانی که مستقيما در استخدام 1941در .  واحد رسيدند5400به 
 387ل بعد به  بيست سا1961 هراز نفر بود، در 87واحدهای صنعتی بودند 

سومين آمار هزينهی تحقيقات در توليد .  برابر ميشود4هزار نفر يعنی 
 ميليون دالر، 100 اين ميزان 1928سرمايهداری به کار گرفته شده است در 

 بيليون دالر و در سال 12، به 1959 بيليون دالر؛ در سال 5، 1953در سال 
  .رسيده است بيليون 20/ 7، 1970 بيليون و در سال 14، 1965

 به بعد يک سری نوآوريهای فنی نيز در توليد 90از اواسط سالهای 
سرمايهداری به کار گرفته شد که در رشد بارآوری تاثير قابل مالحظهای از 

اما از اين نوآوری نميتوان به عنوان يک انقالب فنی ياد . خود برجای گذاشت
، انترنت تلهکومينيکاسيون، اينها عبارتند از تکنيک اطالعاتی، نرم افزار. کرد

  .شبکههای ديجيتال، ساتليت رشتههای اپتيک ربوتها و بيوتکنولوژيک
آن چه در اين محور الزم است گفته شود اين است که فرض کنيم گرايش 
عمومی سرمايهداری از حيث نيروهای مولده خصلت انحطاطی دارند چرا هر 

ی ميکند به عنوان نمونه کشور سرمايهداری معين الزاما سير انحطاط را ط
  رشد هند يا برزيل در اين دورهی معين را چگونه بايد توضيح داد؟

اگر تحول سرمايهداری انکارنشدنی است، چرا سرمايهداری بدون ايجاد : سوم
انقالب دايمی در ابزارهای توليد نميتواند به حيات خود ادامه دهد؟ مارکس در 

 ميکند و مساله را با فشار رقابت ميان کاپيتال اين نکته را به روشنی تبيين
سرمايههای منفرد توضيح ميدهد، فشاری که واحدهای سرمايهداری را وا 

تا آنها را توانا سازد که از . ميدارد که به نوآوری فنآورانه دست يازند
اما . هزينههای کار بکاهند و در رقابت با حريفان خود ورشکست نشوند

 ديگری هم اشاره ميکند که همانا مبارزهی مارکس در اين باره به عامل
لبوويتز در اين باره در پيوند با اين موضوع به . کارگران عليه سرمايه است

سرمايه به مبارزهی کارگران ] کتاب[اگر : "همين نکته اشاره ميکند و ميگويد
برای برآوردن نيازهای خود به رشد و تکامل بذل توجه نميکند، پس چه 

را به پيش ميراند؟ سکوت حول مقاومت مزدبگيران، سبب نيرويی سرمايه 
پيدايش يک جايگزين نظری شده است که رشد نيروهای مولده در 

اين امر در تقابل با . سرمايهداری را با تقابل سرمايههای منفرد توضيح ميدهد
همچون چيزی ناشی از "دغدغهی مارکس در پيوند با تشريح ورود ماشينها 

است، آنچه در اينجا به " ه، بدون ارجاع به سرمايههای ديگرتعامل با کار زند
چشم ميخورد توجه به سازوکار رقابت بين سرمايهداران فردی در ايجاد 

همان که مارکس از به کارگيری آن ). 7-776: 1973مارکس (نوآوری است 
در نتيجه يک توضيح بيرونی، ) و پس از آن(در جريان نگارش گروندريسه 

 و آن را رد ميکرده است، به جای يک بررسی درونی مبتنی بر اکراه داشته
تقابل بين سرمايه و کارمزدی مينشيند، آنچه در اينجا از دست ميرود، ارزيابی 
ميزان تاثير مبارزات کارگران بر روند تحوالت و تحميل ضرورت دائمی ايجاد 

  ".دگرگونيها و نوآوريهای تعيينکننده در ابزار توليدی است
نکتهی بعدی که ضروری است به آن اشاره شود اين مطلب است که : چهارم

در شرايط کنونی آنچه ترديد بردار . ويژگی اين بحث در دوران جديد کدام است
حاال بحث بر سر رشد يا . نيست رشد نيروهای مولده در سرمايهداری است

و " نابينايی عصری روشنگری"توقف آن نيست بلکه بحث بيشتر پيرامون 
به عنوان نمونه ميشل . متمرکز است" ويرانگر پيشرفت"يهی منفی و سو

لووی که حول اين موضوع حساسيت ويژهای از خود نشان داده در اين باره 
امروز بشر به خاطر پيشرفت فنی نه تنها خود را در معرض : "چنين ميگويد

عه تهديد مداوم جنگ اتمی ميبيند، بلکه به سرعت نيز به يک عدم تعادل فاج
  )15" (آميز محيطزيستِی سياره زمين نزديک ميشود
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اين تز که نيروهای مولده در چارچوب سرمايهداری نميتواند رشد کند : پنجم
ما . تعلق دارد" وابستگی"به طرفداران نظريهی نيمه فئودال نيمه مستمره و 

در اين کنگره تز . پيشتر البته با اين تز در کنکره هفت کمينترن آشنا بوديم
امپرياليسم مانع پيشرفِت کشورهای پيرامون ميشود عليرغم مخالفت مستدل 

و در ايران خود ما سازمان ) 16(چپهای بريتانيا و هند به تصويب ميرسد
بعد از اين سالهای . پيکار در اوايل انقالب از چنين تزی جانبداری ميکرد

  .ی ميدهدطوالنی پايدار دارد همان حرفهای نادرست را تحويل جنبش کارگر
اگر بتوان اين محورها را جمبندی کرد بايد گفت باور به گرايش خطی پيشرفت 
برای همهی کشورها يا عدم پيشرفت کشورهای پيرامونی به يکسان نادرست 

  .است و در ميدان تجربه نميتوان صحت آن را مالحظه کرد
  چه نيروی باعث بهبود معيشت نيروی کار ميشود -ب

ايهداری تاريخا اين مرحله را پشت سر نهاده است، که سرم"پايدار ميگويد 
بتواند در چهارچوب شرايطی به نام دورههای رونق، هم به ملزومات 
ارزشافزايی و حصول نرخ سود متناظر با توسعهی خودپوی اقتصادی خود 
جواب گويد و هم وضعيت معيشتی نيروی کار را بهبود بخشد يا حتی همان 

است " بتواند"واژه کليدی در اين عبارت ". دسطح موجود را تضمين کن
مطابق با اين تفسير آن نيروی که در مرحلهی معينی از تاريخ سرمايهداری 
. باعث بهبود وضعيت معيشتی نيروی کار بوده، خوِد سرمايهداری بوده است

در اين جا معلوم ميشود که اين طبقه کارگر نبوده است که با مبارزه خود، 
مجبور کرده است برخی از حقوق انسانی را بپذيرد بلکه اين سرمايهداری را 

اين . سرمايهداری است که بانی و فاعل بهبود شرايط نيروی کار تلقی ميشود
تاريخ سرمايهداری . ادعا اما با تجربه و تاريخ جنبش کارگری خوانايی ندارد

ه تا زمان طوالنی حق تشکل از جمله اتحاديه کارگری را به رسميت نشناخت
حاال همه ميدانند که بيمه بيکاری و بهداشت پديدهای است که قدمت . است

اين حرف به اين . چندانی ندارد و به دورهی بعداز جنگ دوم جهانی تعلق دارد
معنا نيست که تا پيش از اين دوره در برخی از کشورها از اين حقوق خبری 

عمومی بعد از جنگ نبود بلکه منظورم اين است که به عنوان پديدهای نسبتا 
 پذيرفته - البته در کشورهای پيشرفته به عنوان يک حق جا فتاده-جهانی دوم
و پذيرش اين حق مرهون نبرد مداوم جنبش کارگری و محرومان . شده است

  .جامعه بوده است مثل پذيرش حقوق زنان يا سياهان
   تئوری فقر مطلق-ج

ميکند که هر چند با عنوان پايدار در همان عبارت نکتهی ديگری را هم طرح 
تئوری معروف فقر مطلق بيان نميشود اما از همان درونمايه برخوردار است 
او ميگويد سرمايهداری تاريخا اين مرحله راپشت سر نهاده است، که بتواند 

يا حتی همان سطح موجود را تضمين ... وضعيت معيشتی نيروی کار ... 
در بخش "رايط نيروی کار ميگويد يا در جای ديگر در پيوند با ش". کند

" کاريکاتور پوسيدهای از يک رفاه مستهالک"ناچيزی از جهان سرمايه 
اين جا ما با همان تز فقر مطلق رو به رو هستيم که ربطی به . وجود دارد

اين نه مارکس بلکه . نظريه مارکسيستی دستمزد و فروش نيروی کار ندارد
صحبت " قانون آهنين دستمزدها" که از مالتوس و السال به تاسی از او بود

اين پندار که دستمزدهای حقيقی "مندل در اين باره ميگويد). 17(به ميان آورد
کارگران مدام گرايشی نزولی دارند با اثر مارکس کامال بيگانه است؛ اين پندار 

سخن ميگويد " قانون آهنين دستمزدها"را مالتوس تدوين کرد، و السال که از 
رومان روسدولسکی همه "مندل ميگويد .". ن را عنوان کرددوباره آ

قسمتهايی از آثار اقتصادی مارکس را که به نظريه دستمزد که مربوط ميشود 
 گردآوری کرده و فقط يک نکته را يافته است که در مورد امکان افزايش
دستمزدهای حقيقی در صورت ازدياد تعيينکننده باروری ميتواند دستاويزی 

  )18".(راهی به دست دهدبرای گم
مارکس به "مندل نکته جالبی را هم در مقالهی ديگری طرح ميکند و ميگويد 

طور قطعی اين امر که در شيوه توليد سرمايهداری وضعيت کارگران در 
اگر شرايط ). 19" (راستای يک خط مستقيم بهبود مييابد را رد کرده است

ا در راستای يک خط مستقيم کارگران مدام گرايش نزولی نشان نميدهد و ي
  بهبود نمييابد پس کدام صورتبندی از اين مساله حق مطلب را ادا ميکند؟

انسان به علت خصلت نامحدود و منعطف نيازهايش از :"مارکس ميگويد
ميزان و سطح نيازهای زندگی انسان که ... همهی حيوانات ديگر متمايز است

نيروی کار او است خود در ارزش کامل و کلی آنها تشکيلدهندهی ارزش 
اما نيروی کار مگر يک کاال نظير کاالهای ". معرض صعود و سقوط قرار دارد

  ديگر نيست؟
مايکل لبوويتز کسی که به نحو درخشانی نظريه کارمزدی مارکس را تبيين 

  :کرده است ميگويد
" ويژه"نيروی کار به دليل خصلت متغير درک انسانها از ضرورت، يک کاالی 

 کااليی متفاوت از همه کاالهای ديگر، ارزش اين کاال شامل چيزی است -است
 –اين عنصر تاريخی : "ناميد"  اجتماعی–عنصر تاريخی "که مارکس آنرا 

اجتماعی مستتر در ارزش کار ميتواند گسترش يافته يا محدود گردد يا آن که 
مرز به کلی از ميان برخاسته و منهدم شود و در نتيجه چيزی جز حد و 

  ".جسمانی صرف به جای نماند
برای برآوردن نيازهای رفع نشده اجتماعی خويش و "کارگران: او ميگويد

دستيابی به يک سهم کمی معين در ثروت عمومی رو به رشد مبارزه "برای 

آنها برای افزايش سطح دستمزدها در جهت ). 312: 1971مارکس " (ميکنند
 است که مبارزه طبقاتی برای تعيين پس روشن. مخالف سرمايه فشار ميآورند

  )20."(سطح دستمزدها بسيار مهم است
اگر اين تاکيدات درست را در کنار هم قرار دهيم يگ گرايش رازآلود و 
ناشناخته در سرمايهداری وجود ندارد که سطح زندگی کارگران را مدام کاهش 

 - ين استاين امر نتيجهی درجه نازل مبارزه طبقاتی در يک دورهی مع. دهد
 و با گسترش مبارزه طبقاتی دستمزد و سطح زندگی کارگران -نظير دورهی ما

  .ميتواند رو به افزايش بگذارد
اين تز به لحاظ تاريخی نيز نادرست است همه ميدانند که در دورهی بعد از 
جنگ دوم و با تکوين دولت رفاه حقوق کارگران نه تنها نسبت به دورههای 

دستيابی به اين . بوده است بلکه بيشتر هم شده استتاريخی ديگر کمتر ن
حقوق را به پای لطف و مرحمت طبقه سرمايهدار واريز کردن همان قدر 

  :مندل در باره اين دوره ميگويد. اشتباه است که انکار واقعيت آن
چرخهی طوالنی ديگری که با جنگ جهانی دوم شروع شد و هنوز ادامه "

 - بناميم1940-1970 يا 1940-1965رخهی اجازه بدهيد آن را چ-دارد،
نه با رکود اقتصادی، بلکه با رونق ] 1913-1940[برخالف چرخهی

اقتصادی مشخص ميشود و به دليل اين رونق اقتصادی فضای مذاکره و 
بنابراين در نتيجه اين امر . گفتگو بين طبقه سرمايهداری گسترش يافته است

ارگران به وجود ميآيد، اين سياست در امکان تقويت نظام بر پايه سازش با ک
مقياس بينالمللی در اروپای غربی و امريکای شمالی عمل ميکند و ممکن 
. است در آيندهای نزديک به چندين کشور در اردوپای شرقی نيز گسترش يابد

اين سياست سرمايهداری جديد بر پايه همکاری نزديک بين بورژوازی 
جنبش کارگری استوار است و اساسا با توسعهطلب و نيروهای محافظه کار 

  )21."(فرايند باال بردن معيارهای زندگی کارگران تداوم مييابد
اما اين بحث به لحاظ عملی چه نتايجی در بر دارد؟ اوال مبارزه و کشاکش بر 

ثانيا . سر سهم در توزيع سود به بهانه مبارزه عليه سود ناچيز شمرده نميشود
اديه انکار نميشود ثالثا مبارزهی اتحاديه الزم است اما مبارزه برای برپايی اتح

کافی نيست رابعا تکوين عامل تاريخی بر بستر همين مبارزه محدود و 
اينها . اقتصادی است که پا ميگيرد و اعتماد به نفس کارگران شکل ميگيرد

  :نکاتی است که الکس کالينيکوس به خوبی آنها را بر شمرده است او ميگويد
ی مالتوس را "قانون آهنين دستمزدها"ف افسانهی رايج، مارکسبرخال"

نميپذيرد، قانونی که بر طبق آن درآمدهای کارگران به حداقل بخور و نمير 
ولذا (برعکس، شايد بتوان سهم سودها را ...معيشت جسمانی گرايش دارد

در هر جايی در محدودههايی که اين حداقل جسمانی ايجاد ميکند ) دستمزدها را
تثبيت درجهی واقعی :"و ارزش خالصی که کارگران پديد ميآورند، تعيين کرد

قضيه خود ... سود را فقط مبارزهی مداوم ميان سرمايه و کار محرز ميسازد
  ".را در مسئلهی نيروهای رزمندهی مورد نظر حل ميکند

مارکس را به اين جا ميرساند که در اتحاديههای کارگری به ... اين تحليل
مثبت مينگرد، زيرا هر قدر کارگران بهتر سازمانيافته باشند، در مبارزه ديدهی 

با اين همه، اتحاديههای کارگری به جای . بر سر توزيع، بهتر نتيجه ميگيرند
برانداختن تمامی استثمار سرمايهداری فقط با پيآمدهای آن ميجنگند؛ تسلِط 

 افزايش نرخ سرمايهداران بر سرمايهگذاری، و قدرت حاصل از آن برای
بيکاری و بدينسان تضعيف موقعيت چانهزنی کارگران، به سرمايهداران درهم 

  ".سيتزيهای صرفا توزيعی امتيازی بنيادی ميبخشد
کالينکوس صرفا نقشی بازدارنده برای اين سطح از مبارزه و تشکل متناسب 
يل با آن قايل نيست، بلکه برای آن جنبهی اثباتی و سويهی نفيکنندگی هم قا

  :او در ادامه ميگويد. است
از ديدگاه مارکس مهمترين کارکرد اتحاديههای کارگری نقش آنها در افزودن "

تجربهی مبارزهی . به اعتماد به نفس کارگران و تحکيم تشکيالت آنهاست
طبقاتی، حتی بر سر موضوعهای اقتصادی نسبتا محدود، به کارگران ياری 

