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 یالدیم یدسال جد ینهدر آئ یرانا

 
        تقی روزبه                  

 

 

در . شود یها گرم م ینیب یشبا چرخش سال معموال بازارپ

توان به شرح  یو تحوالت مهم را م یدادهاکوتاه سمت رو ینگاه

 :کرد مشاهدهیرز

از کاهش  یناش یاقتصاد یشو گشا یبحران هسته ا یرامونپ -1

تنش ها و  ی،علیرغممال-یو محاصره بانک ینفت یملغوتحر یاو 

 یلشدن آن با جنگ قدرت در داخل کشور، بدل یختهآم

ها،  یرلغوتحریممنابع و فراهم ساختن مس ینبه ا یازشدیدرژیمن

 اجرائیهه ژنو جنبه توافق موقت و شش ما یعنیگام نخست 

 یدنآن و خط و نشان کش یرامونگرچه تنش ها پ. کرد یداخواهدپ

مختلف از مفاد توافقنامه  یو برداشتها یرهردو طرف حول تفاس

بهتر در  یچانه زن یتکسب موقع یبرا یرانا یو حقوق هسته ا

 .است ینیب یشتوافقنامه درازمدت قابل پ یمتنظ

خروج  یبرا یتوافق نهائ ونیرامپ یتدرجه و امکان موفق -2

به  یعنیبه سه عامل  یادیز یزانها، به م یماز تحر یرانا

 یفراهسته ا یتواففنامه موقت، به توافق ها یشبردپ یچگونگ

دولت  یو جهان یمنطقه ا یاسیس یکردهایرو یبرخ یرامونپ

ناهمساز و چالش  یها یاستکه س یزانیو به م یرانا

چون  یاألخره به عامل مهم و سومکند و ب یلرا تعد یزخودبرانگ

که  یزانیبه م. و جنگ قدرت، وابسته است یرانا یتحوالت داخل

نقش فرادست را  یافراط یانو اصول گرا یتیامن -یجناح نطام

 یکردقدرتمهم داشته باشند، رو یعرصه ها یگذار یاستدر س

کمتر  یا  یرانهسختگ دتوان یو اروپا م یکاآمر یعنیبزرگ  یها

 .باشد نهیراسختگ

 یه،قوه قضائ -درعرصه جنگ قدرت، اضالع  سه گانه مجلس-3

وابسته به آنها، رفته رفته عرصه را  یزائده ها یسپاه و با تمام

. و اصالح طلبان تنگ ترخواهند کرد یو رفسنجان یبرروحان

و مشروط  و نه  یضمن یتسه گانه فوق با داشتن حما یضلع ها

ش ابرازوجود کرده و یاز پ یشب یالزاما آشکار و کامل خامنه ا

خواهند نمود و  یسنگ انداز یدولت کنون یها یاستدربرابرس

 یفاءو مداخله گر و فلج کننده را ا یاز پبش نقش دولت مواز یشب

 .خواهند کرد

 یریو مبارزه  با فساد و ولع س یشتیمطالبات سه گانه مع -4

ک باب ینجوم یکه ثروت ها) یاندرکاران حکومت یردستناپذ

 یرونیب یهها تنها نما یمرتضو یها یها و خاصه خرج یزنجان

ها و اندوخته  یهسرما یلو م یفدر ح( فساد است یخو نوک کوه 

 یطمح اختاریو س یرفراگ یو باألخره آلودگ ی،اجتماع یها

 یکمطلق  یتیکفا یو ب یتیمسئول یکه اساسا از فساد و ب یستز

سرچشمه  یو فاسد ینظام و دولت سرتاپا خودفرمان، ضدمردم

خود  یکه جز به گسترش اقتدارو از جمله اقتدارهسته ا یردگ یم

 ینا.  یشداند یو چپاول نم یتیامن -ینظام یو پروارکردن نهادها

و داغ  یها و مطالبات فور واستها در مجموع سه ضلع خ

 .دهند یم یلمردم را تشک

آمدن فضا و جو  یرونب یکنون یتدرصورت تداوم وضع -5

از کنترل جناح حاکم  در سال  یبطورنسب یدانشجوئ یها یطمح

است  یخطر ی،وضع ینالبته وقوع چن. است یامرمحتمل یدجد

آن را احساس کرده و  بشدت  یتگوناگون حاکم یکه باندها

تالش  یدهند و تمام ینگران آنند و نسبت به آن به دولت هشدارم

وزراء  یضاحاستمقابله با آن و از جمله  یبرا یزو توان خود را ن

نامطلوب و کنترل  یمسئوالن بزعم و یو برکنار

 .بکارخواهندگرفت یفرهنگ یها یشترسایرعرصهب

فلج کردن آنها و  یبرا یو خاتم یرفسنجان یدفشاربهتشد -6

 یددرکنار تداوم و تشد ی،بدست گرفتن هرگونه ابتکارعمل

ازجمله اعدام ها و ) در سطح جامعه  یرعب افکن یاستس

...( روزنامه ها یفو توق یدو تهد یلترینگف یدها و تشد ییردستگ

 یشگشا میت،در راهبرد حاک. خواهد بود یداتتمه یناز جمله ا

با انقباض  یدالزاما  با یو کنترل شده مناسبات خارج ینسب

.  به هم نخورد یمهمراه باشد تا کل تعادل رژ یداخل

 یلچون ع یمنتقد یبا اصول گرا یهقضائ یرقوهبرخورداخ

بسته  یاز تالش برا ینمونه ا یو یهو اعالم جرم عل یمطهر

 است ینگهداشتن انسداداجتماع

 یا ینا یشبردجناح ها در پ ینتوازن قدرت ب ینهائ یلدر تحل -7

 یرو،توازن ن ینکننده است و ا یینعامل تع یاستآن س

 یستیخود بسود جناح فاش یبخود یدرساختارکنون یعیبطورطب

تواند از  یخواهد و نه م ینه م یولت روحاند. است یو افراط

خود بهره  دهاعالم ش یها یشبردسیاستپ یبرا یفشارافکارعموم

 یها یاستاو در مورد س یمسکوت گذاشتن نظرخواه. یردبگ

مثال  ید 9سخنانش درمورد . از آن است یدولت نمونه ا

و  یگر یاو الب یاصل یاستس.  است یکردرو یناز ا  یگرید

غافل از آن که هرچه . قدرت است یا باندهاکنارآمدن ب

قدرت را  هب یرآنهاناپذ یریتوقع و عطش س یشترامتیازبدهدب

که در بودجه کشور به آنها داده  یازاتیچنانکه امت) کند  یشترمیب

که  یمقابل جناح حاکم هم تا زمان یدر سو(. کرده است ینچن

 یلالمل ینب یفضا یشدرگشا یانشهنوز به نقش دولت و حام

. به طورمشروط و دوفاکتو آن ها را تحمل خواهد کرد یازدارد،ن

 یو فرهنگ یاسیو س یاجتماع یاما اجازه نخواهد داد که درفضا

 یدیاز هم اکنون کشاکش و نبرد شد. داخل کشوردستشان بازباشد

که اهرم  یمدان یشروع شده است و م یکنترل مجلس آت یبرا

 .است یمرژ یستیفاشکنترل هم دست جناح حارو  یاصل یها

را به سمت  یروتوازن ن ینتواند ا یم یانم ینچه که درا آن

 یتحوالت مثبت و به سودمردم سوق دهد و به کاسته شدن نسب

خود  ینینقش آفر یزانجورعب و دامنه سرکوب منجرگردد م

که مردم حول مطالبات خود و از جمله  یزانیبه م. مردم است

به  یزخود متمرکزشوند و ن  و داغ یمطالبات سه گانه  فور

بلند پژواک دهند و  یخود را با صدا یکه خواستها یزانیم

 یعرصه ها یرا در تمام یتحاکم یانزوا یشترهرچه ب

 یزانبگذارند، به همان م یشبه نما یاسیو س یاجتماع

 یتبه ضررحاکم یروو بهم خوردن توازن ن یررویدادهابرس

 دی، 9مراسم  یر برگزارد یمرژ یانزوا. بود یرگذارخواهندتأث

 یریبکارگ یرغمنوع رفتارها بود که عل یناز ا ینمونه برجسته ا

مصباح و حداد  یارانتوسط سپاه و  یدهاشعارها و تهد ینخشن تر

 یتوخال یداتیمجلس و امثال آنها، آن را به تهد یندگانعادل و نما

سرباال و باصطالح از جنس  یو هم چون تف یتخاص یو ب

 یکالم بدون کنترل قدرت ب یکدر. کرده است یلتبدفراربه جلو

گام  یچساختن آن درعمل، ه یها و منزو یباالئ یستیمهارو فاش

و نه اگرهم  یدآ یولوکوچک نه بدست م یمثبت و دست آورد

 یمردم یجادقدرتبدون ا. ماند یم یدارباشد پا یبدست آمدن

 بهم یکه درپ یهائ یلو فعال کردن پتانس یندر پائ یمواز

بزرگ  یباال و در برابرقدرت ها درخوردن توازن قدرت 

درحال بوجودآمدن است، همواره خطربازگشت  یابوجودآمده و 

 .صورت گرفته وجود دارد یبه عقب و شکست تالش ها

خفت  یو منطقه و جهان و سال یرانمردم ا یپرباربرا یسال بامید

 !مستبد و خودفرمان یهمه قدرت ها یبار برا

2114-11-12      
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روشنفکران  یانهم در م ی،همگان یشگفت یاندر م یش،سه سال پ

که  یکارشناسان غرب یانعرب گرفتار در برج عاج خود، و هم در م

عرب اظهار فضل کرده و  ادعا داشتند  یتوده ها یلعم یدر مورد  ب

نبرده اند،  یبهرهء چندان یو دموکراس یکه آنان از آرمان دگرگون

و در مدت پانزده  یختندها ر یابانبه خ ونسمردم مصر به دنبال خلق ت

 یژگیو. یدندرا از هم  پاش یریبه ظاهر تزلزل ناپذ یکتاتوریروز، د

واداشت، که هرچند  یرا، جهان را به تحه یدگرگون ینا یزمسالمت آم

 .داد یاریبس یانبزرگ روبرو نبود، اما قربان یبا کشتارها

از  یاریهمه جا را گرفته است، بس یدیو نوم ینیسال بعد، بدب سه

از  یکائیو آمر یاز کارشناسان اروپائ یروشنفکران عرب و شمار

مثال  یبرا. یندگو یو پسَگرد توده ها سخن م «یزمستان اسالم گرائ»

به  یدبا یاکنند که آ یطرح م یجد یاربه طور بس یدر مصر، گروه

سخن گفته و  «یتوطئهء غرب»از  یداد؟ برخ یحق را یسوادانب

 [.0]دانند یممکن م یردر جهان عرب را غ ییراتتغ

  

و [ 5]تونس یدادهایتوان رو یبه گذشته، چگونه م ینگاه با

و  یبودند؟ سقوط آسان بن علانقالب  یاکرد؟ آ یلرا تحل[ 2]مصر

سقوط آنان،  یاکه آ یمعن ینبه ا. مبارک همه را دچار توهم کرد

جمهور  یسدو رئ ینتوان افزود که اگر ا یم یحت. مرحلهء نخست بود

 یشانها سر جا یمرژ... بود که  یلن دلیچنان راحت سقوط کردند، به ا

ر و در طبقهء حاکم در مص یبخش اساس یگر،به عبارت د. ماندند

که  ینرا فدا کنند بدون ا «یسرئ»توانند دو  یتونس متوجه شدند که م

کالن و بازرگاناِن  یثروت ها. یاندازندشان را به خطر ب یازاتامت

به طبقات باال،  ابستهو یبوروکراس ،«یپا یندولت سنگ»اغلب فاسد، 

مفت  یحفظ  پول ها یکه بهتر است برا  یدندرس یجهنت ینهمه به ا

گسترده تر  یتا از انقالب یرندمزاحم را بپذ یها یکتاتورسقوط دشان، 

 . کنند یشگیریپ

 یزدو کشور و ن ینا یطشرا ینکته ما را به تعمق بر رو این

بشار اسد موفق شد، بخش  یه،در سور. کند یدعوت م[ 4]یهسور

نه فقط موجب از دست  ی،طبقهء حاکم را قانع کند که سقوط و یاساس

 یزآن ها را ن ینابود ینآن ها خواهد شد، بلکه همچن یازاترفتن امت

و مبارک  یکه بن عل یتیدر موقع یل،دل امبه کد. به دنبال خواهد داشت

 یندر ا یشکست خوردند، اسد توانست موفق شود؟ عوامل چند

که پس از  یتابتدا، ارادهء سنگدالنهء حاکم. دخالت داشتند ینهزم

شدن  یاما، نظام.   یافتندسجام شان ان یسچند، حول  رئ یهائ یدترد

( مخالفان) وزیسیوناپ یناتوان یگانه،ب یجهاد یانورود جنگجو یام،ق

 یاز نخبگان، ترفند ها یها و بخش یتبه اقل «ینیتضم»در ارائهء 

مبارزه با »اسد را ممکن ساخت و به او امکان داد که لباس کهنهء 

 .را بر تن کند« ها یستجهاد

 یشیندولت پ یمبارک نشانهء نابود یرنگونس  یل،کشور رود ن در

دولت، و در مرحلهء نخست، وزارت کشور،  ینا یقعم یدگرگون. نبود

نقش  یاوریمب یادبه )مردم  یعدالت اجتماع یپاسخ مثبت به آزمان ها

به  یاز، ن(در هر دو کشور تونس و مصر را یکارگر یاعتصاب ها

 یروهایه، نه فقط نک یدر حال. داشت مدت یانکوتاه و م یاستراتژ

فراتر از  –عاجز بودند  ینانهواقع ب یمخالف از ارائهء برنامه ا

 یطدر مصر  که تحقق آن در شرا یاستمداد از جاذبهء مدل ناصر

موجود  یروهایاز ن یچکدامدر هر حال، ه)ممکن است،   یرغ یکنون

مدل را  ینا ستندخوا یم ی،ندادند  که چگونه در اوضاع کنون یحتوض

 یدگرگون یبرا یا  ینتوانستند استراتژِ  ین، بلکه همچن-( کنند دهیاپ

  یحال که مسئوالن اصل ینارائه دهند که در ع یدستگاه دولت یجیتدر

از  یکی ینا. شدند یم«عفو» یهکردد، بق یم یهرا تصف یشینپ یمرژ

جنبش  ینا: بود 5100یهفور-یهنقاط قدرت و ضعف جنبش ژانو

 .برنامه مدون نداشت

  

در قرن  یخبزرگ تار یجهان عرب را با انقالب ها یدادهایرو گرا

 یکه در جهان عرب، نه حزب یمدقت کن یدبا  یم،کن یسهمقا یستمب

قادر  یدئولوِژیِ ، و نه ا(که هنوز هم وجود ندارد)وجود داشت  یاسیس

در  0118-11 یا یهدر روس 0101انقالب  یرنظ)توده ها  یجبه بس

بر  یدیرا درهم شکسته و نظام جد یشینپ یتتا دستگاه دول( یرانا

 یناز ا  یبرخ. است یهیامر بد ینا. افکند تا گذشته را پشت سر گذارد

است  که در  یتیواقع ینشادان، اما ا یاوضاع متاسف اند و گروه

 یروند یشترعرب، ب یانقالب ها. نخواهد کرد ییرتغ یندهآ یسال ها

و «  یشپ»عمده با  گرگونید یکو فراز ها تا  یبخواهند بود با نش

 .از آن« بعد»

  

 یهفور-یهمصر که در تظاهرات ژانو یناخوان المسلم یندها،فرا ینا در

عمل  یمحافظه کار یرویشرکت داشتند، در اساس به عنوان ن 5100

ارتش و  یبود از جمله با روسا  یقبل یمسازش با  رژ یکرده که در پ

که  یکشور یراتفاق،  وز ماند که بر حسب یم یبه طنز ینا. یسپل

 یجمهور مخلوع منصوب کرده بود، سرکوب ب ئیسر ی،خود دمحم مرس

که  یهنگام یمرس. کند یم یرا رهبر یناخوان المسلم یهرحمانه عل

کسب  یکه برا یبه رغم وعده هائ ید،رس یجمهور یاستبه ر

داده بود، همان   یانقالب یروهایدر دور دوم انتخابات به ن یروزیپ

 یندهکه نما یمخالفان ایو مسامحه ه یدهارا ادامه داد، هر چند تردراه 

 یروهایجبهه و ن ینا یانم یکینزد یزبود، و ن یشان جبهه نجات مل

سرانجام، در اثر اشتباهات و . راه بود ینمشوق او در ا یشیننظام پ

موفق شد تا از  یحت ینآنان، اخوان المسلم( یفرقه گرائ) یسمسکتار

کار  ینو ا دکن یثیتها اعاده ح یاز مصر یاریدر نظر بس یشینپ یمرژ

 [ 2]گروه از مردم شد ینا یاز سو یهسوم ژوئ یکودتا یهمنجر به توج

 

از آن برخوردار شدند، با وجود   یانکه نظام یتیبه رغم حما اما،

 یترینبه عنوان و ید،، روشن است که دولت جد(در اثر آن یا)سرکوب 

 یبرا یمستحکم یهءخواهد توانست پا یبه سخت یان،حکومت نظام

اکنون ) یو اجتماع یاقتصاد ینهءکه ، نه در زم یژهبه و. خود بسازد

 یها و حکومت ها یتداوم به کمک سعود یپس، کشور برا ینو ز

 یرمدعا، ز ینشاهد ا)ها  ی، نه از نظر آزاد(است یمتک[ فارس] یجخل

 ینهها با هز یصرپا گذاشتن قانون مربوط به حق تظاهرات است که م

مطالبات انقالب  یحاکمه پاسخگو یئت، ه(گزاف کسب کرده اند

 .یستن 5100 یهفور-یهژانو

  

گرفت که آن چه  یجهنت ینتوان چن یم ی،مشاهده تلخ ینچن براساس

توطئهء » یبلکه حت یست،انقالب ن یکرخ داده ،  یعرب یدر کشورها

، نشانهء  5100 در واقع، سال. منطقه است یثبات یب یبرا «یغرب

 یاست ، نشانهء خود آگاه یاسیعرب در صحنه س یخلق ها یزشخ

دارد که  یننشان از ا.  یستدوام ن بهکه نظم کهن قادر  ینژرف به ا

 یدجهان بمانند، که دولت ها با یهتوانند در حاش ینم یعرب یکشورها

قابل انتقال آن ها را  یربه شهروندانشان احترام بگذارند و حقوق غ

 یمهم یدگرگون ینها و پس رفت ها، ا یشرویفراتر از پ. یرندپذب

 . است

 یکودک یماریب ی،چپ رو»در اثر مشهورش  ین،لن یلیچا والدیمیر

 یروزتواند پ یانقالب م یفقط هنگام»: یسدنو یم( 0151) «یسمکمون

توانند به  ینم"ها یباالئ"خواهند، و  ینم یگرد" ها ینیپائ"شود  که 

جهان  یطشرا یم،دل ببند یار،مع یناگر به ا« .کنند یدگسبک ُکَهن زن

 .مانده است یعرب انقالب

 

       *** 

Alain Gresh, Que Sont les révolutions arabes 

devenues ?, Le Monde-Diplomatique. 

 

http://blog.mondediplo.net/2013-12-22-Que-sont-

les-revolutions-arabes-devenues 

  

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

 



4 

 

  نیویورک در مرکز کارگری التینی ها 
 

 نسرین ابراهیمی :ترجمه        دیوید لوین  
 
 

 یاز کشورها یدر برخ: "که  نویسد¬یم 28 یس. یت. در آ یمود یمک

از کارگران فعال در حال آزمودن نوع  یاریبس ی،صنعت یمهو ن یصنعت

که  جهت مقابله با   کنند¬یتالش م یاتند هس یالتاز تشک یدیجد

 ییررا تغ یممدل قد  یه،اعمال شده  توسط سرما یرااخ  یها¬چالش

مرحله از  ینکه مناسب ا هایی¬تشکل یجستجو برا... دهند

 ...".است یجهان یگفتگو یکباشد  داری¬یهسرما

 یکه در مراکز کارگر یاز من تقاضا کرد به عنوان کس"  یس. یت. آ"

از  یکیبه  یندازمب ینظر یکندداوطلبانه کار م یویورکهر ندر ش

مراکز  یعنی کند،¬یم یشنهادپ یمود یمکه ک یالتیتشک یمدلها

 .یکارگر

که  یدستآوردهائ یناز بدتر یاریبا بس یویورکمهاجر در ن کارگران

که  یآنهائ. یشوندارائه کرده است روبرو م یجهان یداقتصاد جد

و " یریپذ¬انعطاف " یبرا یبرالکشش نئول کنجکاو هستند بدانند که

که راه دور  یستبرود الزم  ن یشپ تواند¬یتا کجا م یزدائ¬مقررات

شهرمان مسافرت کنند،  یپنج  شهردار  بهاست که  یبروند؛ کاف

 یاضافه کار یاساعت کار در هفته بدون حداقل دستمزد  15 که¬یجائ

گذران  یروال عاد -انبهداشت و درم یایمزا یا یالتچه رسد به تعط -

 .رود¬یها هزار کارگر به شمار م¬ده

. متشکل شدن دارند یبرا یعاجل و کامال آشکار یازمهاجر ن کارگران

را تحمل  یدشوار یطصورت مجبور خواهند شد تا شرا ینا یردر غ

 یکار برا یارهایآن، کاهش دستمزد و سقوط مع یتکنند که نها

وم نبود تشکل کارگران مهاجر، نژاد به عالوه تدا. کارگران خواهد بود

اثرات فلج "که  کند¬یم یترا تقو"  کارگران یانرقابت م"و  یپرست

 یتوسط مود یکارگر یتشکلها یآن بر رو"  کننده یفکننده  و تضع

حقوق  یبرا یرومندن یروند، تنها جنبش یندر برابر ا. شده است یانب

 یهدر مبارزه عل یدارامناسب و پ یویآلترنات تواند¬یکارگران مهاجر م

و ضد  یزیست یگانهب" حل هرا" یبه جا ینو دستمزد پائ یکاریب

 .مهاجر بودن را مطرح کند

 یزکارگران مهاجر ن یدر سازمانده یمشکالت اصل یبترت ینهم به

و از  یستند،دها هزار کارگر از جواز کار برخوردار ن. آشکار است

را جلب ( اس. ان. یآ) یتتوجه اداره خدمات مهاجرت و تابع ینکها

کردن را  یسکامر خود عدم رغبت در ر ینکنند واهمه دارند، که ا

 یاز سازمانده ناپذیر¬ییبخش جدا هکه هموار دهد¬یم یشافزا

 .شود¬یمحسوب م

حق دارند که متشکل شوند و   -بدون مدرک یحت -مهاجر کارگران

ح و طبق قانون اصال.  کنند یافتدر یحداقل دستمزد و اضافه کار

که کارگران بدون مدرک  ی،  هنگام(یآ. یس. آر. یا)کنترل مهاجرت 

کارفرماست  که قانون را  ینا شوند،¬یاستخدام م یدر محل کار

 .نقض کرده است نه کارگر

داستان  شود¬یچگونه عمل م" یتدر واقع"مسائل  ینکه همه ا این

د و که قانون حداقل دستمز کند¬یدولت وانمود نم یحت. است یگرید

اچاوستا  یامار. برد¬یم یشکارگران مهاجر به پ یرا برا یاضافه کار

 یفدرال بخش دستمزد و ساعات کار در نشست عموم یرهسرپرست دا

(  ال. او. ید)ممکن است که  اداره کار  غیرکارگران مهاجر گفت که  

 .حداقل دستمزد را به اجرا بگذارد

 یاگفته مار ینقانون، ا ینا کردن ییدر اجرا یربا توجه به سازوکار اخ 

 یدستمزدها یتکه پرونده  شکا یکارگران. اچاوستا درست است

را  دارند، ( ال. او. ید)  یویورکن  یالتیپرداخت نشده  در اداره کار ا

معروف است " کنفرانس توافق"دادگاه  که به  یناول یبرقرار  یبرا

 یمذاکره برا تا اداره کار به شوند¬یشش ماه معطل م مولبه طور مع

 .درصد را شروع کند 21پرداخت   یشنهادپ

واقع  یرکارفرما غ یپرداخت حداقل دستمزد را برا یستمیس چنین

 تواند¬یکارگر م یتشکا یچرا که در حالت احتمال. سازد¬یم ینانهب

 .نصف آنچه که بعدها بدهکار است  بپردازد

. یس. ار. یآ)حق متشکل شدن؟ طبق قانون اصالح کنترل مهاجران و

است که از همه کارگران تقاضا کنند تا  یکارفرماها ضرور ی، برا(یآ

کارفرماها در عملکرد . کنند یترا تثب شان¬یقانون یکار یتوضع

کارگران شروع به  ینکهروزمره،  اغلب خودسرانه تنها پس از ا

قدرت خود  ینا  کنند،¬یرا مطالبه م ودحق خ یامتشکل شدن کردند 

مدرک از کارگران را مطرح   یو تقاضا گیرند¬یکار مبه  یرا به خوب

 .کنند¬یم

  ی،کار حکم کرده است که کارگران بدون مدرک کار یروابط مل دایره

اگر به خاطر  یحت یستندبازگشت دوباره به سرکار ن یطواجد شرا

در واقع به . منطبق با قانون، اخراج شوند یتشرکت در فعال

 یکارگران را برا یکه به طور قانون دهند¬یحق را م ینکارفرماها ا

 0. متشکل شدن اخراج کنند

 یها¬مشکالت، کارگران مهاجر به طور معمول در محل ینبر ا عالوه

 یاز بازده یدرجه باالئ یکارگر ول یکه تعداد کم یجدا و منفرد یکار

 یهبا سرما یونددر پ یزکار و همه  چ. کنند¬یرا دارند کار م  یدیو عا

 یدارا/ثبت نشده یکارفرماها اغلب به طور قانون: است یموقت یگذار

ندارند، تمام  یقابل بررس یها¬حساب یو حت یستندن وقیحق یتشخص

که کار تمام  یهنگام. است یو خارج از حسابرس یپرداختها نقد

ساختمان بدون پرداخت دستمزد  یالباس و  یدیتول یمانکارپ شود¬یم

 .زند¬یم یبشغ

که  یمشکالت یهعل یسازمانده یبرا پاسخ مناسب یجستجو در

با آن مواجه   ینکارگران با دستمزد پائ یرکارگران مهاجر و سا

 یجماعت برا/یونتیبر کوم یمبتن یکردهایهستند، انواع رو

ها  ینیالت یمراکز کارگر. به وجود آمده  است  یکارگر یسازمانده

عت بر جما یمبتن یکارگر یها¬تشکل یشاز تعداد رو به افزا یکی

تالش   یده،نام یخود را مراکز کارگر یبرخ. است یونتیکوم/

که بتواند فاصله  –را ارائه دهند   یدیجد یکه مدل سازمانده کنند¬یم

 یوندو محل کار کارگران را بهم پ یونتیکوم/جماعت یانو شکاف م

 یرا در نبرد برا ینیکارگران الت( ها ینیدر مورد الت)زند و 

و  یسازمانده کنند¬یکار م یاو  یه زندگک یدر آنجائ شان¬حقوق

 .5متحد سازند 

" کارگران مهاجر یبرا یروش سازمانده" یکفقط  یکارگر مرکز

بر  یمبتن یکارگر یها¬آن را در رشد تشکل توان¬یبلکه م یست،ن

 یقائیآفر های¬یکائیآمر یاندر م یژهجماعات، بو یگردر د یونتیکوم

، "زنان یلبد یمرکز اقتصاد": یردر جنوب نظ یدتبار، کارگران سف

استخدام  یبرا ینااتحاد کارول"، " عدالت یبرا یاهکارگران س"

با آن  تر¬یشرا که ب یزیمقاله آن چ ینهر چند در ا. یدد"  منصفانه

/ جماعت یمدل مراکز کارگر: دهم¬یدارم مورد توجه قرار م یآشنائ

ها در  ینیالت یبه خصوص مراکز کارگر ینمهاجر یونتیکوم

 .یویورکن

  

 یروش سازمانده/نمونه
 

به لحاظ زبان، فرهنگ دارند و به عنوان  یتجارب مشترک مهاجران

 یمردم یها¬نفوذ مدل و روش گیرند،¬یقرار م یضمهاجر مورد تبع

 یاریدر بس  یونتیکوم/جماعت  یدهنده و  برمبنا¬سازمان یآموزش

-یهقه اتحاد، و عدم عال(یبو کارائ ینالت یکایآمر)مادر  یاز کشورها

 یمهاجر، همه در رشد مراکز کارگر رانکارگ یها به سازمانده

 .مهاجران نقش داشته است یونتیکوم/درجماعت

از کارگران  یرا به تشکل" یمراکز کارگر"هدف، اصطالح  ینا به

بر  یها نه مبتن¬آن: کنم¬یاطالق م یژهو یتعضو با سه خصوص

هستند، حول مسائل محل جماعات /یونتیکوم یمحل کار، بلکه بر مبنا

مشاغل  زنند،¬یم یدست به سازمانده یکار و هم مسائل اجتماع

 یکار یها¬و محل یعاز صنا نمختلف را در بر گرفته، و کارگرا

 .کنند¬یمختلف را متحد م

را در پاسخ به  یابیشکل از سازمان ینها ا ینیالت یکارگر مراکز

-یان را شکل ممهاجر یاعضا یکه زندگ یو اقتصاد یاسیعوامل س

 .دهد، ابداع کرده است

 یمیعظ یثبات یخود با ب یکار یمراکز در زندگ یاعضا ینکها اول

 یبرا یکسال یکارگر ممکن است که  در ط یک. شوند¬یمواجه م

  یقکه از طر یتیعضو یبه جا. مختلف کار کند یکارفرما ینچند
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 یضمفرو یدر محل کار یدسته جمع یورود  کارگران به قراردادها

جماعت،  /یونتیبر کوم بتنیدر ساختار م یتعضو شود،¬یم یفتعر

را قادر  یشو اعضا –در شهر باز است  ینیهر کارگرالت یدر بر رو

 دهند،¬یم ییررا تغ شان¬یعمشاغل و صنا که¬یدر حال کند¬یم

 یتاکثر یتآن تشکل اکنون حما ینکهنظر از ا¬صرف

نه، در  یارا دارد  نیمع یمحل کار یکشان در -قطاران¬هم/همکاران

 .باشند گیردر یتشکل کارگر

پوشاک،  یدیچه در رستوان، تول یمراکز کارگر یاعضا دوم،

 یلبخش خدمات استخدام شده باشند، به دل یا یساختمان یکارها

متمرکز، در  یعشان به عنوان کارگر مهاجر در صنا¬مشترک یطشرا

 ی،کار طوالنساعات  ین،دستمزد پائ) یلاز مشکالت از قب یاریبس

 یهبر پا یسازمانده. اشتراک دارند( یستمگرانه کار یطشرا

 یع،ها در مشاغل و صنا¬گسترده، با وجود تفاوت یونتیکوم/جماعت

که مشکالت  سازد¬یرا قادر م ینکارگران با دستمزد پائ ینا

 یمخود را تحک یسازمانده یررا بشناسند و قدرت و تاث شان¬یعموم

 .بخشند

مواجه  یکسانیمراکز با مشکالت مبرم بالقوه  یاعضا باالخره،

در حال رشد با  یدشمن. یستندن یکه موکدا مسائل کارگر شوند¬یم

شان ¬جماعات/یونتیرا در کوم یمراکز کارگر یمهاجران، اعضا

 .کند یم یتاستثمار در محل کار را تقو یکرده، و حت یدتهد

 یجو براو جست" یاجتماع"و " یکار"حول مسائل  یسازمانده با

در  توانند¬یم یمراکز کارگر یز،تما ینفراتر رفتن از ا

منافع گوناگون  یکه بتواند برا یساختن تشکل یبرا شان¬یها¬تالش

بجنگند، انواع موضوعات و  یشاعضا یو اقتصاد ی،سیاسیاجتماع

 .ندک¬یمسائل متحد کننده را در هم ادغام م

  

 توانمند شد؟ توان¬یچگونه م
 

که اغلب توسط فعاالن کنجکاو درباره مراکز  ییها¬از پرسش یکی

قدرت  یچگونه مراکز کارگر"است که  ینا شود¬یمطرح م یکارگر

که آنان چگونه شالوده خود را  یمعن ین؟ بد"سازند¬یخود را م

 .کنند¬یمنتقل م یشانکرده و دستآوردها را به اعضا ریزی¬یپ

محل  یهم بر رو  یکه مراکز کارگر یناز ا یناز افراد بدب یبرخ برای

اشکال به شمار  یک  کنند،¬یتمرکز م یکار و هم مسائل اجتماع

قابل  یجاز نتا یبرخوردار یبرا یکردرو ینها ا¬به نظر آن.  رود¬یم

گفتن  یسخن یاز هر در یا یرمتمرکزغ یاربس ی،ا¬توجه در هر حوزه

 یها¬تشکل یبرا یشرفتیهرگونه پ یگر،د یبرخ یبرا. است

در مرکز اهداف و  یدسته جمع یکه قراردادها یرتدر صو ی،کارگر

هر  یجهدر نت. رسد¬یم یرممکنها نباشد، به نظر غ¬عملکرد آن

 یناجتناب با ا یرقابلبه  طور غ یگونه بحث در مورد مراکز کارگر

 یزمسائل ن ینالزم است که به  ا رو¬یناز ا کند،¬یمسائل برخورد م

 .برخورد شود جا¬یندر ا

 یکه دارا یونتیکوم/ یعموال در جماعاتم یکارگر مراکز

مساله در  ینا. شوند¬یم یافتهستند،  یاندک یکارگر یها¬سازمان

از  یتعداد اندک. ها کامال مشخص است ینیالت یمورد مراکز کارگر

 یزهستند، و ن یهعضو اتحاد یویورکدر شهر ن ینیکارگران مهاجر الت

 یناگر ا -اند¬شده یسازمانده دفمنداز آنان به طور ه یتعداد اندک

حقوق خود،  ینتام یباشد که کارگران برا یمعن ینکلمه هنوز به ا

 .کنند یباز یجمع یها¬در تالش یدارینقش پا

کار خارج از دسترس اکثر کارگران  یحداقل استاندارد قانون حتی

نه  یه،در شهر، نه اتحاد یا¬موسسه یچمهاجر است، و ه

  یلتما یادر حال حاضر، قدرت نه اداره کار  ی،اجتماع یها¬تشکل

داد، کارگران  ییرها را تغ¬آن یداگر با. را ندارد یطشرا ینا ییرتغ یبرا

 .کنند یآن سازمانده ییرتغ یخود برا یدمهاجر با

است، استفاده  یاساس جا¬یندر ا یمدل مراکز کارگر یریپذ¬انعطاف 

جه که تو یمسائل یو سازمانده ها¬یتاز فعال یا¬گسترده یفاز  ط

را به  تری¬یشب یآوردها¬اعضا را به خود  جلب  کرده و  دست

آورد از ¬در کسب دست یروزیدهد که پ یآورد و نشان م یوجود م

را در  یو فعاالن کارگر است، یرپذ¬امکان یده¬سازمان یقطر

 .دهد¬یو در محل کارشان همچون رهبر ارتقاء م یونتیکوم

از  یتبا حما  0112در سال  ها ینیالت یمراکز کارگر: عنوان مثال به

و به  یمربوط به حقوق کارگر یها¬و دوره یسیانگل یها¬کالس

 یاو  یفرد یها¬از پرونده یانواع گوناگون یعهده گرفتن سازمانده

 های¬یدیها، تول¬از رستوران یکوچک، به کار با کارگران یگروهها

و کارگران  ی،ساختمان یها¬شرکت ها،¬یپوشاک، خواروبار فروش

 .ش نظافت و مراقبت کننده  در خانه، شروع کردندبخ

به دنبال پس  آورند،¬یم یرو یکه به مراکز کارگر  یکارگران اکثر

 یبرا یاریبس. 2 باشند¬یشان م¬پرداخت نشده یگرفتن دستمزدها

ترک کار، پرداخت  یاکه پس از اخراج شدن و  آیند¬یبه مرکز م ینا

 یدتول یعدر صنا. ه استشد یغها  در¬هفته از آن یندستمزد آخر

 یها کار مداوم پول¬هفته یاغلب برا گرانبه کار یپوشاک و ساختمان

دهندگان ¬کارگران با سازمان یاز ده مورد گفتگو. شود¬یپرداخت نم

و /که کارگران حداقل دستمزد پرداخت نشده   دهد¬ینه بار آن نشان م

موع، دهها اوقات در مج یکه گاه. را طلب دارند یپرداخت اضافه کار

 .و کارفرما قانونا مسئول پرداخت آن است شود¬یهزار دالر م

مقابله  یده،د یبجلسه با همکاران آس یلتشک یبه کارگران برا مراکر

 یسازمانده ینچن¬و خواست پرداخت  دستمزد، هم شان¬یبا کارفرما

کردن افکار  یدارمتمرد و ب یفشار بر کارفرماها یبرا یمو تحر یکتپ

. او. ید)به اداره کار  یتشکا یبرا ینچن¬هم. کند¬یم کمک یعموم

 .رساند¬یم یاریکارگران را  یقانون  اماتاقد یگرد یا( ال

 یچالش. آیند¬یبه منظور طرح مشکالت مشخص به مراکز م کارگران

 یکشدن به  یلاست که بدون تبد ینکه مراکز با آن روبروست ا

و تالش  ید،پاسخ گو ها¬یمسائل و نگران ینبه ا  یخدمات یالتتشک

استفاده  یبه اقدامات جمع  یزدن پل یبرا یکند که از مشکالت فرد

 .یدنما یتکرده و در طول زمان، شرکت  فعاالن را تقو

به آمدن در جلسات اعضا  آیند¬یکمک به مراکز م یکه برا کارگرانی

 یگرد¬هم یاتکارگران دور هم جمع شده، در تحرب شوند،¬یم یقتشو

را ارائه  شان¬یها¬گزارشات در مورد پروندهشده،  یکشر

 ینکرده و بد یتحما یکدیگر یده¬سازمان یها¬از  تالش دهند،¬یم

 .دهند¬یمراکز را رشد و گسترش م یها-ینکمپ یبترت

رشد و  یاز تعهدات و الزامات مرکز برا یاعضا قسمت مهم جلسات

 یسمرکز سرو یکنه همچون  یمشارکت یتوسعه آن به عنوان تشکل

از شرکت  یاریبس  باشد،¬یمهاجر م ینیدهنده از کارکران الت

ها در ¬سال یبرا یچند ماه و برخ یعنی یمدت کم یکنندگان برا

در  آیند¬یکه به مرکز م ها¬یهر چند برخ. اند¬متحده بوده یاالتا

هم  یبودند ، اما تعداد اندک یکارگر یسازمانده یردرگ یزکشور خود ن

. در کشورشان را نداشته باشند یالتیتجربه تشک یچهستند که ه

بحث در مورد  یجلسات اعضا اغلب تنها فرصت و امکان کارگران برا

و  ستا تر¬یعوس یاجتماع یدهپد یکبه عنوان  شان¬یفرد یتموقع

 .در مورد آن یانجام  حرکت یگفتگو برا یزن

استثمار، و  یبا محکوم کردن عموم یعیها به طور طب¬بحث این

اتحاد  یفراخوان برا( قلب یمهرچند از صم)ور مجرد و به ط یضتبع

مبارزه  و تالش   یمرکز کارگر.  شود¬یکارگران مهاجر شروع م

-اتحاد را در کار سازمان  یبرا یالها و ام¬خواست ینکه ا کند¬یم

که بتواند اعضا را به عنوان  یتشکل  ند،ک ینیو زم یواقع یگرانه عمل

در نظر گرفته و آنان را  تییالاز روند ساختن قدرت تشک یبخش

 .همچون رهبران و فعاالن ارتقاء دهد

  

 یمرکز کارگر ینکمپ اولین
 

کار، احترام و شان و مقام  یبرا) ینکمپ یماه مه مرکز کارگر در

از  یا¬گسترده یفچترمانند که ط یرا آغاز کرد، عنوان( یانسان

اجر را حقوق کار کارگران مه یبه سو یشرویها به منطور پ-یتفعال

ها و ¬در ماه مه با  درخواست ینکمپ. داد¬یهدف قرار م

پخش  یسا،در کل رضهو ع یمعرف) یا-گسترده های¬یتفعال

و  ها¬یتکار، مطرح کردن در موقع یها¬محل یکنزد یهاعالم/جزوه

و  یوجماعت، مصاحبه در راد/یونتیمشخص در کوم یدادهایرو

گفتگو درمورد حقوق  بحث و( یرهزبان و غ یائیاسپان های¬یزیونتلو

 یبرا ینیکارگران الت یازو ن ی،ضد نژاد پرست ینمحل کار، قوان

و درخواست به اجرا گذاشتن حقوق محل کارشان را  یسازمانده

 .داد و به بجلو برد  یجترو
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ماه سپتامبر با مسئول بخش دستمزد و  یجلسه عموم  ها¬یتفعال این

 یرا در پ یالتیو ا یلمح مداران¬یاستساعات اداره کار فدرال و س

 یطکارگران مهاجر در رابطه با شرا یرمرکز و سا یاعضا. داشت

با آن مواجه هستند،  یکار یها¬ها در محل¬که آن ای¬یرقانونیغ

قانون کار را ارائه  یاجرا یتتقو یها برا¬شهادت دادند، و خواست

 یباز وزارت کار، تحت تعق تر¬یشبازرسان ب: دادند از جمله

تخلف کارفرماها از قانون دستمزد و ساعات کار از /نقض تر¬یدشد

وزارت  یتعهد برا یجادا یفری؛و مجازات ک ینقد یمهجر یلجمله تحم

کار با  وزارت یو خاتمه همکار ی،رستوران یعبا صنا یوندکار در پ

 (.یس. ان. یآ) یتاداره خدمات مهاجرت و تابع

ن آشپزخانه و با کارگرا یزمان، مرکز کارگر ینحول و حوش ا در

عدم  یتاون که برا یددهنده غذا از سه رستوران موسوم به م یلتحو

. کرد¬یم یتفعال جنگیدند،¬یم یپرداخت حداقل دستمزد و اضافه کار

ها ¬روزانه در همه مکان های¬یکتپ که¬ینا یتظرف یمرکز کارگر

 یع،وس های¬ینکه کمپ یموارد در مناطق اینرا حفظ کند، نداشت، لذا 

 .ادغام شد بردند،¬یم یشوچک را به پاما ک

در  هائی¬یکتدو بار در هفته پ کنندگان،¬یتمرکز و حما اعضای

 یتا زمان خواستند¬یم یانو از مشتر کردند¬یموقع نهار برگزار م

عقب افتاده، پرداخت حداقل دستمزد و  یکه کارفرماها دستمزدها

 .کنند یمها را تحر¬موافقت نکنند رستوران یاضافه کار

را در  یاعضا اطالعات مربوط به حقوق کارگر ها،¬یکتدنبال پ به

دهنده غذا  در سراسر منطقه به شکل  یلکارگران تحو یانم

سه رستوران  یهزمان، سابقه مبارزه عل یبکه به ترت یکاتورهائیکار

موسوم  یدر حرکت ها¬یتفعال ینا. کردند¬یپخش م داد،¬یرا نشان م

. یدبه اوج خود رس(  عدالت  یسو به یشرویو پ" مرحله گذار)"به 

کردند،  یمائیراهپ یگربه رستوران د یتظاهرکنندگان از رستوران

نقض  یقی،شعر و موس ی،مقابل هر رستوران توقف کرده و با سخنران

 .را محکوم کردند یحقوق کارگر

دو عدد از سه . داد یجهنت ینسبتا کم یتها با موفق¬تالش این

هدف، پرداختن حداقل دستمزد را شروع تاون مورد  یدرستوران م

در . کرد¬ رستوران بالفاصله دستمزد معوقه را پرداخت یککردند، و 

دالر دستمزد  2111وزارت کار  گری¬یانجیبا م یگرمورد د یک

مورد هنوز در دادگاه در  ومینس که¬یمعوقه پرداخت شد، در حال

ه جلس یز،تر از هر چ¬مهم یمرکز کارگر یاعضا. است یانجر

 ینمجهز کرد که به مردم ا یده¬را با پروژه سازمان ینو کمپ یعموم

گرفته و مرکز  یادرا  یگرد یککه کار کردن با  داد¬یفرصت را م

حقوق  یبرا یارتقا داد  که به طور واقع یرا به گروه یکارگر

 .زند¬یاست و در مورد آن صرفا حرف نم یستادهمهاجر ا ارگرانک

به حرکت درآوردن کارگران از  یرگرچالش مرکز کا ترین¬بزرگ

 یفعال در مرکز کارگر یتهو یبا اهداف مرکز به سو یحالت انفعال

 یریگ¬روند زمان الزم دارد، و مرکز هنوز در مرحله شکل ینا. است

مرکز نسبتا متوسط  است، اما  یآوردها¬هر چند دست. آن قرار دارد

 .کند¬می یکمک مهم یندفرآ ینبه ا

  

 ترازنامه
 

را ارائه کرد،  یترازنامه قوت و ضعف مرکز کارگر توان¬یم ونهچگ

سوم  یک یدنبه د یلدارد که تما  یبستگ ینبه ا یادیتا حد ز ینا

 یبه سو یلما در مرکز، تما. آن یدو سوم خال یاوجود دارد  یوانپرل

و به    یما¬که از کجا آمده  نگریم¬یم ینبه ا یم،مثبت دار یدد

افتخار  یم،و سخت برداشته ا یدر راه  طوالن که ای¬یهاول یها¬قدم

 .کنیم¬یم

کارگران در  یاز اطالعات برا یاببه عنوان منبع کم یکارگر مرکز

و . دفاع ازآن خدمت کرده است  یو چگونگ شان¬یباره حقوق کارگر

بوده  هائی¬ینکمپ یسازمانده یبرا ای¬کننده¬یعهمچون عامل تسر

شده از  یدههزاران دالر دزد است  که کارگران را قادر کرده تا

 .بیاورندرا به دست  شان¬یدستمزدها

و شرکت  یهمدست ینهادها، در افشا یرهمراه با سا یمراکز کارگر 

 یکرده و از اجرا یتاداره کار در استثمار کارگران مهاجر فعال

کار مرکز، شهرت  یندر انجام ا. قانون کار دفاع کرده است یگیرترپ

و اعضا در شهر به  ها¬ینودر جماعت الت یشدرو به ر یمتعادل ول

بدست آوردن نقش  در ارتقاء   یبرا یآغاز یندست آورده است که ا

 .مرکز است یسازمانده یاستراتژ

 یگاهیدارد از آن جا یادیهنوز  فاصله ز یهمان حال مرکز کارگر در

" محل کار یسازمانده"از  یادیحجم ز. داشته باشد خواهد¬یکه م

 یکوچک یها¬گروه یاف به  موارد حل و فصل افراد مرکز، معطو

فشار را که  های¬یکما تاکت. اند¬از کار اخراج شده یشاست  که از پ

پرداخت نشده، موفق  یاز دستمزدها هیمتناب یردر گرفتن مقاد

از  یشکه ب یکه هنگام ایم¬یافتهاما در. یما¬هستند، گسترش داده

مرکز و فشار به  های¬کتیاست  پ یانهزار دالر پول در م ینچند

 .یستن یکاف یتنهائ

شان به  ¬شده یدهدزد یدستمزدها یکه کارگران برا یطیشرا در

 یمرکز وجود دارد که به نوع یخطر برا ینهنوز ا یند،آ¬حرکت در 

گروه مدافع " ینوع یعنی: شود یلتبد خواهیم¬یکه ما نم یاز تشکل

 یبه جا یازماندهس یجمع یها¬بر روش یدبا تاک" )یکارگران قربان

 .باشد یو فشارها کاف ها¬یکتپ گرا یحت( یقانون یها-حل¬راه

و فعال نگه  یردر درگ یشزنده ماندن سازمان، توانائ یبرا یدیکل نکته

و قدرت  یداشتن کارگران خواهد بود، لذا مرکز  به مرور زمان، توانائ

 یااعضا بر یدر زندگ یاساس یماد ییراتارائه تغ. آورد¬یبه دست م

 یدگیو رس یبررس یستمکوچک است، و س یلیکه هنوز خ یگروه

در  ییریکه تغ کنند¬یاحساس م  یاآ که¬ینبه ا اواداشتن اعض یبرا

 .یستن یآسان ی¬یفهنه، وظ یاشده  یجادا شان¬یزندگ

  

 یجمع یرابطه با چانه زن در
 

مان را به طور ¬دوستان و دشمنان  یقامشکالت است که دق این

 یبر رو یکه چرا مراکز کارگر  کند¬یم یتسئوال هدا ینبه ا یکسان

و  یهاتحاد یشناسائ یمبارزه برا یعنی:  یجنبش نان و کره کارگر

 .کنند¬ینم تری¬یشتمرکز ب یدسته جمع  های¬یزن¬چانه

که خواهان حق  کند¬یاز کارگران کار م یچند مرکز با گروه هر

ملموس  یمان، اما براقرارداد هستند یو مذاکره برا یهاتحاد یشناسائ

 ینوع کارها در محور استراتژ یناست که از قضا قرار دادن ا

و  یماداره کن یماست که بتوان یزیاز آنچ تر¬یشهم ب مان¬یسازمان

 .یمدار یازاست که ن یزیهم کمتر از آن چ

 –مجرد  یدر محل کار یحت -قرارداد    یک یروزیپ یطرف از

چرا که کارگران . مرکز باشد یبرا طلبانه¬جاه یاثبات هدف تواند¬یم

ها ¬آن یاخراج شده  و برا توانند¬یم یدانند که به راحت-یم

حفظ و  یاعتصاب برا یکاف یکنند و مرکز، صندوق مال یداپ یگزینیجا

 .را ندارد یمدت طوالن یثبات برا یب اناز کارگر یگروه یادامه کار

 یروزیپ یالزم برا یفشار اقتصاد یدمرکز در تول یتعالوه، در نها به

 یادفشار حجم ز. گیرد¬یتحت فشار قرار م تر¬یشب ی،نبرد یندر چن

 یو مرکز برا.  4 کند¬یموارد عدم پرداخت دستمزدها ما را محدود م

 یگسترده که به طور واقع یاجتماع یا یحرکت صنعت یشروع  نوع

 فاقد منابع چه یقیناالزم است،   گرائی¬یهق اتحادیتکامل از طر یبرا

 .است یو چه مال یانسان

کارگران متشکل در مرکز توانستند در  که¬ینبر فرض ا یحت اما

 ینقرارداد را به نفع خود تمام کنند، ا یکارگاه مشخص/فروشگاه

را  یو مدل سازمانده یمباحثه در مورد استراتژ یمساله به دشوار

 یباور دارد که استراتژِ  یبه طور واقع یفرد یاآ. دهد¬یم یانپا

 یو قراردادها یدسته جمع های¬نیز¬چانه یهبر پا یازماندهس

کار را ثابت فرض کرد،  -یهرابطه سرما یدشده  که در آن با یرفتهپذ

به  یرزمینیاقتصاد ز یایبتواند مشکالت کارگران مهاجر را در دن

 یویورکشهر ن گرای¬یرضابطهو کامال غ یرفق یهسرما ی،شدت رقابت

 درمان کند؟ یبه طور موثر

 یشمار یدر مورد مشکالت ب. است یازمورد ن تری¬یشب یزچ مطمئنا

که کارگران مهاجر با آن مواجه هستند،  مثل فقدان شغل، کاهش 

 یخارج های¬یناس، کمپ. ان. یآ های¬یورش ی،اجتماع های¬یمهب

محل کار  یدرها یچه؟ مسائل کارگران در جلو ینمهاجر یهعل یزیست

 .یابد¬ینم یانپا

مرکز مجبور شده است که احتمال و  ها،¬ینگران یناتوجه به  با

که درآن  یمورد -کند یرا بررس یامکان اشکال متفاوت تشکل کارگر

که  یطیدارد، اما در شرا یجا ای¬یهاتحاد یها¬قراردادها و تشکل
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. یستن یالتیتشک ینقطه اتکا  یاتنها عملکرد  یجمع های¬یزن¬چانه

در مورد حقوق  یآموزش یها¬برنامه¬) کزگوناگون مر های¬یتفعال

 یبه دست آوردن دستمزدها یبرا یدنجنگ یاسی،و مسائل س یکارگر

قدرتمندتر قانون  یاجرا  یبرا یونتیکوم های¬ینپرداخت نشده، کمپ

از مبارزات  یتحما ین،حمالت بر ضد مهاجر یهو عل یکار کارگر

گاه و یپا یلتشک یراموناساسا پ( یدسته جمع های¬یزن¬چانه

 یقاست که از طر یناز کارگران مهاجر، اعضا و فعال ای¬یهپا

 .داشته باشند  ای¬یندهآ یخواهندکه م یندگو-یشان م¬اقدامات

 یعدر صنا یالتیتشک یتهگسترش کم یآماج مرکز کارگر یان،پا در

شروع  گفتگو  یگوناگون را برا یکار یها¬است، و کارگران از محل

دورهم  گرد  یسازمانده درباره ابتکارات و اقدامات بلند مدت

آنها مسائل  کند،¬یرشد م یتهکم ینا که¬یدر حال. آورد¬یم

مساله . دهند¬یقرار م رسیرا مورد بر ای¬یچیدهپ یکیاستراتژ

در دستور  یریناپذ¬به طور اجتناب ها¬یهاتحاد یقراردادها و شناسائ

در چه  یزیخواهند کرد که چه چ یو اعضا بررس گیرد،¬یقرار م

موجود،  های¬یهبه اتحاد یوستنپ: دارد تری¬یشب یامعن یزمان

چون ساختن عامل ¬را هم یمرکز کارگر یامستقل،   یهاتحاد یلتشک

 شان؟¬یجمع¬دسته های¬یزن نهچا

کارگران در نقاط  یاعضا مرکز و نه برا ینه برا یسئوال ینچن اما

که در دستور کار قرار  یستن یتنها مساله ا یدر جنبش کارگر یگرد

کارگران آنچنان  یکار و زندگ یحمله به استانداردها. یردگ¬یم

و   یبه دنبال آن چنان سراسر یاقتصاد ییراتو تغ –  ینسهمگ

خود را  یها¬تشکل توانند¬ینه م یگرد نکه کارگرا–کوبنده  است   

را محدود  شان¬یاسیس یها¬تنها  محدود به محل کار کنند و نه افق

اقتصاد  یکسهم خود از ک یشافزا یابر" بهتر یقراردادها" به مدل 

 .یندنما

فراتر رفتن از صنعت و حرفه از  یونتی،کوم/بر جماعت یمبتن رویکرد

حول کار  یسازمانده یبرا شان¬یها¬و تالش - یمرکز کارگر یسو

است   ای¬یژهو یطبه شرا یپاسخ عمل -هر دو  یو هم مسائل اجتماع

 یناما ا. یابند¬یآن مخود را در  ینکارگران مهاجر با دستمزد پائ

دارند از آنچه که  یعترانداز وس¬اشاره به چشم ینچن¬مساله هم

 .داشته باشد تواند¬یم یجنبش کارگر

آنچه که همه ما  یکه بتواند برا یمبساز یجنبش توانیم¬یم چگونه

 یسالمت یها¬دستمزد منصفانه، مراقبت ی،شغل یتامن – یمدار یاجاحت

بجنگد و  ستیزی،¬یگانهو ب یضاز تبع یدآزا یمن،محالت ا یفیت،با ک

 شود؟ یروزپ

 یویورکشهر ن یرزمینیها از اقتصاد ز¬پرسش یندادن به ا جواب

 یبه سازمانده یدچنان با¬به آن، فقط هم یدنتا رس. فاصله دارد یاربس

 .یمادامه ده

    ---------------------------------- 

  

 هایادداشت 
 

اداره خدمات  های¬یورش یق، ازطرمحل کار های¬یبا بازرس -0

. ان. یآ)اداره کار با  یو همکار( اس. ان. یآ)یتمهاجرت و تابع

 یشب یسازمانده یقانون کار و حق کارگران مهاجر برا ی،  اجرا(اس

" شدن یرزمینیز"کار را به  یها¬و محل شود¬یم یفتضع یشاز پ

حذف فراخوان  ی،مراکز کارگر هاست ک یلدل ینبه هم. کشاند¬یم

قانون ( ا. یس. آر. یآ)لغو یقاز محل کار را از طر یمهاجرت یاستس

 یانو پا ی،کار یها¬به محل یورشرفرم  و کنترل مهاحرت، طرد 

 .دهند¬یو وزارت کار م( اس. ان. یآ) یانم یدادن به همکار

پناهندگان به استناد  یونتیکوم/بر جماعات یمبتن یمراکز کارگر -5

جامعه کارکنان : آشنا هستم شامل تر¬یشها ب¬که من با آن یهائ¬آن

اچ . یک. آ. اس) یپروژه محل کار، ساکه یویورک،ن ینیو کارگران چ

و مرکز مستقل کارگران مزارع،  ی،جنوب یایزنان آس یبرا(  یآ

طرفداران زنان مهاجر  یفرنیا،کال ای¬کرهمدافعان زنان مهاجر 

و  یدا،فلور یماکولیا ال موجر اوبررا تکزاس، اتحاد کارگران یائی،آس

 .مرکز اطالعات و منابع کارگران مهاجر ماساچوست

 یاز اعضا آیند¬یکه به مرکز م یاز کارگران یتعداد قابل توجه -2

 یاخراج از کار، ب یرمنصفانه،راندن غ یرونهستند که با ب یهاتحاد

در . موارد نقض قرارداد مواجه شدند یرسا یابه ارشد بودن  یتوجه

مراجعه کرده  شان¬های¬یهاتحاد یندگاند کارگران به نماموار یبرخ

 یحضور سازمان یهاتحاد یگریدر موارد د. نکردند یافتدر یو پاسخ

و  شان¬های¬یهکه اعضا، نام اتحاد یدارد به طور یکم یاربس

موارد  ینمرکز چگونه در ا ینکها. دانند¬یتماس با آن را نم یچگونگ

آماده کردن نامه به  یقاز طر یهمتنوع، از فشار آوردن براتحاد

با  یها در سازمانده¬آن هب ینکها یبرا شان¬های¬یهاتحاد یندگاننما

مستقل کار  های¬یتهمکاران کارگر کمک کنند؛ تا انجام فعال یگرد

 یازن یگریموضوع به مقاله د ینتر در مورد ا یقبحث عم کند¬یم

 .دارد

با وجود همه  ها¬یروزیپ یناند که ا¬نشان داده یمراکز کارگر -4 

ظاهرا بر خالف  احتماالت، . ها قابل حصول است¬آن یمشکالت برا

، (سال تجربه 02با  یکارگر یمرکز) ینیجامعه کارکنان و کارگران چ

تنها ( یقصر طالئ) پاالس یلوررستوران س یهعل یمماه تحر 1پس از  

در  ها،¬ینیشهرک چ یس. یوا. در ان حادیهات یرستوران دارا

ساعت  11سنت در ساعت و   11  یکارگران رستوران برا هک¬یجائ

/ به مبارزه جماعت یمتحر یلبا تبد. شد یروزپ کردند،¬یدر هفته کار م

شان، کارگران  یونتیوار در کوم¬کار برده یطشرا یهبر عل یونتیکوم

بر کاهش از دستمزدها  یمبن یریتمد یها¬پاالس به خواسته یلورس

و مجبور کردن  ی،سالمت یایمه مزادر صد، قطع ه 11کمتر از 

 یریت،به مد شان¬یها¬از انعام یشدن در صد یمکارگران در سه

" ، "(یقصر طالئ  یمدر تحر ینیکارگران چ یروزیپ.  )"پشت کردند

زنان مهاجر  ینمدافع" یرتوافق اخ"(  د کارنت ینستاگ"  20شماره 

ثال غول بزرگ مد  نمونه و م ینتوکمک کل یکابا جس"  یائیآس

 .است یاتبر گول یویدد یا¬افسانه یروزیاز پ یگرید

 

 0111اکتبر -سپتامبر  14  یس یت آ                    

    --------------------------------------------------------------

 

  اطالعیه تلویزیون برابری         
 

 جهانی اندیشهتلویزیون برابری روی شبکه  های برنامه

ه ترتیب زیر از ماهواره های هات برد و تل استار پنج ب

 :پخش می شود

هر یکشنبه از ساعت هفت و نیم بعد از ظهربه وقت ایران 

، پنج بعد از ظهربه وقت اروپای مرکزی و هشت صبح به 

 .وقت لس آنجلس 

و روز دوشنبه ساعت یازده و نیم صبح :  تکرار برنامه 

ه بو نه شب نه صبح  وقت ایران ،ه بیازده و نیم شب 

 ظهردوشنبه 05و  یکشنبه شب 05وقت اروپای مرکزی و 

 .وقت لس آنجلس ه ب

اگر به تلویزیون ماهواره ای دسترسی ندارید ، میتوانید از 

طرق زیر نیز برنامه های تلویزیون برابری را مشاهده 

     :کنید

 :اینترنت 

 بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سایت تلویزیون -0

     اندیشه

                                                             

www.andisheh.tv 
 

تلویزیون  -به صورت آرشیو ، در سایت رادیو   -5

 :برابری و نیز سایت راه کارگر 

 

iobarabari.comwww.rad 

http://barabari.tv        

www.rahekaregar.com  

http://www.andisheh.tv/
http://www.radiobarabari.com/
http://www.rahekaregar.com/
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 ! در لبه ستیز باید ایستاد         

 
 

    هادی ستار زاده                    

          
     

سیاست ، تفکر  و گفتمانی جدی است در باره نطام فکری الزمه 

ز یک پارچگی نظری برخودار باشد ، در نبود چنین زمینه که ا

کنش . ای ،  کنش مناسب به  سیاست  وجود نخواهد داشت 

تنها در انطباق و در راستای تغییر سیاست بر اساس تغییر در 

شرایط درونی موضوع  که تفکر می خواهد در باره آن حکم 

ر و الزمه تفک. بدهد و سیاست را جهت بخشد، رخ می دهد

اساسی و ناب ، چشم گرفتن از  کردار های روزانه ، یا همراه 

نشدن با امری که  در پوشش تغییر، تغییر نکردن شرایط سابق 

به ورای گفتار روز رفتن  . یا رخداد دورغین را در آستین دارد

و دست یافتن به آنچه اساسی ، ناب  تفکری را طلب می کند ، 

ل می باشند با هوشیاری که از دامهای که مانع تفکر مستق

تنها با چنین ذهن درگیری  می توان روی موضع . گریخت

گیری درست سیاسی در این روزگار دهشت انگیز حساب باز 

و ان ذهنی  که تفکر کردن نه روی موضوعاتی که عام .نمود

اعالم میدارند، بلکه اندیشیدن به  موضوعاتی که هنوز  پا به 

ا همسفر خیال اند ، سنگ چین عرضه آگاهی نگذاشته اند، ام

گفتمان جدی هستند در جهت جلو رفتن و نه تکیه زدن به شعار 

در این گفتمان  تازه  است،که تاریخ تهی از آرای غیر . روز

شرایط و مناسبات اجتماعی را از دورن  .  تاریخی می گردند

دیدن  موجب عمق نگری و دست یافتن به نیروی بر سازنده 

. ه سرمایه داری نیازمند تغییر مداوم استهمانطور ک. است

فرودستان  و آنها که هیچ سهمی ندارند  مناسب با همین نیاز 

همچنان که در برابر . متقابل  به تغییر ضرورت می بخشد

سرمایه داری وحشت انگیز انباشت سرمایه  قرن نوزدهم در 

وارد ادبیات سیاسی  "  جامعه انسان باور" مقابل آن اصطالح  

بدون نشانه ای از تعلق داشتن "  جامعه انسان باور. " ردیدگ

به  سیاست  نیروی  که ،از آن میراث پدری ،  نژادی، و خونی 

و . به جامعه  ایده ال آزادی مبادله را بشارت می دهد. می باشد

آین  آزادی مبادله  که سر سطر جامعه ی استثماری است ، سد 

سان ها را بدون هیج  راه برابر طلبی و شهروند بودن ان

و بنام  حق مردم سیاست را در حلقه  پیروان .  امتیازی است

و . مومن حزب مبادله و یا حزب ایدئولوژیک  محصورمی سازد

این حلقه .  حلقه بسته مسیحی و برادران مومن را ایجاد می کند

از . بسته  در جامه آزادی و یا عدالت خود نمائی می کند

و آن ، مانع شدن از حاکمیت مردم . ج اند تناقضی دورنی در رن

نگری  آنرا " همان سیاستی که  .  بر سرنوشت خودشان است

در همین تناقض است که   . می نامد " بر سازننده " سیاست 

تنها به بر کناری "  سلب شده گان از مالکیت" کنش سیاسی

،  بلکه  سرکوب قدرتی .قدرت سلطه خاتمه نمی یابد  اقدام 

. ه  که مانع برخوداری  آنها از حق رهائی بخشی استاست ک

این امری همگانی ، به نقل از کانت که ملهم از پل قدیس است 

و مردم ضامن آن در برابر " بر دوش  خود مردم است" 