يان محض استثمار به فاعلهای خودآگاهی ميرساند تا خود را از صورت قربان
ديگرگون کنند که به نحو دمافزون خواهان به عهده گرفتن وظيفهی دگرگونی 

تطابق دگرگونی در "بدين سان، فرآيند اخير را بايد به عنوان-اجتماعياند
  ).22". (دگرگونی دريافت- اوضاع و احوال و فعاليت انسانی يا خود

  نفی تشکلهای غير شورايی
 ديگر از جلوههای سيمای گرايش چپروانه در جنبش کارگری کشور ما يکی

آنها از شورا البته درک معينی . ضديت با هر نوع تشکل غيرشورايی است
از نظر آنها ساختار . دارند که ميتوان آن را روش تصميمگيری ناميد

دموکراتيکی که نمايندگان خود را تعيين ميکند شورا ناميده ميشود يا 
در حالی که . تی که در مجمع عمومی اتخاذ ميشود شورا اطالق ميگرددتصميما

هر شورای واقعی به مجمع عمومی اتکا ميکند اما هر مجمع عمومی شورا 
يا شورا بنا به تعريف بر ارادهی فعال کارگران استوار است و از . نيست

 .ساختار دموکراتيک برخوردار است اما هر ساختار دموکراتيکی شورا نيست
شورا قبل از هر چيز و پيش از هر چيز بر کنترل کارگران بر روند توليد 

فروکاستن اين وظيفه به موازين اداری قبل از هرچيز ضديت با . استوار است
شورا را نشان ميدهد و مفهومی کژديسه و ابتر را در ميان کارگران تبليغ 

 نمايش برتری آن متاسفانه ما در جنبش کارگری با تبليغ ايده شورا و. ميکند
نسبت با ساير اشکال تجمع کارگری روبهرو نيستم بلکه با ضديت طرفداران 
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يک خط اصولی بنا بر تعريف . شورا با تشکلهای ديگر مواجه هستيم
تشکلهای کارگری را در برابر هم قرار نميدهد بلکه همهی آنها را در تکوين 

 خاصيتی دارد که کارکرد تيم ورزشی. اراده مستقل طبقه کارگر ضروری ميداند
تعاونی کارگری . صندوق همياری را مختل نميکند، بلکه آن را تکميل ميکند

تحت هيچ شرايطی نميتواند جايگزين اتحاديه شود؛ و به طريق اولی اتحاديه 
نبايد در برابر شورا قرار گيرد جهان چون خط و خال و چشم و ابرو ست که 

ک از اين سطوح سازماندهی وظيفهی هري. هر چيزی به جای خويش نيکوست
معينی دارد که در مسير خود ارادههای پراکنده کارگران را گرد ميآورد و به 

گرايشهای مختلف کارگری تحت هيچ . تجمع تاريخی طبقه کارگر ياری ميرساند
شرايطی نبايد مبارزهی نظری خود را معلق کنند بلکه آنها بايد استوارتر و 

، بحث و تبادل نظر و جدل فکری را سازمان دهند و بر منسجمتر از هر زمانی
اما آنها نبايد جايگاه . مسير راهپيمايی جنبش کارگری روشنايی بيافکنند

مبارزه نظری يا حتی پيريزی تشکلهای حزبی را با همکاری طبقاتی در سطح 
اين توقع البته برای چپ ايرانی که مادرزاد و تا مغز . اقتصادی مخدوش کنند

بی سبب نيست در باره ما چپها گفته . وان فرقه است انتظار عبثی استاستخ
به راستی اين حرف . ميشود که با يک نفر حزب ميسازيم و با دو نفر انشعاب

سرگذشت ما را روايت نميکند؟ متاسفانه گرايش راست و چپروانه در کشور 
اری نميرسانند ما با اين تئوريهای نادرست نه تنها به اين فرآيند سازمانيابی ي

  .بلکه بار خاطر آن را فراهم ميسازند
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  !تغيير شبکه ماهواره ای تلويزيون برابری

  مزدبران,تلويزيون برابری ترسيم سيمای زندگی و رزم کارگران
ی  است و همآوازانی که برای عدالت ، آزادی و خود حکومتورنجبران

!مردمان پيکار می کنند  
 به ترتيب زير از "*پيام افغان"     برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون 

 . ماهواره های هات برد و تله استار پنج پخش می شود
  :ماهواره هات برد در ايران واروپا 

ج ها هفت و نيم و تا هشت ونيم بعدازظهر به وقت ايران برابر با ساعت پن   جمعه
بازپخش آن؛ شنبه ت تا نه صبح  است و تا شش بعدازظهر  به وقت اروپای غربی

  .شنبه به وقت اروپای غربی
به وقت لوس جمعه  هشت تا نه صبح  : ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

  .بازپخش آن؛ جمعه ساعت يازده تا دوازده شب به وقت لوس آنجلسس و آنجل
   :توانيد برروی سايت تلويزيون برابری هم تماشاکنيد اين برنامه هارا می 

htm.tvbarabari/org.radiobarabari.www://http  
از طريق اينترنت   com.glwiz.wwwشبکه ماهواره ای پيام افغان در سايت * 

 ٣٠   net.radiobarabari@tv:   نشانی وتلفن تماس با ما.قابل دريافت است
٩٩۵ ۵٠۶-۶٩-  ۴٩+ 

 سال به پاي 30کارگران هفت تپه پس از 
به همراه تصوير/ صندوق راي رفتند   

 به نام آزادي
 شرکت کشت و صنعت  عضاي هيات مديره سنديکاي کارگرياولين انتخابات ا

 با وجود مخالفت و ممانعت   57 سال ازانقالب 30نيشکر هفت تپه پس از گذشت 
  .فراوان نهادهاي دولتي برگزار شدهاي 

 کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر 1/8/1387صبح روز جاري چهار شنبه 
ندازي مجدد سنديکاي کارگري  سال تالش وکوشش براي راه ا2هفت تپه پس از 

خود بالخره موفق شدند اولين انتخابات اعضاي هيات مديره تشکل صنفي خود 
  .رابرگزار کنند

 1000 به طول انجاميد 12 صبح آغاز و تا ساعت 8دراين انتخابات که از ساعت 
 نفر را به 9 کانديدا 28کارگر اين شرکت به پاي صندوق هاي راي رفتند واز ميان 

 نفر به 5 از ميان کانديداها  همچنين. ن اعضاي اصلي هيات مديره برگزيدند عنوا
که .نفر به عنوان بازرسان سنديکا انتخاب شدند 2عنوان اعضاي علي البدل و 

  )ترتيب اسامي بر اساس تعداد آرا مي باشند: (اسامي آنها به شرح زير است 
  اعضاي اصلي هيات مديره سنديکا : الف

  راي919وفر  فريدون نيک- 1
   راي667 نجات دهلي - 2
   راي578 علي نجاتي - 3
   راي540 رحيم بسحاق - 4
   راي398 جليل احمدي- 5
   راي394 علي شريفي - 6
   راي352 رضا رخشان - 7
   راي302 محمد حيدري مهر- 8
   راي284 رمضان علي پور- 9

   سنديکا  اعضاي علي البدل هيات مديره: الف
  ي را213 سيد مهرداد عباسيان - 1
   راي192 جانمحمد خدادادي - 2
   راي184 ابراهيم اميري - 3
   راي156 رضا سعدي - 4
   راي156 حسن زهيري - 5
   سنديکا   بازرس هاي: پ
   راي146 محمود آل کثير - 1
   راي135 علي راد احمدي - 2
  ساير کانديداها: ج

   راي117اصغر اشکاني فر 
   راي117داريوش بسحاق 

   راي89عبدالرضا بني چعب 
   راي84م احمدي رحي

   راي52کاضم منصوري 
   راي45حسين شوهاني 
   راي39بابک امير پور 

   راي34امير حسين مهرابي 
   راي30علي زهيري 

  27علي محمد مظفري راي 
   راي25سيد نصراله موسوي 

   راي5کيوان فرخي 
 دو نفر از کانديدا نيز قبل از برگزاري انتخابات کناره گيري خود را به هيات اجرايي

شايان ذکر است قبل از برگزاري انتخابات برخي از نهادهاي حراستي و .اعالم کردند
 امنيتي شهرستان شوش کارگران را به عدم برگزاري اين انتخابات دعوت

 2/8/87:تاريخ  واحد کارگري مجموعه فعاالن حقوق بشر در ايران.کردند
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 ،درحاشيه بحران مالی در کشورهای سرمايه داری
 برای  سرمايه داران ؛ گسترش هرچه  بيشترفقر   صد ها ميليارد دالر

 !برای تهی دستان
         رسول آرام 

بحران مالی کنونی جهان  واقعه ای نيست  که در  سيستم سرمايه    
از مارگارت تاچر به اينسو و . ه باشددبو پيش بينی ن قابلداری آزاد 

 به ظاهر دمکراسی خواهی کشورهای  وگسترش تبليغات عوامفريبانه
 آنان  کرد ولی همين صيبسرمايه داری ؛ گرچه پيروزيهای بزرگی را ن

 روی  گرديد و آنان را تقسيم ميراثدرپيروزی ها موجب  زياده خواهی 
سوی ديگر نبود آلترناتيوی قدرتمند و مترقی از . دادقرار ی هم در رو

موجب شد تا رژيم های عقب مانده خود را هرچه بيشتر به سرمايه داران  
  پول خون مردم بيگناه را از هر سوجهان درنده خوی  وابسته کنند ؛ تا 

 از آن جمله ميتوان  . نمايند سرازير  های  خود و دالالن بين المللیبه کيسه
 توزيع هر چه بيشتر  فقر و اين کشورها و چگونگی ای تصاحب بازاره

 رهبران  ها ؛در اين  رقابت . بين مردم را مورد توجه قرار دادفالکت
 بی آبروئی خود در جلسات  بر  پوششکشورهای سرمايه داری جهت 

برای  یتظاهر به انسان دوستی  کرده و مبالغ    G 8  مشترک موسوم به
اين کمکها نه تنها غالبا . در نظر گرفتندکمک به کشور های گرسنه 

 ميبايد به صندوق بين المللی پرداخت نميشد بلکه در صورت پرداخت نيز
پول واريز گرديده ؛ تا آنان بتوانند بهره های وام های دريافتی خود را 
پرداخت نموده و مجددا وامهای با بهره های سنگين جهت خريد اجناس 

روشن بود که چنين ژست . دريافت دارندبنجل کشورهای سرمايه داری 
 نميتوانست کمترين کمکی به کاهش گسترش مرگ و مير ناشی از هائی 

آنان با شعار .بنمايد کشورها اينکمبود مواد غذائی و بهداشت به مردم 
تا " ميگفتند ..... سرمايه آزاد و دمکراسی و های عوامفريبانه ای چون 

 ميليون کاهش 400 ميليون به 800 جمعيت گرسنه جهان از 2015سال 
.  تا بدين طريق هر چه طوالنی تر به چپاول خود ادامه دهند"خواهد يافت

 .  نميتوانند آنان را  نجات دهنداکنون اين  نقاب ها
هبران اين ، ر مالی بروز بحرانبا آنان زمانی هويدا تر شد که   چهره 
ی آنانبر آمده ؛  در صدد نجات وضعيت اقتصادی سرمايه داران  کشورها

 ميرفتند، مستحق دريافت  ميليون دالری10مسافرت های فضائی  بکهرا 
کارگران و زحمتکشان و تهی .  دالری معرفی کردندلياردکمک های  مي

دستان جهان ميدانند که اين رژيمها هدفی جز کمک به  سرمايه دا ران 
ن اصلی ندارند؛ زيرا خود متکی به قدرت آنان بوده و هر دو دشمنا

  .بشريت هستند
  ميليارد صد ها وهزارها نبايد فراموش کرد که  بار سنگين کمک های

 زحمتکشان و نيروهای ، کارگران بدوش تنهادالری به سرمايه داران  
آنان از يکسو ميبايد از ترس .  خواهد بودضعيف جوامع بين المللی

 و از سوی وده م را جلب نارانبيکاری بيشتر کارکنند تا رضايت سرمايه د
ديگر بايد اجناس را گرانتر بخرند تا سرمايه داران بتوانند جيب خود را پر 

  دولتهای سرمايه داری برای نجات سرمايه داران مجبورند .دنماينپول تر
 بر  وه تا فشار برآنها کاهش يافتهمزايای اجتماعی را کم و کمتر  کرد

  .گرددر  فشار بر توده مردم در همه کشورها بيشتعکس 
حال اين رژيمها تا کی ميتوانند بر موج نارضايتی مردم سوار باشند و با 
رای آنان به حکومت خود ادامه دهند بحثی است که در اين مقاله 

  . نميگنجد
برای اينکه وضعيت اقتصادی  مردم جهان و تيرگی آينده اشان  در تامين 

 نگاه کردن به معيشت و زندگی عادی را  بهتربشناسيم بهتر است بجای
شدت  فقر درکشورهای  گرسنه  آفريقائی و يا آمريکای التين و يا 
کشورهای آسيائی مثل ايران و افغانستان، نگاهی گذرا به وضعيت 

از اين که وقتی در کشوری که مدعی . اقتصادی مردم خود آمريکا بيندازيم
 به رفاه و پيشرفت است ؛ مردمش اينگونه در فقر زندگی کنند پس وای

  .  حال آن کشورهائی که شناسنامه هايشان با فقر نوشته شده است
   دنيس گلبرت محقق موسسه جامعه شناسی هاميلتون در آمريکا که يکی 
از سرشناسترين موسسات جامعه شناسی اين کشور است طبقات اجتماعی 

 همافوق مرف:  آمريکا را به اين شرح ارزيابی کرده است در و اقتصادی
 . سرمايه دارند از قبال آن  ميليونها دالر درآمد و ساالنهسانی کهيعنی ک

اين يک درصد از مردم .اينها  يک درصد مردم آمريکا را تشکيل ميدهند
کسانی هستند که نه تنها قدرت اقتصادی را در دست دارند بلکه مجری 

البته  .هستندسياست های ضد انسانی رهبرانشان در تمامی سطوح جامعه 
 همچنين ن يک درصدی که برآورد شده است فوق ميلياردرها و در اي

 اجرائيات مافوق های خود قرار دارند نيز ئينسطوح پاکسانی که در 
 که باالتر از درجات پائين و متوسط  هستند دسته دوم کسانی. ميگنجند 

جامعه  هستند؛ مثل دکترها؛ پرفسورهای ؛ وکيل ها و آنان که درجات 

اين دسته که به طبقه مرفه  را حائز ميباشند اریی ادورتبه های باال
جامعه تعلق دارند کمتر مورد تحديد بيکاری و سقوط به فقر قراردارند و 

 درصد انسانها نيز کسانی 64.   درصد مردم را تشکيل ميدهند15 "حدودا
 زندگيشان در ؛ا  درآمدهای بسيار سطح پائين و يا  متوسط بهستند که 

ی معارضات نابرابری های اقتصادی و اجتماعی معرض خطرات جد
قراردارد ؛  معلمان و صنعتگران ؛ کارگران صنعتی و کارگران کشاورزی 

مابقی آنان که بيش از  . به اين دسته تعلق دارند و غيره ؛ کارگران خدمات
 ولگردان  دستفروش ؛ بيکاران ؛ و کليه کسانی  که ند  ميليون نفر34

اين .  ميباشندشکيل يک سرپناه برای خود ندارنددرآمدی  کافی برای ت
دسته کسانی هستند که در فقر مطلق زندگی ميکنند و هيچ گونه روزنه ای 
برای نجات آنان از منجالبی که سرمايه داران برايشان تهيه کرده اند 

  .وجود ندارد
 هزار نفر اعالم شده 380 مجموع زندانيان در آمريکا 1975در سال 

هزار نفر بوده 740 دو برابر يعنی 1985بعد يعنی در سال  لده سا. است
 به يک و نيم ميليون 1995و اين ميزان هر ساله افزايش داشته تا سال 

رسيده و بدليل گسترش فقر و بيماری و رجوع مردم به خالفکاريهائی که 
  ميليون نفر 2.3 بالغ بر    2008ناشی از گرسنگی ميباشند در سال 

در اين حال نبايد فراموش کرد که مجموع کسانی که .استافزايش يافته 
 به زندان رفته و خارج شده و يا در خارج از زندان 2006مثال در سال 

 3.2 ميلون نفر بوده اند يعنی معادل 6.9مورد نظر بوده اند بالغ بر 
   . آمريکادرصد مردم

قير و تمامی آمارهای ارائه شده نمانگر اين است که در آمريکا فاصله ف
مردم با درآمد کم نميتوانند . ثروتمند هر لحظه عميق و گسترده تر ميشود
اکنون ديگر داستانهای خيلی . مايحتاج اوليه زندگی خود را تهيه نمايند