منبع خود رهائی در همین جاست، و تفکر  بایستی .  یکدیگرند

ت و  اعالم سیاس. در همین موقعیت به زبان جاری می شود

ما حق داریم سازمایابی . و آن سیاست چنین فرمان می دهد. کند

داشته باشیم، و بدون تبعیض وارد حیات اجتماعی  و نهاد های 

اینبار .  سیاستی که روح همگانی را اعالم می کند. آن شویم

آتن  با حضور آنها که هیچ چیز ندارند بر حذف دیگری خط 

را به یک امری کلی  و آنچه تفکری که خود. ابطال می زنند

 .مبدل ساخته است

جنبش های  اجتماعی تا کنون بر مطالبات شناخته شده تاکید  

اما ، سیاست  رهائی بخش بر مطالباتی اشاره دارد، . کرده اند

که هنوز در آگاهی  حضور عیان ندارد  جنبش های تاکنونی 

 مدام بر عام بودن ، که همان زمینه امر کلی شدن است  و نشان 

نمانیدگی عام  بر سینه خود نصب و  آنچنان که مارکس امر 

خود را  " کلی را در نمایندگی عام دانستن یک سیاست که  

، است ، خود را مردم مردم شمردن  که "طبقه کلی نامیدن

و از آنجا که خود را . بدنبال خود سلطه را  پی آمد خواهد اشت

اچشم اندازی  مجری امر جاری و تثبیت شده جنبش می فهمد و

بر فراتر از آنچه بر مطالبات روشن است نمی خواد داشته 

و بادیده مقاس مابانه به جنبش امروز و نه به فردای آن . باشد

می اندیشد و با استفاده از ایده های که متعلق به ایده های مردم 

از . است در جهت افزایش خودمختاری قدرت بهره می گیرد

شرایط دورونی است پس در شرایط  آنجا که کنش سیاسی تابع

کنونی کنش سیاسی از حاکمیت و سلطه سرمایه داری سر بلند 

ناعادالنه بودن موقعیت های انسانی که در همسایگی  . می کند

هیوالئی با دستبرد "سرمایه  . دارندگان ثروت زیست می کنند

با خشونت " . زدن به ارزش ، بزرگ ،بارور و تکثیر می شود

با من " نهان به یک همانی فرا می خواند جهان را، آشکار و پ

این بیان درخشان والتر "باش، اگر می خواهی از مومنان باشی

همان بربریت نهان تمدن "بینامین  پرده را پس می زند، این  

این همان حکم خدایگان عصر تاریکی و حاکمیت " .  هاست

المی مسیحائی به روایت کلیسای واتیکان  و بنیادگرائی اس

و صحنه نمایش آن دست گسترده سرمایه بر جهان،  در  . است

عادت ها و سنت های  نهادینه شده در اندیشه سلطه 

حامی و مشوق روح  فزون طلب  سرمایه  نظارتگر و .است

با تکیه قدرت پراکنده شده .  است" دستان جمع"مراقب تحرک 

هر  سلطه  در نهاد های  اجتماعی و در تربیت  و آموزش ، 

شورش، .  گونه شورش را تحت نام مردم  سرکوب می کند

همان  تهدید روابطه مبادله ، وتعیین کننده  هویت واقعی  

. جنبش رهائی بخش در همین میدان می رزمد .   ارزش است

و به بیدار . در طرد همین سیاستی که مانع از خود رهائی است

ا به عرصه شدن  تفکر  برابر طلبی و آزاد خواهی  و خود ر

مطالبات نهفته در صنودقچه فردا که هنوزدر عرصه حضور 

قواعد " به مانند . ندارند  آما وجودی پنهانی دارند تکیه می کند

دستور زبان که بر آن مشرف نیستیم ،و آگاهانه از کار کرد آنها 

سرچشمه مقاومت از همین امر حسی آغاز ." برخودار نیستیم

در آفتاب ، در شب مهتابی ،   می شود، که همچون سایه ای

همزاد پرسشگری انسان وآگاهی از حضور خود در جهان می 

 .باشد

. جنبش رهائی بخش در پی عدالت و برابر طلبی است  

عدالت  غایب "اماعدالت چیست و ازادی  به چه مفهوم است ؟ 

درد و .همیشگی که از حضور بی عدالتی  باز نمائی می شود

عدالتی و عدالت یک اسم معنا  ، یک  رنج و شورش نشانه بی

تفکر فلسفی ست ، و راهنمای یک جهت گیری سیاسی ، 

. سیاستی دور از امور سطحی و آن سیاست برابر طلبانه است

آن باز نمودن میدانی برای ابراز .  مشروط شدن به حقیقت است

توانائی جمعی و آنچه وجود حیوانی را به سمت انسانی شدن 

 ."تسخیر می کند

و قوانین  .  تفکر تجربه گرا امکان شدن را قطعیت می بخشد 

و . و به پیشگوئی دست می زند. را فرا تاریخی قلمداد می کند

به . و مرجع گراست. عدالت را در تابعیت قانون معنا می بخشد

مانند فرقه مذهبی تفسیر به معنا و حکم با ارزش ابدی اعالم 
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یک مجموعه " ما" تن اینکه هر موردی دیگر را مثال گف. می کند

نمی تواند از چنگال ! است با دنیائی از از تفاوت ها را خوش ندارد،

و سرانجام به همان اعالم  عام بودن  ، و . تناقض دورنی خود بگریزد

مردم مردم بودن، به سیاست خود رهائی پشت می کند و تفکر منتقد و 

. درت جوهر می زندو قلم را در دوات ق. ستقل را به محاکمه می کشد

و به تولید و .مانع از تعیین سرنوشت مردم توسط خوشان می شود 

تحکیم سلطه در زیر پرچم مطالبات شناخته شده ارابه سلطه را پی 

.  که حاکی از بی اعتمادی  که  به توانائی جمع است. می راند

و نطفه سرکوب خود . خواستار تابعیت ابدی از انقالبیونی می باشد

و تفکر کردن در بیم مرگ فرو . در همین جا بسته می گردد  رهائی

که در گفتار نیچه به خوبی . همین سد را ه خود رهائی است. می رود

توهم بزرگ روشنفکران در دنبال روی توده ها از ."  عیان است

تمامی خدایان مرده "آنها، در شکست کمون پاریس چنین می سرائید 

و این همان سر بر آوردن " خواهد کرداکنون ابر مرد زند گی . اند

 . را از رمق می اندازد"  شورو شوق تازه" قدرتی است 

تاریخ مملو از حماسه نیرو . تالش آدمی برای رهائی از سلطه است 

و رهائی همچنان نخ . هاست،از به بند کشیدن ، یا از  بند رهیدن 

ز جوهره تفریق  آزادی ا. سرخی تاریخ بشریت  را به هم تافته است

و زمینه  بازگشت به . زندگی  آمکان شدن را نیست  و نابود می کند

آزادی  . اسطوره ، ومتوسل شدن به فیض الهی را  دامن می زند

قضاوت در گفتمان روزمره  تعمیق و از ترس می رهاند، وقدرت 

نمودن به " طبقه کلی عام " اعالم .   تصمیم جمع را فزونی می بخشد

که سرکوب آزادی و خواست . اتمه خواهد یافت کالم روپسپیر خ

مطلبات مردم مردم شدن را چنین بیان میدارد، ستیزبا استبداد خواست 

جلو روی مردم امر جادوانه ، اما سرکوب خود رهائی قانونی کلی و 

انجام . "  و در سرزنش مخالفان چنین می گوید. فوری اعالم می کند

مصیبت بزرگ را بایستی  مصیبت کوچک  برای رونمانشدن  از 

 " .امری موجه قلمداد  کرد

فهم  یک جانبه  از آزادی ،  کمونیست لیبرالها را بر سر شوق آورده  

و با تکیه بر ده فرمان  اولیوه . ،   وارد بازی بدون برد شده اند

مالنده مانیفست  نجات بخش جهان را از رنج ، آشوب، و ترسیم کننده 

. نسخه حل مشکالت چنین تجویز می کند جهان بهتر ، به عنوان 

همانا مشارکت ، تفاهم و همکاری ،احترام گذاشتن به فرهنگها، حفظ 

محیط زیست، شفافیت در معامالت ، همدردی و شریک شدن با 

دیگران ،خالق بودن و اهل کار ثابت، و سرا نجام  مردن با تهی دستی  

الب جهانی همه چیزرا  و انق. بدین  ترتیب  چهره جهان تغییر می کند. 

می توان هم خیال محبوب را  .  در مسیر مناسب بیش خواهد برد

در سر داشت ، هم به یاری مردمان درمانده در پشت دیوار " سود"

و از آنجا که  دیگر طبقه مورد استثمار  . سرمایه داری اندیشید

موجود نیست،  تنها می ماند بعضی از مشکالت گربیان گیر جامعه 

که در سایه انقالب  جهانی شدن سرمایه می توان بر آنها .  بشری

مثال به همه کوکاکوال  تقسیم . و کاری انسانی صورت داد. غلبه  نمود

تا گفته ی آلن بدیو  به . کرد تا جهان از لذت همگانی بهره مند شوند

 .است"زمانه ما  عاری از جهان " حقیقت بپیوند، 

جنبش عظیم اش که آخرین سنگر  با نگاهی به افریقای جنوبی با

صلحی را . و جنگ نژادی را پایان داد . آپارتاید را در هم شکست

اعالم نمود که در پنهان یک جنگ تمام عیار دربرابر سیاست خود 

چرا که انقالب بر علیه اپارتاید در مرزهای  سهم . رهائی مردم است

چیزی  دهی به تیره پوستان در سیاست چرخش تغییر بدون اینکه

صورت بگیرد ، و " رخداد نما" تغییر کند و یا به گفته آلن بدیو

یا در برزیل .  جنبش رهائی بخش فریب دلفریبانه سرمایه را  بخورد

آزادی  و رهائی از دست خوانتای نظامی نتوانست ، طلوع افتاب  را 

آن پرستو های . از تابیدن بر پشت کاوشگران زباله محروم سازد

بنابراین  آزادی بدون برابری و . ا اشیانه  ای بدهد کوچک غمگین ر

و جنبش رهائی . برابری  بدون آزادی امری میان تهی و پوچ است

بخش که معنای دورنی اش تعیین سرنوشت مردم توسط خودشان 

 .است  راه گشا می باشد

در حالی که سرمایه  با انواع ترفند های فرهنگی و فشار های   

تفکر . گردن انسان چند پاره شده انداخته استاقتصادی، طوق  بر 

انتقادی نسبت به حاکمیت سرمایه ، با فرا رفتن از تغییر شرایط 

بیشتراز واقیعیت ملموس و روزمره  به افق های دور دست توجه 

دارد، به نوعی نگاه، که بیشتر االهیاتی است  تا مبارزات  عینی در   

؟  مقاومت  . رار گرفته استق" فرا رفتن ذهنیت از عنیت " وضعیت 

. در حوزه های گوناگون با مطالبات  و خواست های ویژه  ادامه دارد 

یافتن وجه مشترک برای پیوند دادن در جهت تغییر وضعیت  از جانبی  

و از طرف دیگر  گشوده گی بر مطالبات بر سازننده  وطیفه تفکر 

جائی برای و توجه داشت که در ین گفتمان جدی  . امروزین است 

در عصر خود رهائی ، که به . هژمونی یک گفتمان ِوژه وجود ندارد

که تلقی از . عصر انسان مدرن ، بنا بر تقسیم بندی فوکو می باشد

. انسان را به عنوان فاعل شناسائی و هم امر شناسائی  مورد نظردارد

باور به  هیچ حکم غیر تاریخی ، و با ارزش های ابدی ندارد ، به 

وئی بی اعتقاد ، نه اثبات گراست که سر از فرجام شناسائی سر پیشگ

و نه تقلیل گر انسان ، که حاکمیتی بیرونی بر او فرمان . در آورد

انسان مدرن  تاریخ را نه یک روند یک دست ، بلکه آنرا نتیجه . براند

اتفاقات پیچیده ای  از اتفاقات وامور کوچک و بزرگ و تحت تاثیر 

ازعصر . در تمامی حوزه های زندگی بیان می کند هجمه قدرت سلطه

ایمان را فریب . کالسیک فاصله گرفته ،  و ترجمه گر زبان خدا نیست 

خوردگی ،استتاری برای عدم پرسشگری و اندیشه مطلق خواه را 

 .نشانه ای از بیناد گرائی می داند

اندیشه مطلق خواه ، همان کنترل خود نظارتی ، که قدرت  آنرا  

با تکیه به نشانه ها  تعیین . و نقد را  بر نمی تابد. دینه می کندنها

و . مهر تائید می میزند( انسان)یافته  برنفی  وجود استقالل اندیشنده 

به فرجام شناسی باور، و در سایه ایدئولوژی احساس امنیت می 

قرنی با . زیست گاه  تفکر کالسیک  علم گرایی قرن نوزدهم است .کند

بنابر آن هر وجودی  .  مان و کردار ها در حوزه همان قرن تمامی گفت

و تنها انسان است، پا از آن معرکه بیرون . در جدولی قرار می گیرد

انسان ناطق ، که به امر بیرونی به تجزیه و شفافیت . نهاده است

. بخشی به چگونه بودن هستی  و بودن خویش راز گشائی می کند

عصر . فی مشرف بودن  بر حیات استقرن مقاومت و مبارزه برای ن

علم باوری ، که در تداوم تاریخی  در سایه قدرت به قطعیت کامل می 

 .رسد

پایه گفتمان جدی  انسان مدرن، در عصر  حاکمیت سرمایه ، که هر  

در . گفتمانی به غیر از گفتمان قدرت  در فقر رسانه ای قرار دارد 

با سیاست عملگرا، و   شرایطی که ، هر گونه واکنش غیر خودی ،

جباریت  با یک حکم و کلماتی و دستور زبانی  مشترک ، اما با معنای 

" جنبش رهائی بخش  سلب شده گان.  " دیگری  سرکوب می گردد 

 چه گفتمان جدی را بایستی دنبال کند؟

در ابتدا مشخص نمودن شرایطی که در دورن آن قرار دارد  و بررسی 

و دست یافتن . مایه دای با آن روبرو استحوزه های مقاومت  که سر

به هویتی که بر پایه تغییرات دورانی سیستم و مناسبات اجتماعی 

 .مانع خود رهائی هسند

دو شکل از اعتراض موجود یعنی ، شورش های خیابانی و بنیاد   

گرائی، گفتمانی دارند که تنها با فاصله انداختن و روشن نمودن 

که می توان به هویتی که مقصدش وضعیت این گفتمان هاست 

 .دست یافت" جامعه انسان باور "

یکی به حساب نیامدن در وضعیت موجود و قرار گرفتن در حاشیه  

وضعیت  و دیگری در  بستر فقر ، غارت ، تعرض و ویرانی رشد می 

 .کند

آن روی سکه سرمایه داری به خشم آمده، از به شناسائی نیامدن،  

دل آزرده " تنها نوعی. ودار از هیچ آرمانی   که بدون هدف  و برخ

مبهم دارد ، مخالفت آن تهی از یک قالب و بدیل واقع بینانه " گی

شورش خود وایرنگر  " شورش های خیابانی به گفته  ژیژک .  است

یا  دست زدن بی اختیار به " ویک اقدام به کنش یا کنش غیر ارادی ا

که نشانه ای از . و ترجمه کردعملی که می توان آنرا به زبان آورد 

دل آزرده گی  و غیر قابل تحمل بودن شرایط زیست جهانی خود بیان 

 .بیان ناتوانی از قرار گرفتن در یک کل معنا دار است. می کند 

جفت دوقلوی این شورش در دنیای فقر و غارت شده و پشت دیوار  

عتراض که به جانشینی علم بجای مذهب  ا.مانده، بینادگرائی است

دارد و  به باد رفتن و ناایمن  شدن  باور هایش ، اعتراض  به به 

زمینه وجودیی آن  "  ویرانی دنیائی باستانی و اصل حقیقت دیرین

نوعی رشک و حسد  به محروم بودن از آنچه غرب از آن برخودار  و 

که در واقع نشانه و نماد بی .حامل بینادگرائی از آنها محروم است 
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که با پوشش بی ایمانی غرب  دست به واکنش  در جهت .تایمانی اس

کنشی . تا به بهشت و اصل رستگاری برسد. نابودی خویش می زند 

عملی اعتراضی،  بر پایه .برای  محروم سازی  و یکسان سازی 

با منطقی از . معنای مطلق و اعتراضی با معنا  به سبک زندگی غربی

و دین می تواند دژ مقاومت . ستمعنا که ویرانی ایمان  به سبب علم ا

 .بنیاد گرا، دردورون معنای آن سنگر می گیرد. باشد

از جانب دیگر چپ ساختار گرا  و مرجع گرا ، با دریافت حقیقت  

محورین تحول و هدفی از قبل شناخته شده  دلبستگی خود را به امر 

با نگاهی  ایدئولوژیک و ایمانی به سختی سنگ . تحول اعالم می کند

به . خارا ، به امکان شدن می اندیشد و کردار های خود تنظیم می کند

و . که با او هم خوانی دارد. شکل نوینی دست به تولید حقیقت می زند

درست در زمانی که . آنرا جهان شمول و غیر تاریخی اعالم میدارد

روابط عینی  که . سرمایه داری  در دوران جهان شمولی بسر می برد

ر قابل پذیرش است ، حذف فاصله ، تهی شدن جهان از انکار آن غی

معنا ، و اینکه  سرمایه داری نام یک منطقه نه یک تمدن نیست 

، هیوالی مکنده ،که نفس ..نشانه ای از همین جهان شمولی آن است

عفونتی اش ، بر فراز کارگاه های دهقانان ساعی چینی ،  دستان بی 

 ن گنگو  آزار دهنده استرمق دخترکان بنگاالدشی ،  در معاد

همان گره گاهی که . جنبش رهائی بخش تشخص همان لبه ستیز است 

می تواند  تمامی مطاللبات را به هم آرائی  نه از منظر وحدت االهیاتی  

بلکه از طریق شیوه ای  که بتواند هژمونی توده ای از طریق پیوند 

ود های کوچه و این همنوائی نه سر. زدن مطالبات  را به دست آورد

های بی بازگشت ، الزمه آن تفکر سیاسی و گفتمان جدی در باره نقد 

و گفتمان جدی می تواند مورد نظر .اندیشه کردار های روزانه است

جدی باشد که با فاصله گرفتن از عصر کالسیک وارد دنیای امروز 

با این شرط،  که بتواند کردار ها را نه بر پایه شناسنامه ، . شود

یه گی ، بر اساس جدی بودن جنبش رهائی بخش  با این گفته همسا

همیشه رادیکال بودن ، بدون قعطعیت "درخشان  والتر بینامین 

الزمه داشتن چنین اندیشه .  راهنمای تفکر خود قرار بدهد" ورزی

فرا از کردار های روز هومری است که  که مارکس ادر باره او  در 

تباط با آثار هومر این نیست که مشکل اصلی در ار" نظر داشت   

ریشه های حماسه های را در جامعه اولیه یونان روشن سازیم بلکه 

این است که توضیع دهیم چرا با این حماسه های وی به روشنی 

باز می توانند خاستگاه تاریخی . ریشه در بستر تاریخی خوشان دارند 

 ."خود را پشت سر گذارند و با همه دوران  ها سخن گویند

تفکر سیاسی  هومر زمانه ما   نیت دشواری را در سر دارد و آن    

نظم طبیعی سلطه توسط بخش بدون سهم دچار گسست  " بر هم زدن 

وآنرا  بر هم  زند و فاصله  اندازد بین نظم هندسی ارسطوئی و . شود

 ."نظام حسابی از مسیر سیاست مردمی گسست ایجاد  کند

 

     -------------------------------------

 

 :منابع 
 

 کاپیتال مارکس  -

 در فرا سوی ساختارگرائی هرمنوتیک: میشل فوکو -

 پنج نگاه زیر چشمی به خشونت: ژیزک -

 مجمع مفاالت: آلن بادیو - 

 زندگی نامه و اثرات آثار او: والتر بینامین  -

. ان آغاز سیاست  ترجمه مراد فرهاد پور بارانه عمادی/ژاک رانسیر  -

 ارش ویسی

ترجمه مراد فرهاد پور و بارانه : اتین بالیبار سه مفهو م سیاست  -

 عمادیان

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =  پیوندها  =        
 

 سایت راه کارگر 

  www.rahekaregar.com 

 

 ایمیل سایت 

    site@rahekaregar.com 

 

 روابط عمومی 

  public@rahekaregar.com 

 

 تلویزیون برابری -دیورا

 www.radiobarabari.com 

 

 ایمیل رادیو 

 info@radiobarabari.com 

 

 ایمیل تلویزیون برابری 

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی یتعلیه ستم جنس

www.asj-iran.com   

 

 خبری  راه کارگر
www.rahekaregarnews.com 

 
 (انگلیسی ) ایران بولتن 

       www.iran-bulletin.org 

 

 (تئوریک ) نشر بیدار 

       www.nashrebidar.com  

 

 مجله آوای زن  

  www.tvs.se/womensvoice 

 

 (سوئد ) رادیو همبستگی  

http://radiohambastegi.net 

 ----------------------------------

 مواضع عمومی سازمان ما در :توجه 

ها، مصوبات واسناد با امضای  بیانیه

 .نهادهای سازمان طرح میشوند

مقاالت با امضای فردی و یا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 

 . سازمان ما نیستند

http://www.rahekaregar.com/
mailto:site@rahekaregar.com
mailto:public@rahekaregar.com
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
http://radiohambastegi.net/


11 

 

 وعده های طالئی و ماراتن چانه زنی  

 
                      ا بیگیمجید دار                        
 

، و "(بوندس تاگ)"پس از برگزاری انتخابات مجلس فدرال آلمان 

که در بیست و دوم سپتامبر گذشته   Hessen مجلس ایالتی هسن،

برگزار گردید، شش هفته زمان الزم بود تا برنده گان انتخابات مجلس 

تصمیم  فدرال، پس از چند دور گفت و گو با دو حزب رقیب، اتخاذ

با رقیب   تشکیل دولت مرکزی  برای  کنند و گفت و گوهای جدی

اصلی خود، یعنی حزب سوسیال دموکرات را آغاز نمایند و جالب تر 

این که چانه زنی در باره ی تشکیل دولت ایالتی هسن که پنج حزب به 

بود تا حزب   پارلمان ایالتی راه یافته اند، نیازمند دو ماه زمان الزم

ات مسیحی و سبزها، با وجود اختالفات به ظاهر عدیده، گفت و دموکر

 .گو برای تشکیل دولت ایالتی را آغاز نماید

نکته ی در خور توجه، در این ماراتن چانه زنی، پشت پا زدن به وعده 

های انتخاباتی و تشکیل دولت با رقیبانی است که در آوازه گری های 

آن چنان بیگانه و متفاوت نشان  انتخاباتی، برنامه و سیاست آن ها را

اما آن گاه، . هیچ وجه مشترکی داشته باشند  می دهند که گمان نمی رود

که پای برخورداری از حفظ قدرت، شرکت در قدرت، کسب مقام 

همه ی اختالفات را به یک باره   مزایای مالی در میان باشد،  و

    .الپوشانی می نمایند

و گوهای ائتالفی، رهبران دو جریان بر مبنای سنت رایج، در گفت 

را می گذارند تا گروه های کاری و کمیسیون   و مدارهای الزم  قرار

از این روی، برای . های مشترک جزئیات برنامه را تدوین نمایند

نزدیک ساختن نظریات دو طرف در مسائل مورد اختالف، گروه های 

ب در مسائل در عالی ترین سیاسی با مشارکت روسای احزا  کاری،

کلیدی ، و در قالب کارشناسی با ترکیبی از چهره های برجسته ی 

یک برنامه   حزبی از هر دو جریان، برای تنظیم چهارچوب های

 .می پردازند  مشترک به کار

در پایان تدارک برنامه ای و به دنبال ماراتن چانه زنی بر سر تقسیم 

توافق نامه ی   الف،غنائم و پست و مقام، هر کدام از دو جانب ائت

اما . مدون را به تائید کنگره ی فوق ال عاده ی حزبی خود می رساند

نامزد " فرانک اشتاین بُریک"با توجه به این که   در این دوره،

سوسیال دموکرات ها برای کسب مقام نخست وزیری، در جریان 

انتخابات مرتب وعده می داد، تن به ائتالف بزرگ نخواهد داد و 

شماری رهبران حزبی و یک تن از وزیران ارشد   دو امر همب  در

ایالتی، در هم صدائی با بدنه ی حزب، با ائتالف بزرگ از در مخالفت 

برای ساکت نمودن مخالفان،   شورای رهبری حزب،  می آمدند، در

به رای اندامان حزبی   تصمیم گرفت قرار داد ائتالف را پس از امضا،

مه پرسی همه گانی از چهارصد و هفتاد پنچ البته نه یک ه. بگذارد

همه   هزار عضو حزب، بل که بر مبنای مشت نمونه ی خروار،

 !پرسی از بیست و پنچ در صد اندامان حزب، آن هم در دو ایالت

این هم از شگردهای رهبری است که با اجرای یک پیش پرده، اندامان 

اگر بر   ،حزب را در برابر کار انجام شده بگذارد و در واقع

گفت و  دموکراسی حزبی پای بند می بودند، می بایستی پیش از آغاز

گوها، از اندامان حزبی نظرخواهی می شد، نه در پایان دو ماه و نیم 

 !چانه زنی بر سر جزئیات توافق

در پیش برد این سیاست، رهبری حزب دست به ترفتد می زند و در 

ی، به بیش تر خواسته های شرایطی که در جریان گفت و گوهای ائتالف

طرف مقابل تن داده و از مواضع حزبی خود کوتاه آمده، به ناگهان در 

حزب، که در روزهای پانزدهم و شانزدهم   کنگره ی فوق ال عاده ی

، در سمت "زیگمار گابریل"در الیپزیک برگزار می شود،   نوامبر

ای هشت با بانگ رسا، تعیین حد اقل دست مزد بر مبن  ریاست حزب،

و نیم یورو در ساعت و پذیرش حق شهروندی دوگانه برای خارجیانی 

که می خواهند شهروندی مادرزادی را نگه دارند، به عنوان خط سرخ 

      .حزبی، و شرط شرکت در دولت ائتالفی، برجسته می سازد

، حزب سراسری C D U  در این انتخابات، اتحادیه دموکرات مسیحی

حزب مسیحی ایالت بایرن که یک  C S U  سیحی،و سوسیال م  آلمان

جریان سیاسی هستند، زیر پوشش دو نام، با کسب بیش از چهل و یک 

در صد آرا، در برابر بیست و شش در صد آرای حزب سوسیال 

که رقیب اصلی آنان محسوب می شود، با برتری  S P D دموکرات،

در دموکراسی  اما. خیره کننده ای از صندوق های رای سر بر آوردند

پارلمانی، انتخاب نماینده گان یک وجه قضیه است و تشکیل دولتی پای 

از آن جا که   دار متکی به اکثریت پارلمانی، وجه دیگری از قضیه، و

 F D    شریک دیرینه این دو حزب متحد، یعنی حزب دموکرات آزاد،

P ان نتوانست با کسب حداقل پنچ در صد جمعیت رای دهنده، به پارلم

کم تر از نصف نماینده   راه یابد، و شمار نماینده گان دو حزب برنده،

گان پارلمان است، در نتیجه برنده ی اصلی انتخابات می بایستی دست 

 .تا بتواند به کمک آن ها حکومت کند  خود شود  به دامان رقیبان

وزیر دارایی کابینه " ولف گانگ شویبله"در همان شب اعالم انتخابات 

و شخصیت متنفذ حزب دموکرات مسیحی، در یک گفت و گوی   ینپیش

تلویزیونی از دو حزب رقیب دعوت کرد که یکی از آن ها، با حزب 

که   زیرا به خوبی آگاه است. وارد گفت و گوهای ائتالفی شود  اش

به نوبه ی خود از   احزاب بازنده، یا به بیانی دیگر نیمه بازنده ها هم،

شمار نماینده گان   لت ائتالفی برخوردارند وامکان تشکیل یک دو

شمار نماینده گان آنان بیش تر است   از  احزاب رقیب در مجلس،

بیش تری را   نماینده گان  برنده ی اصلی که از هر کدام از رقیبان،  و

پشت سر خود دارد و به طور سنتی مامور تشکیل دولت می شود، 

امور برای یک دوره ی  برای تشکیل دولت و در دست گرفتن زمام

به شریک آینده   باید در یک داد و ستد ائتالفی،  چهار ساله ی دیگر،

متناسب با این   ی خود، امتیازهائی بدهند و از او امتیازهائی بگیرد و

بده، بستان و سازش های دو جانبه است که هر کدام از دو رقیب، می 

انتخاباتی خود عدول برنامه های حزبی و شعارهای   بخشی از  از باید

 .نماید

احزاب مسیحی آلمان، که بیش تر محافظه کاران عرفی هستند تا 

مذهبی، این خوش بیاری را دارند که رقیب اصلی آن ها، یعنی حزب 

شده، دست   سوسیال دموکرات، بر اساس یک توافق، از پیش اعالم

ب خود را در حنا گاشته، که در سطح دولت فدرال، از ائتالف با حز

چپ آلمان، که یک سوسیال دموکرات رقیب به حساب می آید و به 

بیش از سایر احزاب به   اعتبار برنامه ای و شعارهای انتخاباتی اش،

در یک ائتالف   و گر نه می تواند  آن نزدیک است، خودداری ورزد

در راس یک دولت ائتالفی، برای   و حزب سبزها،  سه جانبه با آن

البته سوسیال دموکرات ها . مصدر امور گردد  لهیک دوره ی چهار سا

در ایالت های شرقی که حزب چپ،پشتوانه قوی تری دارد، به شرط 

تن به ائتالف های دوره ای می دهند اما تا کنون تن   رهبری خود،

رهبری این حزب نداده اند و پس از این انتخابات است که دامنه ی   به

مطرح و با پیش شرط هائی در سیاست ائتالفی با حزب چپ جدی تر 

از   حزب با این گرایش تازه،. الیپزیک به تصویب می رسد  کنگره ی

یک سوی قصد آن را دارد تا به دموکرات مسیحی ها گوشزد نماید 

از سوئی دیگر به فشار   آن ها از امکان دیگری هم برخوردارند و  که

اسبی داده پاسخ من  بدنه ی حزب که گرایش به چپ و سبزها دارند،

          .باشند

تنها حزب دموکرات آزاد نیست که   از انتخابات،  در این دوره

پنچ   به حد نصاب حد اقل  نتوانسته است برای راه یافتن به پارلمان،

در صد آرای به صندوق ریخته، دست پیدا کند؛ حزب راست گرای 

ئی آلمان از هم که خواهان جدا A F D ،"الترناتیو برای آلمان"نوبنیاد 

، ارز مستقل "مارک"و بازگشت به   "یورو"حوزه ی ارز اروپائی 

دایر   پیشین آلمان است و با شعار مخالفت با سیاست های مالی دولت،

آرای   بر یاری رساندن به کشورهای بحران زده ی اروپائی، روی

اعتراضی حساب باز کرده بود، در کنار جریان های نئوفاشیستی 

 .پارلمان فدرال راه یابدنتوانست به 

اگر چه در خور توجه نبودن آرای اعتراضی در این دوره از انتخابات 

آلمان را نشانه ای از تثبیت فرایند دموکراسی نماینده گی، چند دهه 

و پایه ی توده ای احزاب بزرگ می دانند، اما بدیهی   سنت پارلمانی

ان مالی، در این بحر  می نماید که ثبات اقتصادی و از سر گذراندن

که بیش تر کشورهای سرمایه داری اروپا و آمریکا   برهه از زمان،

دست و پا می زنند، نباید   در بحران مالی و رکود مزمن اقتصادی،

زیرا در کشور ایتالیا که سنت دموکراسی ریشه دارتر از . نادیده گرفت

ات آلمان است، به سبب تداوم بحران اقتصادی و سیاسی، در انتخاب

که چند ماه، پیش از انتخابات آلمان برگزار شد،   پارلمانی این کشور،
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سیلویو "جدای از حضور پرقدرت چند باره ی حزب مافیائی 

یک   و سنا،  در مجلس نماینده گان  ، نخست وزیر پیشین،"برلسکونی

هم با " سوپر پنج ستاره"حزب نوپای متکی به آرای اعتراضی به نام 

د آرا به مجلس نماینده گان و با بیش از ده در صد بیست و پنچ در ص

انتخابات اتریش که دو هفته پس از   به مجلس سنا راه یافت و در

با حزب نوپای راست گرای   انتخابات آلمان برگزار شد، یک میلیاردر

خود بیست در صد آرا را کسب نمود و دو حزب سنتی سوسیال 

نسبت به   را که هر کدام،و محافظه کار دموکرات مسیحی   دموکرات

چند در صدی از رای خود را از دست دادند،   انتخابات دوره ی پیش،

  .ناچار ساخت در سیاست های ائتالفی تا کنونی خود تجدید نظر کنند

در انتخابات زود هنگام پارلمانی جمهوری چک هم که شش هفته پس 

سی ــ اجتماعی از انتخابات آلمان برگزار شد، به سبب تداوم بحران سیا

توسط   یک حزب نوپا که  به ویژه فساد رهبران احزاب حاکم،  جاری،

که با دو " آندری بابیس"به نام   یک میلیاردر چهل و هشت سال،

تاسیس شده، به   دومین سرمایه دار چک است،  میلیارد دالر سرمایه،

هجده در صد آرا دست یافت، بدون این که رای دهنده گان چک آگاه 

شند و یا از خود بپرسند که یک عضو جوان حزب کمونیست رژیم با

پیشین، چه گونه در طی دو دهه، به " چک و اسلواکی"سوسیالیستی 

این ثروت هنگفت دست یافته است و چه گونه خواهد توانست به ادعای 

کشور، به مثابه یک موسسه بازرگانی جامه ی   دایر بر اداره  خود،

ر باشد اداره ی یک کشور با امر و نهی یک عمل بپوشاند و اگر قرا

پس تکلیف دموکراسی   اداره شود،  فرد، در مقام ریاست و فرماندهی

و مشارکت همه گان و یا نماینده گان آنان در پارلمان و اداره ی کشور 

    . .چه خواهد شد

از این روی با توجه به نبود احزاب متکی به رای اعتراضی در صحنه 

طبیعی می نماید که با حذف حزب چپ، از مناسبات   ن،ی سیاست آلما

برای تشکیل یک دولت پای دار در برلین،   ائتالفی،  داد و ستدهای

دو حزب متحد برنده تالش   مانور چانه زنی میان سه جریان باشد و

سوسیال دموکرات را   تا دریابند کدام یک از دو حزب سبز و  نماید

تحت شرایط مناسب تری برای یک و   می توان خرید  ارزان تر

 .خود کشید  چهار ساله به دنبال  دوره

دور چانه   به اعتبار این تاکتیک است که احزاب برنده، پس از چند

زنی، در می یابند که از ائتالف با سبزها، اگر چه، به عنوان شریک 

کوچک تر و شمار وزیران کم تر، برای آن ها ایده ال است، اما به 

باید از آن پرهیز نمود   دامنه ی اختالف ها و ارزیابی ها، سبب ژرفای

زیرا بیم آن دارند که در برابر فشار . و به ائتالف بزرگ روی آورد

یک اپوزیسیون نیرومند چپ، با ترکیبی از سوسیال دموکرات ها و 

اما ائتالف بزرگ   .چپ ها، زیاده خواهی سبزها سیر فزونی پیدا کند

یه بر هشتاد در صد نماینده گان پارلمان، اگر چه با تک  سرخ و سیاه،

برای دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی کم هزینه تر است و حزب 

سوسیال دموکرات شریک در دولت، به عنوان رقیب، در انتخابات 

دور آتی، در چهار سال آینده، قدرت مانور چندان مناسب تری نخواهند 

ینده گی پر هزینه تر خواهد داشت، اما برای جامعه و دموکراسی نما

 .بود و به نوبه ی خود، دشواری های دیگری پدید می آورد

ائتالف بزرگ، توازن سنتی قدرت دولتی و کنترل اپوزیسیونی را که 

و بدیل در   ناشی از برایند سازوکار هم ترازی حزب در قدرت

بدیل از اپوزیسیون، با سنگینی   اپوزیسیون است، در غیبت هر دو

به نحوی یک جانبه، بر هم می زند و   دولت،  از حد وزنه یبیش 

کنترل دولت از باال و توسط پارلمان را با دشواری جدی مواجه می 

سیستم دوگانه ی پارلمانی   یگانه گی پرقدرت در باال،  سازد و با این

 .کارائی خود را از دست می دهد  هم،

ترکیبی از نماینده گان ، با "( بوندس رات)"در آلمان فدرال، مجلس سنا

از جانب وزیران   نسبت جمعیت هر ایالت،  دولت های ایالتی، که به

ارشد ایالتی در این مجلس نماینده گی و رهبری می شود، نهادی است 

برای چانه زنی و تعدیل قوانین مجلس نماینده گان که در   قانون گذار،

ولت های ایالتی زیرا د! در انحصار یک جریان ائتالفی است  هر دوره

در پرتو   به سهم خود، گاه، مسائلی متفاوت از دولت مرکزی دارند و

رقابت دو حزب بزرگ، این مجلس با ترکیبی گوناگونی، در ائتالف 

های ایالتی، نماینده گان هر پنچ حزب مهم را در بر می گیرد و این 

مجلس با خودداری از تصویب، مصوبات دولت و یا بوندس تاگ و 

ضمن دفاع از   ل کمیسیون مشترک برای حل اختالف دو مجلس،تشکی

این . توازن دولت و اپوزیسیون را هم سامان می بخشد  حقوق ایالتی،

مجلس در ترکیب کنونی، اگر چه در کنترل کامل اپوزیسیون نیست، 

و تنها در اجرای .اما در کنترل دولت دموکرات مسیحی هم نیست

ن مجلس هم به موازات بوندس تاگ، سیاست ائتالف بزرگ است که ای

 .با اکثریت سرخ و سیاه، یک پارچه در پشت دولت خواهد ایستاد

یک پارچه گی و یک دست شدن دولت و هر دو مجلس، دامنه ی 

بوندس "  دیالوگ احزاب را مسدودتر ساخته، به نقش تعدیل کننده ی

تن با مسدود ساخ  که می تواند در کنترل اپوزیسیون باشد و" رات

دولت را زیر فشار گذاشته و این جا و آن جا   ،"بوندس تاگ"مصوبات 

 .به نرمش وادارد، برای یک دوره ی چهار ساله پایان می دهد

اتحاد احزاب بزرگ در دولت و تمرکز قدرت در باال، فشار پائین را 

که متکی است بر حرکت احزاب و بسیج حزبی، به میزان زیادی   هم

ولت را به سبب با برخورداری از امکان تغییر، دست د  کاهش داده،

حتا اصولی در قانون اساسی، باز می گذارد و بدیل دوگانه ی دولت و 

جای خود را به سازش بزرگ   اپوزیسیون در یک دوره چهار ساله،

 .می سپارد

باید به بن بست احتمالی فعالیت های   در مورد کاهش فشار پائین، 

فی اشاره کرد که بیش ترین شمار رهبران اتحادیه های کارگری و صن

آن ها با حزب سوسیال دموکرات در پیوند تنگاتنگ هستند و با خزیدن 

سوسیال دموکرات ها به قدرت دولتی، آن ها در کش و قوس 

قراردادهای کاری و درخواست افزایش حقوق و به بود شرایط کاری، 

 .به ناچار دست به عصا خواهند شد

متجلی در دموکراسی های   راسی نماینده گی،امتیاز بزرگ دموک

پارلمانی در اداره ی کشور و شهرداری ها، در دو، سده ی گذشته، 

که به   دولت ــ اپوزیسیون و رقابت های دوگانه بوده است،  همین بدیل

در بریتانیای بزرگ، به عنوان مهد دموکراسی پارلمانی،   طور ویژه،

و محافظه کار، در سده ی  دو حزب لیبرال  در رقابت تاریخی

در سده ی بیستم، خود   دو حزب کارگر و محافظه کار،  و  نوزدهم،

در پرتو این روش، جا به جائی احزاب،   را نشان داده است و

را به استثنای زمان کوتاه دوران جنگ،   پارلمانی دولت  اپوزیسیون

   .هرگز از تکاپو باز نداشته است

لمانی از دو حزبی و سه حزبی به چند حزبی سیستم های پار  فرا رفتن

در اروپای قاره ای، یکی از گره گاه های اش همین است که احزاب 

به اکثریت پارلمانی دست یابند و   سنتی نمی توانند به شیوه گذشته،

بیشینه ی پارلمانی، باید در   برای تشکیل دولتی پای دار با پشتوانه

و آن گاه که   ک تری بر آیندجست و جوی شریک و هم پیمانان کوچ

با احزاب کوچک تر، به عنوان یک شریک تُنک مایه و دنباله   نتوانند

به   و  به توافق برسند، باید دست به دامن رقیب اصلی شوند  رو،

 .سیاست سازش با رقیب اصلی روی آورند

مزایای دیگر سیستم دو حزبی و یا بدیل های دوگانه، این است که رای 

دست به انتخاب می زنند و سنجش   ن در یک سنجش دوگانه،دهنده گا

و در جزئیات دوگانه، برای آنان   دو برنامه ی، در کلیت موازی،

از   و حزبی که با شکست انتخاباتی،  دشواری چندانی به بار نمی آورد

گردونه ی قدرت، پرتاب می شود، برای بازگشت به قدرت، بدون 

ال رفته، در برابر دولت در قدرت می درنگ از نردبان اپوزیسیون با

طرح ها و   در برابر. ایستد و در نقش اپوزیسیون، 

بدیل های خود را مطرح می سازد و سیاست های   دولت،  مصوبات

خود را صیقل می بخشد تا بار دیگر، رای دهنده گان را به خود متمایل 

تم چند اما دشواری سیس  .به قدرت باز گردد  و با پشتوانه ی آنان،

سیستم های چند حزبی، در این است   حزبی و تحمیل ائتالف بزرگ در

که احزاب کوچک با توجه به الغری بنیه و کاستی پایه ی توده 

بدیل حکومتی نیستند و در کوتاه مدت نمی توانند به بدیل واقعی   ای،

از این روی، در غیبت اپوزیسیون بدیل حکومتی، . دولت مبدل شوند

بدون   ن به میزان زیادی کاهش می یابد و مصوبات دولت،نقش پارلما

         .از تصویب دو مجلس می گذرد  چانه زنی زیاد،

بیش   از انتخابات آلمان، محور آوازه گری و رقابت ها،  در این دوره

و   دور می زند  تر بر سر مسائل اجتماعی در درون مرزهای کشور

ه گی برخورد با شرکای هم پیمان قدمی فراتر از مسائل داخلی، چه گون

برای غلبه بر    به آن ها،  در اتحادیه ی اروپا و دامنه ی یاری رساندن

بحران جاری مالی و گشایشی در اقتصاد نابه سامان شان، به نحوی 

اگر چه احزاب در قدرت بر نقش مثبت . برجسته خود را نشان می داد
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سوسیال دموکرات ها در خود در چهار سال گذشته تاکید داشتند، اما 

رقابت با حزب چپ، حداقل دست مزد بر مبنای هشت و نیم یورو در 

ساعت، افزایش مالیات درآمدهای باال، وصول مالیات از بورس بازان 

و سرمایه های گریخته از کشور در بانک های خارجی، سرمایه 

گذاری در امر آموزش، گسترش مدارس تمام وقت و تامین کودکستان 

و در رقابت با سبزها تاکید بر به   رخوارگاه برای همه ی کودکانو شی

انرژی  بود محیط زیست و بهره برداری از منابع جدید انرژی،

را در سر   فناناپذیر و زایل نشدنی، در برابر انرژی فناپذیر فسیلی

  .لوحه ی شعارهای خود قرار داد

ساعت تعیین حداقل دست مزد، بر مبنای هشت و نیم یورو در 

شعار حد اقل دست مزد به میزان   .شعار مهم انتخاباتی است  یک

انتخاباتی گذشته، تنها   دوره های  در  هشت و نیم یورو در ساعت را

ده یورو در ساعت و   مطرح می ساخت، که این بار به  حزب چپ

یک هزار و صد یورو در ماه باال برد؛ شعاری که به سبب پائین بودن 

ت مزد روزانه ی انبوه میلیونی از کارگران سطح حقوق و دس

جوانی خودی یا بیگانه، که با وجود کار تمام   قراردادی و مزد بگیران

وابسته به کمک های اجتماعی دولت هستند، جاذبه دارد و   وقت،

حزب سوسیال دموکرات هم که حزب چپ را یکی از دو رقیب اصلی 

ی ها می داند، این و به مراتب مهم تر از دموکرات مسیح  خود،

سرلوحه ی برنامه ی انتخاباتی و شعارهای تبلیغاتی خود قرار   در  بار

 .می دهد

به   اتحادیه دموکرات مسیحی هم به نوبه ی خود، از موضع ناچاری

در چهار سال گذشته، دولت و   این شعار روی آورد و از آن جا که

ل ها در اختیار ائتالف با لیبرا  اکثریت کرسی های پارلمانی را در

خود داشت، سه روز پیش از برگزاری انتخابات جدید، به منظور 

دست مزد را برای بخشی از کارگران   کسب رای بیش تر، حد اقل

قراردادی به میزان هشت و نیم یورو در ساعت با قید ثبوت زمانی سه 

 ساله به تصویب رسانید، قانونی که شمول عام ندارد

مساله ی تعیین حداقل دست مزد از آن چنان  همان طور که اشاره شد

درجه ی اهمیتی برخوردار است که حزب سوسیال دموکرات خط 

در مورد سایر مسائل مورد   شرایطی که  سرخ خود اعالم نمود و در

اختالف هر دو جانب به آسانی با هم کنار می آمدند، یکی از موارد مهم 

یه دور می زد و اگر به چانه زنی برای ائتالف بزرگ بر سر همین قض

توافقی دست نمی یافتند، چه بسا ناچار می شدند دست به انتخابات تازه 

و با توجه به این که انتخابات تازه هم در کوتاه مدت توازن نیرو   بزنند

را بر هم نخواهد زد، بایستی با توافقی نیم بند این دشواری را به نحوی 

 .از پیش پای بر می داشتند

تالف هر یک از دو حزب کوچک تر، سوسیال مسیحی و در این ائ

سوسیال دموکرات، تا سر حد امکان خواسته های خود را پائین آورده، 

سیادت شریک برتر، یعنی حزب دموکرات مسیحی و رهبری خانم 

اما برای خاک پاشیدن بر چشم هواداران، در . مرکل را پذیرفته اند

خط سرخی که . ن می دهندظاهر امر بر خط سرخ شان پای داری نشا

خط سرخ اتحادیه سوسیال . اگر زرد نباشد، بی گمان نارنجی است

و مرور از   دایر بر وصول عوارض عبور  مسیحی بایرن،

خودروهای خارجی موکول شده است به کسب توافق با کمیساریای 

خودداری از افزایش میزان کنونی مالیات ها   ترابری اتحادیه اروپا، و

مالیات های جدید، موکول شده است به تامین بودجه در سال و تصویب 

 !های آینده بدون پناه بردن به وام های تازه

رسمیت بخشیدن به حق شهروندی دوگانه، به خارجیانی که حاضر به 

ترک شهروندی مادرزادی نیستند و یکی از دو خط سرخ سوسیال 

ان نسل اول و دموکرات ها قلم داد می شود، با استثنا نمودن، مهاجر

دوم، شمول عام را از دست داده، کسانی را در بر دارد که در این 

ونیروی کار موجود هستند که سخت مورد نیاز   کشور به دنیا آمده اند

و نه حقوقی برای انبوه مهاجران ترک که در شصت سال   است

دشوارترین بارها را   گذشته، با تن دادن به کار های سنگین و پرخطر،

 !دوش کشیده اندبر 

تعین حد اقل دست مزد به عنوان برگ برنده و قمار بزرگ سوسیال 

زیرا در طی دو . دموکرات ها هم به نوبه ی خود سر و ته بریده است

به اجرا در خواهد   و دوهزار و هفده،  در دوهزار و پانزده،  مرحله،

آمد و با توجه به میزان رسمی تورم دو در صدی، ارزش برابری 

به هفت و نیم یورو و   ت و نیم یوروی کنونی، در چهار سال آینده،هش

چه بسا کم تر هم خواهد رسید و با توجه به افزایش دوره ای پایه حقوق 

کارگران و مزدبگیران در چهار سال آینده، بدون این توافق نامه هم، به 

در ناچیز بودن این خط سرخ نسیه و پائین بودن . وقوع می پیوست

هشت و نیم یورو در ساعت، همین بس که اشاره شود، دست میزان 

مزد ساعتی کارگران موقت در اداره ی پست دولتی آلمان در سی سال 

برابر   و قدرت خریدی،  هفده مارک، معادل رسمی نه یورو  پیش،

 .کنونی بوده است  هفده ی یوروی

اختن و موکول س  به این ترتیب با طرح زمان بندی و ایجاد استثناها،

برقراری حداقل دست مزد به زمان، توانسته اند منافع غارت گرانه ی 

کنونی بزرگ سرمایه داری و شرکت های بزرگ ساختمانی و تولیدی 

. را در پرتو ادامه ی مزدهای پائین، در چهار سال آینده ثابت نگه دارند

ب، ام ، "بی جهت هم نیست که سه تن از سرمایه داران خودرو سازی 

پنجاه در صد سهام این تراست بزرگ خودرو سازی را در  که" و

اختیار دارند، بیش ترین کمک را مثل دوره های پیشین، به دموکرات 

دو حزبی که فراتر از . مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها پرداخته اند

مخالفت با حداقل دست مزد، پشتیبان ادامه تولید خودروهای با حجم 

لوکس و گران قیمتی که برای دارنده   ایخودروه. موتور باال هستند

گان حقوق و مزایای باال تولید می شود و اگر چه با بازتولید گاز 

انیدرید کربنیک به میزان چند برابر خودروهای سبک، به محیط 

زیست، زیان می رساند اما در بیست سال گذشته برای خودرو سازان 

های افشا شده ی کمک . سرشار به بار آورده است  آلمانی سودهای

سرمایه داران تنها مورد استثنائی نیست و به گفته عوام سر بزرگ   این

    .زیر لحاف است

تعین حداقل دست مزد و افزایش حقوق ماهانه ی کارگران و کارکنان 

تنها جنبه ی   بخش دولتی و خصوصی و افزایش حقوق بازنشسته گان،

شرکای   ندین ساله یداخلی ندارد و پاسخی هم هست به منازعه ی چ

با آلمان، در مساله رقم نجومی مازاد صادراتی   اروپائی و آمریکائی

دو سوم   که تنها رقم صادرات صنعتی ساالنه ی این کشور، که! آلمان

در سال های   آن روانه ی کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا می شود،

ش، گذشته از مرز یک هزار میلیارد یورو گذشت، و در مقام سنج

 . .واردات آلمان از آن ها رقم ناچیزی است

اگر چه میزان حقوق و دست مزدها در آلمان، نسبت به شماری از 

اما در بیست سال گذشته که سطح . شرکای اروپائی هنوز باالتر است

حقوق و دست مزد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، رشدی چشم گیر 

و   رسمی تورم دو در صدی  توجه به میزان نرخ  داشته، در آلمان، با

افزایش بهای چند در صدی کاال و خدمات، حتا خدمات دولتی و 

ترابری، و نیز میزان افزایش مالیات های مستیقم و غیرمستقیم، می 

حقوق و دست مزد واقعی در آلمان، با وجود باال   توان ادعا نمود که

ی رفتن مقطعی، از بیست سال پیش تا کنون هم چنان سیر نزول

از این روی، تنها در پرتو افزایش میزان حقوق و دست مزدها   .دارد

یابد و در   است که میزان مصرف شهروندان آلمانی می تواند افزایش

پرتو افزایش میزان مصرف حقوق بگیران است، که میزان واردات از 

توازن نسبی صادرات و واردات را در   کشورهای هم پیمان باال رفته،

البته هر دو حزب بزرگ آلمان به اعتراض . اشتپی خواهد د

کمیساریای اتحادیه اروپا توجهی ندارند و با افزایش حقوق آن چنانی 

اما تنها پائین ماندن میزان حقوق و . روی خوش نشان نخواهند داد

دست مزدها نیست که مورد کلنجار است، هم سن بازنشسته گی در 

روپائی به میزان در خور آلمان از سایر شرکای اروپائی و غیر ا

 !پائین تر  توجهی باالتر است و هم سطح حقوق دریافتی بازنشسته گان

تنها درآمد کارمندان و کارگران بخش دولتی و خصوصی نیست که در 

دو دهه ی گذشته رو به کاستی نهاده، کمک های اجتماعی هم به سهم 

خش شرق و آلمان فدرال که پیش از وحدت دو ب. خود سیر نزولی دارد

غرب، نمونه ی درخشانی از دولت رفاه به شمار می رفت، در دو دهه 

ی گذشته در پرتو کاهش کمک های اجتماعی و حقوق بی کاری، دست 

از یک   پخت دولت سوسیال دموکرات در ائتالف با حزب سبزها،

سوی سیاست ریاضت کشانه ای را بر الیه های مادون طبقاتی و 

و   و از سوئی دیگر با قطع کمک های اجتماعی،بیکاران تحمیل نموده 

حقوق بیکاری، دریافت کننده گان حقوق بی کاری و کمک های 

اجتماعی را وا می دارد تا به پست ترین مشاغل با کم ترین حقوق پایه، 

که پائین تر از میزان کمک های اجتماعی است تن در دهند و در 

 .وجود ندارداجرای این سیاست تفاوتی بین دو حزب بزرگ 



14 

 

در آلمان بیش از هفت میلیون نفر، که سه   بر اساس آمار رسمی،

وابسته به کمک های دولتی و زیر خط   میلیون کودک را در بر دارد،

و هم این که ! فقر هستند؛ البته خط فقر اروپائی و نه آسیائی یا آفریقائی

یافت به انبوهی از شهروندان شاغل باید اشاره نمود که نسبت به در

 .شرایط زنده گی به تری ندارد  کننده گان کمک های دولتی، رفاه یا

سیاست ریاضت اقتصادی دولت و زیر فشار گذاشتن کارگران و 

زحمت کشان برای تن دادن به شرایط دشوار و تحمیلی کار، با حقوق 

داده است تا   به سرمایه داری آلمانی فرصت  و دست مزدهای پائین،

ایه گذاری بیش تر در داخل کشور راغب شده، هم از بار دیگر به سرم

کشور برخوردار باشند و هم از   فن آوری موجود در درون مرزهای

 !نیروی کار ارزان و کارآمد خودی بهره مند

کار   "Ein Euro Job"در آلمان اصالحی رایج است تحت عنوان

ساعتی یک یورو، که کار دولتی است و به دریافت کننده گان کمک 

های دولتی که مدت زیادی بی کار هستند به مدت دو ماه تحمیل می 

 .شود و ساالنه صدها هزار نفر پست ترین کارها را انجام می دهند

ورای کار ساعتی یک یورو، ده ها هزار مهاجر موقت از کشورهای 

با بدیل اقامت سه ماهه و قابل تجدید پس از بازگشت   اروپای خاوری،

اهیانه هفتصد یورو، در سمت برده گان خانه گی، دوباره، در قبال م

مراقبت بیست و دو ساعته از بیماران و سالمندان را در خانه های 

شخصی برعهده دارند که با حساب دو دو تا چهارتا، چیزی به تر از 

باز هم در این رابطه باید به . اجباری یک یورو در ساعت نیست  کار

 .مودحقوق دریافتی کارآموزان اشاره ن

در یگان های صنعتی، خدمانی،   میانگین شمار کارآموزان در آلمان،

به   و دام پروری در دوره های آموزشی یک تا سه ساله،  کشاورزی

شمار زیادی از این کارآموزان دست مزدی . پانصد هزار نفر می رسد

در ازای چهل ساعت کار و آموزش هفته   دریافت نمی دارند و شماری

ر صد تا هفتصد یورو به عنوان حقوق ماهانه دریافت می گی، بین چها

جدای از این که پذیرش کارآموزان، در شماری از رشته های . دارند

 نیازمند یک یا دو سال بیگاری برای کسب تجربه است  کارآموزی،

در پرتو چنین شرایطی است که بر اساس نظرسنجی ها و بررسی 

دموکرات   آلمان، اتحادیهموسسات پژوهشی، احزاب بزرگ توده ای 

مسیحی و حزب سوسیال دموکرات، در چهار سال گذشته با روی 

آوردن به شعارهای چپ، تالش نموده اند با در دست گرفتن ابتکار 

خود تنگ تر سازند و در اجرای   میدان را بر رقبای کوچک تر  عمل،

این سیاست، به میزان درخور توجهی هم کام یاب هستند و به همین 

سبب، در این دوره از انتخابات، حزب چپ آلمان و حزب سبزها، هر 

چهار در صد از   پیش، نزدیک به  کدام، نسبت به انتخابات دوره ی

 .میزان آرای خود را به سود آن ها از دست می دهند

حزب دموکرات آزاد، تنها حزبی است که در   بازنده ی این انتخابات،

دفاع   رالی جاری در جهان سرمایهشعار و در عمل از موضع نئولیب

می کند و با مخالفت جدی با تعیین حداقل دست مزد، دفاع از سیاست 

مالیات بر درآمدهای باال،   بخشوده گی مالیاتی، مخالفت با باال بردن

دفاع از تولید برق اتمی و   دفاع از کاهش کمک های اجتماعی،

باالی چهارده در صد  ، از رای...گسترش فعالیت نیروگاه های اتمی و 

و برای نخستین   به زیر پنج در صد نزول نمود  دوره ی پیش،

، مجلس فدرال راه "بوندس تاگ"به   پس از جنگ،  در دوران  بار،

ناگفته نماند که این حزب از جانب پای گاه سنتی خود هم سیلی . نیافت

خورد زیرا به جای پای بندی بر کاهش مالیات حقوق بگیران و 

مدهای باال، در هم کاری با دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی، درآ

البته بخشی از آرای خود . مالیات هتل ها و رستوران ها را کاهش داد

سوسیال مسیحی و دموکرات مسیحی از دست داد و   را به سود اتحادیه

، که رادیکال تر از "بدیل برای آلمان"بخشی را به سود حزب نوبنیاد 

همان طور که   خارجی آلمان مخالفت می ورزد و آن با کمک های

خود، دایر بر خروج آلمان از   اشاره شد با سیاست راست روانه ی

یورو، خواهان بازگشت به مارک به عنوان یگانه ارز ملی   حوزه ی

  .است

گرایش به چپ احزاب توده ای آلمان را باید ناشی از پراگماتیسم 

ه تالش دارند خود و حزب شان رهبرانی دانست ک  فرصت طلبانه ی

  .به هر قیمتی بر سر قدرت بمانند و یا از موقعیت کنونی باز نمانند

را که امروزه به عنوان یک سیاست مدار توانا، و " انگال مرکر"خانم 

دارد، باید نمونه   زنی پرقدرت در عرصه ی سیاست اروپا، شهرت تام

وی که در پرتو . ختی شاخصی از این پراگماتیسم فرصت طلبانه شنا

فساد دست گاه رهبری و رشوه خواری رهبران تراز اول حزبی به 

و پیش از کسب مقام   مقام ریاست حزب دموکرات مسیحی می رسد

نخست وزیری، مورد تمسخر بخش بزرگی از شهروندان است، 

توانسته است در طی ده سال گذشته، به شیوه های گوناگون، همه ی 

از سلسله مراتب حزبی و   یکی پس از دیگری، رقیبان حزبی خود را

در دنیای بی   تا  عرصه ی سیاست و مقامات اداری کنار زده

حزبی، هم چنان بر کرسی ریاست حزب دموکرات مسیحی و   رقیب

 .مقام صدارت تکیه زند

در انتخابات دور گذشته، خانم مرکل و حزب اش، با شعار بازسازی 

تاسیس نیروگاه های تازه برق اتمی صنایع اتمی، صدور مجوز برای 

چهل ساله ی فعالیت نیروگاه   در داخل و خارج، رفع محدودیت زمانی

های موجود، که توسط دولت ائتالفی سوسیال دموکرات ها و سبزها به 

و به همین سبب خود و حزب اش   اجرا در آمده بود، به میدان می آید

انتخاباتی  آنان در تبلیغات  از کمک های سخاوت مندانه

کنار زدن سوسیال دموکرات ها، از   می شوند و پس از  برخوردار

دولت ائتالفی و کسب قدرت در ائتالف با زائده لیبرالی خود، حزب 

دموکرات آزاد، با وجود جبهه گیری شدید احزاب اپوزیسیون و 

تظاهرات روزانه هوادار محیط زیست، با تراست های اتمی وارد 

را برای تمدید و تشدید فعالیت نیروگاه های برق اتمی معامله شده، راه 

اما هنوز امضای رئیس جمهور پای قرار داد با . باز می کند

انحصارات چهارگانه ی اتمی و الیحه تمدید فعالیت نامحدود آن ها 

و آسیب دیدن نیروگاه   ژاپن،  که با روی داد سونامی در  خشک نشده،

ر جامعه ی آلمان بازتابی گسترده ، که د"یوکوشیما"های برق اتمی 

انصراف خود را از تمدید فعالیت نیروگاه های برق اتمی اعالم   دارد؛

  .و قرار داد با تولید کننده گان برق اتمی را یک جانبه لغو می نماید

در چرائی این گردش صد و هشتاد درجه ای، در کم تر از یک سال، 

پراگماتیسم فرصت . گذاشتتنها و تنها بر یک نکته می توان انگشت 

بادن ورتم "زیرا در انتخابات ایالتی ! طلبانه برای حفظ قدرت

برگزار می " یوکو شیما"  که اندک زمان پس از روی داد  "برگ

و لیبرال های شریک در دولت ایالتی،   حزب خانم مرکل  شود،

که   و سوسیال دموکرات ها،  سبزها به سود  اکثریت پارلمانی خود را

نیروگاه های اتمی هستند و از   دو مخالف سرسخت، تمدید فعالیت هر

بحران اتمی ژاپن به خوبی بهره برداری تبلیغاتی می نمایند، از دست 

 .می دهد

ایالت بادن ورتم برگ به عنوان یکی از بزرگ ترین و صنعتی ترین 

ایالت های پانزده گانه ی آلمان، که به سبب نفوذ دیرینه ی کلیسای 

مسیحی  دموکرات  بیش از پنچ دهه در کنترل حزب  یک،کاتول

در ائتالف با لیبرال دموکرات ها اداره می شود، در پرتو یک   و  است

به   روی داد خارجی، در فاصله ی بیست هزار کیلومتری آلمان،

یک حزب کوچک   کنترل رقیبان در می آید و برای نخستین بار،

دولت ایالتی قرار می گیرد و  در راس یک  آلمان، یعنی حزب سبزها،

حزب سوسیال دموکرات در نقش شریک کوچک تر ایفای نقش می 

  .نماید

اما با وجود لغو یک جانبه ی قرار داد با تراست های اتمی، دامنه ی 

هم کاری با آن ها به نحو دیگری ادامه می یابد و دولت خانم مرکل ، 

گان ُخرد خانگی،  گسستن از سیاست پشتیبانی از تولید کننده  با

عوارض تازه ای بر بهای برق مصرفی غیرصنعتی می بندند تا هزینه 

 .زیان لغو قرارداد با تراست ها جبران شود

سیاست پشتیبانی از تراست های چهارگانه ی عرضه کننده ی برق در 

برابر رقیبان اروپائی، با وجود لغو قرارداد تمدید بهره برداری 

ی اتمی، به قوت خود باقی است و اینک با نامحدود از نیروگاه ها

ائتالف بزرگ تائید سوسیال دموکرات ها را هم باخود دارد و بر مبنای 

سازش دو جانبه، این تراست ها با تاسیس نیروگاه های گازی و 

از کمک های دولتی برخوردار خواهند بود که به نوبه ی خود   زغالی،

 .و فضای جوی استویران گر انرژی فسیلی و آلوده گی هوا 

اکو "در حال حاضر بیست و پنج در صد برق مصرفی آلمان از 

، منابع قابل تجدید و فناناپذیر خورشیدی، باد، آب و گرمای "الکتریک

در آینده ی نزدیک به   زمین تامین می شود و قرار است این میزان،

چهل در صد برسد اما از میزان سرمایه گذاری در سوالر، برق 

چه در حجم انبوه و چه در حجم کوچک در سال جاری به   ،خورشیدی
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برای نمونه میزان وام دریافتی از   .میزان زیادی کاسته شده است