 ميليونر  توانسته است کمی شنيده ميشود  که چگونه يک انسان فقير
 صورتی   اين در وفقرا  ميبايد ساعات کار خود را افزايش دهند .شود 

فاصله درآمدها در آمريکا بسيار زياد .  کاری داشته باشند اصال است که
جديد ترين آماری که توسط . است و بايد گفت بيشتر از کشورهای ديگر
 انجام “Census Bureau„سر شناسترين موسسه آمارگيری آمريکا

شده نشان ميدهد؛ درحالی که خرده بورژوازی بشدت لطمه ميبيند کارگران 
 .و زحمتکشان و فقيران باشدت هرچه بيشتری بسوی فقر فرو ميروند

شدت فرورفتن مردم به فقر بگونه ايست که اکنون فقر برای آمريکا يک 
اين فقر خود را هرچه . تاريخ تاريکتری از گذشته  را ترسيم کرده است

بيشتر در تهيه مايحتاج زندگی چون پوشاک و غذا و عدم وجود يک 
  .  اجتماعی نشان ميدهدزندگی نرمال 

جامعه آمريکا را ميتوان از زوايای  مختلفش مورد توجه قرارداد؛ از آنجا 
که بواسطه گستردگی دارای طبقات اجتماعی  و فرهنگهای مختلفی ميباشد 
نا برابری های اجتماعی و تحقير فرهنگهای اصيل بيشتر مورد توجه قرار 

  .ميگيرند
ويم که ادامه تحصيل برای مردم عادی در اين سرزمين بزرگ متوجه ميش

 برای سالمتی جزء آرزوهای  درمانی و تامين يک بيمهبوده امری لوکس 
چقدر از مردم آمريکا در فقر زندگی ميکنند ؟ .مردم کوچه و بازار است
اين حدس . حدس و گمان ميتوان بدان پاسخ داد بااين سئواليست که تنها و

با . ين اقتصادی باال و باال تر ميرودو گمان همواره با وزش های سهمگ
پيدايش هرچه در خيابانها و   فقرا  چهره فقر را در افزايش اين وجود

  .بيشتری از خانواده های حاشيه نشين ميتوان مشاهده کرد
رهبران اين کشور که خود نميتوانند . آمريکا ثروتمند ترين کشور دنياست 

 برخی از  برایردم خود را از فقر نجات دهند چگونه ميتوانند تکيه گاهم
 نگاه التماس آميز به ه  ک  باشندی عقب مانده کشورها مزدور در رهبران

دوخته اند؟ وقتی در اين کشور جنايتکاران حاکم در اين کشور محبت های 
 اينهمه گرسنه وجود دارد پس  ميتوان حدس زد در سراسر جهان  چقدر

  .گرسنه و فقير وجود دارد
اکنون  پزوهشگران آمريکائی و موسسات بررسی ميانگين فقر در آمريکا 

 ميليون نفر از مردم آمريکا در فقر مطلق بسر 34اعالم کرده اند که حدود 
تعداد  1997 ميليون نفر کودک هستند در سال 14از اين تعداد . ميبرند 

 در سال  و بنا بر آمار ديگری ر ميليون نف12 گرسنگان آمريکائی حدود 
نقل از مجله  ( ميليون نفر بود 8.4  آمار گرسنگی در آمريکا 1985

FoodFirst  2 , 97/(   .   
علوم حال که  آمارفقر در آمريکا  نزديک به چهار برابر شده است ؛ م

  .بزرگی در کشورهای فقير اتفاق خواهد افتاد فاجعه است که چه 
 تهديد به مرگ می شوند بلکه نبود گرسنگیر وفق درمقابل  تنها نه مردم

محيط زيست سالم و بهداشت ودرمان ميتواند موجب بيماريهای مزمن و 
فراگير شود که در کشورهای عقب مانده اين بيماريها غالبا به مرگ منتهی 

" بعنوان ی مردم آمريکا تاز اين رو با نگاهی به وضعيت سالم.خواهند شد
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 مردم آنگوال و يا  افغانستان و ايران چه  متوجه خواهيم شد به دنيا" آقای
   سيستم بازار آزاد آمريکاخواهيم شد که از اين گذشته  متوجه . ميگذرد

  .واهدانسانهای تندرست را تنها برای خدمت به سرمايه داران ميخ
 نتيجه گرسنگی و :  خود نوشته بود88 سال 40مجله اشپيگل در شماره 

کمبود غذائی برای مردم آمريکا اين است که يک چهارم کودکان کوچکتر از 
چهار ساله آمريکائی  مبتلی به کمبود آهن هستند که بدينوسيله هموگلوبين 

 می ای تغذيه که دليلش کمبود و نارسائی ه است  درصد 8,4آنها پائين و 
ميليون  12هشت و نيم  و يا اين آمار مربوط به زمانی است که آمريکا  . باشد

 ميليون  ارزيابی ميکنند ؛ درنتيجه 34 را  گرسنه داشته و اکنون که گرسنگان
افزايش  و نا رسائی های ناشی از سوء تغذيه وسعت و شدت اين کم خونی 

وشته بود ثروتمندان  در ن .Special 1/97, S GEO مجله .يافته است
آمريکا ثروتمند تر و فقرا فقير تر شده اند اکنون بيش از يک پنجم مردم 

در ميامی از هر سه . بسر ميبرندمطلق مرز فقرفقر مطلق و يا در آمريکا در
نفر يک نفر نميتواند مدرسه خود را به اتمام برساند در حالی که برخی از 

وکس و آخرين سيستم را سوار ميشوند؛ مردم را ميبينيم که ماشين های ل
منشی های مخصوس دارند؛ بهترين لباسهای مارکدار را به تن ميکنند؛ در 

؛ با فاصله اندکی و در مکانهای بهترين و لوکسترين رستورانها غذا ميخورند 
 تعدادی مرد؛ زن وبچه را مشاهده ميکنيم که با کيسه نايلونی مختلف زباله ؛

 مانده غذائی هستند که ديگران با خاکروبه  بدور ريخته مشغول جمع آوری ته
از گرسنگی خانواده خود را  آنان با جمع آوری اين ته مانده ها ميل دارند  اند؛

  . برهانند
بيکاری و پرداخت کم دستمزد تا حدی که يک خانواده نميتواند با آن امرار 

ی دست اندرکاران؛ معاش نمايد؛ تخريب گام بگام مزايای اجتماعی آنان از سو
قوانينی که کارگران و زحمتکشان ميتوانند از حقی برخوردار غالب غييرت

بيشتر به  فقر و گرسنگی سوق را باشند؛ همه و همه دالئلی هستند که مردم 
 حذف مزايا و کمکهای اجتماعی شروع شد تا آنجا که 1997از سال . ميدهند

در $ 134مدی ندارند تنها تا اکنون  يک خانواده سه نفری که هيچگونه درآ
 برای يکنفر ئیاين به آن معنی است که هر وعده غذا.دنماه دريافت ميدار

 .خواهدبود سنت 50چيزی حدود 
امااکنون با گسترش خود دامن .  فقير جهان را تهديد ميکرد جوامعتا کنون فقر

 هر روز مند را نيز با شدت و حدتی بيش از پيش ميگيرد و ثروتکشورهای
" اکنون آلمان و فرانسه و يا انگلستان و ايتاليا و کال. مييابدسترش گ

کشورهای اروپائی از مسير تند بادی که وزيده است؛ نميتوانند  خود را 
 بازار آزاد او با  به اين  ايده ميدانست کهنمارگارات تاچر هرگز  . برهانند

   .خواهد نشستشکل به گل 
سال بر اثر گرسنگی و بدی تغذيه در دنيا  ميليون کودک در 6اکنون تقريبا  

-UNاين آماری است که !  کودک11ميميرند؛ با اينحساب هر دقيقه 
Organisationمنتشر کرده است .  

 بواسطه عدم هبيشتر کودکان در کشورهای توسعه نيافته و عقب ماند
ات الريه ؛ ماالريا؛ ديفتری مبتال ميشوند؛ ذواکسيناسيون به اسهال خونی و 

ثر  ا برشاننها درصورتی ميتوانند به زندگی ادامه دهند که وضعيت دفاعی بدنآ
در کنار اين بيماريها بيسوادی مردم و نداشتن .تغذيه نا سالم ضعيف نشده باشد

آگاهی های اوليه و نبود بهداشت و آب کافی در صد تلف شدن را بيش از آنچه 
 تقريبا 2002ر سال  دFAOبر اساس گزارش .که گفته شد باال خواهد برد

با توجه به بحران .  ميليون نفر در جهان از تغذيه سالم برخوردار نبودند852
اقتصادی کنونی جهان که خود سردمداران کشورهای امپرياليستی بانی آن 

سازمان بين المللی کار .  و باالتر خواهد رفتهستند اين رقم به مراتب باال
ی ممکن است تعداد بيکاران در جهان را هشدار داده است که بحران مالی جهان

 شمار بيکاران در جهان به 2009 ميليون نفر افزايش داده و تا پايان سال 20
البته اين آمار مختص کشورهای صنعتی  است که .  ميليون نفر برسد210

در کشورهائی مثل هند و اندونزی و يا . تقريبا دارای آماری روشن ميباشند
گز نميتوان ره؛ ائی وآسيائی و آمريکای جنوبی ؛ايرانغالب  کشورهای آفريق

  .به ميزان ارائه شده بيکاران  اطمينان کرد
 اکتبر سال جاری در برلين اعالم شد؛ گويای اين 15 جديد ترين آماری که در 

 نفر بعلت 25000کودک روزانه در جهان ميميرند که البته 16000است که 
هديد به مرک هستند ؛ از اين تعداد ت درمعرض گرسنگی و عدم تغذيه کافی

از FAO  سازمان جهانی مبارزه با گرسنگی.نفر بطور قطع ميميرند16000
شورهای صنعتی تقاضا کرد برای جلوگيری از فاجعه بيشتر يک برنامه ک

 . باشندبند پاي به آنراستين و مداوم را برای کمک به گرسنگان جهان تنظيم و
 موعا هزاران ميليارد دالرج صدها و موزيعا تاين درحالی است که اين کشوره

 نگی در جهان به بانکها و سرمايه دارانی که خود موجب بروز فقر و گرسرا 
   .هستند شروع کرده اند

 بايد پرسيد ؛ آيا سيستم سرمايه داری جهانی قادر است دست از FAOاز 
 !!!عملکرد جنايتکارانه خود که با آن زنده است؛ بردارد؟

…………………………………… 
 

 *ديدگاه * 
!اسالم سياسی،در خدمت امپرياليسم     

رياحی. ح: ترجمه   -  سمير امين: ه تنوش   
طبق . معتقدند" ی اسالم خودويژگی"ی جريانات طرفداراسالم سياسی به  همه

اين جدائی را ظاهرا . باورآنها اسالم بين سياست و مذهب جدائی قائل نيست
د آوری اينکه نظراتشان با آنچه مرتحعين يا. ی مسيحيت ميدانند مشخصه

تواند اثری  درآغاز قرن نوزدهم می گفتند کلمه به کلمه تطابق دارد ، نمی
) ازجمله بونالد ودومستر(درآغازقرن نوزدهم مرتجعين . برآنها داشته باشد

سعی می کردند گسستی را محکوم کنند که عصرروشنگری و انقالب فرانسه 
  !ورده بوددرتاريخ غرب بوجود آ

ی جريانات طرفداراسالم سياسی قلمرو مبارزه  براساس اين موضعگيری همه
که، در واقعيت، در " فرهنگی"  اما -گزيدند ی فرهنگ برمی ی خود را درحوزه

تعلق داشتن به يک مذهب بخصوص فروکاسته می شود، تعلقی که اساسش 
يرامون جزم درحقيقت، مبارزين اسالم سياسی به بحث پ. رسم و سنت است

ی اصلی آنها  دغدغه. ای نشان نمی دهند هايی که درونمايه مذهب است عالقه
. پذيرفته شود] اسالمی[اينست که طبق شعاعر مرسوم عضويتشان به جماعت 

چنين نگرشی به واقعيت دنيای مدرن نگران کننده است، نه تنها به اين دليل 
نديشه را پنهان کند، بلکه به که ازانديشه تهی است وسعی می کند فقدان فکروا
ی  استراتژی جايگزينی: کند اين خاطرکه استراتژی امپرياليسم را توجيه می

ی  جنگ فرهنگ ها با مبارزات بين مراگزامپرياليسی وکشورهای پيرامونی
تاکيد انحصاری اسالم سياسی برفرهنگ اين فرصت را دراختيارآن . تحت سلطه

ی بين طبقات تحت ستم واستثمار با  ی واقعی یقرار می دهد تا مبارزات اجتماع
. نظام سرمايه داری جهان گستر را ازتمامی حوزه های زندگی حذف کند

ی واقعی جريان دارد  هايی که مبارزات اجتماعی مبارزين اسالم سياسی درحوزه
کنندکه چنين مبارزاتی  حضور ملموسی ندارند و رهبران آنها همواره تکرار می

های  ها به تاسيس دبستان وکلينيک حضور آنها در اين حوزه. بی اهميت است
اين . ندارد] مذهبی[شود که هدفی جز صدقه و ارشاد درمانی محدود می

ها درخدمت پشتيبانی از مبارزات طبقات محروم عليه نظامی نيست که  فعاليت
  .مسئول فقرو فالکت آنهاست

داردوی سرمايه داری ی واقعی متح ی مسائل اجتماعی اسالم سياسی درحوزه
وابسته و امپرياليسم مسلط است و از اصل ذات مقدس مالکيت دفاع می کند و 

. بخشد ی ملزومات بازتوليد سرمايه داری را مشروعيت می نابرابری و همه
دفاع اخوان المسلمين از قوانين ارتجاعی در پارلمان مصر در همين اواخر 

ر پارلمان مصر، حقوق مالکان به د. يکی از  صدها نمونه از اين دست است
تقويت ) دهند که اگثريت دهقانان خرد را تشکيل می(ضرر زارعين اجاره دار 

حتی يک نمونه قانون ارتجاعی وجود ندارد که در کشوری اسالمی وضع . شد
افزون بر اين، . های اسالمی با آن مخالفت کرده باشند شده باشد که جنبش

اسالم . کند ان نظام امپرياليستی رسميت پيدا میچنين قوانينی با توافق رهبر
سياسی ضد امپرياليسم نيست حتی اگر مبارزين آن نظری جز اين داشته 

برای امپرياليسم، اسالم سياسی متحد ذيقيمتی است و امپرياليسم به اين ! باشند
بنابراين، درک اين قضيه ساده است که اسالم سياسی . امرکامٌال واقف است

. داند های خود می ات حاکم عربستان سعودی و پاکستان را جزء ردههميشه طبق
. اند ترين مشوقين آنها بوده افزون براين، اين طبقات از همان آغاز جزء فعال

 محلی، سرمايه داران نوکيسه و سودبرندگان جهان  بورژوازی کمپورادور
اسالم . دکنن گستری سرمايه با دست و دل بازی از اسالم سياسی پشتيبانی می

کم " (ضد غرب"انداز ضد امپرياليستی را رد و موضعگيری  سياسی چشم
گيری، جوامع  اين موضع. را جايگزين آن کرده است") ضد مسيحيت "وبيش 

درگير با امپرياليسم را بطور آشکار به بن بست کشانده و بنابراين مانعی بر 
  .می آوردسر راه بسط کنترل امپرياليستی بر نظام جهانی، بوجود ن

مشخصن مسائل مربوط به (ای مسائل  اسالم سياسی نه تنها در خصوص پاره
ها ايست که عليه   و حتی مسئول افراط کاری ارتجاعی) موقعيت اجتماعی زنان

بلکه اساسٌا ) ازقبيل قبطيان در مصر(شود،  شهروندان غير مسلمان می
  .ها شرکت داشته باشد تواند در امر رهائی ملت ارتجاعی است؛ و بنابراين نمی

های اجتماعی به ديالوگ با  بااين وجود، سه بحث برای تشويق جنبش
  :های اسالم سياسی ارائه شده است جنبش

کند که  های وسيعی را بسيج می نخستين بحث اين است که اسالم سياسی توده
تصورات متعددی به اين ادعا دامن . توان آنها را ناديده گرفت يا تحقيرکرد نمی
با اين همه، بايد خونسردی خود را حفظ و چنين بسيج هائی را دقيقٌا . زند می

هائی است که پای  ی از جمله نمونه" انتخاباتی"های  پيروزی. بررسی کرد
. تری که در ميان باشد، بايد با محک دقيق سنجيده شود تجزيه و تحليل کامل

 بيش از -دهندگانیکنم؛ نسبت بسيار باالی رای  من به يک نمونه اشاره می
.  که درانتخابات اخير مصر از رای دادن خودداری کردند-!هفتاد وپنج درصد
گذارد  ها درخيابان، ضعف چپ سازمان يافته را به نمايش می قدرت اسالميست

 .هائی غايب است که مبارزات اجتماعی درآن جريان دارد که از صحنه
اسی توافق وجود داشته باشد، ی اسالم سي حتی اگر بر سر قدرت بسيِج گسترده

های اسالم سياسی  ی آنست که چپ بايد سعی کند سازمان آيا اين توجيه کننده
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های سياسی و اجتماعی با خود همراه کند؟ اينکه اسالم سياسی  را برای فعاليت
کند، يک حقيقت است و هر  تعداد کثيری از مردم را با موفقيت بسيج می

نهادات و  يد اين حقيقت را در مالحظات، پيشی سياسی موثری با استراتژی
اما تالش برای اتحاد با آنها بهترين وسيله . های خود در نظر داشته باشد گزين

_ های اسالم سياسی  بايد اشاره کرد که سازمان. برخورد با اين چالش نيست
در پی چنين اتحادی نيستند وحتی آنرا رد _ بخصوص اخوان المسلمين 

های چپ بداقبال اتحاد با اسالم سياسی  ای سازمان به تصادف پارهاگر . کنند می
گيرد اين  اند، اولين تصميمی که اسالم سياسی پس از کسب قدرت می را پذيرفته

تر از بين ببرد،  است که اتحاد دست و پاگير با آنها را با خشونت هرچه تمام
  .ا شاهد بوديمهمانطورکه در ايران مورد سرنوشت مجاهدين و فدائيان خلق ر

اند اين است که اسالم سياسی  ارائه داده" ديالوگ"استدالل دوم که طرفداران 
ضد "نهادات اجتماعی ارتجاعی است، ولی حتی اگر در چارچوب پيش

اند معيار ضد امپرياليستی که من ارائه  ام که گفته شنيده. است" امپرياليست
ه در راستای پيشرفت اجتماعی پشتيبانی بی چون وچرا از مبارزاتی ک(ام  داده

است و از ابعاد سياسی چالشی که ملل " اکونوميستی.) "صورت می گيرد
به باور من اين انتقاد فاقد اعتباراست . جنوب با آن روبرو هستند غافل

ی ابعاد  ام را در نظر بگيرند، مشخصٌا آنچه درباره بشرطی که آنچه گفته
ام که به روياروئی با اين چالش  فتهی پاسخ های مطلوبی گ دمکراتيک و ملی

  .شود مربوط می
در پاسخ به ] درصحنه ی جامعه[پذيرم که نيروهای فعال  همين طور هم می
های جنوب با آن روبريند و در برخورد با ابعاد اجتماعی و  چالشی که ملت

بدين ترتيت امکان تصور يک اسالم سياسی . گير نيستند سياسی آن ضرورتٌا پی
در اين . ی اجتماعی قهقرائی رد که ضد امپرياليسم باشد اما درحوزهوجود دا

های  ای حنبش اهللا در لبنان وپاره رابطه، ايران، حماس در فلسطين، حزب
های مشخص  اين وضعيت. شود مقاومت در عراق باالفاصله به ذهن متبادر می

نظرم اين است که اسالم سياسی بطورکلی ضد . کنم را بعدٌا بررسی می
امپرياليست نيست اما در مقياسی جهانی و بطور کامل با قدرت های مسلط 

  .همراه است
. کند استدالل سوم توجه چپ را به ضرورت مبارزه با اسالم ستيزی جلب می

ی  ی شورش حومه تواند مساله هيچ چپی که ارزش نام بردن داشته باشد نمی
ز مردم که منشاء مهاجرت پاريس را ناديده بگيرد، يعنی برخورد با آن طبقات ا
. کنند ی معاصر زندگی می دارند و در کالن شهرهای سرمايه داری پيشرفته

احزاب ذينفع، (هائی که گروهای گوناگون  تجزيه وتحليل اين چالش و پاسخ
به آن داده اند، محور ) ی شرکت کننده در انتخابات، چپ راديکال چپ اروپائی

پاسخ : کنم که نقطه نظرم را بگويم نده میبه اين بس. بررسی اين مقاله نيست
مداری  ی نهادينه کردن جماعت پايه تواند بر خواهانه به اين چالش نمی ترقی

گذاشته شود که در اساس و ضرورتٌا هميشه با  ) 1) (کمونيتارينيسم(
. نابرابری در پيوند است و نهايتٌا ريشه در فرهنگ نژادپرستی دارد

ی ارتجاعی اياالت  ايدئولوژيک فرهنگ سياسیکمونيتارينيسم که محصول 
) و پيش از آن با موفقيت در بريتانيای کبير پيش برده شده است(متحده است 

های  اسالم ستيزی که بخش. رود که زندگی سياسی قاره اروپا را آلوده کند می
زنند،  مهمی از نخبگان و وسائل ارتباط جمعی به طور منظم به آن دامن می

جماعت به نفع سرمايه است زيرا اين ] فرهنگی[ی تکثر   ادارهی استراتژی
ها  احترام ظاهری به تکثر، در حقيقت، فقط ابزاری است برای تعميق شکاف

  .واختالفات در ميان طبقات خلقی
ی  ای ويژه است و خلط آن با مساله ها مساله ی به اصطالح حومه مساله

اسبات بين مراکز مسلط ی من يعنی مديريت امپرياليستی(امپرياليسم 
کمکی به پيشرفت در هيچ ) ی تحت سلطه امپرياليستی و کشورهای پيرامونی

اين خلط مسائل بخشی از . های کامٌال متمايز نخواهد کرد يک از اين حوزه
ی اسالم ستيزی؛ و اسالم ستيزی  اسباب و ابزار ارتجاعی است و تقويت کننده

قی در مراکز امپرياليستی و هم حمله به نيز بنوبه خود، هم حمله به طبقات خل
اين خلط مسائل و اسالم . بخشد ملل کشورهای پيرامونی را، مشروعيت می

کند و   ارتجاعی، خدمت ارزشمندی می-ی خود به اسالم سياسی ستيزی، بنوبه
خواهم بگويم که دو  بنابراين، می. بخشد به گفتمان ضدغربی آن اعتبار می

ژيک ارتجاعی، که به ترتيب راست نژاد پرست غرب و ی ايدئول اردوی مبارزه
کنند، درست همانطورکه  ی آنند، يکديگر را تقويت می اسالم سياسی پيش برنده

  .کنند های کمونيتارينيسم پشتيبانی می آنها از  فعاليت
  نوگرائی، دمکراسی، سکوالريسم واسالم

دهند، سيمای  سيمائی که مناطق عربی و اسالمی امروزه از خود ارائه می
های زندگی سياسی و  در تمامی عرصه) اسالم(جوامعی است که در آنها مذهب 

اجتماعی در صف مقدم قرارگرفته است، بطوری که تصور اين که جزاين 
رهبران سياسی و (اکثريت ناظران خارجی . نمايد توانست باشد، عجيب می می

ی، شايد هم دمکراسی، رسند که نوگرائ به اين نتيجه می) وسائل ارتباط جمعی
آنها به اين ترتيب . بناچار خود را باحضور پرقدرت اسالم انطباق خواهد داد

اين سازش يا ممکن است و بايد از آن . سازند سکوالريسم را ناممکن می
حمايت شود يا ضروری نيست و بايد با اين منطقه از جهان همانطورکه هست 

. بينانه موافق نيستم  به اصطالح واقعمن به هيچ وجه با اين ديد. برخورد کرد
 برای ملل اين - در چشم انداز درازمدت از سوسياليسم جهانی شده-آينده

ای در  چنين آينده. منطقه هم چون ملل ديگر، دمکراسی و سکوالريسم است
اين مناطق هم چون ديگر مناطق ممکن است، اما هيچ کجا، هيچ چيز، قطعی 

  .و تضمين شده نيست
 گسستی است در تاريخ جهان که اروپا در قرن شانزدهم مبتکر آن نوگرائی

نوگرائی انسان را چه بصورت فرد و چه جمع، مسئول تاريخ خود . بود
بنابراين، با . گيرد های پيش مدرن فاصله می داند؛ در نتيجه با ايدئولوژی می

گردد، درست همانگونه که نوگرائی  نوگرائی است که دمکراسی ممکن می
مجموعه بهم . ی مذهب از سياست است اش سکوالريسم در مفهوم جدائی مهالز

ی نوگرائی، دمکراسی وسکوالريسم که عصر روشنگری معمار آن بود  پيوسته
ی  ی عمل پوشاند، تاکنون با همه فرانسه به آن جامه] کبير[و انقالب 
اما . های خود، جهان معاصر را شکل بخشيده است ها و پسرفت پيشرفت

رائی به خودی خود فقط يک انقالب فرهنگی نيست، بلکه تنها در رابطه نوگ
اين رابطه . تنگاتنگ با تولد و رشد سرمايه داری معنا و مفهوم پيدا کرده است

. را مشخص کرده است" واقعا موجود"ی  ی نوگرائی های تاريخی محدوديت
روزه با های مشخص نوگرائی، دمکراسی و سکوالريسمی که ام بنابراين، شکل

بايد بعنوان ثمرات تاريخ مشخص رشد سرمايه  آنها سروکار داريم را می
ی سرمايه  ای که سلطه شرايط ويژه. داری، مورد مالحظه و بررسی قراردهيم

های اخص نوگرائی، دمکراسی و سکوالريسم را رقم  داری مبين آنست، ويژگی
مسلط ] طبقاتی[ک ی بلو ای که محتوای اجتماعی های تاريخی  سازش-زده اند

  ).آنچه من روند تاريخی ی فرهنگ های سياسی می نامم  (-کند را مشخص می
ی تاريخی را فقط به اين  ی درکم از متد ماترياليستی دراين جا معرفی فشرده

های گوناگون ترکيب نوگرائی، دمکراسی  دليل يادآوری کردم که روش
  . کنموسکوالريسم سرمايه داری را برمتن نظری آن مشخص

. عصر روشنگری و انقالب فرانسه، مدل سکوالرسم راديکال را عرضه داشت
) دراين مورد مسيحی(فرد بی خدا باشد يا الادری، خدا باور باشد يا موئمن 

 و در -ی اروپا در سطح قاره. آزادی انتخاب دارد و دولت در آن دخالتی ندارد
ی که قدرت بورژوازی را هائ ها و سازش  عقب نشينی-فرانسه با احيای سلطنت

های پيشامدرن متحد کرد، زمينه ساز سکوالريسم  با قدرت طبقات مسلط نظام
اين . شد فروکاسته و ضعيفی شد که از آن رواداری و تحمل فهميده می

در مورد . کرد سکوالريسم نقش اجتماعی کليساها را از نظام سياسی حذف نمی
اص تاريخی اين کشور به اياالت متحده، قضيه چنين است که مسير خ

در اين . ای منتهی شد که اساسٌا ارتجاعی بود گيری فرهنگ سياسی شکل
در اين کشور مذهب عامل . فرهنگ، سکوالريسم راستين عمٌال ناشناخته است

ای است و سکوالريسم با تکثر مذاهب رسمی، خلط  ی شناخته شده اجتماعی
  . ) رسمی است- يا حتی ِسکت-هرمذهب. (شود می

ی جامعه در  يابی ی سکوالريسم راديکال و ميزان پشتيبانی از شکل بين گستره
چپی که به تاثير . ی نوگرائی، پيوند مشخصی وجود دارد همآهنگی با درونمايه

ی سياست در، جهت بخشی به تحول اجتماعی در راستاهای مشخصی  گذاری
ی  فاهيم اساسیرو، از م باور داشته باشد، خواه چپ راديکال يا حتی ميانه

کند که تکوين و تحول  راست محافظه کار ادعا می. کند سکوالريسم دفاع می
. امور، خواه اقتصادی، سياسی يا اجتماعی را بايد به حال خود گذاشت

در . داند ی اقتصاد، مشخصن بازار را مطلوب خود می سرمايه، در زمينه
ه و دگرگونی جای بديل شتاب به قانون تبديل شد ی سياست، دمکراسی کم زمينه

، سياست ]ی دمکراسی زمينه[و در جامعه، در اين زمينه . را گرفته است
کمبودهای دولت را جبران می " جماعات " -نيازی به سکوالريسم فعال ندارد

ی نمايندگی، می سازد؛ و بايد گذاشت چنين  تاريخ را بازار و دمکراسی. کنند
ی عقب نشينی چپ،  ماعی در لحظه کنونیی اجت چنين برداشتی از انديشه. کنند

يابد که طيفی از افراد از  هائی تجلی می دست باال را دارد و در فرمولبندی
ی ارتجاعِی اياالت  فرهنگ سياسی. گيرد را دربر می» نگری«تا » تورن«

تکرار اين . متحده، از اين هم در نفی مسئوليت فعاليت سياسی فراتر می رود
" اعتقاد"است و پشتيبانی وسيع از اين " امريکا"بخش ملت  ادعا که خدا الهام

در حقيقت، گفتن اين که خدا . کند مفهوم سکوالريسم را از محتوا تهی می
ی بازار  سازد به معنی اينست که ساختن تاريخ را تنها به عهده تاريخ را می

  .بگذاريم
ن ريشوی های خاورميانه کجاست؟ تصوير مردا از اين نقطه نظر جايگاه ملت

های عجوالنه در  سر فرود آورده و زنان روسری به سر، به نتيجه گيری
فرهنگ "دوستان . شود ی شدت هواداری و پيروی مذهبی افراد منتهی می باره
کنند  اند به ندرت تالش می غرب که خواهان احترام به تنوع مذاهب" باور

ند تا تصويری باب ا چه روندهائی را به خدمت گرفته] دولتی[بفهمند مقامات 
. هستند" ی خدا  شيفته"بی ترديد افرادی هستند که . طبع خود را عرضه کنند

های اسپانيائی که در روز عيد پاک راهپيمائی  آيا تناسب عددی آنها از کاتوليک
کنند بيشتر است؟ يا از جمعيت وسيعی که در اياالت متحده به موعظه  می

  دهند؟ کنندگان انجيل در تلويزيون گوش می
هميشه چنين تصويری از خود ارائه نداده ] خاورميانه[بهررو، اين منطقه 

ی پهناوری  گذشته از تفاوتهائی که هر کشور با کشور ديگر دارد، منطقه. است
به (ازمراکش تا افغانستان، ازجمله ملت های عرب : توان مشخص کرد را می

های  ها و ملت يان، افغان، ترکها، ايران)ی عربی استثنای کشورهای شبه جزيره
ی سابق که امکانات بسط و گسترش  های آسيای مرکزی شوروی جمهوری
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های  وضعيت در ميان ملت. توان ناديده گرفت سکوالريسم در آنها را نمی
  .های شبه جزيره يا پاکستان متفاوت است همجوار، عرب

اثير شديدن تحت ت] خاورميانه[ی پهناور  های سياسی در اين منطقه سنت
های روشنگری، انقالب فرانسه،  ايده: اند جريانات راديکال نوگرا قرار داشته

انقالب روسيه و کمونيسم انترناسيونال سوم همگی در خاطر مردم بود و 
اين . مينيستر اهميت داشت  ست بطور مثال بسی بيشتر از پارلمنتاريسم و

ياسی بودند و طبقات ی دگرگونی س های اصلی بخش مدل جريانات غالب که الهام
توان  ای جهات می هائی بود که از پاره حاکمه آنها را در عمل پياده کردند، مدل

  .هائی از استبداد روشن بين توصيف کرد آنها را شکل
کماليسم در . »خديو اسماعيل«يا » محمد علی«اين گونه بود وضعيت مصر 

ی اخير  لی مرحلهپوپوليسم م. ترکيه و نوسازی در ايران، از اين دست بود
های اين مدل متعدد بود  گونه. های سياسی تعلق دارد تاريخ به مجموعه پروژه

ی الجزيره، بورقيبيسم تونس، ناصريسم مصر،  ی رهائی بخش ملی جبهه(
های  ظاهرٌا تجربه. ، اما راستای آنها شبيه يکديگر بود)بعثيسم سوريه وعراق

 - يستی در افغانستان و يمن جنوبیهای کمون  به اصطالح تجربه رژيم-افراطی
ها دستآوردهای زيادی  ی اين رژيم همه. با يکديگر در اساس تفاوتی نداشتند