و هشت صد   ، از رقم سه میلیارد"نوسازی و گسترش"بانک دولتی 

میلیون یورو در سال گذشته، امسال به هشت صد میلیون یورو کاهش 

ک ها هم به همین نسبت هشتاد در صدی یافته و از میزان وام سایر بان

کاهش میزان نصب دکل های بادگیر در ساحل دریا . کاسته شده است

یک دلیل روی گردانی از این نوع سرمایه . هم به همین روال است

حذف کمک های دولتی دانست و حال آن که به   گذاری را باید در

ی دولت ائتالفی بهانه تولید اشتغال، تراست های چهارگانه، از کمک ها

آینده برای راه اندازی تاسیسات برق گازی یا زغالی برخوردار 

      .خواهند بود

تنها دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها نیستند که تالش 

در مساله محیط زیست، دور را از چپ ها و حزب سبزها   دارند

بگیرند، حزب سوسیال دموکرات هم به نوبه ی خود تالش دارد با 

شعارهای محوری محیط زیستی را از انحصار   ،"اکو سوسیال"شعار 

حزب سبزها خارج سازد و خود را حزب هوادار محیط زیست نشان 

هم شعارهای رفاه اجتماعی و دفاع از حق کار و حقوق   و  .دهد

کارگران را از حزب چپ آلمان بقاپد در حالی که در واقعیت امر چنین 

در بنیادهای فکری خود، به سبب   ات،نیست و حزب سوسیال دموکر

نزدیکی و پیوند تنگاتنگ با تراست های بزرگ صنعتی، به دموکرات 

اما خطای ! مسیحی ها نزدیک تر است تا به حزب چپ و سبزها

بزرگ چپ ها و حزب سبز را هم در ائتالف های حساب نشده ی آنان 

رلین به حزب چپ در ائتالف با سوسیال دموکرات ها در ب. باید دید

. برقراری شهریه دانش جوئی رای داد و از این بابت سخت تنبیه شد

در مورد سبزها، جدای از این که در ائتالف با سوسیال دموکرات ها، 

به یکی از شدیدترین قوانین ریاضت اقتصادی رای دادند، بر موضع 

برای نمونه، بیش از چهار . محیط زیست هم پای داری نشان نمی دهند

گسترش فرودگاه   ت که در اعتراض به پروازهای شبانه،سال اس

فرانک فورت و ایجاد باند پرواز و ترمینال سوم، در روزهای دوشنبه، 

تظاهرات، هفته گی برگزار می شود که یک پای ثابت این 

اما این حزب در شهر . حزب سبزها و هواداران آن است  تظاهرات،

موکرات مسیحی در اداره ی فرانک فورت و دارمشتات در ائتالف با د

هر دو شهر شریک است و هم اکنون در سطح ایالت هسن گرم گفت و 

و مقام های   گو برای تشکیل دولت ایالتی و تقسیم پست های وزارتی

 .ایالتی است

دو حزب توده ای سوسیال دموکرات و اتحادیه دموکرات مسیحی، 

لمان که پس از جنگ و شکل گیری آ  مسیحی، آلمان  سوسیال

دولت مرکزی و   در ائتالف با لیبرال دموکرات ها، به تناوب،  فدرال،

دولت های ایالتی را در اختیار داشتند، اگر چه در اوج دوران جنگ 

با کاربرد سیاست منزوی ساختن جریان های چپ   سرد، می توانستند

و ممنوعیت فعالیت حزب کمونیست، پارلمان را در قبضه ی خود   گرا

ند و چپ ها را با کام یابی از عرصه ی سیاست دولت مرکزی نگه دار

و دولت های محلی برکنار سازند، اما دو روی داد تاریخی این سیاست 

 .را عقیم ساخت

به رهبری تاچر و ریگان و   نخست این که در پرتو، تشدید جنگ سرد

تالش برای استقرار سالح های اتمی با موشک های میان برد در خاک 

جنبش صلح خواهی ضد جنگ پدید می آید و   درال، یکآلمان ف

که با سیاست جنگ طلبانه و " حزب سبزها"درون این جنبش   از

احزاب بزرگ مخالفت دارند، در انتخابات سال   تخریب محیط زیست

هشتاد و یک میالدی با راه یافتن به مجلس فدرال به عنوان چهارمین 

را بر هم می زند و چون   حزب، مناسبات سه حزبی سی و پنچ ساله

در پرتو رقابت سوسیال دموکرات   سیاست منزوی ساختن این حزب،

ها به شکست می انجامد، هر دو حزب یزرگ در بیست سال گذشته، به 

در همین دوره هم . عنوان یک پای ائتالف در صدد جلب آن بر آمده اند

زرگ به سازش ب  که اتحادیه دموکرات مسیحی در سطح دولت فدرال،

رسید، در سطح ایالتی، در ایالت هسن به پای ائتالف با حزب سبزها 

رفت، تا راه را برای ائتالف های آتی در دوسطح دولت مرکزی و 

  .ایالتی بگشاید

جنگ   پایان  دومین حزب جدی، پس از زوال اردوگاه سوسیالیستی و

صحنه ی پارلمانی   وحدت دو آلمان را با خود دارد، در  سرد که

 .پدید می آید  لمانآ

که به نام   " S E D"بقایای حزب متحد سوسیالیست آلمان دموکراتیک

در ایالت های شرقی   "P D S"حزب سوسیالیست دموکراتیک، 

فعالیت دارد با وحدت دو آلمان به پارلمان فدرال راه می یابد و یک 

در ائتالف با بخشی از انشعابیون حزب سوسیال   دهه دیرتر،

، به نام حزب چپ آلمان، به یک حزب سراسری مبدل می دموکرات

 .شود

اگر چه سیاست منزوی ساختن حزب سبزها، به سب موضع گیری 

سوسیال دموکرات ها با شکست زودرس مواجه شد، اما در طی بیست 

سال گذشته، به بهانه ی مبارزه با هم کاران امنیتی آلمان دموکراتیک، 

ست دموکراتیک و خلف اش حزب به نحو دیگری علیه حزب سوسیالی

چپ آلمان به اجرا در آمده و هر چند که اتهام هم کاری با سازمان 

خود را از دست داده، اما   امنیت آلمان دموکراتیک، دلیل وجودی

مخالفت با پالتفرم کمونیستی این حزب، توجیه دیگری است 

منزوی ساختن آن و بازداشتن گرایش سوسیالیستی درون حزب   برای

   !از پیش روی

اطالعاتی تحت کنترل   در ادامه این سیاست، از طریق سازمان های

دولت فدرال و شماری از دولت های ایالتی، تمام چهره های سرشناس 

حزب چپ، حتا نماینده گان آن در مجلس فدرال و مجالس ایالتی را با 

اما خودداری هم کاری . وجود مصونیت پارلمانی، تحت کنترل دارند

زاب بزرگ با حزب چپ را باید در عین حال، جنگ روانی باالئی اح

زیرا با این سیاست، شهروندان را از رای دادن .ها با پائینی ها دانست

زیرا . می دارند و این مساله ی درخور توجهی است  به آنان بر حذر

آن گاه که رای دهنده گان بر این امر آگاهی یابند که رای آنان در 

جاری و آینده نقشی ندارد، از این حزب روی گردان  تحوالت سیاسی

شده، به حزبی رای می دهند که در دوره ی قانون گذاری آینده در 

 .نقش موثرتری داشته باشد دولت فدرال و یا دولت های ایالتی

اگر چه دموکرات مسیحی ها و سوسیال مسیحی ها، در همه ی سطوح 

ل، هم کاری و ائتالف با و سوسیال دموکرات ها، در سطح دولت فدرا

تابو می دانند، اما برنده ی این بازی، اتحادیه دموکرات   چپ ها را

هم   یک  مسیحی است که از یک سوی حزب سوسیال دموکرات را از

استراتژیک، که در پرتو ائتالف با آن می   پیمان

احتمالی دولت را در اختیار داشته باشد، باز می دارد و   رهبری  تواند

بازداشتن آن از ائتالف با حزب چپ، این حزب را مرحله به مرحله، با 

 .خود مبدل می سازد  زائده ی  به

پرسشی که اینک از جانب شماری از مخالفان حزبی، در کنفرانس 

آیا حزب   های منطقه ای به کرات در میان می آید این است که

سوسیال دموکرات جز مشارکت در دولت و راضی شدن به اجرای 

بخش کوچکی از خواسته های خود، راه چاره ی دیگری در پیش روی 

افزایش مالیات ثروت مندان و درآمدهای   ندارد؟ شعار تغییر سیاست،

گسترش شیرخوارگاه ها و کودکستان ها، افزایش هزینه ی   باال،

، را باید برای چهار سال ...آموزشی و گسترش مدارس تمام وقت و 

رد؟ و چرا در ائتالف با حزب چپ و سبزها در دیگر کنار تاق چه بگذا

 صدد برکنار کردن دموکرات مسیحی ها و تغیر دولت و سیاست نباشد؟

پاسخ رهبری حزب هر چه باشد یک امر مسلم است که شعارهای 

انتخاباتی و وعده های طالئی برای جلب رای دهنده گان، یک روی 

از برگزاری سکه است و ماراتن چانه زنی برای ایفای نقش پس 

 !انتخابات آن روی سکه

شورای رهبری حزب و شخص زیگمارگابریل، ورای شعارها و آوازه 

گری های انتخاباتی، به عنوان رهبران یکی از دو حزب بزرگ آلمان، 

خود را مسول حفظ نظم موجود می دانند و خواهان تغیر سیاست و 

خرسند از از این روی، . دگرگونی آن چنانی در نظام کشور نیستند

نقش   دریافت چند پست اداری و وزارتی، بدون دغدغه ی خاطر، به

و شاید هم به درستی . در اداره ی کشور تن می دهند  دست دوم خود

آگاهی دارند که دوران سوسیال دموکراسی و دولت رفاه متکی به 

سیاست سوسیال دموکرات ها، سرآمده و سوسیال دموکرات ها در 

سرمایه داری، جز فریب کارگران و زحمت کشان پیوند جاودانه با 

 .رسالت دیگری ندارند

 

    0215  آذر ماه  01                           

 

    ----------------------------------------------------    
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 ی،مصر یدآغازگرد ۵۱۲۲ یهژانو ۵۲روز انفالب که از  یجدهه

از شهروندان از زن  یمختلف  یها یفط.ها را با هم متحد کرد

و جوان ،  از طبقه متوسط  یرحجاب، پ یومرد، با حجاب و ب

ساله  ۰۱دادن به حکومت  یانگرفته تا  طبقه کارگر ، به قصد پا

او  یشده برا یطراح ینیمبارک  و ممانعت از جانش یحسن

که خود  یدشوار سکوالر هائ یتوضع  یکنل.  یستادند،کنارهم ا

 یاندر واقع از ارتش در برابر اسالم گرا یدانستند،امام یبرالرا ل

کردند، خود به بازگشت گفتمان عصر مبارک کمک  یم یتحما

که  یستندن یلما یچوجه، به ینطرف یناز ا یچکداماکنون ه. کرد

آنان  یعتر، در خدمت برنامه عمل وس یتموضوع جنس

 .قرارگرفته باشد

 

 روش عمل کهنه و شناخته  شده دولت

 

 یروهاین یفرمانده عال یسی،مارشال اَلس یلدف یه،سوم ژوئ در

 یکاز قدرت برکنار شده و  یمسلح ،اعالم کرد که دمحم مورس

،  یدر کنار او ، دمحم البرادع.خواهد شد یلحکومت موقت تشک

 یس، رئ یشاخص مورس ینازمخالف یکینوبل و  یزهبرنده جا

 ینهو سک طی،قب یسایاالزهر ،اسقف کل یخنور، ش یحزب سلف

 یمل یشورا»فؤاد ، روزنامه نگار مورد احترام وعضو 

کند که زنان  یادعا م یاست ول یتشکل دولت یککه )«زنان

، هدف ها و خواسته  یقتدر حق یکن، ل یکندم یندگیمصر را نما

دولت  یوخواسته ها یاجاترا بااحت یتمربوط به جنس یها

عمل  یوهدرست همان ش. بودند یستادها( سازد یمنطبق م

بودن  یراز فراگ یشیو شناخته شده مبارک مآب  و نما یککالس

است که نه فقط  ینازا ی، که هدفش منحرف ساختن توجه عموم

 یتاکثر یندگاننما ین، بلکه همچن یانراعمده اسالم گ یانجر

نان روزانه شان در تقال هستند، کامال   یرا که برا یمردم

 یمورس یاز زنان از سرنگون یریابس.گذاشته اند یرونب یرهازدا

 یبانیخود داشت ، پشت یرانوز یاتکه فقط دو نفر زن در ه

، تعداد زن  یدکردند که در حکومت جد یاگر آنها فکر م.کردند

 یگفت که آب سرد یدپست وزارت خواهند داشت، با یشتریب

دولت موقت را اعالم کردند،  یکه وزرا یوقت.شد یختهسرشان ر

 یراسکندر ، وز یالل: شد یم یدهآنان د دربینزن  یرفقط سه وز

 ین،شرف الد یهبهداشت و دُر یرملکه الرباط، وز یست،ز یطمح

عضو  یزو ن  یزیوناز شبکه تلو یکه خانم مورد احترام

است که اکنون وزارت رسانه ها را « زنان یمل یشورا»

دو نشان  یرت یکاسکندر ، با  یالهدف  انتخاب ل. برعهده دارد

 یزن قبط یکانتخاب  یمیقد یوهداشت که همان ش ازدن ر

بعنوان  یکبارآنرا دوبار بحساب آورد ،  یدکه با یروز یکبعنوان 

فؤاد  ینهسک!زنان یندهوان نمابعن یزبار ن یکها و  یقبط یندهنما

جمهور در امور زنان گماشتند ،  یسبه پست مشاور رئ یزرا ن

 یتحت رهبر ومتحک.شده بود یجادا یکه در دوره مورس یپست

لحظه از پست  یندر آخر یمعبد الدا یناس، با حذف نام ا یاننظام

پست   یک یضبه تفو یوزارت فرهنگ ، نشان داد که عالقه ا

قبال  یم،خانم عبدالدا.حساس به زن ها را ندارد یاسیازنظر س

 یروز ینآخر یزعبدالعز.بود« قاهره  یخانه اوپرا»  یسرئ

خانه  یاسترا از ر یمعبدالدا م،خان یمورس ینهفرهنگ کاب

 یبرکنار یلقاهره برکنار کرده و اظهار داشت که  دل یاوپرا

مصر، اخوان  یدرنهاد فرهنگ.را بعداً اعالم خواهدکرد یو

که فقط هوادار آنان بود ، به چشم  یزها به عبدالعز ینیالمسلم

روز  یناز همان نخست ینروازا.یستندنگر یم یخود یرآدم غ یک

 یشخص یرانه  حضور او در مقام وزارت فرهنگ ، حمالت شر

با اخراج عده  یزن یزعبدالعز. اورا شروع کردند یهعل یو حرفه ا

از خود  یا یانهجو یفاز مقامات وزارت فرهنگ ،واکنش تال یا

 یککه بعنوان  یماخراج خانم عبدالدا  یلاو در باره دل. نشان داد

کرده بود  یط هخود را در فرانس یقیفلوت نواز،آموزش موس

 یلتبد یمحل نخبه گرائ یکخانه اوپرا را  به  یشانگفت ، که ا

وزارت خانه  یناز آنچه  که در ا یستکرده بود  که خود نمونه ا

او  ینهمچن.او مصمم به اصالح آنجا است  ینو بنابرا  گذرد یم

سازمان  یمکه خانم عبدالدا یفرهنگ یادعا کرده بود که برنامه ها

 یکرد و در آمد کاف یرا به آنجا جلب م یکم  شاگرانتما یداد،م

 یهمه م  یز،عبدالعز یبر خالف ادعا یول.آورد یبوجود نم

بعمل آورده بود که  ادییز یتالشها یمدانستند که خانم عبدالدا

خانه اوپرا را گسترش دهد ،که ازجمله آنها  یها یتدامنه فعال

 یفتا ط اوپرابه خانه  یالملل ینو ب یآوردن هنرمندان مصر

 یراو مد. را به آن جلب کرده باشد یتر و متنوع تر یعوس یها

برجسته در  اعتراض  به  ینبود و کارکنان و مولف یقابل

نام  یوقت.یوستندغال کنندگان وزارتخانه پاو به اش یبرکنار

فرهنگ اعالم شد، نهاد فرهنگ به جشن  یربعنوان وز یمعبدالدا

افق   یهواکنش عل المتو سرور بر خاست که بظاهر ع

  یول. یدادنسبت به فرهنگ را نشان م ینمحدودنگاه اخوان المسلم

 یادا یربعنوان وز   یمخانم عبدالدا ینکهازا یشچند ساعت پ

 یگریپست به فرد د ینوگند کند،با تلفن به او خبر دادند که اس

، انتصاب او به ( یسلف) حزب النور  یراز. واگذار شده است

اوال  یمعبدالدا »ینکها یلرا وتو کرده بود ، بدل نگوزارت فره

بساط رقص و  یخواهداست که م یکس یازن است ، و ثان یک

ها تعجب آور  یسلفمخالفت . «را گسترش بدهد یقیآواز و موس

 یلیتما یچگونهه یربود که نخست وز ینآزار دهنده ا یکننبود ، ل

زنان و  وقدفاع از حق یخود ، برا یاسینداشت که از توان س

مرتبط بود استفاده  یمکه با نام عبدالدا یبرالل یفرهنگ یاستس

 .کند

زن به وزارت رسانه ها ،  یکموقت اما ، با انتصاب  حکومت

 یتکم اهم یتمعموال به زن ها ، موقع. گام نهاد یدیدر حوزه جد

 یرا م یامور اجتماع یا یعلم یقاتتحق یرنظ یاسی،تر س

آنها ،  یهشب یاو بهداشت و  یستز یطمثل مح یپست هائ.دادند

مقام وزارت رسانه ها  یکنل.یندآ یبحساب م یا یهحاش یپست ها

 یکست نزدپ یک ین،اخوان المسلم یهعل یغات، آنهم در اوج تبل

 یها یاستس ینا یاندر م. شود یبه مرکز قدرت شمرده م

 یدهد یمچهره مال یک ین،الد یفشر یهسرکوبگرانه ، خانم دُر

 یماه رمضان از شبکه ها یبرنامه ها یاو تمام. یشودم

را معلق  یخصوص هایو تمام شبکه  یدولت یها یزیونتلو

جنگ »در  یسیاز خواست اَلس یساخت تا تظاهرات طرفدار

خشونت  یروزیجز هلهله پ یزیرا پخش کند، که چ«  ترور یهعل

اقدام ، در واقع بازگشت  ینا.نبود یناخوان المسلم یهعل یدولت

 یاعتبار روابط عموم یب یروش ها یبود به الگو یآشکار

حکومت موقت ، در . ورسیمبارک و م یدولت در دوره حسن

 یدانو م یهاَل اَدو یعابتدا حق تحصن تظاهر کنندگان در مسجد رب

بعداّ فرمان پراکنده شدن تجمعات را  ی، ول یرفتالنهضه را پذ

 یتحفظ امن» اقدام خود را به بهانه  ینا ینالد یفشر.صادر کرد

« شهروندان یتکشور و حفظ صلح و امن ی، منافع عال یمل
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 یتدستور پراکنده شدن تظاهر کنندگان ، اعالم وضع.کرد یهتوج

 .را بدنبال داشت یحکومت نظام قوق العاده و وضع

بوجود آمد،  یکه بعد از  اعالم حکومت نظام یهائ یریدرگ در

 یفاءنظام را ا یادهنقش سربازان پ ین،اخوان المسلم یزنان حام

عدد و  یاز باز یشیخود ، نما یآنان با آوردن خانواده ها.کردند

به طرف مقابل  یخواستم یناز طرف یکرقم را که در آن هر

 یها یازآنان ن.دادند اناست را نش یشترب یگریدهد از د نشان

با رسانه  یاکردند و یم ینتظاهرا کننده را تام یروزمره  اردوها

 ینکهخود و ا یخواسته ها یتدر باره مشروع یالملل ینب یها

آنها .پرداختند یمبارزه را ادامه خواهند داد ، به مصاحبه م

 یتیامن یروهایمرد و نتظاهرکنندگان  ینب یلخودرا بصورت حا

 ین، به نخست یجهدر نت.شوند یکادند تا مانع از تحریدقرار م

لتا. شدند یلها تبد یریدرگ یانقربان منصوره کشته  یسه زن در د 

 یکشتار زنان را نمونه ا ین، ا یانزن اسالم گرا یسخنگو. شدند

در مورد  یقو خواهان تحق یدنام یسپل یرحم یاز خشونت و ب

 یمحکوم کردند ، ول راکشته شدن سه زن  یزها ن یبرالل. آنها شد

آنرا نه به گردن حکومت موقت ، بلکه به اخوان  یتمسؤل

نسبت دادند که نتوانسته است از زنان و کودکان  ینالمسلم

از زنان  ینادعا کردند که اخوان المسلم ینآنان همچن.حفاظت کند

خاطر  یدبا..یکنداستفاده م یسپر انسان یکو کودکان بعنوان 

روز انقالب  که زنان ، کودکان را ۲۱ لنشان ساخت که در طو

 یک ینگفتند که ا یها م یبرالآوردند، ل یم یرتحر یدانبم

اگر اسالم . است یندهآ ینسل ها یبرا یاسیآموزش ارزشمند س

را در تظاهرات کشته بودند ، آنوقت آنها  یبرالزن ل یک یانگرا

چون  یول.یکردندم یلخود تبد یراب یبرالزن قهرمان ل یکاورا 

 یارج و حرمت یچها ه یبرالزنان کشته شده ،اسالم گرا بودند، ل

با سکوت از کنار  یزن« زنان یمل یشورا»آنان نگذاشتند یبرا

 .منصوره گذشت یزن ها در دلتا ینکشته شدن ا

در دوره  یامور اجتماع یر، وز ی، مروت التالو درضمن

، ۵۱۲۲از بعد از انقالب  یمل یشورا یسمبارک و رئ یحسن

خواند  یمنشاء هرج و مرج اجتماع یکرا  یهاَل اَدو یعتحصن رب

رفت که گفت سازمان دهندگان تظاهرات ، زنان  یشاو تا آنجا پ. 

 یزشجهاد آم» وانرا ربوده و آنان را مجبور کرده اند که  بعن

عربستان  یمفت. بامرد ها بخوابند( نکاح الجهاد) « یجنس

ها  یریدر مورد درگ یفتوائ یاالمت ، در ط یر، نص یسعود

او گفته بود که . استفاده کرده بود یکلمه ا ین، از چن یهدر سور

زن ومرد  ینب یموارد یندر چن یجنس یها یزشآم ینگونها

،  یهماه ژوئ یدر ط.یستن جایز یمجاز است که در مواقع عاد

 ین، از چنمرد  یضد اسالم گرا ینمفسر یزو ن یخانم التالو

جلوه  یمنیاعتبار کردن تحصن کنندگان و اهر یب یبرا یعبارات

و تجاوز  ینآنها و قاتل ینکردند و ب یها  استفاده م یدادن اسالم

گفت که   یرفته رفته، التالو.گذاشتند ینم یفرق یکنندگان جنس

دادن به  یتبخاطر رضا یقرب و منزلت یچزنان اسالم گرا ه به

خود زنان  ینکهتا چه رسد با  یستقائل ن «یزشیجهاد آم»  ینا

تحصن  یاز نظر او ، زنان در اردو.شروع کننده آن بوده باشند

» خود  یزتحصن کنندگان ،  ن.  یشدندم یتلق یکنندگان ، قربان

 .بودند« نقض کنندگان حکم قانون و عزت و حرمت زنان 

 

 یکسمبول یها مکان

 

 یچیکالنهضه ،  ه یدانو نه م  یهاالدو یعنه منطقه مسجد رب  

آنها در متروپل قاهره  یهر دو. یستندن یقانون یب  یعرصه ها

 یتیمرفه نصر س یندر منطقه طبقه متوسط نش یاول.واقع شده اند

 یکه محل زندگ یزاق یکیدر نزد یزن یقرار گرفته است و دوم

از طرف  یاالدو یعرب سجددر انتخاب م.ثروتمند است  یآدم ها

 یت، شخص ی،  وجود محل سکونت  دمحم باد نیاخوان المسلم

 یکی یر،الشر یراتآپارتمان   خ  ینوهمچن ینمهم اخوان المسلم

 یردر آن محل، تاث یداران مال یهسرما ینازبزرگتر

 یندر آن اطراف ا یملک یگذار یهسرما ین، چند یرالشر.داشت

 ینا ینگفته شود که اخوان المسلم کهبجاست  ینهمچن.منطقه دارد

رهبران اخوان  یاقتصاد یتوضع. جد را ساخته است مس

 یدارد ، ول یمحل متناسب بوده و با آن هماهنگ ینبا ا ینالمسلم

 یجه،در نت.یستآنا صادق ن یدر موردافراد عاد یتوضع ینا

 یجافراد در آنجا بتدر ین، از حضور ا یتیسکنه نصر س

لذا به دانستند ،  یمحل خود م یبرا یاُفت نراشدند و آ ینخشمگ

در مقابل، . داده شود یانجنب وجوش افتادند که به تحصن پا

 یسکنه محل را بعنوان آدم ها یز،متحصن در آنجا ن یاناسالم

فهمند ،  یارزشمند تحصن کنندگان را نم یکه هدف ها یچرند

از موارد  یکی یندر واقع ا.دادند یو تمسخرقرار م  یرمورد تحق

اخوان  یو افراد عاد یرهبر ینب یبود که فاصله طبقات ینادر

 یریدرگ ینچن یکدر النهضه ، .یداد،خود را نشان م ینالمسلم

و فقط  یستن یمنطقه مسکون یکمنطقه  یرا، ز یامدبوجود ن

دانشگاه قاهره و  یساختمان ها ینخانه و آپارتمان در ب ینچند

 ینمخالف یول.وجود دارد شو باغ وح یاهمطالعه گ یباغچه ها

 یندر مورد اخوان المسلم  یا یهو کنا یشپر ن تحصن ، کلمات

» ساختند که به با غچه ها و  یبردند و آنان را متهم م یبکار م

مجسمه معروف دمحم مختار در مرکز   یعنی، « نهضت المصر

 .زده اند یریناپذ یمترم یها یب، آس یدانم

که تحصن در آنها  یخاطرنشان ساخت که دو محل شهر باید

و  یمزنان ، چه قد یخهستند که با تار یاختمان هائانجام گرفت، س

ها هرکدام  یبرالها و ل یمرتبط هستند و  اسالم یدچه جد

 یناخوان المسلم.از آن خود جلوه دهند یآنها را به نوع یخواهندم

 یرا بطرز بر جسته ا ینامه زن یتالش کرده است که زندگ

است و  شده ینامگذار یبنام و یتینشان دهد که مسجد نصر س

 یعرب.اورا مورد خطاب قرار دهد یاجتماع یگاه، پا یبترت ینبا

 یرخانواده فق یکبود که در (  یعهالرب) یدختر ین، چهارم یهالدو

او  یزندگ یهاول یسال ها.در قرن هشتم در بصره متولد شده بود

که  یا یهمراه بود و اورا بدنبال خشکسال دبختیبا فالکت و ب

مختلف در  یتدو روا.فروخته بودند یبردگ بوجود آمده بود ، به

که  یها گفته اند که وقت یبعض.او وجود دارد یبعد یباره زندگ

 یتروا.است ، اورا آزاد کرد یمذهب یاربس یعهالرب یدارباب او د

 یاو از بردگ وقتی یندگو یم. تر دارد یچیدهپ یشکل کم  یگرد

 یحشگو فا یآوردن به مطرب یجز رو یگریآزاد شد ، راه د

 یکه بردگ یابد یاو بعد ها در م یاگو.نداشت یگذران زندگ یبرا

که انسان را  یریو در بند بودن است ، نه فقط زنج یدتق یکنوع

کاذب و  یها یازن یربا زنج ین، بلکه همچن یدارددر بند نگهم

را  ی، او آن شکل از زندگ یواقع یآزاد برای ینبنابرا.  یزیغر

خود به  یثاربه ملکوت آسمان و با ا که با عشق یکندانتخاب م

 یانکه صوف یا یهترس اول ینه از رو یشد،خداوند رهنمون م

و  یرانتخاب، آغاز س ینا.عشق به خدا یگفتند ، بلکه ازرو یم

،  ینبنابرا. بود یو اجتماع یشخص یسلوک او به رستگار

زن ومرد را  یاناسالم گرا یالگو ومدل برا یک، نقش  الربیعه

 یعروج شکل یبوده برا یا یلهوس یعهدر واقع، الرب.کند یم یفاءا

 .  فرد گرا یاسالم یازمشرب صوف

ندارد  یعهالرب یراثنگرش از م ینبا یعالقه ا ینالمسلم اخوان

را بخاطر انحراف  یصوف یودر دوره بعٍدمبارک ، آنها گروه ها

ها  یاما مقابل ، اخوان.راندند یرونب یسن یشان از ارتدوکس

اگر بخواهد او را  یارائه داده اند که هر زن یعهاز الرب یریتصو

 یعهمثل الرب یدکنند ، با وتو خدمت بخدا قضا یمانبراساس ا

و  یحزب آزاد»، ۵۱۲۵در پارلمان کم عمر مستعجل .باشد
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کرد که پالتفورم  یسع ین،اخوان المسلم یاسیس یبازو یعنی، «عدالت

از پالتفورم  ی،زن مصر یهاول یازهایخود را با تمرکز بر ن یتیجنس

  صادیبابرنامه اقت  یهدف ینچن یول.سازد یزسکوالر ها متما ینیستیفم

و  یحزب آزاد».افتاد یآن در تعارض م یحداقل گرا یبرالینئول

 یتکه مسؤل یخانواده هائ یبرا یبهداشت یمهقانون ب ینبا تدو« عدالت

 ینمصر چندر صد خانواده ها در  ۰۱آن با زن بود ، و طبق آمار 

قانون خانواده ها  ینطبق ا.خود کسب اعتبار کرد یدارند، برا یتیوضع

زنان ،  یازن ینمبرم تر یکناستفاده کنند، ل یمهپوشش ب  ازتوانند  یم

در هر حال ،  تمرکز  اسالم . باالتر است یبا در آمدها یمشاغل یافتن

داده  ها امکان یزنان کم بضاعت ، به اخوان یها یبه بدبخت یانگرا

سکوالر  که متهم به نخبه گرا  یها ینیستاست که خودرانسبت به فم

فرهنگ، عبد  یروز. باالتر بشمارند یاخالق نظربودن هستند ، از 

را عنوان  کرده  یبحث مشابه یزن  یمدرمورد اخراج عبد الدا یزالعز

 .بهانه بودجه باله را قطع کرد ینوبا

وجود  یتیجنس یها تیروا یزالنهضه ن یدانم یختار درمورد

مجسمه   یبتدانشگاه قاهره، ه یدروازه ها یروندرست در ب.دارد

به  ۲۵۲۲در  یسرامس یدانقابل مشاهده است که از م «یستنهضت م»

ساز مختار  یکره،کار پ «یستنهضت م».منتقل شده است یمکان فعل

خود را به  یکدستکه  است یمصر یزن روستائ یکاست ،و مجسمه 

او پوشش سر خودرا نگهداشته تا بر  یگرداده و دست د یهتک یابولهول

او گذشته را در  ینکهضمن ا.ینگردبه افق م ینانو با اطم یفتدصورتش ن

در سال .از عادات کهنه گسسته است یکنخود متبلور ساخته است ، ل

مورد  وستائیمجسمه در آنجا نشانده شد، زنان ر ین، که ا۲۵۵۱ یها

 یدوشادوش مردان در مزرعه کار م یراو احترام بودند ز یمتکر

بود که مثل زنان طبقات متوسط و طبقات  یعمل یرآنان غ یبرا.کردند

 یدبا یکنل.جامعه ،صورت خود در مالء عام را با مقنعه بپوشانند یباال

حجب در پوشاندن صورت  را  یدهحاکم در پس ا یرسم اجتماع

رسم و  ینکه ا کردیالقاء م ینمجسمه چن یجه،در نت.ردندیکمراعات م

از دغدغه  یکیلغو حجاب ، .خواهد رفت ینرسوم پوشاندن صورت ازب

و  یتجدد گرائ یاز عالئم اصل یکیبود که  یزنان شهر یها

 ۲۵۲۵که  انقالب  یرفتدر مصر بشمار م( یستنهضت م)رنسانس

، ( تراش یکرپ)  ارمجسمه به مخت ینسفارش دهنده  ا.محرکه آن بود

برجسته  یو از چهره ها یاز زنان فعال انقالب،  یُهداء َشعراو

و آموزش زنان  یلبود که طرفدار لغو حجاب و طرفدار تحص ینیستفم

زنان  یدجد  یخبا تار یتوان گفت که دانشگاه قاهره ، بنحو یم. بود

، مورد ۲۵۱۱، در سال  یدانشگاه مل یکساختن  یدها.دارد یوندپ

پروژه با مشکالت  ینا، ۲۵۲۱در سال .ها بود یبرالل تیبانیپش

 یدان، قدم  به م یلپرنسس فاطمه اسماع یول. یدمواجه گرد یاقتصاد

محوطه دانشگاه قاهره را   یکه امروز تمام ینگذاشت و با اهداء زم

 یپول برا یبا فروش جواهرات خود و جمع آور یزو ن یدهدم یلتشک

 ینز ابهره را ا یشترینان دانشگاه قاهره بیم ینساختن آن، که در ا

شد،  یکه از مجسمه مختار پرده بردار ۲۵۵۱در سال . ها برد یدارائ

، که از  یدالس یدانشگاه ، احمد لطف یسرئ یتدانشگاه قاهره ، با حما

   ینب یشاخص زمان خود بوده واعتقاد داشت که برابر یها یبرالل

دختران  یرش، به پذ یابد تحققتواند  یم یلتحص یقزن و مرد از طر

 .در دانشگاه پرداخت دانشجو

 ینا ید،گرد یستاس ۲۵۵۱که در  «ینجامعه اخوان المسلم» برای

 یآن بوجود م یفرهنگ اسالم یتهو یبرا یاز النهضه ، چالش یتروا

، از نطر اخوان    یزن عاد یبرا یپوشش مذهب یککردن  یداپ. آورد

آنان   یدر پروژه تجدد طلب ینقش اساس یک   ینالمسلم

پوشاند و نه  یبه حجاب شباهت دارد و سر را م« طرحه».داشت

شکل باب شدن آن به زمان ورود اسالم  یخیصورت را که از نظر تار

به استفاده از  یق، زنان را تشو ینگردد واخوان المسلم یبه مصر بر م

 .یکردم«  طرحه»

اسالم ساکت است  و تا آنجا فرا  یخمجسمه  مختار، در مورد تار 

دارد ،به عنوان  یابولهول یرا که دست بر رو یئکه زن روستا یرودم

مورد  ینکه ا یدهدفرعون بازتاب م یسمبل احترام به دوره چند خدائ

شود که خراب کردن صورت مجسمه  یگفته م. است یانتنفر اسالم گرا

 .یدهددر طول زمان تحصن ، تنفر آنان به هنر باستان مصر را نشان م

 یاناز قربان یاریمجاور آن که بس ینیکو کل یعهمسجد الرب سوزاندن

بنوبه خود عدم احترام به  یکرد،سرکوب در تحصن را مداوا م

آنکه بگذارند  یبجا.یدهدرا نشان م یگرطرف د یفرهنگ یها یتحساس

 یهعل یانو نظام یسبر خشونت پل یبجا مانده ، شاهد یها یکه خراب

د و مسج یارتش عهده دار بازساز دسینباشد، مهن  یاناسالمگرا

 یناز مؤمن یشتریدادن تعداد ب یجا یتوانائ ینکمسجد ا.  شدند ینیککل

در  یادبودیو لوحه  یدجد یرا در خود خواهد داشت ،بانصب فواره ا

در آنجا نصب خواهد شد  که در «و مردم یسوحدت ارتش، پل»باره 

 .خشونت  بکار رفته  است یانگرواقع  ب

ّ ، وس یتیدر تحصن النهضه و نصر س زنان شرکت  یعا

 ینکهبوده بر ا یزیآم یتمهم و موفق یغاتیتظاهرات، بازاز تبل.کردند

که   یپذیرندرا م  یتیاز نقش جنس «یاسالم »یراز زنان ، تفس یاریبس

قرار  یشغل یها یتو موفق یلرا مقدم بر ثروت ، تحص یمذهب یمانا

زن مسلمان خوب است و  یک خیصتش یارمع  یندهد ،که اول یم

 ینزنان در ا یحضور توده ا. اوست یبرا یرام اجتماعاساس احت

 یغتبل یشترهرچه ب یهائ یدها ینبوده که چن یا یلهتحصن ها وس

 یم یحهنوز ترج یبرالل یو رسانه ها یارتباط جمع یلوسا یکنل.شود

 یاخوردگان رهبران مرد  و  یبدهند که زنان اسالم گرا را بعنوان فر

زن  اسالم گرا و  ین، شکاف ب یجهدر نت.دکنن یبالقوه  معرف یسپر انسان

 یگریاز تجربه د یناز طرف یچکاست و ه یدهتر گرد یق، عم یبرالل

 .آموزد ینم

 

 بازگشت پدر ساالر

 

او  یها یدها.است یاسیآفتاب پرست س یک یهشب یسیمارشال اَلس فیلد

ها و نگرش او  یدها.چرخد یاو م یها یبطرف جاه طلب یشترهرلحظه ب

محافظه   ینباشد ، اما بطرز مشخص ی، اگر ضد انقالب یتبه جنس

 یعال یشورا»اعضاء  یناز جوان تر یکی،  یسیاَلس.کارانه است

بود که  یتنتاو ینمارشال دمحم حس یلدف یاستبر« مسلح یروهاین

مردم » شعار .را بر عهده داشت ۵۱۲۲ یهاز فور یاسیگذار س یتمسؤل

 یول. انداخت یم ینها طن بانیادر خ« و ارتش دست در دست هم دارند

با کش و  یاربس یونباانقالب« مسلح یروهاین یعال یشورا»رابطه 

ها  یابانکه در خ انیزنان و مردان جو یافسران برا. قوس همراه بود

 یکردند و آنان را درست در زمان یم یکردند ، سخنران یتظاهرات م

 یسیاَلس. گرفتند یکردند بسخره م یسرکوب م یانهکه آنها را وحش

اطالعات ارتش ، هنگام مذاکره با اخوان  یسسرو یسبعنوان رئ

،  یمورس یدنت، پرز۵۱۲۵در اوت . داشت ینیپائ یتموقع ین،المسلم

مسلح و  یروهایفرمانده ن یاسترا بر یسیرا عزل کرده و اَلس اویتنت

 یدها یسیو اَلس یکه مورس یدمعلوم گرد.وزارت دفاع منصوب کرد

کرد که  یتوان استنباط منطق یم. دارند یتمورد جنس در یمشابه یها

 یشآزما»در ارتش بوده که از عمل زشت   یآدم پشت پرده ا یسیاَلس

حال  ینکرده و در ع یزنان دفاع م یرارعاب و تحق یبرا« بکارت

آدم پشت  ینا.یدنام یزن  م یرا روز جهان۵۱۲۰مارس در سال ۵روز 

 ینهاا یستند،دختران من و شما ن یهزنان ، شب ینا» گفت که  یپرده م

. تظاهر کننده در داخل چادر هارفته اند یهستند که با مرد ها یدختران

مالقات کرده  یسین الملل که،با اَلسیسازمان عفو ب یرکل، دب یشر یلسل

دارد واظهار  «یپدرسالرانه ا»که او نگرش  یگویدم یبود به نقل از و

از سربازان در  یدبا یارتش م»   ها انتظار دارند یکه مصر یدنما یم

اخوان . دفاع کند«  زنان که مورد تجاوز قرارگرفته اند یبرابر ادعا

 یعهگفته بودند که بر خالف تحصن کنندگان مسجد الرب یزها ن ینیالمسلم

بودند، تظاهر  یو دوستانه و با کمال سالمت اخالق یکه خانوادگ

همراه  یجنس یر و با ولنگاربند و با ی، کامال ب یرتحر یدانکنندگان م

 یتآزار و اذ یانکه قربان یدگو یاز افراد ارشد اخوان م یکی.بودند

کرده اند که موجب  ریحجاب ، حتما کا ی، چه با حجاب وچه ب یجنس

که  یشودگمان زده م. خود قرار گرفته اند یهعل  یآزار جنس  یکتحر

 یانم گراارتش منصوب شد ،  به اسال یبه فرمانده یسیژنرال آلس

که او  یدبرگز  یلدل ینرا با یسی، الس یکه مورس یندگو یم.دارد یلتما

از  عدب.کنند یاهل نماز خواندن است و زن ودخترش حجاب به سر م

را از هنگام  یسیکه الس یاز پروفسور هائ یکی،  یهسوم ژوئ یکودتا

شناخت ،  یم ۵۱۱۲در سال  یکااو در کالج جنگ آرتش آمر یلتحص

نقاب زده و  یگریو د یدپوش یاز دختران او حجاب م یکیکه  یگویدم

اگر درست هم باشد ، باز  ینا.یدپوشان یسر و صورت و بدن خود را م

از زنان مسلمان اشکال  یاریمصر امروز ، بس در.است یمعن یب
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پوشند و پوشاندن سر خود از طرف  یرا م یاز لباس اسالم یمختلف

زن سرشناس در انقالب  ینچند.تیسن یاسیبار س یکآنان ، حامل 

از  یاری، بس یوتیوباو در  یدوئوی، مثل اَسما  محفوظ، که و۵۱۲۲

 یانگذاراسراء عبد الفتاح، بنید،کشان یرتحر یدانزنان  و مردان را به م

» محکوم کردن  یدادگاه ی،  که دعو یمابراه یراو سم یلآور ۲جنبش 

هست که مردم  یزن.دیدنپوش یرا برد، همه حجاب م« بکارت یشآزما

» :دهند یلقب م( دختران ینمحترم تر) «البنات یتس»مصر به آن 

محمود در  دمحم یاباندر خ یا یانهکه بطرز وحش  «یبند آب ینهبا س یزن

 ینکهبه تن داشت که قبل از ا یاهیاو لباس س. کتک زدند ۵۱۲۲

 .سربازان آنرا پاره پاره کنند، با نقاب همراه بود

ابوغزاله را  یدمارشال عبدالحم یلدبود که ف یعشا۲۵۱۱ یسال ها در

 یتصور ینچن.بود یدهبازنشسته کردند که زنش حجاب پوش یلدل ینبا

زنان  یماتارتش با تصم یفرض است که فرمانده ینبر ا یمبتن

کنند که  یحال آنکه فراموش م یشود،م یینتع یدپوش یدافسران که چه با

 یتواقع.خود آنان است یانتخاب شخصبسته به  نانآ یدننحوه لباس پوش

 یاز فرماندهان ارشد ارتش حجاب بسر م یاریاست که زنان بس ینا

هستند ، و  یانکه آنها طرفدار اسالم گرا یستن یبدان معن ینا. کنند

 یل، خود دل یسیتوسط اَلس ینو اخوان المسلم یمورس یسرنگون

تصاب خود به بعد از ان اهکه دو م یدگو یمارشال م.بر آنست یروشن

را سرنگون کرده است که در مراسم  یمورس یلدل ینوزارت دفاع ، با

طارق الزمور . ، طارق الزمور کنار او نشسته بود۲۵۱۰جنگ  یادبود

 ۲انور سادات در  یدنتاست که در قتل پرز یلیهعضو جماعت اسماع

 .، دست داشته است۲۵۱۲اکتبر 

ا وجود جوان بودن وب یکرد که با همان سلوک نظام یسع السیسی

 یعنی، یدر مراسم رسم. خود، مردم مصر را مورد خطاب قراردهد

 یدر موقع سرنگون یزدفاع و ن یردر هنگام انتصاب خود بعنوان وز

 یپر از نشان ها ینهو س یلوحما یکامل نظام یفورماو با اون ی،مورس

و ستارگان معروف  یسندگاناو با نو اینکهقبل از.یشودظاهر م ینظام

 یواحد نظام یکاز  یداشته باشد، در بازرس یدارو خبرنگاران د ینماس

تانک  یبه چشم به باال یآفتاب ینکو ع ینظام یتانک ، با لباس  رسم

 یاسیو س یکه سخنان شخص ینظم یب یسخنران یکدر . رفته بود

خدمت کند « به مردم»باهم مخلوط شده بود، او گفت که مفتخر است که 

روش  ینانتقاد کرده اند که او با ا یاو از و ینف، هر چند که مخال

 یاز امور نظام یرونب یآدم ها. آورده است یینیخودرا بسطح پائ

ها  یآنان با فرهنگ نظام یاست ، ول یجانیه یارکه او فرد بس یگویندم

. دهنده باشد آزارتواند  یاز گلوله م یشترکه در آن حرف ب یستندآشنا ن

بدانند که  یدآنها با ی، ول یستن رسانه ها نگفته است که دشم یسیالس

او هشدار . به نهاد ارتش است ینفرمانده ، در حکم توه یکب ینتوه

،  یگرسال د ۱۱ یا ۰۱ها برود، تا  یاباناگر ارتش به خ» داده است که

مداخله  ایکه به یدآ یبنظر م. «نخواهد بود یاندر م یاز مصر صحبت

از طرف  یکردن دموکراس یقربان یها ، بمعن یبرالارتش در کنار ل

 .آنان است

کرده اند که سرهنگ  یسهرا با جمال عبدالناصر مقا یسیالس بسیاری

جمهور  یسکرده و به رئ یرا رهبر ۲۵۲۵جوان ارتش بود و انقالب 

) درست مثل پدر ساالر بزرگ . یدگرد یلمحبوب کشور تبد

و تعهد به دفاع  افتخار خود را، خدمت به مردم  یز، او ن( عبدالناصر

ژوئن  ۰۱گفته است که ارتش در  رشالما.از مصر عنوان کرده است

 یشکرده است ، همانگونه که دوسال پ یتاز اراده مردم تبع  ۵۱۲۰

، بعد از دستور پراکنده شدن تحصن  یهژوئ ۵۲و در .کرده بود ینچن

او فرمان » ها فراخواندکه به یابانشهروندان را به خ» کنندگان، او 

را « داشته باشد نبالبد یتوانستکه م یسمیقابله با خشونت و ترورم

بود که موجب ۲۵۲۲کردن کانال سوئز در  ی، روز مل یهژوئ ۵۲.بدهند

عالقه دارد که  یسیالس. یدمردم گرد ینعبدالناصر در ب یتمحبوب

 یمعرف یرهبر قدرتمند  ظاهر شده و خود را بعنوان  فرد یکبعنوان 

 امنیتاز  ینظم وقانون را برقرار ساخته و درجه اتواند  یکند که  م

است که  یخودکامه شخص یها یاستاو تجسم بازگشت س. کند ینرا تام

 یهائ یاستس ین، با چن یهژانو ۵۲از انقالب  یشپ یمل یها ینظر سنج

       .  بود یدهمخالفت ورز

 

     

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

 سم و سازماندهی ،مارکسی       

 بحثی درباب سازماندهی طبقه کارگر  

 
 

                 یی امین قضا                       

 
 

 : مقدمه
 

کمونیست ها روشنفکران،  ۱.کمونیسم علم رهایی طبقه کارگر است
ایدئولوژیست ها و در عالی ترین سطح سازماندهان طبقه کارگر 

رهایی طبقه . ی یاری می رسانندهستند که آنان را به سوی رهای
در نتیجه اعتقادات و باورهای . کارگر در گروی اتحاد این طبقه است

کمونیستی هیچ اهمیتی ندارند اگر که منجر به اتحاد، بهبود وضعیت 
  هیچ اهمیتی ندارد که. معیشتی کارگران و رهایی نهایی آنان نشود

ل باشد یا فردی شکست خورده و منزوی کمونیست باشد، لیبرا
مسئله بر سر عقاید و ایده های افراد موفق . مذهبی و مرتجع باشد

موفقیت جزء . ها ضروری است پس موفقیت برای کمونیست. است
کمونیسم به هر . الینفک و ضروری از تئوری و علم کمونیسم است

ایده، هر عمل و هر ابتکاری که به این موفقیت یاری برساند، می 
   .شود تواند و باید مجهز

اگر اثبات شود که یک نظر یا : نتیجه محتوم حکم فوق چنین است
فعالیت منجر به منفعت و سازماندهی طبقه کارگر یاری می رساند، 
باید در دستور کار سازماندهان کمونیست قرار گیرد، حتی اگر آن 
پیشنهاد در تضاد با گزاره ها، پیشفرضیات و اصول پذیرفته شده 

هدف ما حفظ وفاداری به چیزی به اسم . باشدتئوری کمونیستی 
در واقع کمونیسم امروزی یا همان ) اصول کمونیستی نیست 

سوسیالیسم علمی با روش دیالکتیک تمام احکام خود را از شرایط 
عینی استخراج می کند، بنابراین کمونیسم هیچ حکم ازلی و ابدی 

قه کارگر است و ، هدف ما حفظ وفاداری این تئوری به منافع طب(ندارد
  . نه وفاداری طبقه کارگر به تئوری

من عادت دارم مختصر بنویسم و بنابراین مستقیما به سراغ نتیجه 
تئوری کمونیستی تاکنون موجود، برای موفقیت : این بحث می روم 

در کنار . ما در امر اتحاد و سازمان یابی طبقه کارگر کافی نیست
هدف این . ماندهی را فراگیریمتئوری کمونیستی ما باید علم ساز

 .کتاب نیز یاری رساندن به ساخت چنین علمی است
اگر با این حکم . تئوری کمونیستی تاکنون موجود کافی نیست

همانطور که می دانید : مخالفید پس به این استدالل توجه کنید
مارکسیسم معتقد است که افکار و عقاید از خالء به ذهن متفکرین 

ها و شرایط تاریخی و عینی آن  ، بلکه نتیجه ضرورتمتبادر نمی شود
های تاریخی ساخته  ها در فرآیند پس تئوری. متفکرین است

اگر این حکم صحت داشته باشد، پس این حکم درباره . شوند می
تئوری . خود تئوری مارکسیستی نیز باید مصداق داشته باشد

رفته و کمونیستی علمی است که در پروسه تاریخی مبارزه شکل گ
من شخصا همچنان به . همچنان در حال شکل گرفتن و تغییر است

تزهای اصولی که نظریه انقالبی مارکس معتقدم اما نه به خاطر 
این اتهامی است که دیگران به ما وارد )چیزی به نام راست کیشی

بلکه به این خاطر که این احکام را می توانیم از همین ( می کنند
اما آنچه الزم است . قه کارگر استنتاج کنیمشرایط عینی امروز طب

 .الزاما کافی نیست
ذکر این نکته هم ضروری است که چیزی به نام مارکسیسم عقاید 
مارکس نیست بلکه ایدئولوژی و علمی است که برای رهایی طبقه 
کارگر بوجود آمده و صاحب اصلی آن خود طبقه کارگر و روشنفکران آن 

ها نه به  ز اذعان دارد که نظریات و ایدهزیرا خود مارکس نی) است 
پس این حکم درباره خود مارکسیسم . افراد بلکه به طبقات تعلق دارد

مالک پذیرش یا رد تمامی نظرات در این علم، (. نیز صادق است
 .منفعت یا ضرر طبقه کارگر است

اینکه شما یک کمونیست باشید و به تئوری کمونیستی اشراف کامل 
به هیچ عنوان دلیلی بر این نیست که سازمانده  داشته باشید،

های الزم برای  ها و استراتژی ما باید اصول، تکنیک. خوبی هم هستید
. سازماندهی را هم از بورژوازی فرابگیریم و هم خودمان ابداع کنیم

( برای مثال مدیریت و سیاست )بورژوازی با علوم سازماندهی خود 
های تقسیم کار  ها و نظام سازمان رین ت ترین و عریض و طویل پیچییده

صدها سال است که به این کار مشغول است و . را اداره می کند
 .مطمئن باشید که بهتر از ما این کار را بلدند

ممکن است اعتراض شود که سازماندهی بورژوازی در خدمت 
های رهایی  استثمار و حفظ وضعیت موجود است و ماهیتا با سازمان

. این اعتراض بسیار عجوالنه است. یا متفاوت استبخش پرولتار
پذیرش این اعتراض بدین معناست که ما توانایی تحلیل و تجزیه 
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مسائل را نداریم و نمی توانیم عناصر کارکردی و مثبت سازماندهی 
نمی توانیم . بورژوایی را از عناصر منفی و سرکوبگرش جدا کنیم

توانیم از سازماندهی هدف را از وسیله تمیز بدهیم و فقط می 
اگر اینچنین ناتوان باشیم بهتر است که . بورژوازی کورکوانه تقلید کنیم

ادعای سازماندهی را به طور کامل کنار بگذاریم و دست از مبارزه 
 .برداریم

با این مقدمه به سراغ بحث اصلی رفته و به ذکر مالحظاتی برای 
مال عملی بوده و نکات من کا. سازماندهی طبقه کارگر می پردازم

هایی برای افزایش توانایی سازماندهی  ها و استراتژی حاوی تکنیک
این نکات، نتایج تجربیات یک فرد مجرب و پخته در  . کمونیستی است

ای است برای تاکید  زمینه سازماندهی نیست بلکه بیشتر چند نمونه
بر نکته اصلی یعنی ضرورت توسعه علم سازماندهی که بعضا از 

های بورژوایی فراگرفته شده  عه اصول سازماندهی نزد تئوریمطال
کسی که مدعی باشد تجربیات شخصی اش برای علم . است

سازماندهی کفایت می کند در واقع درکی باستانی از علم دارد 
یعنی دانش را به فقط تجربیات شخصی افراد محدود می کند و گویا 

تاکید بر این . مند بسازیم ما نمی توانیم از این تجربیات یک علم نظام
نکته است که موفقیت ما نه صرفا در گروی اشراف بر تئوری 

 .کمونیستی بلکه تبحر در علم سازماندهی است
 

 مخفی یا علنی؟ صنفی یا سیاسی؟: انتخاب سبک کار 
 

اگر شما در کشوری زندگی می کنید که به سبب دیکتاتوری مطلق و 
پارلمانتاریستی و سندیکالیستی وحشیانه، نمی توانید از راههای 

استفاده کنید، پس باید مستقیما به سازماندهی سیاسی برای 
شرایط سیاسی ایران و رژيم . سرنگونی دیکتاتوری دست بزنید

پس راه کار . جمهوری اسالمی چنین وضعیتی را به وجود آورده است
این به . ما در سازماندهی مخفی و سیاسی طبقه کارگر است

ی هرگونه فعالیت علنی و اهمیت جنبش های صنفی معنای نف
کارگری نیست، اما بدین معناست که کمونیست ها به دالیل بسیار 

فعالین علنی نباید با فعالینی که . یک دلیل مهم امنیتی است)
، نمی (سرنگونی طلب و انقالبی اند وارد رابطه سازمانی بشوند

دقت . را بدست بگیرند های صنفی کارگران توانند ابتکار عمل فعالیت
استفاده می کنم و نه از « نمی توانند»کنید که من در اینجا از کلمه 

  اگر کسی گمان می کند که می تواند در جنبش علنی و. «نباید»
. تواند این حکم را نادیده بگیرد صنفی کارگران فعال و مفید باشد، می

ستی باید عموم سازمان ها و احزاب کمونی: اما یک چیز مسلم است
های کارگری اولویت را بر روی سازماندهی مستقیم  به جای جنبش

البته فعالیت در هر دو زمینه . مردم برای سرنگونی رژیم قرار دهند
 .الزاما در تضاد با هم نخواهد بود

ذکر این نکته نیز ضروری است که علی االصول، فعالیت علنی بر 
ر مخفی در واقع در نتیجه فعالیت مخفی اولویت دارد، انتخاب سبک کا

به نظر من . تحمیل شرایط عینی موجود و اختناق سیاسی است
انتخاب سبک کار علنی با توجه به سرکوب عریان جمهوری اسالمی 
. نتیجه ای جز به زندان و تبعید فرستادن انقالبیون نخواهد داشت

جمهوری اسالمی تمامی پوشش های علنی برای فعالیت انقالبیون 
نشریات دانشجویی، سازمان های غیردولتی، جلسات  مانند)

ها، برگزاری  مطالعاتی در دانشگاه، سندیکاهای مستقل، کمپین
را تشخیص داده و ...( سمینارها و همایش ها و حتی وب سایت ها و

 .به سرعت سرکوب و در نطفه خفه می کند
دو سبک کار مختلف برای سازماندهی مخفی و سیاسی طبقه 

 کارگر
  : اه برای سازماندهی مخفی و مستقیم مردم وجود دارددو ر

های  متاسفانه اغلب احزاب و سازمان: تبلیغات کمونیستی  .۱
منظور از . کمونیستی موجود بر روی این سبک کار تمرکز دارند

تبلیغات کمونیستی این نحوه فعالیت است که یک سازمان با ادبیات 
به حزب آنان بپیوندند و یا تبلیغی خود از طبقه کارگر بخواهد که 
متاسفانه طبقه کارگر در . نسبت به موضع آنان سمپاتی پیدا کنند

سطحی از خودآگاهی طبقاتی قرار ندارد که برای سرنگونی جمهوری 
عموم طبقه کارگر حتی اگر . اسالمی به یک حزب سیاسی بپیوندد

ل مخالف رژیم و خواهان انقالب باشد، برای این امر از خود سئوا
طبقه کارگر مستقیما ضرورت . کند که باید به کدام حزب بپیوندد نمی

اگر این طور باشد، پس درخواست ما برای . تحزب را درک نکرده است
 .پیوستن و فعالیت در قالب یک حزب پاسخی نخواهد گرفت

البته هر سازمان و نهادی باید برای خود تبلیغ کرده و مواضع سیاسی 
ها را  اما این امر نباید کمونیست. بیان کندخود را روشن و شفاف 

دچار این توهم کند که چنین تبلیغاتی منجر به ایجاد سمپاتی و 
تبلیغات کمونیستی توسط احزاب . یابی کارگران خواهد شد تشکل

های جریان اصلی گم گشته و  کوچک و در تبعید در میان صدای رسانه
حتی اگر به   روش واقعیت تلخ این است که این. بی اثر می شود

خوبی صورت گیرد، مطلقا منجر به سازماندهی طبقه کارگر در ابعاد 
همانطور که گفتیم شکست این سبک کار دو دلیل . شود وسیع نمی

دست پایین بودن  .۲ عدم بلوغ سیاسی طبقه کارگر .۱ :عمده دارد
 .احزاب چپ در رقابت رسانه ای و رساندن صدای خود به مردم

یک دیدگاه بسیار غلط را در برخی از فعالین کمونیسم  این سبک کار
این . به وجود آورده و آنان را به ورطه اولترالفتیسم کشانده است

کنند که اتخاذ یک موضع رادیکال و واقعا  دست از رفقا گمان می
کمونیستی کفایت کرده و در نهایت طبقه کارگر در مسیر مبارزه خود، 

این . و ایشان را انتخاب خواهند کردمتوجه موضع صحیح آنان شده 
گرفتن موضع رادیکال هیچ دردی . تصور خیالی و دور از واقعیت است

نه طبقه کارگر دارای قدرت تشخیص مواضع . از کسی دوا نخواهد کرد
سیاسی مختلف است و نه ما می توانیم چنین مواضعی را به گوش 

مردم  . ترغیب کنیمهایی  توده ها برسانیم و آنان را به چنین دیدگاه
همواره حق را به کسی می دهند که قدرت دارد و نه قدرت را به 

 .کسی که حق با اوست
این : ای  سازماندهی مستقیم از پایین با استفاده از رشد شبکه .۲

سبک کار، می تواند آلترناتیو بسیار مفیدی برای شرایط سیاسی 
را خواهد این سبک کار، بن بست سیاسی موجود . موجود باشد

توانند از طریق روابط زنجیره ای و  شکست و فعالین کمونیست می
به جای . ای در تمامی اقشار مختلف طبقه کارگر نفوذ کنند شبکه

تبلیغات کمونیستی بهتر است که مستقیما به سراغ مردم رفته و از 
هر کسی بخواهیم که چند فرد معتمد را دعوت کرده و سپس افراد 

بنابراین شبکه ای از افراد فعال و . همین کار را تکرار کنندتازه وارد نیز 
هماهنگ شکل خواهد گرفت که در آن هرکسی از طریق شخصی 

توانند  فعالین کمونیست می. دیگری به این شبکه دعوت شده است
این شبکه های   .مردم را در رابطه و هماهنگی با هم نگاه دارند

کدیگر، از هر لحاظ موثرتر از متشکل از افراد فعال و هماهنگ با ی
 :هسته های کوچک و محدود کمونیستی هستند زیرا 

رشد . ای سریعتر از رشد یک هسته کمونیستی است رشد شبکه .۱
شبکه ای تصاعدی است در حالیکه رشد هسته کمونیستی خطی 

هسته به علت ارتباطات محدود و فعالیت مخفی و نسبتا . است
بسیاری از مردم شجاعت انجام . اردخطرناک امکان رشد اندکی د

همچنین فعالیت در قالب یک هسته . هایی را ندارند چنین فعالیت
مخفی نیازمند انقالبیون حرفه ای است و چنین افرادی البته به ندرت 

 .پیدا می شوند
در یک شبکه به جای اینکه از تعداد معدودی خواسته شود که با  .۲

برای فعالیت سیاسی و مبارزه  ریاضت انقالبی تمام وقت خود را
شود که زمان محدودی را برای  بگذارند، از تعداد زیادتری خواسته می

پس به جای انتظار کار زیاد از تعداد اندکی افراد، . فعالیت صرف کنند
 .از تعداد زیاد کار اندکی می خواهیم

تر  با اینکه شبکه بزرگتر از یک هسته است اما از نظر امنیتی قوی .۳
دلیل امر این است که در هسته، همه افراد یکدیگر را . ستا

اما . گیرند شناسند و با لو رفتن یک نفر، بقیه نیز در خطر قرار می می
در شبکه چون هرکسی توسط یک نفر معرفی و عضو می شود، 
دیگران نسبت به هویت این فرد شناختی نداشته و ضریب امنیتی 

 .ارج از کشور باشدرود خصوصا اگر معرف در خ باال می
  

  تکنیک های سازماندهی طبقه کارگر
 

هایی که بورژوازی در بازاریابی برای رسیدن به  بسیاری از تکنیک
اما جدا از . کند، برای ما نیز کاربرد دارد مشتریان بالقوه استفاده می

این، ما می توانیم از تئوری شبکه ، روان شناسی و جامعه شناسی 
 .نیز استفاده کنیم

همیشه و همه جا نباید به عنوان یک کمونیست  :تخصص گرایی  .۱
بسیاری از مردم به خاطر تخصصی که در زمینه . به سراغ مردم برویم

های مختلف مانند روزنامه نگاری، هنر و ادبیات، فلسفه، حقوق و 
این . داریم به سمت ما جذب می شوند....قوانین، آموزش و 

پایه مناسبی برای ارتباط گیری با مردم  توانند زمینه و ها می تخصص
یک فعال سیاسی کمونیست در وهله اول یک فعال سیاسی . باشند

تر  است و به عنوان یک فعال سیاسی باید بتواند هرچه روابط گسترده
مطلقا روابط خود را به همفکران و . و بیشتری داشته باشد

خطر انزوا و چنین کاری ما را در . های خود محدود نکنید حزبی هم
های نسل  بسیاری از کمونیست. گوشه نشینی قرار خواهد داد

به . گرایی را در شغل معلمی تجربه کرده اند گذشته موفقیت تخصص
عنوان مثال معلمی مانند صمد بهرنگی را تصور کنید که در روستاها 

اما . پاشد رود و بذر آگاهی را در نسل جوان می به سراغ مردم می
در . گرایی ندارم ای از تخصص یر شاعرانه و قهرمانانهمن چنین تصو

عوض بهتر است مانند روزنامه نگاری باشیم که لیست بلند باالیی از 
افراد سرشناس با شماره های تلفن آنان دارد و یا بازاریابی که 

با . های مشتریان را در اختیار دارد ها و شماره لیست مطولی از آدرس
می توانیم روابط خود را گسترده کنیم و برخورداری از یک تخصص 

مانند یک روزنامه نگار یا بازاریاب این روابط را مکتوب و منظم کرده و در 
تخصص ما . های مناسب از آنان برای تشکل یابی بهره ببریم فرصت

یابی  قبل از تشکل. کند گیری با مردم فراهم می زمینه را برای ارتباط
 .توان با مردم رابطه گرفت ونه میباید یاد بگیریم که اصال چگ
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شبکه اجتماعی و مجازی مانند  :روابط زنجیره ای و شبکه ای.۲
بوک نشان داده که چگونه می توان از طریق دوستان، دوستان  فیس

رسد،  این رابطه گیری بسیار پیش پاافتاده به نظر می. دیگری پیدا کرد
منطق تزریق کنیم، اما اگر ما جدیت، انضباط و کار تیمی را به این 

بسیاری از این شکایت دارد که شبکه . نتیجه موثری خواهیم گرفت
های مجازی مانند فیس بوک تنها عرصه فعالیت های کاذب، دوست 
. یابی و خودنمایی و حرفهای مفت و دورماندن از فعالیت واقعی است