به همين . ای برخوردار بودند داشتند و به همين دليل از پشتيبانی وسيع توده
با وجودی که واقعٌا دمکراتيک نبودند، مسير رشد و ] ها اين رژيم[دليل بود که 

ها، مثٌال در  ای موقعيت در پاره. گشودند] نوآوری[اين راستا توسعه را در 
، تالشی در جهت دمکراسی انتخاباتی صورت 1950 تا 1920مصر ازسال

اين . از آن حمايت کرد) حزب وفد(رو  گرفت و کانون ضدامپرياليستی ميانه
و متحدين محلی آن ) بريتانيای کبير(تالش با مخالفت قدرت امپرياليستی مسلط 

  توان گفت که سکوالريسم در با اطمينان می. روبروشد) ی سلطنتی خانواده(
سهل است، اين مذهبيون بودند . نشد" رد"شکل متعادل خود از طرف مردم 

  .انديش بودند والبته هم اکثر آنها چنين بودند که در اذهان مردم تاريک
 اموری تصادفی های نوگرائی از استبداد نوگرا تا پوپوليسم راديکال ملی تجربه
های ُپر قدرتی که در طبقات متوسط دست باال را داشتند، پيش  جنبش. نبود
ی خود را نشان دادند  اين طبقات بدين ترتيب خواست و اراده. ی آن بودند برنده
ی مدرن بمثابه شرکای کامل و تمام عيار  ی جهانی شده خواهند در صحنه که می

های  توان پروژه حتوای نوگرايانه را که میهای با م اين پروژه. به حساب آيند
رساند و پيش  بورژوائی ملی توصيف کرد، به بسط سکوالريسم ياری می

اما دقيقٌا به اين . تحول دمکراتيک محسوب می شد ی رشد و برندگان باالقوه
هائی بودند که با منافع امپرياليسم درگير شدند، امپرياليسم  دليل که پروژه

ها مبارزه کرد و بطورمنظم نيروهای تاريک انديش را برای اين رحمانه با آن بی
  .مقصود، سازمان داد

ی بيست، بريتانيا و  در دهه. شناسيم المسلمين را خوب می تاريخ اخوان
ی سلطنتی آنرا عمٌال سازماندهی کردند تا جلوی پيشرفت دمکراتيک و  خانواده

معی آنها از گريزگاهشان سيا و سادات، بازگشت ج. را بگيرند» وفد«سکوالر 
اين قضيه را نيز همگان . در عربستان را، پس از مرگ ناصر سازمان دادند

ی طالبان، که سازمان سيا در پاکستان بوجود آورد تا با  با تاريخچه. دانند می
مدارس را به " کمونيست ها. " بجنگند نيز همگی آشنائيم" ها کمونيست"

ها ابتدا به حماس  دانيم که اسرائيلی میخوب هم . روی دختر و پسر گشودند
کمک کردند تا جريانات سکوالر و دمکراتيک مقاومت فلسطين را تضعيف 

  . کنند
اسالم سياسی بدون پشتيبانی مداوم، همه جانبه و مصمم اياالت متحده، نمی 
. توانست به سادگی مرزهای عربستان صعودی و پاکستان را پشت سر بگذارد

ی عربستان حتی به فاصله  ين عربستان کشف شد، جامعهوقتی نفت در سرزم
ی  آنزمان بود که بين امپرياليسم و طبقه. گرفتن با سنت آغاز هم نکرده بود
قراردادی که بين دو شريک بوجود آمد . سنتی حاکم بالفاصله اتحاد برقرارشد

بريتانيا نيز با تشويق رهبران . اسالم سياسِی وهابی را، جان تازه بخشيد
سلمان به ايجاد کشور مستقل خود، موفق شد وحدت هندوستان را از بين م

بايد اشاره کرد . ببرد و اين کشور را از بدوتولدش، بدام اسالم سياسی بيندازد
 وآنرا به معودودی نسبت -ای که به اسالم سياسی قانونيت بخشيد که تئوری
ر خدمت به ايی بود که قبالٌا شرق شناسان انگليسی د  تئوری-می دهند

   )2. ( اعليحضرت طرح ريزی کرده بودند
ی متحد کشورهای  بنابراين، ابتکار اياالت متحده برای درهم شکستن جبهه

.  بوجود آمد، امری است قابل درک1955افريقا وآسيا که در باندونگ درسال 
را " کنفرانس اسالمی "عربستان سعودی و پاکستان در مقابل اين جبهه 

علم کردند و بدين وسيله اسالم سياسی در اين منطقه نفوذ ) 1957ازسال (
  .کرد

ای که از اين مالحظات بايد گرفت اين است که اسالم سياسی  کمترين نتيجه
های مورد بحث  ی خود بخودی اعتقادات مذهبی اصيل و واقعی ملت نتيجه
ی فعاليت سيستماتيک امپرياليسم است که البته  اسالم سياسی ثمره. نيست

انديش مرتجع و طبقات کمپرادور حاضر به خدمت آنها از آن  روهای تاريکني
ی چپ نيز هست که  در اين که مسئوليت اين وضعيت به عهده. کنند حمايت می

نه درک کرد و نه دانست چگونه با اين چالش رويارو شود، ترديد و چون و 
 .چرا نبايد کرد

  مسائل مربوط به کشورهای خط مقدم

  ) عراق، فلسطين وايران افغانستان،( 
اين پروژه . ی زمين است ی اياالت متحده کنترل نظامی بر سراسر کره پروژه

در سطوح مختلف مورد حمايت متحدين تحت فرمان امريکا در اروپا و ژاپن 
با در نظر داشت اين چشم انداز، اياالت متحده  خاورميانه را  به . نيز هست

  .برگزيده است" نظامینخستين هدف "چهار دليل  بعنوان 
ی جهان را داراست و کنترل  ی نفتی  ا ين منطقه بشترين منابع زير زمينی-1

مستقيم آن بدست اياالت متحده و با نيروی نظامی، اين موقعيت ممتاز را در 
 ورقبای احتمالی – اروپا وژاپن -دهد که متحدين خود اختيار واشنکتن قرار می

نرژی مورد نياز خود به سطح  وضعيت نامطلوب  ی تامين ا را در زمينه) چين(
  .وابستگی تنزل دهد

 از اين منطقه که محل تقاطع دنيای کهن است  تدارک تهديد نظامی دائمی -2
  .عليه چين، هندوستان و روسيه آسانتر است 

برد که امکان   درحال حاضر اين منطقه در ضعف و هرج و مرجی بسر می-3
  :  آسانی است و سرانجامپيروزی تجاوزگر در آن کار

چينين .  درمنطقه- متحد بی چون و چرای واشنگتن– حضوراسرائيل -4
را ) افغانستان، عراق، فلسطين وايران(های خط مقدم  تجاوزی کشورها و ملت

قرارداده يا به نابودی تهديد ) سه کشورنخست(در وضعيت استثنائِی  نابودی 
  کند می

  افغانستان
ی تاريخ مدرن خود را در به اصطالح جمهوری  رهافغانستان بهترين دو
در اين دوره رژيم استبداد نوگرای روشن بينی سر کار . کمونيستی تجربه کرد

اين . بود که امکان تحصيل را برای دانش آموزان پسر و دختر فراهم کرد
رژيم، دشمن تاريک انديشی و بهمين دليل از پشتيبانی قاطعی در جامعه 

گرفت که  صالحات ارضی آن مجموعه اقداماتی را در بر میا. برخوردار بود
 دست کم -پشتيبانی. هدف آن تضعيف قدرت استبدادی رهبران قبائل بود

 اکثريت دهقانان، پيروزی احتمالی تحولی را تضمين می کرد  که - ی ضمنی
های گروهی غرب و اسالم سياسی، تبليغ کردند  رسانه. بدرستی آغاز شده بود

ژه تماميت خواهی،  الحادی و کمونيستی است که مردم افغان آنرا که اين پرو
در واقعيت، اما، محبوبيت اين رژيم که بسيار به رژيم آتاتورک  . کنند رد می

  . شبيه بود ، در ميان مردم آنچنان هم اندک  نبود
خود را ) خلق و پرچم (اين حقيقت که رهبران اين تجربه در هر دوگروه 

های همجوار  مدل پيشرفتی که ملت. دند، تعجب آور نيستکمونيست می نامي
مطالبی که در اين باره گفته شده و به  باوجود همه (آسيای مرکزی شوروی 

ای اجتماعی  داشتند در مقايسه با فاجعه) ها رغم رفتار استبدادی اين نظام
جاری که حاصل مديريت امپرياليسم بريتانيا در ديگر کشورهای  همجوار 

بود، اين تاثير را داشت که در افغانستان همانند ) ه هندوستان وپاکستانمنجمل(
بسياری از کشورهای اين منطقه ميهن پرستان تشويق شوند ابعاد کامل 
موانعی را بررسی کنند که امپرياليسم بر سرراه هرگونه تالش جهت نوگرائی 

له دعوت شوروی از طرف يکی از اين دوگروه جهت مداخ. بوجود می آورد
ترديد تاثير منفی داشت و امکانات پيشبرد  برای نجات از شر ديگران بی

  .ی مردمی ملی را سوزاند ی نوگرائی پروژه
ی آن عمومٌا مخالفين سرسخت  اياالت متحده، مخصوصٌا، و متحدين سه گانه

ها بودند  همان. اند، خواه کمونيست باشند يا نباشند نوگرايان افغانی بوده
که تاريک انديشان نوع اسالم سياسی پاکستان ]  و متحدين آناياالت متحده[
رژيم به اصطالح کمونيستی سران قبائل را با موفقيت (وسرداران )  طالبان(

ها بودند که آنها را تعليم داده  را  بسيج کردند و همان) بی طرف نگهداشته بود
ان داد اهللا نش حتی پس از عقب نشينی شوروی،  دولت نجيب. و مسلح کردند

ی نظامی پاکستان جهت حمايت از طالبان و  اگرحمله. تواند مقاومت کند که می
ِی سرداران نبود که به هرج  ی نيروهای تجديد سازمان يافته پس از آنها، حمله

  .و مرج بيشتر دامن زد، مقاومت نجيب اهللا دست باالرا پيدا کرده بود
اسوسان آن، بخصوص افغانستان را دخالت اياالت متحده، متحدين و ج

توان افغانستا ن را  تحت اقتدار آنان نمی. ها، به ويرانی کشاند اسالميست
بازسازی کرد، آنهم اقتداری نه چندان پنهان که بدست  دلقکی پيش برده 

شود که در بين مردم پايگاهی ندارد و از محل کار خود در شرکت فراملی  می
. نستان منتقل شده استی تگزاس با چتر نجات به افغا هواپيمائی

ای که واشنگتن، ناتو و سازمان ملل ادعای نجات آنرا  خيالی"  ی دمکراسی"
مطرح کردند، ) در حقيقت، اشغال(ی حضور خود  داشتند ،اما برای توجيه ادامه

  .از همان آغاز دروغی بيش نبود و به مضحکه تبديل شد
ی نيروهای بيگانه   همه:ی افغانستان وجود دارد تنها يک راه حل برای مساله

ها را بايد مجبور کرد دست از  ی قدرت بايد خاک اين کشور را ترک کنند و همه
پاسخ من به آنهائی که نيت . کمک مالی و مسلح کردن متحدين خود بردارند

خير دارند و نگران آنند که مردم افغانستان در چنين صورتی با ديکتاتوری 
 حضور بيگانه تاکنون پابرجا بوده است و در طالبان مدارا کنند، اين است که

مردم ! صورت باقی ماندن، بهترين پشتيبان برای اين ديکتاتوری است
افغانستان زمانی که غرب مجبور شد به امور آنها کمتر عالقه نشان دهد  در 

غرب متمدن . قرارگرفته بودند_  احتماال بهترين مسير ممکن-مسيرديگری
"  کمونيست ها"انديش را در برابر استبداد روشن بين همواره استبداد تاريک 

  ! نهايت کمتر دانسته است ترجيح داده و خطر آنرا برای منافع خويش بی
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  عراق 
هدف ديپلماسی مسلح اياالت متحده بسی پيش از آنکه بهانه حمله به کويت را 

 2001 بدست آورد،  يا با وضعيت پس از يازده سپتامبر 1990در سال 
ی  بوش از اين دستآويزها با دروغ و بدبينی. شود، نابودی عراق بودروبرو 

دروغ اگر بزرگ باشد و مرتب تکرار شود ("ای استفاده کرد  گوبلز گونه
دليل اين امر ساده است و هيچ گونه .") دهند سرانجام مردم بقبول آن تن می

م حسين، ی مردم عرق از شر ديکتاتور خونريز، صدا ارتباطی با گفتمان رهائی
عراق بخش بزرگی از بهترين منابع نفتی . ندارد) که واقعٌا هم ديکتاتور بود(

تر اينکه عراق موفق شده بود کادر  اما از اين هم مهم. ی زمين را داراست کره
گری و دقت خود قادر  ای را آموزش دهد که به همت سنجش علمی و تکنيکی
بايد با  اين خطر می. يت کنندای حما ی ملی منسجم و اساسی بودند از پروژه

شد که اياالت متحده به خود حق داده بود  ای از ميان برده می گيرانه جنگ پيش
آنرا هر زمان و هر کجا که تصميم بگيرد بدون کمترين احترامی به قوانين بين 

  المللی انجام دهد
  : های جدی چندی را بايد بررسی کرد ی آشکار، پرسش  سوای اين مالحظه

 چنين -ی تاريخی کوتاه  حتی يک لجظه-توانست نقشه واشنگتن چگونه می - 1
  ای بنظر آيد؟  پيروزی سهل و ساده و خيره کننده

  وضعيت جديدی که ملت عراق امروزه با آن  روبروست  چيست؟– 2
  های گوناگون مردم عراق به اين چالش چيست؟   پاسخ بخش-3
 عراقی و عرب و نيروهای های نيروهای دمکراتيک و پيشروِی  راه حل-4
  المللی به اين وضعيت چيست؟ بين

مردم عراق در رو در روئی با . شکست صدام حسين قابل پيش بينی بود
توانست با مصونيت از طريق  اش اين بود که می دشمنی که امتياز اصلی

به نسل کشی دست بزند، تنها ) و بعدٌا استفاده از سالح اتمی(بمباران هوائی 
ی مقاومت در سرزمين  اشغال  ادامه: ثری که داشتند عبارت بود ازپاسخ مو

ی  صدام حسين هم خود را کاملٌل صرف نابودی هرنوع وسيله. ی خود شده
دفاعی کرده بود که مردم در اختيارداشتند و اين هدف را با از ميان بردن 

)  با حزب کمونيست آغاز کرد (ای  سيستماتيک هر سازمان يا حزب سياسی
برد که تاريخ مدرن عراق را ساخته بود، منجمله حزب بعث که يکی  يش میپ

تحت چنين شرايطی نبايد تعجب کرد  که . ی آن دوره  بود از بازيگران اصلی
مردم عراق بدون مبارزه اجازه دادند کشورشان مورد تهاجم قرارگيرد و حتی 

لگران چون شرکت ظاهری در انتخابات که اشغا(اينکه برخی رويکردها 
های سنی و  ی بين کردها، عرب سازمان داده بودند و يا جنگ برادرکشانه

ی  که  واشنگتن پايه(ی شکست بود  ظاهرٌا بمعنی پذيرش احتمالی) شيعه
اما آنچه شايان توجه . نيز نبايد تعجب کرد)  محاسباتش را بر آن گذاشته بود

ی گوناگون مقاوت ای که نيروها های جدی رغم ضعف علی(است اينکه مقاومت 
کند  و بر پا نگهداشتن رژيم دست  روزبه روز دامنه پيدا می) اند داشته
. ای را غير ممکن ساخته است که بتواند به ظاهر هم، نظم را  حفظ کند نشانده

ی واشنگتن را بنمايش  ايست که هم اکنون شکست پروژه اين وضعيت بگونه
  .گذاشته است

ملت . رجی وضعيت جديدی را بوجود آورده استبا اين وجود، اشغال نظامی خا
واشنگتن قادر نيست بکمک دولت بظاهر ملی . عراق واقعٌا مورد تهديد است

تا منابع نفتی آنرا بغارت برد که (ای براين کشور کنترل داشته باشد  ميانجی
بنابراين، واشنگتن جز متالشی کردن کشور راه ). هدف شماره يک آنست

تقسيم آن، دست کم، به سه . ی خود در پيش ندارد ی پروژه ديگری برای ادامه
که احتماٌال ازهمان آغاز هدف واشنگتن ) ُکرد، عرب سنی و عرب شيعه(کشور 