مطمئنا برای بسیاری از مردم شبکه اجتماعی مانند فیس بوک چنین 
اما بار دیگر بهتر است از خودمان سئوال . دهای مبتذلی داردکارکر
آیا ما قدرت تجزیه و تحلیل نداریم و نمی توانیم عنصر مثبتی  : کنیم

ای را از کارکردهای روزمره و  ای و رشد زنجیره مانند منطق شبکه
اش جدا کرده و با کار جدی سازماندهی تلفیق کنیم؟ اگر به  عادی

توان از طریق  ان اعتقاد داشته باشیم پس میتوانایی ذهنی خودم
ای و با پیدا کردن رفقای جدید از طریق رفقای قدیم،  روابط زنجیره

 .مان افزایش دهیم دامنه نفوذ خود را در محیط اجتماعی
رشد سازمان را باید به یک فعالیت روزمره خود اعضای سازمان تبدیل 

هرکسی دایره . هستیک فعالیت مهم، دعوت دیگران به شبکه . کرد
نفوذی دارد و می تواند تعدادی را که روی آن اقتدار نسبی دارد به 

همانطور که ارسطو می گوید . سازمان یا شبکه مورد نظر دعوت کند
به همین نحو می توانیم بگوییم که همه . همه چیز را همگان دانند

توانیم از طریق یک نفر به  پس می. کس را همگان می شناسند
هرکسی باید در امر دعوت فعال باشد و . ی دسترسی پیدا کنیمدیگر

یک سازمانده خوب باید بتواند یک . به یک سازمانده تبدیل شود
این کار باعث می شود که افراد . سازمانده خوب دیگری نیز تربیت کند

رو به بیرون از گروه معطوف بوده و در داخل گروه منزوی و محدود 
 .نشوند

محفل، حزب، ) گروه   :ه بیرون و نه درون یک گروه فعالیت رو ب .۳
تشکیل ندهید که فقط با هم فعالیت کنید، یک گروه ...( نشریه و

حزب . تشکیل بدهید که بتوانید با دیگران در خارج از گروه فعالیت کنید
گرا باشد و افراد داخل حزب نباید صرفا با  یا سازمان شما باید برون

این . ل فعالیت و بحث و تبادل نظر باشندهای خود در حا حزبی هم
هرکسی که عضو یک . رویکرد، حزب را به یک محفل تقلیل خواهد داد

ای به روی دیگر مردم  شبکه سیاسی می شود باید بتواند خود دریچه
باشد و نه اینکه صرفا نازل ترین و تازه وارد ترین عنصر یک گروهی 

کارها را نظاره  یت های کهنهباشد که با حسی از خجالت و انزوا، فعال
برخالف یک محفل درون گرا، در یک شبکه سیاسی   .کند می
واردها بیشتر از همه فعال هستند چون آنها افراد جدیدتری را می  تازه

شناسند که می توانند به گروه اضافه کنند، چون آنها با خود ایده ها، 
و رشد یک شرط سرزندگی . آورنده امکانات، پیشنهادات جدیدی می

های کمونیستی برای  گروه. گروه، فعالیت رو به بیرون آن گروه است
هایی را  فرار از سکتاریسم نباید تنها به خود مشغول باشند و فعالیت

 .تعریف کنند که تنها در درون حلقه خودشان انجام پذیر است
این نکته با : اتحاد بر اساس منافع مشترک و نه عقاید مشترک .۴

بنیان تئوری . ت من در مقدمه کامال مرتبط استاستدالال
مارکسیستی منافع طبقه کارگر است و اتحاد نیز حول این منافع 

بنابراین . گیرد و نه حول عقاید مشترک مشترک طبقاتی صورت می
مطلقا از . مطلقا کمونیسم را عقیده و باور یک سکت و محفل نسازید

نکنید که برای ورود به  تئوری کمونیستی به عنوان فیلتری استفاده
 .سکت باید از آن گذر کرده و آنرا تصدیق نمود

البته . باالخره یک وجه اشتراکاتی الزم است  اعتراض خواهد شد که
که الزم است اما این وجه اشتراک منفعت مشترک است و نه عقیده 

تمامی فلسفه وجود مارکسیسم در اتحاد و رهایی طبقه . مشترک
ر ما حول منفعت طبقه کارگر متشکل شویم، پس اگ. کارگر است

نتیجه اتحاد حول . ایم عمیقا به تئوری مارکسیستی نیز وفادار بوده
منافع مشترک، گروهی گل و گشاد از افراد مختلفی نیست که 

توانند سر هیچ چیزی توافق کنند چون به شدت با هم اختالف  نمی
اذب و کودکانه بین سکتاریسم و پوپولیسم ک  دوگانگی. نظر دارند

اگر شما حول عقاید مشترک متحد شوید فقط یک سکت . است
تمام . تان فراتر نخواهد رفت هستید و تعداد شما نیز از تعداد همفکران

وقت شما صرف بحث بر سر این خواهد بود که چه کسی به اصول و 
آلترناتیو این نیست که هیچ . وفادار است  مرام واقعی حزب بیشتر

: این مالک از قبل موجود است. اتحاد نداشته باشید مالکی برای
اجازه دهید افراد با . حول این محور متحد شوید. منفعت طبقه کارگر

منفعت و رهایی طبقه کارگر به جمع   عقاید مختلف ولی با تعهد به
سپس برای فعالیت هرکسی نظرات و عقاید خود را . شما بپیوندند

کرده و سپس گروه شما روی این  باید به یک پیشنهاد عملی ترجمه
مالک بحث نیز مشخصا منفعت طبقه . پیشنهادهای عملی بحث کند

هر پیشنهادی که به بهترین نحو به اتحاد طبقه . کارگر خواهد بود
پس امکان . کارگر و منفعت آن یاری رساند، می تواند انتخاب شود

این . هد بوددر و پیکر نخوا فعالیت وجود دارد و نتیجه امر اتحادی بی
بند راه حل نهایی خروج از دوگانگی سکتاریسم و پوپولیسم را در 

 .ذهن خود را اسیر این دوگانگی کاذب نکنید. دهد اختیار شما قرار می

با مردم بحث و جدل : شما دو راه دارید  :بحث نکنید، آموزش دهید .۵
موضع و خط . تان درست و صحیح است کنید که راه شما و حزب

سپس در نتیجه بحث ها طرف قانع . شما باید دنبال شود سیاسی
عجیب است که کسی فکر کند این روش . پیوندد شده و به شما می

از مردم بخواهید که حول : راه دوم را انتخاب کنید. دهد جواب می
تان با شما فعالیت و مبارزه کنند بدون اینکه  منفعت مشترک طبقاتی

. سی شما را قبول داشته باشنداصراری داشته باشید که خط سیا
بعد در طول فعالیت و مبارزه جمعی، سعی کنید که به آنان خط 
سیاسی درست را آموزش داده و ذهن آنان را از اشتباهات، خرافات و 

در هر : اجازه دهید روراست باشم. های بورژوایی بزدایید انگاره
، ای طبقه کارگر جزو عقب مانده ترین، ارتجاعی ترین جامعه

شما با . ترین اعضای آن جامعه هست غیرسیاسی ترین و بی هدف
این طبقه سر و کار دارید و نمی توانید انتظار داشته باشید که آنان در 

اما در عین . ها و افکار رهایی بخش شما مقاومتی نکنند مقابل ایده
ترین مردمان یک جامعه را هم تشکیل می  حال این طبقه ناراضی

قه را باید در وهله اول حول این نارضایاتی و مبارزه پس این طب. دهد
خواهی متحد و متشکل کرد و بعد در طول فعالیت، با صبر و حوصله 

 .انقالبی آنان را آموزش داد
خیلی زود . اگر راه اول را انتخاب کنیم، شانسی نخواهیم داشت 

تبدیل به موجودات حراف و وراجی خواهیم شد که اینجا و آنجا مدام 
این تصور غلط . شغول سر و کله زدن با مخالفان خودشان هستندم

ها رواج پیدا کرده که از بحث و تبادل نظر می توان  در بین کمونیست
اگر مردم فیلسوفانی همچون . به نتیجه رسید و راه را پیدا کرد

توانستم با این ادعا موافق  سقراط، افالطون یا دکارت بودند می
است که انسانها موجوداتی تماما عقالنی  اما واقعیت این. باشم

وقتی شما . نیستند و احساسات آنها بر قوه قضاوتشان سلطه دارد
کنید، آن فرد دقیقا تنها  به عنوان یک فرد غریبه با شخصی بحث می

به خاطر اینکه مخالفش هستید، بر سر عقیده غلط خود مانده و 
م و یا صحت از اینکه در یک بحثی پیروز شوی. کند لجاجت می

مارکسیسم را به دیگران ثابت کنیم، می توان راضی و خوشحال بود، 
وقت خودتان را برای این . شود اما این کار منجر به سازماندهی نمی

طبقه کارگر مملو از عقاید اشتباه، خرافی و . کارها تلف نکنید
 اگر بخواهید با تمامی این عقاید مبارزه کنید و از آنها. ارتجاعی است

با چوب جادویی تئوری کمونیستی، یک کمونیست مبارز بسازید، 
راهی از پیش نخواهید برد و باید سالها در انتظار تغییر و تحوالت 

در عوض، طبقه کارگر را باید با تمامی مختصات ! ذهنی افراد بمانید
بورژوا یا لمپن بزنیم،  بدون اینکه به آنان برچسب خرده. آن قبول کرد
ا آنها و براساس تعهدشان به منفعت طبقه کارگر، وارد می توانیم ب

مردم به حرف همرزم و رفیق نزدیک خودشان . فعالیت مشترک شد
پس اول دوستی و رفاقت خودتان را به آنها ثابت . بهتر گوش می کنند

بنابراین به عنوان یک رفیق و یک . کنید و بعد روی آنان تاثیر بگذارید
ن تاثیر گذاشته و آنان را با حوصله فراوان همرزم می توانیم روی آنا

ای  با این کار، سازمان و شبکه خود را به مدرسه. آموزش دهیم
کمونیستی تبدیل خواهیم کرد و نه سکتی که مداوما با رقبای خود 
سر و کله می زند و چشم دیدن هیچ مخالف و شنیدن هیچ 

 .مخالفتی را ندارد
هر اتحاد عملی اعضای   :یاتحاد فراسازمانی و بیناسازمان .۶

البته اگر کارکردهای حزبی و فراحزبی )تر خواهد کرد  متشکل را قوی
اگر اتحاد عمل حول فعالیت مشترک صورت گیرد و   (.مغشوش نشوند

نه مواضع سیاسی مشترک، هیچ تداخلی بین عملکرد درون حزبی و 
شکل مسئله این است که آیا اعضای مت. بیناحزبی بوجود نخواهد آمد

اتحاد عمل در بین تمامی . با فعالیت مورد نظر موافق هستند یا خیر
احزاب سیاسی بورژوایی امری عادی است درحالیکه اتحاد سازمانی 

اتحاد . ای وجود دارد برای این دلیل ساده. گیرد به ندرت صورت می
به همین ترتیب، . عمل تداخل کارکردی با کارکردهای سازمانی ندارد

که منجر به افزایش قدرت فعالیت و مانور احزاب طبقه هر اتحادی 
اگر اینطور . کارگر شود، به اتحاد طبقه کارگر نیز یاری خواهد رساند

است چرا برخی از احزاب و سازمان های کمونیستی از اتحاد عمل 
طفره می روند؟ دالیل متعددی وجود دارد و مشخصا یکی از آنها این 

نوان یک سکت حول عقاید و خطوط ها به ع است که این سازمان
رهبران این سازمان ها، به . سیاسی مشترک شکل گرفته اند

وابستگی عقیدتی اعضای خود راضی هستند و هرگونه تماس با 
کیشی بوجود آمده  بیرون از سکت را خطری برای از بین رفتن این هم

این طرز تفکر سکتاریستی بیماری شایعی است بر پیکره . می بینند
 .در جهان چپ

در مقابل، تمامی کمونیستها، سازمان ها و احزابی که در آن متشکل 
شده اند را باید تنها به شکل ابزار و ظرفی برای فعالیت ببینند و نه 

این ظرفها حتی بهتر است موقتی، . حزب مقدس و تخطی ناپذیر
یک فعال کمونیست باید . منعطف و چند سطحی نگریسته شوند

ان ها و سطوح مختلفی از یک نشریه کوچک تا یک بتواند در سازم
فعالیت کند و ... اتحادیه صنفی، از یک حزب تا یک اتحاد بینا حزبی و

. ها را متوازن و متعادل نگاه دارد البته یاد بگیرد که چگونه این فعالیت
این تصور نباید ایجاد شود که جماعتی از یک گروه کوچک تا یک حزب 
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واند متکامل شود و مسیر خود را تا مقصد بزرگ و توده ای می ت
در راه مبارزه بارها الزم خواهد آمد که . نهایی یعنی انقالب طی کند

تغییر ریل بدهیم، جریانی را رها کنیم و به جریان دیگری بپیوندیم، 
بنابراین هر . عقب نشینی کنیم یا تغییر موضع و استراتژی بدهیم

ی را داشته باشد که برای گروه و سازمانی باید از این آمادگ
  .اتحادهای بزرگتر وارد عمل شود

عده ای اعتراض می کنند که راه و خط ما جداست و ما نمی توانیم با 
هیچ خط . کسانی خط شان با ما متفاوت است همراه شویم

مستقیمی بین ما و هدف نهایی مان یعنی انقالب سوسیالیستی 
طوط را عوض کرد و موقتا می در طول مسیر باید بارها خ. وجود ندارد

شما . توان با بسیاری از مخالفین و حتی دشمنان خود همراه شد
برای اینکه به مقصد مشخصی برسید باید ابتدا با مسافرینی که به 
آن کشور می روند، هم سفر شوید، بعد با مسافرینی که به شهر 

می مورد نظر شما و در نهایت با کسانی که به محله مورد نظر شما 
نمی توان در طول مسیر از مسافرت با کسانی که مقصد دقیق . روند

فرض کنید که شما به انقالب . شان متفاوت است، طفره رفت
سوسیالیستی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا معتقدید و گروه دیگری 
به انقالب سوسیالیستی و دموکراسی اکثریت مطابق نظر 

ین بدان معناست که چون مقصد کائوتسکی معتقد باشند، خوب آیا ا
دقیق شما متفاوت است، هیچ اتحاد عملی میسر نیست؟ مسلما 

  .نظری آشکار است این فقط یک تنگ
تواند به رشد و  فعالیت در سازمان ها و گروه های غیرچپ نیز می

گسترش نفوذ احزاب کمونیستی کمک کند به شرطی که مسلم 
تر منجر  دهی بیشتر و قویشود این فعالیت ها به اتحاد و سازمان

های ارتجاعی یا اصالح طلب، از  نباید صرفا با برچسب. شود می
تواند منجر به تقویت امر  های مختلف که می فعالیت در زمینه

آیا »لنین در مقاله ای با عنوان . سازماندهی شود، خودداری ورزید
پاسخ صریحا « انقالبیون در اتحادیه های ارتجاعی باید فعالیت کنند؟

 :دهد که می
های آلمانی مربوط می شود، پاسخ شان به  تا آنجایی که به چپ» 

نطق و فغان   به نظر اینها،. این سئوال یک نه بی قید و شرط است
خشمگین علیه اتحادیه های ضدانقالبی و ارتجاعی دلیل کافی است 
که انقالبیون و کمونیست ها نه تنها الزم نیست بلکه اصال 

های زرد و ضدانقالبی و  است اگر که در این اتحادیهنابخشودنی 
های آلمانی به  هر قدر هم که چپ. مصالحه جو از قبیل فعالیت کنند

انقالبی بودن این تاکتیک معتقد باشند، این رویکرد بنیادا غلط است و 
 ۲ «هیچ چیزی جز عبارت پردازی توخالی نیست

به جای اینکه تنها بر  :توافق روی پیشنهادهای عملی و نه نظریات .۷
روی مواضع و نظریات خود پافشاری کنید و حزب و سازمان خود را 
بنگاه انتشار مواضع سیاسی بدانید، در یک سطح عملی و روی 

فرض کنید ده نفر، هرکدام . گیری کنید پیشنهادهای عملی تصمیم
یک راه این است که هرکدام نظرات و . نظرات مختلفی دارند

د را بگویند و سپس به توافق نظری برسند و از توافق های خو دیدگاه
: گیری کنید اما راه دوم را پی. نظری به پیشنهاد عملی دست یابند

هرکسی اگر معتقد است که نظر خود صحیح است پس باید بتواند 
نظر خود را به یک پیشنهاد عملی ترجمه کند و این پیشنهاد عملی 

در این . کارگر یاری خواهد رساند قابل اثبات باشد که به منفعت طبقه
صورت این ده نفر می توانند روی ده پیشنهاد عملی مختلف بحث 

شود که آن  این رویکرد باعث می. کنند و نه ده نظر و تحلیل مختلف
دست از اختالفات نظری که عمال تاثیری روی فعالیت ندارند، مانع 

 .فعالیت سازمان نشوند
 

 مسائل روان شناختی
 

سئله سازماندهی انسانها در میان است و آن هم وقتی م
سازماندهی حول فعالیتی داوطلبانه بدون اینکه بخواهیم کسی را 
استخدام کنیم، پس باید انسانها را با تمامی ابعاد روانی و 

تفاوت  یک کارفرما ممکن است بی. شان در نظر بگیریم اجتماعی
ساخته شده اید یا مثال اینکه برای این کار )نسبت به شخصیت شما 

، نیروی کارتان را (از این کار خوش تان می آید یا نمی آید! نشده اید
اما ما نمی توانیم مانند یک کارفرما نسبت به جوانب . خریداری کند

در عوض باید . اعتنا باشیم روان شناختی اعضای سازمان خود بی
های غیردولتی موفق و بنگاه های آموزشی  نگاهی به سازمان

رژوازی بندازیم و اتفاقا در اینجا نکات مثبتی برای استفاده در امر بو
البته در این مورد، تجربه شخصی هرکدام از . سازماندهی وجود دارد

 .رفقا نیز می تواند بسیار ارزشمند باشد
ترین کارها را باید به مراحل و  در حالیکه که ساده: بزرگ فکر کنید .۱

چشم انداز بزرگی پیش روی خود  قدمهای کوچک تقسیم کرد، باید
کسی که به همراه هم طبقه ای های خود می . داشته باشید

خواهد انقالب سوسیالیستی را در ایران به سرانجام برساند، مجبور 
کسی که بزرگ فکر می کند، خود را سرگرم . است که بزرگ فکر کند

کارهای بی ارزش و کوچک مانند جدل با مخالفین، تجسس در کار 
تشکیالتی،   یگران، رقابت کودکانه با سازمان های دیگر و دور زدند

اهداف و تفکرات بزرگ خود را به . نمی کند... زیرآب زنی، باند بازی و
در راه مبارزه بسیاری با شما مخالفت می . دیگران هم منتقل کنید

کنند و یا حتی سنگ جلوی پای شما می اندازند، اگر تفکر و 
ه باشیم، به سادگی با نادیده گرفتن این قبیل شخصیت بزرگی داشت

بسیاری از این . افراد، آنها را از پیش پای خود کنار خواهیم زد
دشمنان آنقدر کوچک و بی ارزش هست که می توانید با نادیده 
گرفتن به سادگی از کنار آنان رد شوید و وقت خود را صرف درگیری با 

 .آنان نکنید
یک سازمانده یا رهبر شایسته، در  :د یک سازمانده خوب باشی .۲

یک فرد مغرور، متفرعن و . وهله اول باید شخصیتی محبوب باشد
راه حل ایجاد محبوبیت، تشویق و . خودخواه دافعه ایجاد خواهد کرد

به جای تعریف از خود، برعکس باید از . تمجید از طرف مقابل است
ویق افراد، ایجاد تش. طرف مقابل خود تعریف کرد و به او روحیه داد

روحیه و امیدواری در آنها، همدردی و همفکری با آنان می تواند شما 
فراموش نکنید که فعالیت . را به یک سازمانده خوب تبدیل کند

سیاسی داوطلبانه است و مردم مجبور نیستند که به دستورات ما 
 ای که در گوش بسپارند و یا مداوما از خاطرات و کارهای خارق العاده

به لحاظ روحی، همیشه . امر سازماندهی انجام داده ایم بشنوند
 .آنان را تقویت کرد و البته مشکالت شخصی آنان را نیز مد نظر داشت

هیچ کدام از اعضا را نباید به حال خود رها  :مشارکت همگانی .۳
حتی اگر . مداوما باید با افراد سازمان در ارتباط و هماهنگی بود. کرد

. ردی کار خاصی ندارید، ارتباط خود را با وی قطع نکنیدموقتا با ف
سعی کنید تقسیم کاری صورت بگیرد که همه در آن شریک باشند و 

تر از افراد قدیمی  افراد جدید می بایست فعال. کسی از قلم نیافتد
در نظر داشته باشید که حس تعلق آنان به گروه بسیار کمتر . باشند

اید سریعا محیطی صمیمانه و رفقیانه در پس آنها ب. از دیگران است
البته بدون اینکه این محیط به یک حلقه دوستی ) جمع را تجربه کرده 

و صحبت ها و بحث هایشان بیشتر از ( و با روابط شخصی تبدیل شود
 .بقیه شنیده شود

مبارزه یک فرآیند مطول و مرحله بندی شده  :پشتکار و ثبات قدم .۴ 
شما باید روندی صعودی طی کنید و در هر  در این فرآیند،. است

باید تالش کنید که سازمان شما اگر نه . مرحله گامی به جلو بگذارید
پس در این . تصاعدی، حداقل یک رشد ثابت و منظم داشته باشد

چه بسا در مراحلی کار شما . فرآیند باید ثبات قدم داشته باشید
را بی ثمر تصور  توسط دیگران جدی گرفته نخواهد شد و کار شما

هیچ کاری را نباید نیمه کاره . مطلقا نباید مایوس شوید. خواهند کرد
رها کنید و در صحبت با دیگران، آنها باید از جدیت و مصمم بودن شما 

 !متعجب شوند
هیچ ایرادی ندارد که کسی در داخل : نقد تنها در صورت فعالیت  .۵

اما برخی در . د کندگروه، فعالیت ها، تصمیمات یا اشخاص را نق
ای برای توجیه  کنند و این نقد را بهانه پوشش یک نقد، تنها ناله می

در صورتیکه متوجه شدید کسی این رویکرد را . سازند انفعال خود می
کند، بهترین کار انداختن توپ  درپیش گرفته است و فقط ایرادگیری می

با برعهده  اگر کسی منتقد است، از او بخواهید که. در زمین اوست
این سیاست . گرفتن فعالیتی که مورد نقدش هست، آنرا اصالح کند

. شود که کسی نتواند در پوشش نقد، شکایت و ناله کند باعث می
این افراد باید متوجه باشند که نمی توانند هم منفعل باشند و هم 

های  همچنین مراقب باشید که سازمان شما پر از بحث و جدل. منتقد
 .نشودبی فایده 

همواره کسانی هستند که در  : موسس را با رهبر اشتباه نگیرید .۶
گروه نباید . کنند نقش موسسین، سازمان یا گروهی را تاسیس می

های رهبری به این گروه، شانس استفاده از  سریعا با سپردن نقش
افراد بهتری که بعدها ممکن است به گروه اضافه شوند را از دست 

به رهبران یک سازمان   وسسین نباید خود به خودبنابراین م. بدهد
موسس بودن یا قدمت یک فرد در گروه نباید به هیچ . تبدیل شوند

این گفته به )وجه موجب اقتدار و برتری وی نسبت به سایرین شود 
ممکن است گفته شود که (. معنای رد سلسله مراتب نیست

. حل خواهد کردانتخابات درون سازمانی و دموکراتیک این مشکل را 
مسائل روانی بسیار پیچیده تر از این هستند که با انتخابات حل 

بهتر است که از دادن سمت ها و نقش های ثابت در اوایل . شوند
 .تاسیس یک گروه خودداری شود

 
 مسائل آموزشی

 
. هیچ چیزی را تنها در ذهن خود نسپارید:  ثبت و یادداشت روزمره .۱

د، شماره تماس ها، مراحل و پروسه ها باید ها، افرا تمامی فعالیت
انضباط تشکیالتی . مکتوب شده و برای انجام کارها به آنها رجوع کنید

به جز . تنها با عادت دادن خود به نوشتن و ثبت کردن میسر است
ای از  های سیاسی شما قربانی مجموعه این، تمامی فعالیت

 .اهد شدشلختگی در کار خو  بدقولی، فراموشی، تنبلی و
گویم که از نوشتن مقاله و  به هیچ وجه نمی: جزوه به جای مقاله .۲

اما تاثیر جزوه در امر سازماندهی . انتشار آن در اینترنت خودداری کنید
جزوه ای که پرینت شده و دست به دست . و آموزش را نادیده نگیرید
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 شود، جزوه ای که شخصا خودتان خواندنش را به رفیقی توصیه کنید،
بسیار بهتر و موثرتر از انتشار یک مقاله در یک وبالگ است که 

تان آنها را می  احتماال تنها چند نفر از مخاطبین و دوستان همیشگی
خوانند، یعنی کسانی که عادت دارند به سایت یا وبالگ شما سر 

اول : دست به دست کردن جزوه دو امتیاز بسیار مهم دارد  .بزنند
ای می توانید کسانی را  ار فرد به فرد و زنجیرهاینکه از طریق انتش

مخاطب خود قرار دهید که نمی شناسید و آنها نیز شما را نمی 
دوم اینکه عمل دست به دست کردن و چاپ و انتشار . شناسند

جزوات خود یک کنش و فعالیت است و منجر به تقویت ارتباطات 
در امر اهمیت جزواتی که دست به دست می شود را . خواهد شد

 .سازماندهی دست کم نگیرید
ها با توجه به اینکه به  بسیاری از کمونیست: اجتناب از پرحرفی .۳

عقاید و دیدگاه های مارکسیستی مجهز هستند، عالقه فراوانی به 
متاسفانه این عالقه در بسیاری از . ابراز عقاید خود در همه جا دارند

در هر جا، در هر جلسه . موارد منجر به پرحرفی و پرچانگی می شود
روند و به تحلیل های سیاسی داغ و  و هر موقعیتی، باالی منبر می

چنین ویژگی در امر   .های رادیکال می پردازند موضع گیری
در عوض باید کامال کوتاه، مشخص . سازماندهی و آموزش مضر است

در آموزش مردم بیشتر . و متمرکز روی موضوع صحبت خودتان باشید
ه سخن بگویید، باید نسبت به شنیدن دیدگاه و نقطه نظرات از اینک

در جلسات آموزشی باید تمامی . مردم گوش شنوا داشته باشید
شرکت کنندگان را ترغیب کنید که نظر خود را ابراز کنند ولو اینکه در 
. مقابل تحلیل ها و نظرات پیچیده شما ساده انگارانه به نظر بیایند

هر حرف اشتباهی، مخالفت شدید کرد و یا مطلقا نباید با شنیدن 
 .برچسب زد

در روابط درون سازمانی از : نامه نگاری به جای کامنت گذاشتن .۴
این کار بسیار با پرنسیب تر، حرفه ای تر و  . نامه نگاری استفاده کنید

زیرا نامه مکتوب است و در صورت بروز اختالف، مدارک . جدی تر است
است و کسی نمی تواند از متنی که  الزم برای بررسی فراهم

تاثیر آموزشی نامه ها بسیار بیشتر و بهتر از . نوشته طفره رود
کامنت ها و یادداشت های شخصی در فیس بوک یا به صورت 

 .شفاهی است
دهید،  اولین چیزی به افراد تازه وارد آموزش می: آموزش سبک کار .۵

کنید و چگونه  چه میآموزش اینکه شما . باید آموزش سبک کار باشد
به جای . کنید، مهمتر از تالش برای همفکر ساختن فرد است کار می

سخنرانی، اظهار فضل و مباحثه با افراد تازه وارد، مستقیما روی 
 .سبک کار تمرکز کنید

آموزش بهترین راه ارتباط : آموزش به عنوان ظرفی برای جذب نیرو .۶
قه مند به یادگرفتن چیزهای مردم کنجکاو و عال. گیری با مردم است

با تکرار ایدئولوژی خود نمی توانیم آنها را عالقه مند . تازه هستند
آموزش . کنیم، برعکس باید از چیزی آغاز کنیم که به آن عالقه دارند

ظرفی باشد   می تواند...فلسفه، زبان، ترجمه، ویراستاری، هنر و 
اما وسیله را با . که شناخت افراد مستعد به مبارزه سیاسی باشد

هدف اشتباه نگیرید، به طوریکه تمامی فعالیت شما صرف آموزش و 
استفاده از آموزش به عنوان ظرفی . بحث های مفصل اکادمیک شود

تنها . برای جذب نیرو، می تواند بسیار وقت گیر و طاقت فرسا باشد
در صورتی به این کار دست بزنید که انرژی کافی و استقبال الزم 

 .آن را در اختیار داشته باشیدبرای 
  

 ۳کارآمدی پیوندهای ضعیف

 
پیشتر گفته شد که هیچ کس را نباید به حال خود رها کرد و خصوصا 

اما این . وارد باید محیطی صمیمی و رفیقانه ایجاد کرد برای افراد تازه
مطلقا به این معنا نیست که در حزب و سازمان همه با هم دوست و 

گر باشند، همه یکدیگر را خوب بشناسند و با هم رفیق صمیمی یکدی
برخالف تصور چنین روابطی مطلقا ناکارآمد و . در ارتباط باشند

شاید خود شما هم احساس کرده باشید که به . رسان است آسیب
عنوان یک تازه وارد در حلقه ای از دوستان صمیمی چقدر حس 

صمیمی  اما این روابط قوی و. بیگانگی به شما دست می دهد
روابط به جای نزدیکی و صمیمیت باید مبتنی . مضرات بدتری نیز دارند
پیوندهای قوی بین افراد، زمان و انرژی افراد . بر تعهد و جدیت باشند

گیرد و بعد از مدتی حزب و سازمان شما شبیه یک طایفه  را می
به لحاظ تئوری شبکه بهتر است که به جای پیوندهای . خواهد شد

به ترتیب مضرات و مزایای . پیوندهای ضعیف استفاده کنیدقوی، از 
 :پیوندهای قوی و ضعیف در زیر ذکر شده اند

. پیوند قوی، موجب گردش بی رویه و اضافی اطالعات خواهد شد .۱
اگر همه یکدیگر را بشناسند، سطح امنیت پایین آمده و اطالعات درز 

که بنیان از هم در ثانی پشت سرگویی و تهمت و غیبت . خواهد کرد
. تر است تواند باشد، در پیوندهای قوی محتمل پاشی هرگروهی می

بهتر است به جای اینکه همه با هم در ارتباط باشند، هرکسی تنها 
و با دیگرانی که آنها را معرفی کرده است در ( معرف خود)با یک نفر 

 .ارتباط باشد

ر گروه پیوندهای قوی موجب قطبی شدن حول افراد مشخصی د .۲
تصور کنید که . کند شده و زمینه را برای جدایی و انشعاب ایجاد می

دو نفر در یک گروه اعتبار تئوریک بیشتری داشته باشند، اگر اختالف 
نظری بین آنان پیش آید، خیلی محتمل است که افراد حول این دو 

امکان  پیوندهای ضعیف . بندی و فراکسیون تشکیل دهند نفر صف
 .را از بین می بردفرقه بازی 

پیوندهای قوی، موجب می شود که براحتی روابط کاری و  .۳
. سیاسی با روابط شخصی گره بخورد و مشکالت مضحکی پیش آید

هایی که در آنها بر سر شریک جنسی یا  چه بسا احزاب و سازمان
در مقابل پیوندهای ! بین برخی از اعضا نزاع رخ داده است  پول

ایی که تنها روی فعالیت های سیاسی و کاری ضعیف، یعنی پیونده
البته . ) گیرد متمرکز باشند، ابعاد عمیق و شخصی به خود نمی

 ! (اشتباه نکنید، من با ازدواج درون سازمانی مخالف نیستم
پیوندهای قوی حزب و سازمان را به یک سکت تبدیل می کند و   .۴

میمی و بسته دیگران عالقه کمتری به ارتباط گرفتن با یک جمع ص
پیوندی های ضعیف برعکس این شانس را به شما می . خواهند شد

دهند که با افرادی از اقشار متفاوت جامعه و دور از حلقه دوستانتان، 
 .ارتباط بگیرید

در یک . پیوندهای قوی زمان و انرژی زیادتری از افراد می طلبد .۵
گروه ده نفره که همه با یکدیگر در ارتباط باشند، شما باید با نه نفر 