ها حقيقت اين امر را در آينده برمال  بايگانی. (در همگامی با اسرائيل بود
ورقی است که واشنگتن برای " جنگ داخلی"امروزه ورق .) خواهد کرد

روشن است که . کند ی اشغال عراق با آن بازی می  جلوه دادن ادامهقانونی
اين تنها ابزار واشنگتن برای :  و هدف باقی می ماند-اشغال دائمی هدف بود

برای آنچه واشنگتن رسمٌا بعنوان قصد . اش بر منابع نفتی است تضمين کنترل
م ترک را پس از برقراری نظ] عراق[ما کشور"کند، مثال  خود اعالم می

ها هرگز  بايد يادآور شد که انگليسی. توان اعتباری قائل شد نمی." خواهيم کرد
 شروع شد چيزی جز اين که  اين اشغال 1882از اشغال مصر که از سال 

در همين مدت !).  ادامه پيدا کرد1956اشغالی که تا سال (موقتی است نگفتند 
ها  ها، کارخانه  از مدرسه،  اياالت متحده هر روز بخش بيشتری]اشغال[زمان 

های علمی اين کشور را با استفاده از تمام وسائل، از جمله  جنايت  و ظرفيت
 .آميزترين آنها،  نابود کرده است

اند بنظر  پاسخی که مردم عراق ، دست کم تاکنون،  به اين چالش داده
توان در اين  اين حداقل نظری  است که می. جوابگوی وخامت اوضاع نيست

ی مسلط غربی تا حد  دالئل اين امر چيست؟ وسائل ارتباط جمعی. رد داشتمو
ی  کنند که عراق کشوری ساختگی است و سلطه ای تکرار می مشمئز کننده
صدام بر شيعيان و کردها منشاء جنگ اجتناب " ی سنی"ی رژيم  سرکوبگرانه

وان جلوی آنرا ت ی اشغال بيگانه می که احتماال تنها با ادامه(ناپذير داخلی است 
های متعصب طرفدار صدام در  و بنابراين، مقاومت به معدود اسالميست) گرفت

 ترديد ارتباط بوجود آوردن بين اين همه  بی. شود مثلث سنی محدود می
  .درغگوئی، کار دشواری است

پس از پايان جنگ جهانی اول، دولت بريتانيا در درهم شکستن مقاومت مردم 
يمی روبرو شد و در هماهنگی کامل با سنت عراق، با دشواری عظ

ی مالکين  بزرگ را  امپرياليستی خود، سلطانی را به عراق صادرکرد و طبقه
برای پشتيبانی از قدرت خود بوجود آورد و بدين ترتيب موقعيت ويژه ای به 

حزب . رغم کوشش مداوم، با شکست روبرو شد اما، علی. ها داد سنی
ای بودند که قدرت  های سياسی اصلی سازمانيافتهکمونيست و حزب بعث، نيرو

از سلطنت همه متنفر بودند، از سنی گرفته . را شکست دادند" سنی"سلطنتی 
 1963 تا 1958رقابت خشن بين اين دو نيرو که از سال . تا شيعه و کرد

ی اصلی مبارزه بود با پيروزی حزب بعث پايان گرفت و در آن زمان   صحنه
در . ز آن استقبال کردند و برايشان نوعی آرامش خاطر بودهای غربی ا قدرت
اين امر در . ها امکان تکامل دمکراتيک عراق وجود داشت ی کمونيست پروژه

حزب بعث در اساس ناسيوناليست و پان . مورد حزب بعث صادق نبود
عربيست بود و مدل پروسی پايه ريزی وحدت آلمان را می پسنديد و اعضای 

ی نوگرا، بسيج می کرد که دشمن  ی عرفی ن خرده بورژوازیخود را از ميا
وقتی حزب بعث بقدرت رسيد، . ی مذهبی بودند اظهار نظرات  تاريک انديشانه

توان  ای تحول يافت که تنها می آنگونه که قابل پيش بينی بود، به ديکتاتوری
ا و آمده پايه ناميد، بدين  معنی که بسته به پيش آنرا ضد امپريالستی سست

ها وامپرياليسم اياالت متحده  بين قدرت بعثی(اوضاع و احوال سازش دوجانبه 
  .را می پذيرفت) که در منطقه قدرت غالب بود

های خود  اين سازش و معامله رهبر عراق را تشويق کرد تا به افراط کاری
پذيرد که او را به  متحد  بزرگ بينانه دست زند، با اين تصور که واشنگتن می

ی  تحويل اسلحه(حمايت واشنگتن از بغداد .  خود در منطقه تبديل کنداصلی
کارانه عليه ايران  در جنگ بيهوده و جنايت) شيميائی مويد اين پشتيبانی است

صدام . بخشيد گری حقانيت می  ظاهرٌا به اين حساب1989 تا 1980از سال 
کرد   نمیاش دهد، تصورش را کرد که واشنگتن فريب هرگز تصورش را هم نمی

که نوسازی عراق برای امپرياليسم غير قابل پذيرش باشد و اينکه تصميم به 
وقتی چراغ سبز الحاق کويت به صدام داده . نابودی عراق قبٌال گرفته شده بود

هائی  در حقيقت، کويت در دوران عثمانی به استان(شد، صدام به دام افتاد 
های انگليسی بمنظور اينکه  يستالحاق شد که عراق را بوجود آورد و امپريال

) اش کنند، آنرا از عراق جدا کردند های نفتی خود تبديل به يکی از مستعمره
ی جان آنرا  ی اقتصادی قرار دادند تا شيره سپس کشور را ده سال در محاصره

بقصد  پيروزی شکوهمند به انتها برسانند و نيروهای مسلح اياالت متحده  
  .خالء موجود را پرکنند

درپی سر کار آمدند، منجمله آخرين آنها  تحت رهبری  های بعثی که پی رژيم
پس . توان دانست بجز شوراندن سنی عليه شيعه صدام را، مقصر همه چيز می

چه کسی مسئول برخوردهای خونين بين اين دو جماعت است ؟ روزی خواهيم 
. اند مان ميدادهچگونه  قتل عام ها را ساز) و بی ترديد  موساد(دانست که سيا 

ای که رژيم صدام ايجاد کرده  اما از آن گذشته، حقيقت دارد که خالء سياسی
ی بی اصول و اخالقی که به بوجود  های فرصت طلبانه ی روش بود و نمونه

آورد، داوطلباِن رنگارنگ قدرت را تشويق کرد تا همان مسير را درپيش گيرند 
گاه اين داوطلبان .  آنها حمايت کردنيز اغلب از] اياالت متحده[و اشغالگر 

توانند به قدرت  کردند می قدرت حتی تا آن اندازه ساده لوح بودند که باور می
شيعه يا (اين داوطلبان مورد بحث، خواه رهبران مذهبی . اشغالگر خدمت کنند

فرضی يا تاجرهای رسوای فاسدی که )  ای شبه قبيله" (آدم های مهم" ، )سنی
. وارد کرده بود هرگز جايگاه سياسی واقعی درکشور نداشتنداياالت متحده 

ای نداشتند  ای که مورد احترام مؤمنين بودند، نفوذ سياسی حتی رهبران مذهبی
که صدام (اکنون که خالئی در کار نبود . که مردم عراق پذيرای آنان  باشند

] مذهبیرهبران [دانست چگونه نام آنها  ، هيچ کس حتی نمی)بوجود آورده بود
آيا ديگر نيروهای براستی مردمی و ملی و حتی شايد هم . را تلفظ کند

ی جديدی که امپرياليسم جهانی سازِی  دمکراتيک در روياروئی با فضای سياسی
   ليبرال بوجود آورده است، اسباب و ابزار بازسازی خود را خواهند داشت ؟

 بهترين نيروئی زمانی بود که حزب کمونيست عراق مکان اصلی سازماندهی
ی  حزب کمونيست در همه. توانست بوجود آورد ی عراق می بود که جامعه

مناطق کشور مستقر شده بود و بر دنيای روشنفکرانی که اغلب منشاء شيعی 
برحسب اتفاق متوجه شدم که مذهب  شيعه بيشتر (داشتند سلطه داشت 

بوروکرات و انقالبی، مخصوصٌا رهبر مذهبی بوجود آورده است و بندرت 
اين . حزب کمونيست عراق براستی مردمی و ضد امپرياليست بود! ) کمپرادر

آيا  پس از . حزب بالقوه دمکرات بود و تمايل چندانی به مردم فريبی نداشت
قتل عام هزاران نفر از بهترين رزمندگان آن بدست ديکتاتورهای بعثی، 

ق آمادگی آنرا رويدادی که حزب کمونست عرا(فروپاشی اتحاد شوروی 
شان از تبعيد در  کردند که بازگشت و رفتار روشنفکرانی که گمان می) نداشت

قابل پذيرش ]  ازطرف مردم[هيات هم اردوگاهان نيروهای مسلح اياالت متحده 
ی تاريخ  است، سرنوشت حزب کمونيست عراق خارج شدن مداوم از صحنه

  .نه آنچنان ناگزيراست؟ متاسفانه چنين امری بسيار ممکن است  اما 
اما در . ای واقعی است ی کردها در عراق همانند ايران و ترکيه  مساله مساله

ی بسيار،  های غربی همواره با بدبينی اين مورد نيز بايد ياد آورشد که قدرت
سرکوب خواست های ملت کرد عراق و . اند ی خود را ادامه داده معيار دوگانه

 آنکارا  در سطوح انتظامی، نظامی،  سياسی ايران هرگز به سطح خشونتی که
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]  دولت[نه . کند نرسيده است و اخالقی عليه خواست های ملت کرد اعمال می
اند که وجود کردها را  انکار  عراق تا اين درجه پيش نرفته] دولت[ايران نه 

ی اعمال ترکيه را بخاطر اين که عضو ناتو است بايد  با اين وجود، همه. کنند
کنند که   اين استدالل  وسائل ارتباط جمعی است که  يادآوری می:بخشيد

پرتقال را هم  » ساالزار«غرب . های دمکرات است سازمان ملل سازمان ملت
های برجسته اعالم کرد که يکی از بنيانگزاران ناتو بود و  از جمله دمکرات

های ترکيه را طرفدارن پرشور  های يونان و ژنرال طور سرهنگ همين
  !دانست کراسی میدم

های مردمی عراق از حزب کمونيست و حزب بعث در  هر زمان که جبهه
بهترين لحظات بحرانی تاريخش شکل می گرفت و قدرت سياسی خود را اعمال 

گذشته از اين، . ی توافقی با احزاب اصلی ُکرد وجود داشت کردند، زمينه می
های  رژيم صدام عليه  افراط کاری. اند احزاب ُکرد هميشه متحد آنها بوده
ی  بصره  برای نمونه بمباران منطقه: شيعيان و ُکردها بی ترديد واقعی بود

 و استفاده از گاز 1990پس از شکست ارتش صدام در کويت در سال 
ها پاسخی بود به مانوورهای  اين افراط کاری. عليه ُکردها] شيميائی[

گر در ميان شيعيان و  جزهی مسلح واشنگتن که به بسيج پيروان مع ديپلماسی
کارانه  و احمقانه بودن  اين افراط  افزون براين، از جنايت. ُکردها پرداخته بود

شود، آنهم  فقط به اين دليل که واشنگتن نتوانسته است  ها کاسته نمی کاری
اما آيا از ديکتاتورهايی چون صدام چيز ديگری . نيروی زيادی بسيج کند

روی مقاومت عليه اشغال بيگانه که تحت چنين شرايطی رود؟      ني انتظار می
چرا که ! چنين نيست. غيرمنتظره است، ممکن است معجزه آسا بنظر آيد

) عرب و ُکرد، سنی و شيعه(واقعيت اساسی اينست که مردم عراق بطورکلی 
ترورها، (ی روزانه  از اشغالگران متنفرند و با جنايات آنان براساس تجربه

ی متحد  توان اين را جبهه حتی می. آشنا) ها وشکنجه عام قتلها،  بمباران
که ادعا دارد ) هر نامی که مايليد روی آن بگذاريد(مقاومت ملی فرض کرد 

ی مشترک  ها واحزاب تشکيل دهنده، برنامه ها، اسامی سازمان چنين است و نام
باال ذکر شد، ی داليلی که در  اما در واقع تاکنون به همه. کند خود را تبليغ  می

بدست  ] جامعه[چنين نبوده است، منجمله نابودی ساختار اجتماعی و سياسی 
گذشته از اين داليل، چنين نقطه ضعفی نقصی جدی . صدام و اشغال کشور

ی بين مردم  را آسان و فرصت طلبان را حتی تا آنجا تشويق  است که تفرقه
 آماج رهائی را به درهم کند که آنها را به همدستان دشمن تبديل کنند و می

  . ريختگی و اختالل دچار سازد
بايد  ها می ها موفق خواهد بود؟ کمونيست چه کسی در از بين بردن اين کاستی

ی  هم اکنون رزمندگانی که در صحنه. ی چنين کاری برآيند بتوانند ازعهده
همان رهبرانی که (گيرند  مبارزه هستند از رهبران حزب کمونيست فاصله می

، رهبرانی که سردرگم و )سائل ارتباطی مسلط آنها را می شناسندو
شا ن به دولت  اند و تالش می کنند نوعی حقانيت برای پيوستن سراسيمه

کنند که با چنين حرکتی به  همدست دشمن، دست و پا کنند و حتی وانمود می
اما تحت شرايط کنونی نيروهای ! رسانند اثربخشی مقاومت مسلحانه ياری می

ای در راستای ايجاد اين جبهه  توانند ابتکارات تعيين کننده سياسی زيادی می
قضيه از اين قراراست که نيروی مقاومت مردمی عراق، . داشته باشند

به لحاظ سياسی اگر نه (ی واشنگتن را  هائی که دارد، پروژه رغم ضعف علی
های  نتيسيستدقيقٌا اين واقعيت است که آتال. شکست داده است)  هنوز نظامی

. اند آنها متحدين وفادار اياالت متحده. ی اروپا را نگران کرده است جامعه
امروزه آنها از شکست اياالت متحده وحشت دارند زيرا چنين پيشامدی ظرفيت 
ملت های جنوب را  در واداشتن سرمايه فرا ملی جهانی شده  سه قدرت 

های آسيا، افريقا و   ملتامپرياليستی تقويت و وادارشان می کند به منافع
  . امريکای التين احترام بگذارند
بست  اند که برون رفت از اين بن نهادهائی ارائه داده نيروی مقاومت عراق پيش

را ممکن می سازد و به اياالت متحده کمک می کند تا خود را از اين دام 
  :نهاد می کند اين نيرو پيش. برهاند

ی فراملی که با پشتيبانی شورای امنيت  ی ايجاد مرجع صالحيت دار ادار-1
  . سازمان ملل متحد بوجود آيد

 قطع فوری ی عمليات نيروی مقاومت و مداخالت نظامی و انتظامی -2
  .نيروهای اشغالگر

  . خروج همه ی مقامات نظامی و غيرنظامی خارجی طی شش ماه-3
نويه ی ژا" (المستقبل العربی"ی وزين  نهادات در مجله جزئيات اين پيش

  .در بيروت منتشر شد ) 2006
سکوت مطلقی که وسائل ارتباط جمعی اروپا در قبال پخش اين پيام 

ی  وظيفه. اند گواه  بر همدردی آنها با شرکای امپرياليستشان است اختيارکرده
نيروهای دمکرات و پيشروی اروپاست که با اين سياست سه نيروی 

تنها . هادات مقاومت عراق پشتيبانی کنندن امپرياليستی فاصله بگيرند و از پيش
چنين : ی  قابل قبولی نيست گذاشتن مردم عراق در مبارزه با دشمن گزينه

کاری تقويت کننده ی اين ايده ی خطرناک است که از غرب و ملت های آن  
 حتی افراط -هيچ انتظاری نمی توان داشت و در نتيجه  به افراط کاری ها

  . شود ی  برخی از جنبش های مقاومت کمک می کاری های جنايت کارانه
تر ترک کنند و هرچه پشتيبانی  هرچه نيروهای اشغالگر، کشور را سريع

بوجود نيروهای دمکرات در دنيا و در اروپا از مردم عراق بيشتر باشد، امکان 

هرچه مدت زمان . ای بهتر برای اين ملت قربانی شده بيشتر خواهد بود آمدن آينده
  .تر خواهد بود تر شود عواقب بعد از پايان حتمی آن وخيم والنیاشغال ط
  فلسطين

ی بالفور طی جنگ جهانی اول تاکنون، ملت فلسطين  از زمان تدوين اعالميه
. ی استعماری ايست که جمعيتی خارجی برآن تحميل کرده است قربانی پروژه

سرخ  "اين جمعيت، خواه کسی قبول  يا تظاهر به نادانی کند،  سرنوشت
اين پروژه هميشه  تحت حمايت . را برای خود حفظ کرده است" پوستان بومی 

در گذشته بريتانيای کبير و امروزه (بی قيد و شرط قدرت امپرياليستی مسلط 
ای که در اين منطقه  در منطقه قرار داشته، زيرا کشور بيگانه) اياالت متحده

متحدی بی قيد وشرط باشد که تواند  طبق اين پروژه  شکل گرفته است تنها می
ی عربی به  شرط بقايش اين است که مداخالت الزم جهت وادارکردن خاورميانه

  . ی سرمايه داری امپرياليستی را تحقق بخشد گردن گذاشتن بر سلطه
از اين . ی ملت های افريقا و آسيا روشن و آشکار است اين حقيقت برای همه

فاع  از و پافشاری بر حقوق ملت روست که آنها، در هر دو قاره، در د
" ی فلسطين مساله"اما در اروپا . شوند فلسطين بطور خود انگيخته، متحد می

ای که ثمره اغتشاشی است که  ايدئولوژی  کند، تفرقه تفرقه ايجاد می
             .                           صهيونيستی آنرا پا برجا نگهداشته و غالبٌا هم بازتاب موافق داشته است

" ی بزرگتِر ی خاورميانه پروژه"امروزه حقوق مردم فلسطين  با باجرا درآمدن 
بهررو، سازمان . اياالت متحده، از هر زمان ديگری بيشتر پايمال شده  است

ای  که  د اسلو، طرح های مادريد و نقشهقراردا) پی ال او(آزاديبخش فليسطين 
اين اسرائيل بود که بطرز آشکاری به . واشنگتن تعيين کرده بود را پذيرفت

در . تر توسعه را به اجرا درآورد ی حتی جاه طلبانه توافقات پشت پازد و برنامه
تواند به حق   افکارعمومی می: نتيجه سازمان آزاديبخش فلسطين تضعيف شد

را بخاطر باور ساده لوحانه  به صداقت دشمنان خود، سرزنش اين سازمان 
درآغاز، دست کم، ) حماس(حمايت مقامات اشغالگر از دشمن اسالميست . کند

 بانک - امری که کمک کنندگان(و بسط فساد کاريهای زمامداران فلسطينی 
های غيردولتی در مورد آن، اگر شريک آن نباشند،   جهانی، اروپا و سازمان

که امری بود قابل (به پيروزی انتخاباتی حماس منتهی شد )  می کنندسکوت
ی ديگری بود که بالفاصله پيش کشيده شد تا  سپس اين خود بهانه). پيش بينی

  را - فارغ از چند و چون آنها-حمايت بی قيدوشرط از برنامه های اسرائيل
  .توجيه کنند

ن بلکه برای ملت های پروژه ی استعماری صهيونيستی نه تنها برای فلسطي
بلند پروازی های اسرائيل برای ضميمه . همجوار همواره يک تهديد بوده است

کردن صحرای سينا  مصر و ضميمه کردن عملی بلندی های جوالن سوريه، 
ی بزرگتر جايگاه ويژه ای به  ی خاورميانه در پروژه. دال بر اين مدعاست

ی آن در داشتن تجهيزات نظامی  یا حق انحصاری منطقه: شود اسرائيل داده می
ی مغالطه آميز  تحت بهانه" ( شريگ اجتناب ناپذير"اتمی و نقش آن به مثابه 

چه . ای دارد که مردم عرب از داشتن آن ناتوانند اينکه اسرائيل تخصص فنی
  !).ی اجتناب ناپذيری  نژاد پرستی

تقابل و در اينجا قصد آن نيست که تجزيه و تحليلی پيرامون کنش های م
ی بين مبارزاتی ارائه دهيم که عليه توسعه طلبی صهيونيستی،  پيچيده

. گيرد کشمکش های سياسی و گزينش هائی که در لبنان و سوريه انجام می
های امپرياليستی  ی خود در مقابل خواست های قدرت رژيم بعثی سوريه بشيوه

ده است تا در اينکه چنين مقاومتی کمک کر. و اسرائيل مقاومت می کند
حقانيت بخشد ، ) کنترل لبنان(های سوال برانگيز ديگری  سوريه به جاه طلبی

افزون براين، سوريه در لبنان کم خطرترين متحدين . توان داشت ترديدی نمی
دانند که حزب کمونيست لبنان مقاومت عليه  همه می. را بدقت گزين کرده است

). ازجمله برگرداندن مسيرآب (تجاوزات اسرائيل در جنوب را سازماندهی کرد
سوريه، مقامات لبنانی و ايرانی همکاری تنگاتنگی با يکديگر برای از بين 

ی آن با  و جايگزينی]  پايگاه حزب کمونيست[بردن اين پايگاه خطرناک 
ظاهرٌا ) مساله ای که هنوزحل نشده است(قتل رفيق حريری . اهللا داشتند جزب

پيشاپيش اياالت متحده و (رت های امپرياليستی فرصت مداخله را در اختيار قد
: قرارداد تا دو هدفی را به اجرا درآورند که در نظر داشتند) فرانسه درپی آن

مصر و ( ی عرب   دمشق  را وادار سازند در کنار دولت های دست نشانده– 1
های  قرارگيرد، يا اگر به چنين هدفی نرسند آثار و نشانه) عربستان صعودی 

 بقايای نيروی  مقاومت در برابر – 2. رت فاسد بعثی را از بين ببرنديک قد
دمکراسی، . نابود کنند) اهللا  با خواست خلع سالح حزب(تجاوزات اسرائيل را 
  .تواند بر متن چنين زمينه ای مطرح شود در صورت نياز،  می

ی در دست اجرای اسرائيل بمعنی صحه گذاشتن  امروزه پذيرش پروژه
اين بزرگترين جنايت . ها يعنی حق حيات است ترين حق ملت ای  پايهبرنابودی

بودن به کسانی که چنين جنايتی را " ضد يهود"تهمت . عليه بشريت است
  .مردود می شمارند تنها وسيله و اسباب نفرت انگيز ارعاب و تهديد است

 ايران
ی انقالب  هايی نيست که الزم است درباره در اينجا قصدم بسط تجزيه  تحليل 

آيا همانطور که برخی از طرفداران اسالم سياسی و . اسالمی صورت گيرد
ای بود که  اند اين انقالب اعالن و سرآغاز دگرگونی ناظران خارجی اعالم کرده

می بايد سرانجام کل منطقه  و شايد هم کل جهان مسلمين را دربر بگيرد، 
ناميده ) ود نداشته استکه هرگز وج" ملتی" ("امت"جهانی که به اين خاطر 
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شده است؟ يا اين انقالب رويداد منحصر بفردی بود، مخصوصن، به اين دليل 
که از ترکيب بی نظير تفسيرهای اسالم شيعی و ناسيوناليسم ايرانی بوجود 

  آمده بود؟
ی ما است فقط به دو مالحظه اشاره  ازنقطه نظرآنچه در اين بحث مورد عالقه

يم اسالم سياسی درايران به ذات ناسازگار با ادغام نخست اينکه رژ. می کنم
اش  ی جهانی شده کنونی نيست زيرا اين رژيم پايه کشور در نظام سرمايه داری

ی دوم اينکه ملت  مالحظه. بر اصول ليبرالی مديريت اقتصاد گذاشته شده است
 -ی  اگر نه همه-است، ملتی است که عناصر اصلی" ملت نيرومندی"ايران 
ی آن، چه طبقات خلق چه طبقات حاکمه،  ادغام کشورشان در   دهندهتشکيل

البته بين اين دو . پذيرند نظام جهانی شده با شرايط تحت سلطه بودن را نمی
ُبعد دوم مربوط به گرايشات . ُبعد از واقعيت ايرانی، تناقضی وجود دارد

گانه را ی مقاومت در برابر دستورات بي سياست خارجی تهران است که اراده
  . دهد بروز می

ی من، در مجموع، بلحاظ   ناسيوناليسم قوی و بعقيده-اين ناسيوناليسم ايرانی
های علمی، صنعتی و نظامی   است که موفقيت نوسازی ظرفيت-تاريخی مثبت

ايران يکی از معدود . دهد رژيم شاه و بدنبال آن خمينی را توضيح می
ان، کره، برزيل و شايد هم درکنار چين، هندوست(کشورهای جنوب است 

ی ملی  ی  بورژوائی که دارای يک پروژه!) معدودی ديگر، اما نه تعداد زيادی
به نظر من (اين که در درازمدت بتوان اين پروژه را عملی کرد يا نه . است
امروزه اين . موضوع اصلی بحث ما در اينجا نيست) توان عملی کرد نمی

  .پروژه درجای خود  وجود دارد
تواند تالش  ی معترضی را شکل داده است که می يقٌا بخاطر اينکه ايران تودهدق

کند خود را بمثابه شريک قابل احترام بقبوالند، اياالت متحده تصميم گرفته 
دانيم  همانطور که بخوبی می. ای آنرا نابود کند است با جنگ پيشگيرانه

سازی آن مشغول ای است که ايران به غنی  های اتمی درگيری برسر ظرفيت
گيری اين برنامه را  چرا اين کشور همانند ديگر کشورها نبايد حق پی. است

داشته باشد و به يک قدرت نظامی اتمی تبديل شود؟ قدرت های امپرياليستی و 
شان  بر چه اساسی حق انحصاری بر سالح نابودی جمعی را  همدست اسرائيلی

ان اعتباری قائل شد  مبنی با اين توان برای اين گفتم دهند؟ آيا می بخود می
هرگز از چنين سالحی آنگونه استفاده " دمکرات"های  استدالل که  ملت

ممکن است استفاده کنند، آنهم زمانی که " های شرور حکومت"کنند  که  نمی
دانند که ملت های دمکرات مورد بحث مسئول بزرگترين نسل کشی  همگان می

ی يهوديان و اين که اياالت متحده قبٌال از دوران معاصرند، از جمله نسل کش
  ی آن سرباز می زند؟ سالح اتمی استفاده کرده و هنوز هم از منع مطلق و همگانی

  نتيجه گيری   
های سياسی در منطقه سه مجموعه نيروی مخالف يکديگر را در  امروزه کشمکش

اما در واقعيت فقط (کنند  ی خود تکيه می آنان که به ناسيوناليسم گذشته: گيرد بر می
آنان که .) اند  پوپوليست-وارثين منحط و فاسد بوروکراسی های عصر ناسيونال
های  کنند بر محور خواست ادعای اسالم سياسی دارند و آنان که تالش می

تثبيت قدرت . متشکل شوند که با ليبراليسم اقتصادی سازگار است" دمکراتيکی"
منافع طبقات مردمی را در نظر دارد قابل هيچ يک از اين نيروها برای چپی که 

ی  در حقيقت، منافع طبقات کمپرادور در پيوند با نظام امپرياليستی. قبول نيست
ديپلماسی اياالت متحده از هرسه . کند کنونی از طريق اين سه جريان تجلی پيدا می

ری خود ها بمنظور نفع انحصا کند زيرا بر استفاده از اين درگيری جريان استفاده می
ها تنها از طريق اتحاد با  چپی که سعی داشته باشد در اين درگيری. متمرکز است

که رژيم های موجود را بمنظور (وارد شود ) 3(اين يا آن يک از اين جريانات 
اجتناب از بدترين بديل يعنی اسالم سياسی ترجيح دهد يا تالش کند با اين يک 

محکوم به )  يم های موجود بوحدت رسد،بمنظور رهائی از شر رژ] اسالم سياسی[
هائی که محيط طبيعی آنست  چپ بايد تالش کند با مبارزه در زمينه. شکست است

ی طبقات مردمی،  دفاع از منافع اقتصادی و اجتماعی: خود را  نشان دهد]  قدرت[
های جدائی ناپذير مفهوم  دفاع از دمکراسی و حاکميت ملی که همه بعنوان مولفه

  .اند دهسازی ش
ی بزرگتر، امروزه در کشمکش بين رهبر امپرياليست و ملت  ی خاورميانه منطقه

ی دم و دستگاه  شکست پروژه. ای اساسی تبديل شده است های کل جهان به مساله
در صورت . واشنگتن امکان پيشرفت در هر منطقه از جهان را فراهم می سازد

اين بمعنی آن . شود  آسيب پذير مینهايت ها بی ی اين پيشرفت عدم موفقيت،  همه
نيست که  به مبارزات  در ديگر مناطق جهان ، در اروپا ، امريکای التين يا هر 
جای ديگری کم بها دهيم، بلکه  فقط بمعنی آنست که اين مبارزات بايد بخشی از 

ای  کمک کند که  ای باشد که به شکست واشنگتن در منطقه انداز همه جانبه چشم
  . ی خود  در اين قرن انتخاب کرده است ی جنايت کارانه ين ضربهبرای اول

  :چند توضيح نويسنده :  زير نويس ها
هويت ها ی فرهنگی ی "يک تئوری ی سياسی است  که  =   کمونيتاريانيسم– 1 

 .داند را برای درک واقعيت اجتماعی پويا اساسی می"  جمعی
ان  بدالئلی که در بخش بعدی بحث ی کنونی در اير منشاء قدرت اسالم سياسی _ 2

  . دهد ی مشابه با دسيسه های امپرياليستی را نشان نمی خواهد شد،  پيوند تاريخی
 اتحادهای تاکتيکی ناشی از وضعيت مشخص يعنی فعاليت مشترک حزب - 3

ی اسرائيل به لبنان در تابستان  کمونيست لبنان با حزب اهللا در مقاومت عليه  حمله
  2008ده فوريه ی . ی ديگری است اله،  مس2006سال

……………………………………....  

 پاکستان در لبه پرتگاه
، ,شوک ووحشت , زمان برای شروع جنگ هايی از نوع . روشنگری

اما اين بدان . نامی که به عمليات حمله به بغداد داده شد، مناسب نيست
خيز جنگ اکنون سينه . جنگ هم پايان يافته است, راه حل,معنا نيست که 

ميدان خود را گسترش ميدهد و طی ماه های اخير پاکستان را بی سرو 
صدا و بدون پوشش خبر کافی توسط رسانه های بزرگ انحصاری به کام 

جنگی که مثل افغانستان و عراق سود آن به کيسه . خود کشيده است
تلفات ,بنيادگرايان ريخته ميشود و نقش مردم در آن به صورت ارقامی از 

 آن ابهام و "کيفيت" ظاهر ميشود که معموال هم در مورد کميت و ,جانبی
فعال هرروز از قربانی شدن افراد بی گناه توسط اين . اختالف نظر هست

در پاکستان خبر ميرسد وچنانکه , جنگ با ترور,طرف يا آن طرف 
 پناهنده از 200000گزارشات پراکنده نشان ميدهد طی مدتی کوتاه حداقل 

 به سوی مرزها سرازير شده و در اردوگاه های در هم نواحی شمالی
گفته ميشود ارقام واقعی خيلی بيش از . شکسته و نابسامان تلمبار ميشوند

وضع . اين است و در درون پاکستان حداقل همين تعداد آواره شده اند
آنقدر خراب است که بخشی از به جان آمدگان حتی به افغانستان، 

يک . نابسامانی و پناهنده خيزي، می گريزندمرکزديگر جنگ و فقر و 
مورد نمونه وار توليد پناهنده در پاکستان را آندرو بانکومب و عمر 

بعد "  :واريچ دو گزارشگر نشريه انگليسی اينديپندنت چنين شرح داده اند
از يک صدای بلند و قوي، پسر بچه همراه شعله های آتش و وزش بادی 

درست مثل اين بود که او از . پرتاب شد يارد به سوی آسمان 20تند 
وقتی که بچه توانست به زحمت خود را . کوهی بلند سقوط کرده باشد

 عضو خانواده 9روی پاهايش بکشد و بايستد گيج و در هم کوفته دريافت 
همه ی آنها قربانی . اش مرده اند و مادرش بدطوری زخمی شده است

شغول جنگ با طالبان ها در آتش سنگين ارتش پاکستان شده بودند که م
رعت تمام دهکده را بقيه فاميل و ساکنان ده به س. کوه های مرزی هستند

 حاال همراه با هزاران نفر - کرم اهللا – ساله 12پسر بچه  ... ترک کردند
. ديگر در اردوگاهی نزار و پر از پناهنده نزديک شهر مردان به سر ميبرد

رک صورتش شيارهايی کشيده اودر حاليکه قطرات اشک از ميان چ
, .داستان خود را تعريف ميکند و حيران است چه به سرش خواهد آمد

کرم اهللا درحاليکه در ميان شن و خاک چادرها قوزکرده بود به دو 
اردوگاه باجور   ".. پر از غم و غصه استزندگی اينجا,: خبرنگار ميگويد

دوگاه پناهندگی است که اين پسر بچه در آن به سر ميبرد يکی از هفت ار
که آوارگان استان های شمالی به آن پناه آورده اند و گزارش های حاکی 

   .از گسترش آنهاست
   "جنگ نيابتی" فشار بر پاکستان برای 

در پاکستان برخالف عراق و افغانستان سربازان چشم آبی اعزامی از 
اين . ندرا برعهده ندار, جنگ ترور با ترور,آمريکا و اروپا بار اصلی 

ترديدی نيست که بايد جلوی . وظيفه به ارتش پاکستان سپرده شده است
اما جنگ به نيابت از آمريکا . پيشروی طالبان ها در پاکستان گرفته شود

بدترين طريق مبارزه با طالبان هاست و رشد قارچ وار آن ها را تسهيل 
 آن به همين جهت مشرف هم عليرغم کمک های عظيم آمريکا در. ميکند

پا سست ميکرد و دولت زرداری اگرچه با کپی برداری از کرزای به 
حمايت شد و روی کار آمد و پارلمان , جنگ با ترور,منظور پيش برد 

ی پاکستان حداقل رسما و ظاهرا اقدام به اين نوع جنگ ,مديريت شده,
اماهرقدر بين زرداری و فرماندهان کنونی ارتش . نيابتی را انکار ميکنند

ستان با آمريکا توافق حاصل شود، هيچکس ازجمله خود آمريکايی ها پاک
زيرا . به وفاداری سربازان پاکستانی به اين نوع جنگ اطمينان ندارند

عالوه بر اينکه نيروهای ارتش پاکستان بهتر از همه ميدانند طالبان 
مواضع آمريکا , ناگهانی,مخلوق آمريکاست و عده زيادی از آنها تغيير 

, طالبان زده,به طالبان بعد از حوادث سپتامبر خشمگين و خود نسبت 
هستند، هم اکنون نيز از فشار آمريکا بر رهبران پاکستان برای تشديد 
جنگ با خبرند و اين جنگ را نه نياز کشور بلکه خواست تحميل شده از 

اين در حالی است که بسياری از فعاالن . طرف خارج به حساب می آورند
وزنامه نگاران پاکستانی نيز در حاليکه مبارزه با طالبان را سياسی و ر

را که تحت فشار آمريکا آغاز , جنگ با ترور,ضروری ميدانند، اين نوع 
   . ن را به نفع طالبان ها ميدانندشده محکوم کرده و آ

در ماه های اخير آمريکا در پاکستان به تاکتيکی متوسل شده که قبال در 
ائتالف : و آمريکا آن را موفقيت آميز ارزيابی کردعراق پيش گرفته شد 

قبيله ای عليه طالبان ها، واين تاکتيک پاکستان را در لبه يک پرتگاه 
بنا بر گزارش واشينگتن پست . ديگر يعنی جنگ داخلی قرار داده است

حکومت پاکستان در نظر دارد هزاران ميليشيا از قبايل ضد طالبان در 
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اين روزنامه نوشت ميليشياهای مزبور تفنگ . ندنواحی مرزی را مسلح ک
   . و سالح های سبک ديگر دريافت خواهد کردAK-47های 

اما موزائيک ائتالف های قبيله ای آمريکا در اين منطقه منظره ای عجيب 
   :باين ترتيب که. و وحشتناک دارد

اوال در حاليکه آمريکا به رهبران نظامی و سياسی در پاکستان فشار می 
ورد که از مذاکره با طالبان های پاکستان خودداری کرده و جنگ را آ

   .تشديدکنند، خود در افغانستان به مذاکره با طالبان روی آورده است
ثالثا بخش بزرگی از اسالم گرايان تندرو چه در عراق يا افغانستان و 
پاکستان از حمايت شبکه ای برخوردارند که از عربستان سعودی تغذيه 

کافی است به ياد داشته باشيم بنا بر پژوهش های انجام شده . ميکند
 ميليارد دالر در 3 تا 2 تا کنون ساليانه بين 1975سعودی ها از سال 

خارج از عربستان صرف تبليغ و تربيت گروه های وهابی تندروميکنند و 
 مسجد و مدرسه تعليمات دينی چه در 2000اين پول از طريق حدود 

وپا برای ترويج تندروانه ترين تفسير از اسالم و پرهيز از منطقه چه در ار
حاال اجرای . صرف ميشود, کافران,و , غيرمسلمان ها,هرنوع مدارا با 

ر نوع نيروها قرار داده شده تاکتيک های مختلفی از طرف آمريکا در براب
  :است

در افغانستان آنها بايد وساطت برای مذاکره را پيش ببرند، درپاکستا ن 
ايد واسطه تشديد جنگ باشند، در عراق بايد هم با القاعده بجنگند و هم ب

اعده در عين حال طالبان و الق. وزنه ای در برابر دولت شيعه ايجاد کنند
  . خود از آنها تغذيه ميکنند

به اينها بايد نقش پاکستان در خلق طالبان را افزود که ارتش و دستگاه 
بگذريم . ان به طالبانيسم آلوده کرده بودامنيتی پاکستان را تا مغز استخو

از مالحظات ژئوپلتيک در رده های باالی ارتش پاکستان که ميخواهد از 
 پاکستان طالبان به عنوان وزنه ای در هرگردش قابل تصور درحوادث

  . استفاده کند
اين بلبشوی سياسی اگر در دراز مدت خطری بزرگ را متوجه دمکراسی و 

 به احتمال قوی به نفع بنيادگرايان تمام ميشود، در کوتاه مدت سکوالريسم ميکند و
   .فقط به تکه پاره شدن جامعه و تشديد جنگ داخلی می انجامد

به اينها بايد بحران اقتصادي، گرانی کاالهای اساسي، کمبود انرژي، بی ثباتی 
سياسی و بی اعتمادی گسترده مردم پاکستان به حکومت جديد و جنگ آن رانيز 

   .ضافه کردا
بنا بر گزارش اينديپندنت نواز شريف نخست وزير سابق، در نامه ای که مضمون 

پاکستان اکنون در بدترين بحران تاريخ خود : آن به رسانه ها درز کردنوشته است
عمران خان يک رهبر ديگر اپوزيسيون نيز در سفری به لندن گفت . به سر می برد

  , .کستان را به سوی آنارشی می بردپا,بحران سياسی و اقتصادی کنونی 
   بزرگ ترين هديه جرج بوش به القاعده

جنگ کنونی در پاکستان عمدتا در استان های شمالی متمرکز است که ارتش 
 سرباز خود را در آن متمرکز کرده است، ولی طالبان ها به 120000پاکستان 

ی ارتش منظم را جنگ چريکی آنهم در مناطق کوهستانی روی آورده اند که کاراي
   .به چالش می کشد

انتقال سربازان آمريکايی و ناتو به مرزها ی افغانستان به منظور حمله به دهات 
پاکستان و کشتارمداوم غيرنظاميان شعله خشم عليه نيروهای دولتی را دامن ميزند 
  . و مستقيما به طالبان نيرو ميدهد

 که از اردوگاه باجور ديدن کرده, گالب اند ميل,خبرنگار يک روزنامه کانادايی 
 است، -  و نه طالبان -  خشم پناهنده ها اساسا متوجه مقامات پاکستانی ":مينويسد

هم به خاطر شروع عمليات و هم به خاطر شرايط اسفباری که اکنون به آن ها 
آنها ميگويند باجور بطور سراسری و بدون تمايز بين شهروندان . تحميل شده است
 نظامی زير آتش جت های جنگنده و هلی کوپترهای توپدار قرار عادی و نيروی

ميگيرد و شهروندان بيگناه بيشترين خسارت را متحمل ميشوند که خانه های شان 
   ". شان را از دست ميدهندويران شده و جان

   :گزارشگران اينديپندنت در مورد مردم غيرنظامی منطقه جنگی نوشته اند
 بوسيله جت های ويرانگر که بر فراز دره ها برای زندگی آنها بطور روزمره"

اجرای عمليات بمباران به اين سو آن سو حرکت ميکنند، و نيز بوسيله هلی 
کوپترهای پر سرو صدا که ارتش پاکستان برای اجرای عمليات خود به کار ميبرد، 

, خسارت جانبی,مردمی که در خاک و گل نشسته اند، به اصطالح . تهديد ميشود
  ".گ با ترور خود پاکستان محسوب ميشوندجن

به رهبری , جنگ با ترور" : در اين رابطه عمران خان به خبرنگار اينديپندنت گفت
. باعث شده حدود يک ميليون نفر در نواحی قبيله ای اسلحه بر دارند,آمريکا 

کاری .  نفر نيرو داشت1200 تا 800القاعده بنا بر تخمين ها در پاکستان حدود 
اين درست . جرج بوش در اين منطقه انجام داد بزرگ ترين هديه به القاعده بودکه 

مثل کارخانه ترور است، تروريست توليد ميکند، و جامعه ما را راديکاليزه کرده و 
مردمی راکه هيچ ارتباطی با القاعده يا طالبان نداشتند به مسلح شدن و جنگ 

   ".سوق ميدهدکا و ارتش پاکستان نظامی و مقابله با آمري
البته اکثريت مردم پاکستان همانطور که در ماجرای قاضی ها نشان دادند تشنه 

ولی طالبان ها به کمک نيرويی . دمکراسی هستند و از بنيادگرايان حمايت نميکنند
در . گرفتند اکنون دامنه ترورهای خود را گسترده کرده اند, جنگ با ترور,که از 

ون پر از مواد منفجره در هتل ماريوت در اسالم آباد  سپتامبر امسال يک کامي20
اين انفجار از طرف اغلب مفسران به عنوان .  کشته داد54منفجر شد که حداقل 

آغاز تغيير تاکتيک طالبان از هدف های محلی به هدف های سراسری و عمدتا عليه 
   .نيروهای خارجی تعبير شد

يک گزارش حاکی از آن . انی ميگيردعمليات طالبان ها به نوبه خود از مردم قرب
است که در هشت ماه اول امسال انفجارهای انتحاری در پاکستان بيش از عراق و 

 نفر در حدود 1200از جوالی سال گذشته تاکنون حداقل . افغانستان آدم کشته است
   . عمليات انتحاری در پاکستان کشته شده اند100

   عليه سکوالريسم و دموکراسی
ا جنگ ساالران و اسالم گرايان و سران سنتی طوايف به منظور جنگ با ائتالف ب

. طالبان حمله به آينده پاکستان و تکرار تجربه تلخ افغانستان در پاکستان است
جديد حلقه معيوبی را به نمايش ميگذارد که يک بار , متفقين,شناخت نزديک اين 

   .تبا خلق اژدهای ضدانسان طالبان به آزمايش گذاشته اس
ی يکی , لويی جرگه,آندرو بانکومب و عمر واريچ در اواسط ماه اوت امسال شاهد 

 مرد مسلح به کالشنيکف های موسوم به 4000. از اين نوع قبايل در باجور بودند
که روی لباس های سنتی شان جليقه ضدگلوله پوشيده , هديه جهاد با شوروی,

ت هزاران ساله ورود زنان به اين مطابق سن. بودند، سوار بر کاميون ها رسيدند
جرگه ها ممنوع است و عمامه های ويژه بر سر مسن تر هاادامه سنت حفظ مقام 

اين جرگه ی يک قبيله پشتون بود که در . از طريق ميراث را به نمايش ميگذاشت
توسط , مالک, رابطه با قتل دو رئيس قبيله يا آنطور که در محل خوانده ميشود

دو گزارشگر می نويسند سيد آخوند زاده چاتان،يک . ل شده بودطالبان ها تشکي
نماينده مجلس از پشتون ها، مردان مسلح حاضر در جرگه را عليه طالبان ها تهييج 

در جرگه . تشکيل دهند, لشگر,ميکرد و تصميم گرفته شد برای جنگ با طالبان ها 
 روپيه 10000اعالم شد هرکس اطالعاتی در مورد جنگجو های طالبان بدهد 

دريافت خواهد کرد و برعکس هرکس يک جنگجوی طالبان را پناه دهد يک ميليون 
آشکارا به نظر ميرسيد . روپيه جريمه شده و خانه اش به آتش کشيده خواهد شد

  .  باشدجرگه از مرکزی سازمان داده شده
ر در مسجد شه. آندرو بوندکامب و عمر واريچ يک نمونه ديگر را هم شاهد بودند

سونهری در پيشاور، سعيد محمد امام مسجد نشسته بود و برای جوانان مذهبی که 
نظر . از اطراف و اکناف برای دعا به مسجد و مدرسه شهر می آيند وعظ ميکرد

 اينها افراد ": او به دو گزارشگر گفت. در مورد طالبان ها مشخص بود, امام,
نجا می آيند تا بمب منفجر کرده و ايالت اطراف و استان خودمختار هستند که به اي

درهيچيک از . در مذهب ما اجازه اين کارها داده نشده است.مذهب ما را خراب کنند
تعليمات و کتاب های ما و آنچه مدرسان ماآموزش ميدهند اجازه چنين کارهايی داده 

   ". نشده است
 آموزش اما امام به جوانانی که در مسجد جمع شده بودند چه ميگفت؟ او داشت

  . ميداد که پاکستان بايد با قوانين شريعه اداره شود
منوچهر متکی وزير رژيم ايران در روزهای اخير گفت آمريکايی ها پيروزی های 

اونگفت منظورش از اين اشاره کنايه وار . ديگران را به حساب خودشان ننويسند
تش پاکستان ممکن جديد آمريکا و ار, متفقين,. اما به هرحال فرق نميکند. چه بود

است مستقل باشند يا با رشته های مريی و نامريی از جايی هدايت يا پشتيبانی 
آنها شايد بتوانند اينجا وآنجا و موقتا جلوی پيشرفت های طالبان ها را . شوند

اما . بگيرند و گزارش هايی در مورد کاهش خشونت در رسانه ها درج شود
اوردی بيش از آن نخواهد داشت که خلق همراهی با آنها برای پاکستان، دست

   .مجاهدين افغان و طالبان ها هنگام جنگ با اشغال شوروی
 پاکستان در 2006در سال . پاکستان يک راه چاره ديگر هم داشت و هنوز دارد

حرکتی که سرانجام و از مسيری پر پيچ و . دفاع از قاضی چودری به حرکت درآمد
  غم پشتيبانیخم سرنوشت ژنرال مشرف را علير
  چودری نه وابسته به قدرتی در خارج .  عظيم آمريکا از قدرت ساقط کرد

او حتی صاحب يک ديدگاه يا . بود و نه رابطه ای با گروه های بنياد گرا داشت
. برنامه اقتصادی هم نبود که قدرت های غالب در نظام جهانی را به وحشت اندازد

 خواهان يک حکومت سالم و اجرای درست او فقط با فساد حاکمان مبارزه کرده و
  . قانون بود

حمايت از آنها تنها آلترناتيو قابل . چودری و چودری ها در پاکستان کم نيستند
دسترس برای مبارزه با طالبان ها و خروج از بن بستی است که پاکستان در آن 

می اما فراموش نکنيم نخستين درگيری چودری با مشرف هنگا. گرفتار آمده است
توسط , قوانين ضد ترور,شروع شد که خانواده جوانی که بی دليل در چارچوب 

پليس پاکستان دستگير شده و به جای نامعلومی انتقال داده شده بود، برای کمک 
قاضی برای دستگاه تحت کنترل مشرف مهلت تعيين کرد يا . به او متوسل شدند

ژنرال به . تعيين شده آزاد کنندشواهد اتهام را ارائه دهند يا پسر را ظرف مهلت 
  . جای اجرای اين اولتيماتوم، قاضی را از کار خود برکنار کرد

چودری ها، سکوالرها، دمکرات ها هرگز مورد حمايت هيچيک از دو طرف جنگ 
برعکس هردو طرف در لحظات تعيين کننده هيچ ترديدی . با ترور قرار نميگيرند

و تا زمانی که نيروهای .  خود راه نميدهنددر مقابله، تضعيف و سرکوب آنها به
دمکرات نتوانند بر ضعف خود غلبه کنند و ميدان برای نبرد ترور با ترور خالی 
بماند، خواست های امروز و اميدهای فردای مردم قربانی خواهد شد و مثل کرم اهللا 

  . جنگ به شمار خواهند آمد, خسارت جانبی,
                                   . ن را بلعيد، اکنون نوبت به پاکستان رسيده استاين واقعيت تلخ عراق و افغانستا
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