گیرد تا یک شبکه  تری می همزمان در ارتباط باشید و این زمان زیاد
زیرا در شبکه متشکل از پیوندهای ضعیف شما فقط با یک . هزار نفره

ا را به این گروه معرفی کرده و دو سه نفری که خودتان به نفر که شم
 .گروه معرفی کرده اید در ارتباط خواهید بود

  
 مختصات خاص سازماندهی در داخل ایران

 
تمامی نکات تاکنون گفته شده، برای تمامی فعالین سیاسی چه در  

با این حال به عنوان یک فعال . داخل و خارج کشور مصداق دارد
کنید و قصد  که شخصا در داخل کشور فعالیت میسیاسی 

 :سازماندهی دارید باید به نکات زیر توجه کنید
بهتر است که فعالیت را با یک : ابتدا یک یا دو نفر معتمد پیدا کنید .۱

تواند  این تیم دو یا سه نفری می. گروه دو یا سه نفری آغاز کنید
اما از اینکه . دگیر نقطه ای باشد که شبکه شما از آن شاخه می

دیگران را سریعا وارد گروه خود کرده و همه رازها و مسائل را با وی 
به جای این کار، بهتر است که تیم سه . مطرح کنید، خودداری کنید

نفری شما هرکدام یک شبکه و زنجیره ای از افراد را مستقل از 
به  از تیم خود به عنوان ظرفی برای ریختن افراد. یکدیگر تشکیل دهد

هیچ کس را به یکدیگر . درون آن و تشکیل یک هسته استفاده نکنید
اگر شما با دو نفر در ارتباط هستید که این دو . لینک و مرتبط نکنید

همدیگر را نمی شناسند، بهتر است که مجزا با هر کدام فعالیت 
مگر با نام مستعار و ) کنید، بدون اینکه این دو نفر یکدیگر را بشناسند

نه تنها این کار سطح امنیت سازمان (. با هم در ارتباط نباشند البته
 .برد باال می شما بلکه توان مدیریتی شما را نیز 

دقیقا همان راهی را که شما رفته اید، افراد : خود را تکثیر کنید .۲
های شخصیتی  همان ویژگی. وارد به سازمان شما باید طی کنند تازه

نیز داشته باشند تا مثل شما بتوانند  را باید آنها...و سازمانی و
وظیفه شما این است که با . ها و روابط خود را گسترش دهند شاخه

شخص دیگری را مسئول و متعهد تربیت   صبر و حوصله، مانند خودتان
در غیر . کنید تا بتواند به مانند شما عمل کرده و شبکه را رشد دهد

یا دستگیری، این صورت با خستگی، بروز مشکالت شخصی و 
سازمان شما از هم خواهد پاشید زیرا که همه کارها روی دوش شما 

 .بوده است
اگر شما   :یک سازمانده حرفه ای در پوست یک آماتور باشید .۳

ناگهان به سراغ دوست قدیمی خودتان بروید و از او بخواهید که تمام 
ی کار و زندگی خودش را بگذارد و شروع به فعالیت سیاسی و مخف

جو زده باشید و فضای فیلم های جیمزباندی و جاسوسی   بکند، اگر
را برای او ترسیم کنید، اگر بخواهید نقش یک رهبر و سازمانده حرفه 
ای را برای او ایفا کنید، مطمئنا وی می ترسد، شک می کند، جبهه 

برعکس، از روابط و . می گیرد و در فعالیت شما مشارکت نخواهد کرد
با ما در . این وضعیت قابل تحمل نیست: آغاز کنیدمسائل کوچک 

این جزوه را بخوان و نظرت . قرار است که کارهایی بکنیم. ارتباط باش
بنابراین رابطه گیری هم ساده تر و سریع تر انجام می ...را بده و 

 .شود و هم مثمرثمرتر خواهد بود
نی که به جای کسا: به سراغ جوانان و نیروهای تازه نفس بروید .۴

زندان رفته اند، کسانی که از شما در کار سیاسی با تجربه تر یا 
های  پرمدعا تر اند، مشکوک هستند و یا با سازمانها و جریان

به سراغ جوانان و نیروهای تازه نفسی ...نامعلومی فعالیت می کنند 
جوانانی که اگرچه . بروید که خواهان فعالیت، دانش و مبارزه هستند

تجربه، توانایی تئوریک و خودآگاهی باالیی نداشته ممکن است، 
. اند و خواهان مبارزه هستند باشند، اما از وضعیت موجود به تنگ آمده

به دور هستند، قابل  این نیروهای تازه نفس از دید وزارت اطالعات 
 .کنند اعتمادتر اند و از گروه تبعیت بیشتری می
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: امنیت قابل تصور استدو نوع : امنیت و اصل حداقل اطالعات .۵
سازمان شما باید به صورت . امنیت سازمانی و امنیت در فعالیت

های  شبکه ای از روابط که امکان ارتباط. امنی ساختار یافته باشد
اضافی را از بین برده و هرکسی را فقط با معرف خودش مرتبط 

اما این کافی . کند، امن ترین شکل ممکن سازمانی است می
ترین و  باید عملی. د باید شخصا امنیت را رعایت کنندافرا. نیست
تدابیر امنیتی نباید چنان باشد که . ترین اصول را به کار گرفت ساده

. عمال راه را بر فعالیت بندد و یا افراد را به هم مشکوک و بدگمان کند
اول استفاده از : برای رعایت امنیت فردی دو اصل باید لحاظ شود

مطابق . امن و دوم رعایت اصل حداقل اطالعات ابزارهای ارتباطی
اصل حداقل اطالعات، هرکسی باید تنها آنقدر که برای فعالیت الزم 

 .است بداند و نه بیشتر
به سازمان ها و محافل بورژوایی نفوذ کنید و از هر پوشش و  .۶

اگرچه فعالیت در شرایط : ظرفی که ممکن است استفاده کنید
، اما برخی از رفقای داخل می توانند به کنونی باید مخفی باشد

سازمانهای غیردولتی، محافل ادبی و فلسفی، نشریات و 
های گوناگون رفته و در آنجا از روابط و امکانات برای استفاده  روزنامه

البته باید مراقب بود که این کار به صورت . سیاسی خود، بهره ببرند
با این حال . شما نشود ای انجام شود و منجر به افشای مقاصد حرفه

بهتر است که حتی االمکان از فضای مجازی برای ارتباط گیری 
اولین پیوندها و ارتباطات باید خیلی ساده، معمولی و . استفاده کنید

زیرا ممکن است شما با فرد نامناسب و . غیرسیاسی باشد
مشکوکی ارتباط گرفته باشید، بنابراین یک حرکت نسبتا تدریجی در 

 .تری است تر و امن گیری رویکرد مناسب رتباطامر ا
  

      علیه چند عقیده باطل
 
سلسله مراتب در سازمان ها سلطه گر و غیردموکراتیک  . ۱

شما برای یک . هیچ سازمانی بدون تقسیم کار میسر نیست .است
چند نفر باید هیزم : پیک نیک ساده در کوه نیازمند تقسیم کار هستید

آتش درست کند، عده ای چادر را برپا کنند، کسی  جمع کنند، یک نفر
حال آیا واقعا معتقدید که برای سازمانی که می خواهد ... غذا بپزد و 

میلیون ها نفر از مردم را علیه یک رژیم تا به دندان مسلح بسیج کند، 
پس واقعیت دوم این است که . نیازمند تقسیم کار نیستید؟ اگر آری

مراتب الزم است چرا که در وهله اول زمان برای تقسیم کار سلسله 
هایی که افراد در یک سازمان صرف می  و انرژی، عالیق و توانایی

در یک سازمان ممکن است عده ای بخواهند . کنند، متفاوت است
. فقط یک ساعت در هفته وقت بگذارند و برخی ده ساعت در هفته

سازمان  ها و کارهای تعریف شده در پس منطقی است که فعالیت
همچنین توانایی و . برحسب زمان و انرژی افراد درجه بندی شود

 .عالیق نیز متفاوت است
سلسله مراتبی . سلسله مراتب به خودی خود سلطه گر نیست

سلطه گر است که بر مبنای تقسیم کار استوار نبوده وتنها با انتصاب 
 .و نه انتخاب قابل تغییر باشد

آیا . باز هم توهین به شعور خودمان: کردفضای مجازی را باید رها  .۲
ما توانایی این را نداریم که از اینترنت مطابق نیازها و ضروریات 
خودمان استفاده کنیم و حتما مانند کودکان در آن غرق خواهیم شد؟ 
آیا ما این توانایی را نداریم که ابزار مبارزه را با محیط و عرصه مبارزه 

اری خواسته یا ناخواسته نشستن پشت اشتباه نگیریم؟ مطمئنا بسی
کامپیوتر را با مبارزه اشتباه گرفته اند، ولی این بدان معنا نیست که 
ما نمی توانیم چنین تفکیکی قائل شویم و از ابزارها استفاده درست 

 .بکنیم
اینترنت ابزار ارتباطی بی اندازه قدرتمندی است و کوچکترین شرکت 

ز فضای مجازی برای فروش و تبلیغات، داری هم در استفاده ا سرمایه
ها تصور می  اما چطور است که بسیاری از چپ. غافل نمانده است

کنند این ابزار قدرتمند به دام و تله ای برای فروکاستن مبارزه واقعی 
این دلنگرانی ها فقط از . به عرصه مجازی تبدیل شده است

ای است که مادربزرگهایی قابل پذیرش است که نگران چشمان نوه 
ما می توانیم و باید به . مداوما پشت کامپیوتر مشغول بازی است

مسلم است . تمامی تکنولوژی ها و ابزارهای ارتباطی مجهز باشیم
که کسی که با تاسیس یک سایت خبری یا نوشتن چند یادداشت در 
فیس بوک و وبالگ، بعد از مدتی ناامید شده و به این نتیجه می 

طبیعی . خود را پشت کامپیوتر به هدر داده است رسد که تمام وقت
بوک  اینترنت و فیس  اما مشکل از. است که وی دچار یاس می شود

کند تبلیغات  مشکل از خود این فرد است که تصور می. نیست
کمونیستی، خبررسانی و خودنمایی در فیس بوک، منجر به 

 .شود سازماندهی می
ما نباید به جای آنها حزب  طبقه کارگر خود باید متحد شود و .۳

معتقدین این عقیده کاذب همگی اذعان دارند که . تشکیل دهیم
پارلمانتاریست ها و دولتمردان بورژوا نماینده سیاسی و حافظ منافع 

کنند،  بورژوازی هستند و مداوما این نکته را در مقاالتشان گوشزد می
هیات ناگهان از رسند، همه تعاریف و بدی اما وقتی به طبقه کارگر می

ذهن شان پاک می شود و امکان چنین نمایندگی را برای طبقه کارگر 

. طبقه کارگر برای اینها همیشه یک دیگری است. کنند انکار می
هرکسی که بلند شود و بخواهد برای تغییر وضعیت موجود و انقالب 
مبارزه کند، یک روشنفکر بیرون از طبقه کارگر محسوب شده که بدون 

این تصور باطل، . ه برای طبقه کارگر در حال تعیین تکلیف استاجاز
طبقه کارگر را از نمایندگان سیاسی، روشنفکران، ایدئولوژیست ها و 

شود که  این فانتزی خنده دار جایگزین می. کند آموزگارانش تهی می
تنها طبقه کارگر باید از مبارزه صنفی خود به تشکیل حزب سیاسی 

کمونیست ها مانند هواداران فوتبال فقط  دست بزنند و وظیفه
این کوته نظری در حکم . تشویق و هورا کشیدن برای آنان است

خیانت آشکار به منافع طبقه کارگر است زیرا به معنای جدا کردن یک 
 .طبقه از ابزار رهایی خود یعنی حزب و سازماندهی است

و انقالبیون این ایده که فعالیت روشنفکران « چه باید کرد»لنین در 
باید به نفع سازماندهی خودانگیخته طبقه کارگر کنار رود را رد می 

  : کند
مبارزه سیاسی سوسیال دموکراسی بسیار پیچیده تر و وسیعتر از »

همچنین و . مبارزه صنفی کارگران علیه کارفرمایان و حکومت است
دقیقا به همین خاطر، سازماندهی انقالبی حزب سوسیال 

ه ناگزیر باید از نوع متفاوتی با سازماندهی کارگران برای دموکراسی ب
سازماندهی کارگران باید در وهله اول یا . مبارزه صنفی باشد

دوم اینکه تا حد ممکن وسیع و گسترده . سازماندهی صنفی باشد
باشد و سوم اینکه تا جایی که شرایط اجازه می دهد علی العموم 

از (. ه روسیه تماما استبدادی استالیته اینجا بحث من دربار. )باشد
طرف دیگر سازماندهی انقالبیون هم باید اول از همه شامل کسانی 

به ) باشد که فعالیت انقالبی را به صورت حرفه ای پیشه کرده اند
همین دلیل من از سازماندهی انقالبیون صحبت می کنم یعنی 

از نظر ویژگی مشترک چنین ( سوسیال دموکراتهای انقالبی
ازمانی، تمامی تفکیک ها بین کارگران و روشنفکران باید محو س

شود، البته منظور محو تمایز بین کار حرفه ای انقالبی و کار صنفی 
چنین سازمانی باالجبار نباید خیلی گسترده باشد و تا حد . نیست

 ۴«.ممکن باید مخفی باشد
ل ارتباط با داخل کشور به معنای به خطر انداختن رفقای داخ .۴

هیچ کس به جز جمهوری اسالمی از جدایی فعالین داخل و . است
ای  همانطور که پیشتر گفتم رشد شبکه. خارج کشور سود نمی برد

ترکیب و امکان خوبی برای سازماندهی همزمان رفقای داخل و خارج 
را فراهم می آورد، به طوریکه رفقای خارج می توانند امنیت داخل را 

ید فرد الف در داخل کشور با فرد ب در خارج از فرض کن. قوی تر سازند
اگر فرد الف . کشور در تماس است و فرد ب با فرد ج در داخل کشور

با این فرض که در صورت دستگیری تمامی ارتباطات ) دستگیر شود 
، فرد الف تنها می تواند فرد ب را لو بدهد و .(وی افشا خواهد شد

ین ترتیب امنیت بهتری حفظ به ا. قادر به گفتن نام فرد ج نیست
توانیم به کمک رفقای خارج، رفقای داخل را بدون  ما می. خواهد شد

اینکه یکدیگر را بشناسند در هماهنگی و ارتباط غیرمستقیم با هم 
های ارتباطی امنی برای تشکیالت  بنابراین رفقای خارج پل. نگاه داریم

 .در داخل ایران خواهند بود
ت اعتراض شود که افشای تماس با خارج از در مثال فوق ممکن اس

این اعتراض وارد . کشور بسیار هزینه آورتر از تماس با داخل است
است اما باید توجه داشت که یک ارتباط شبکه ای به صورتیکه شما 
در داخل کشور تنها با یک نفر در خارج کشور در ارتباط باشید و نه یک 

تقریبا به صفر  ری شما را سازمان و کل اعضای آن، احتمال دستگی
به شرطی که از ابزارهای ارتباطی امن استفاده )خواهد رساند 

بنابراین در اینجا می توان گفت که ارتباط با خارج کشور اگر به (. کنید
ای انجام شود، احتمال دستگیری را به شدت  صورت درست و شبکه

تر خواهد  کاهش داده ولو اینکه در صورت دستگیری اتهام فرد سنگین
 .بود

کنار گذاشتن فعالین خارج کشور، به معنای این نکته است که 
جمهوری اسالمی می تواند با تبعید و فراری دادن هرفعال سیاسی، 

خطر تبدیل  برای همیشه از شر آن خالص شود و آنرا به موجودی بی
بسیاری از فعالین خارج از کشور، به تازگی از ایران بیرون آمده . کند
و قابلیت   و انها هم ارتباطات گسترده ای دارند و هم توانایی هااند 

توان  اگر به نحو صحیحی سازماندهی صورت گیرد می. های بسیاری
 .و باید از این نیروهای ارزشمند استفاده کرد
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که پاسخگویی به  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی

 را هدف خود دارد" خود رهانی کارگران" الزامات امر 
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 رابطه حزب و طبقه
  
 

در مسیر تکامل و اعتالء مبارزه طبقاتی ، ابزارهای مختلف و متنوعی 

در این میان، اما حزب . یار کارگران و زحمتکشان خواهد بود

طبقه . کارگری از جایگاه و اهمیت خود ویژه ای برخوردار است

کارگر اگر چه در جدال برای پس زدن تعرض سرمایه به دستمایه 

حیات و زندگی نیروی کار و زحمت و در تالش برای بهبود شرایط 

د را در مقابل سرمایه و سرمایه زیست و معیشتی آحاد طبقه، مدام خو

به ( ترید یونینی ) داری می یابد و در تجربه مبارزات اتحادیه ای خود 

سطحی از خود آگاهی طبقاتی دست می یازد، اما بطور خود بخودی و 

در روند مبارزات خود انگیخته اش، ضرورتن راه خود را در 

  .می یابدسرنگونی سرمایه دارای و استقرار نظام سوسیالیستی ن

 

مبارزات خود بخودی و خودانگیخته طبقه کارگر علیه سرمایه داری، 

چه از منظر تحرک مبارزاتی آحاد طبقه و چه از زاویه رشد آگاهی 

طبقاتی در بین آحاد طبقه، توسعه موزون و هماهنگی را تجربه نمی 

رشد ناموزون تحرک مبارزاتی و آگاهی طبقاتی در آغاز تنها . کند

کی از آحاد طبقه را به ضرورت براندازی نظام سرمایه بخش کوچ

رشد ناموزون تحرک و . داری و ایجاد سوسیالیسم رهنمون می شود

آگاهی طبقاتی، شکل دادن به سازمان حزبی برای بسط و ارتقاء هر 

چه بیشتر خود آگاهی طبقاتی در بین همه اقشار طبقه، برای هماهنگی 

مختلف طبقه، برای مقابله آگاهانه و  و ارتقاء سطوح مبارزاتی بخشهای

هدفمند طبقه با کلیت نظام سرمایه داری و با همه نهادهای ستمگر و 

. سلطه جوی آن را به نیاز عاجل جنبش طبقاتی کارگران مبدل می کند

حزب کارگری با گرد آوردن آگاه ترین، پیشتازترین و مبارزترین 

ارزان سوسیالیست، نقش فعاالن کارگری و با جذب اندیشه ورزان و مب

بی بدیلی در پراکندن جوانه های آگاهی طبقاتی در سطوح مختلف 

جنبش کارگری و در یاری رساندن به خود سامانیابی و خود رهبری 

بعالوه، حزب کارگری با جمعبندی تجربه . کارگری ایفاء می کند

، تاریخی و بین المللی طبقه کارگر و تعمیم بخشی آگاهانه این تجربیات

قادر است بمثابه حافظه طبقه کارگر در راهیابی ها و حذر کردن از 

  .اشتباهات تاریخی، سخت ثمرمند و کارساز ظاهر گردد

 

آگاهی . رهایی طبقه کارگر، البته به دست خود طبقه ممکن خواهد شد

طبقاتی در بین آحاد طبقه، البته در جریان اعتالء جنبش مبارزاتی 

من خواهد گستراند و بلوغ را تجربه خواهد کارگران و زحمتکشان دا

انقالب کارگری تنها با شکوفایی نهادهای خود مدیریتی و خود . کرد

حکومتی کارگران و زحمتکشان و با اعتالء جنبش خود رهبری توده 

کارگر و زحمتکش است که پاره گی زنجیرهای بردگی سرمایه داری 

او به ایجاد مدلی موفق و را به نفی همه مظاهر از خود بیگانگی انسانه

با اینهمه تا شکوفایی و . پویا از نظام سوسیالیستی رهنمون خواهد شد

اعتالء جنبش خود مدیریتی و خود حکومتی کارگران و زحمتکشان و 

تا عروج نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی کارگران و 

زحمتکشان به موتور اصلی رشد و بلوغ خود آگاهی طبقاتی نیروی 

ر و زحمت، حزب کارگری از رسالت ممتاز و بی بدیلی برای کمک کا

به رشد و ارتقاء آگاهی و سازمانیابی آحاد طبقه و رهبری و هدایت 

  .مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان برخوردار است

تا تبدیل طبقه کارگر از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود، حزب 

در کاشتن جوانه های آگاهی طبقاتی در  کارگری نه تنها نقش بی بدیلی

بین همه اقشار نیروی کار و زحمت بعهده دارد، بلکه با کمک به 

سامانیابی هر چه بیشتر و بهتر کارگران و زحمتکشان، با موقعیت 

شناسی و راهیابی های مبتکرانه و با هماهنگی عرصه های نبرد و 

نقش تعیین  طرح ریزی راهبردها و راهکارهای دفاعی و تهاجمی،

حزب . کننده ای در ارتقاء و هدفمندی مبارزات کارگری به دوش دارد

کارگری در عین حال قادر است با سامانیابی آگاه ترین اقشار طبقه 

کارگر و مبارزین سوسیالیست و با حضور فعال در همه عرصه های 

مبارزه طبقاتی، به شکل نامحدود و نا مشروط از منافع تاریخی طبقه 

ر دفاع کند و عزم و نیروی خود را در خدمت عمومی شدن کارگ

گفتمان سوسیالیستی، سرنگونی دولت بورژوایی، برچیدن نظام سرمایه 

همانطور که مارکس و انگلس . داری و استقرار سوسیالیسم قرار دهد

خردمندانه خاطر نشان ساختند، این حزب همچنین قادر است با آکاهی 

ط و نتایج نهایی و کلی جنبش مبارزاتی به مسیر عمومی حرکت، شرای

کارگران و زحمتکشان؛ اولن در مبارزه ملی پرولتاریای کشور خود، 

منافع مشترک کل پرولتاریا را، صرف نظر از ملیت آن ها خاطر 

دومن در تمام مراحل مختلف رشد مبارزه . نشان کرده و برجسته سازد

ی حمایت بعمل طبقاتی از منافع عمومی و دراز مدت جنبش کارگر

  .آورد

 

با اینهمه، حزب مطلوب چپ رادیکال نوین، از همه اشکال متعارف و 

اعم از احزاب چپ رادیکال ) تاکنونی احزاب چپ و سوسیالیست 

به نحو بارزی متفاوت و ( سنتی، چپ رفرمیست و چپ آنارشیست 

حزب چپ رادیکال نوین، حزب تالش برای تبدیل طبقه . متمایز است

ه طبقه ای سر شار از آگاهی و تحرک طبقاتی، طبقه ای کارگر ب

برخوردار از ساز و کارهای ضروری برای بخدمت گرفتن عالی ترین 

اشکال خود سامانیابی و خود رهبری، طبقه ای توانمند به تبدیل گفتمان 

خود به گفتمان اکثریت قریب به اتفاق مردمان جامعه، طبقه ای توانمند 

ی در صحنه کار و اعمال خود حکومتی در به اعمال خود مدیریت

صحنه سیاسی و مدیریت اجتماعی و تبدیل الگوی خود مدیریتی و خود 

حکومتی به روش اداره و مدیریت همه مردمان در همه عرصه های 

مربوط به کار و زندگی آنها و درحقیقت حزبی برای تبدیل طبقه کارگر 

ز طبقه ای در بند اسارت از طبقه ای در خود به طبقه ای برای خود و ا

و ناراستی های سرمایه داری به طبقه ای منادی و راهبر جامعه نوین 

  .است

 

این حزب برای دست یابی طبقه به شرایط الزم برای تبدیل به طبقه ای 

برای خود و تا آن هنگام که نیروی کار و زحمت هنوز در روند فرا 

ر نقش یک حزب سیاسی شد به طبقه ای برای خود قرار دارد، البته د

فعال، پیشتاز و هدایت گر ظاهر خواهد شد و سهم جستن در رهبری 

مبارزات طبقاتی کارگران و زحمتکشان را وظیفه خطیر خود تلقی 

این حزب تا آن هنگام که کارگران و زحمتکشان از . خواهد کرد

آگاهی، از شرایط و از توانمندی الزم برای بدست گرفتن سرنوشت 

ه دارند و بورژوازی هنوز بر اریکه قدرت سیاسی سوار خود فاصل

است، البته با تالش برای ارتقاء آگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان، 

با تالش برای سامانیابی هر چه بیشتر طبقه کارگر و با ایفاء نقش فعال 

و موثر در همه صحنه های مبارزه طبقاتی، در کوبیدن مهر رهبری 

آری، این حزب تا . یاسی تردید نخواهد کردخود برروند تحوالت س

آستانه در هم شکستن سیادت بورژوازی و کسب قدرت سیاسی توسط 

توده کار و زحمت، کم و بیش در هیئت یک حزب سیاسی و در قامت 

  .یک نیروی سیاسی راهبر و هدایت گر ظاهر خواهد شد

 

حزب مطبوع چپ رادیکال نوین، اما چه در استراتژی و برنامه 
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سیاسی، چه در ساختار و سازمانیابی و چه در مبانی تاکتیکی و کنش 

. سیاسی، به نحو شاخصی از احزاب سیاسی متعارف، فاصله می گیرد

حزب مطبوع چپ رادیکال نوین رابطه خود با طبقه را بر اساس 

ادعاهای رایج بسیاری از احزاب و گروه های سوسیالیست و کمونیست 

خود را نماینده سیاسی طبقه نمی داند و شان  این حزب. تعریف نمی کند

این . و رسالتی در خور نماینده سیاسی طبقه برای خود قائل نیست

طبقاتی  –حزب اگرچه گفتمان خود را بخشی از گفتمان سیاسی 

کارگران می داند و اهداف و آماج های خود را برخاسته و متکی به 

بخش آگاه و پیشتاز  خواستها و منافع کارگران و زحمتکشان و پرچم

طبقه کارگر تلقی می کند، اما بر آن نیست که تحقق آماج های بزرگ 

طبقه، الغاء روابط سرمایه داری، درهم شکستن ماشین دولت 

بورژوایی، اقدام به ایجاد دمکراسی نوین و پی افکندن پایه های روابط 

  .سوسیالیستی از مسیر اقتدار و قدرت یابی حزب می گذرد

 

زب انعکاس خواست و منافع کارگران و زحمتکشان را حق این ح

انحصاری خود نمی پندارد و خود و برنامه و سیاست های خود را 

این . آئینه تمام نمای خواست ها و منافع کارگران بشمار نمی آورد

حزب خود را تنها حامل آگاهی طبقاتی و منبع بی پایان و همیشگی این 

ن حزب اگرچه دست یابی به اهداف و ای   .آگاهی بشمار نمی آورد

آماج های نهایی خود را، در آغاز در تالش خستگی ناپذیر خود برای 

ایفاء نقش موثر در رهبری مبارزه طبقاتی کارگران و زحمتکشان می 

یابد، اما اولن رهبری جنبش مبارزاتی کارگران را حق طبیعی، 

نبش مبارزاتی انحصاری و مادام العمر خود نمی داند و در هدایت ج

کارگران و زحمتکشان سهم مشروط و محدودی برای خود متصور 

دومن پیروزی و موفقیت نقش خود در رهبری جنبش مبارزاتی . است

کارگران و زحمتکشان را نه با بزرگی هیبت و قدرت حزب و با 

سرعت صعود حزب از پلکان قدرت سیاسی، که با عمومی شدن خود 

د کارگران و زحمتکشان، با شکوفایی اشکال آگاهی طبقاتی در بین آحا

خود سامانیابی و خود رهبری کارگری و با موفقیت توده کار و زحمت 

در ایجاد نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی خود، مورد سنجش و 

  .داوری قرار می دهد

 

آری، حزب مطلوب چپ رادیکال نوین گسترش حوزه قدرت و اقتدار 

سازمانگرایانه  –و همه تالش های سیاسی حزب را هدف خود ندارد

این حزب، به ایجاد و بسط و اقتدارورزی هر چه بیشتر نهادهای خود 

در نگاه این حزب، . مدیریتی و خود حکومتی طبقه معطوف است

اهداف و آماج های تاریخی طبقه نه از گذر قدرت یابی حزب و یا 

و بلوغ  احزاب کارگری، که از مسیر شکل گیری، بسط و گسترش

اعم  –قدرتی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای  –سیاسی 

از نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی خود ویژه کارگران و 

قابل حصول و دست  –زحمتکشان و یا نهادهای خود حکومتی عمومی 

این حزب نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای . یابی است

زار نمایندگی سیاسی طبقه و اقتدار و حاکمیت این را مطلوب ترین اب

نهادها را مناسب ترین و موثرترین راه تحقق آرمان رهایی کارگران 

این حزب چه در پهنه گفتمان و چه در عرصه عمل . بشمار می آورد

خود رهانی "سیاسی بیش و پیش از هر چیز به پیش شرط های امر 

یجاد دمکراسی مشارکتی و و پیش شرط های ا" کارگران و زحمتکشان

حزب دفاع از " آری، این حزب . سوسیالیسم مشارکتی متعهد است

این عنوان نه تمسک صوری به آرمان . است" خود رهانی کارگران 

دیرین طبقه کارگر، که معرف مشخصه های ممتاز و خود ویژه این 

حزب . " ایدئولوژیک آنست –حزب و بازتاب دهنده سمتگیری سیاسی 

با حذف کسب قدرت سیاسی توسط " از خود رهانی کارگران دفاع 

حزب از آماج خود و در همان حال تالش خستگی ناپذیر برای الغاء 

روابط سرمایه داری، برای درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و 

اقتصادی نوین مبتنی بر خود مدیریتی و خود -برای بنای نظام سیاسی

راستی سیمای یک حزب چپ انقالبی حکومتی وسیعترین آحاد مردم، ب

  .و رادیکال را به نمایش خواهد گذارد

 

این حزب اگرچه خود را حزبی کارگری بشمار می آورد و طبقه 

کارگر را همچنان ستون اصلی جنبش ضد سرمایه داری و نیروی 

تغییر در راستای ایجاد نظم و روابط سوسیالیستی بشمار می آورد، اما 

راهکارهای خود برای حصول به ایده آل های اولن راهبرد ها و 

سوسیالیستی را متناسب با بروز تغییرات ساختاری چند دهه گذشته در 

و در کانون این تغییرات، تضعیف همزمان ثقل  -صفوف طبقه کارگر 

کارگران صنعتی و پر رنگ شدن وزن بخش مهمی از حقوق بگیران 

یف بندی های درونی شاغل در بخشهای دولتی و خدماتی و غیره در ط

ثانین نیروهای اجتماعی ضد . به ترسیم در می آورد -طبقه کارگر 

سرمایه داری را به طیف های درونی طبقه کارگر محدود نمی بیند و 

با آگاهی به شعاع گسترده اشکال مختلف سلطه سرمایه علیه اکثریت 

 قاطع مردم قریب تمام جوامع بشری در دوران کنونی، رسالت خود را

عمومی کردن گفتمان دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی در بین 

و نه صرفن آحاد ) تمامی نیروهای اجتماعی بالقوه ضد سرمایه داری 

  .می جوید( طبقه کارگر

 

از نگاه این حزب ایده آل دمکراسی مشارکتی، تضمین وسیعترین 

حقوق شهروندی برای همه و تضمین حق همه افراد در تعیین 

چه از طریق تضمین تجربه وسیعترین اشکال آزادی  –خود  سرنوشت

برای همه و چه از طریق مشارکت همه مردمان در نهادها و 

سازمانهای خود مدیریتی و خود حکومتی دخیل در همه عرصه های 

نه امری مختص و مطلوب طبقه  -حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

از مردمان در دوره  کارگر، که امری مربوط به اکثریت گسترده ای

از نگاه این حزب سوسیالیسم نوع مشارکتی نیز با پایان . کنونی است

سلطه سرمایه در همه اشکال و ) بخشی به همه اشکال سلطه سرمایه 

تظاهر آن، اعم از سلطه آن در عرصه اقتصاد و یا سلطه آن در 

بر اکثریت پر شمار ( عرصه سیاست و فرهنگ و ورزش و غیره 

و با ارائه شرایط کار و زندگی آشکارا بهتری از سرمایه مردمان 

داری به تمامی کسانی که ثروت و مکنت بسیارشان بر استثمار و بهره 

کشی از دسترنج تعداد کثیری از افراد دیگر استوار نیست، از ظرفیت 

الزم برای تبدیل شدن به نظام مطلوب اکثریت قاطع مردمان تقریبن 

  .استهمه جوامع، برخوردار 

 

از ایده ال " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"درک ویژه و متمایز

های سوسیالیستی و تصور آن از دمکراسی و سوسیالیسم نوع 

مشارکتی بمثابه نظام سیاسی، اجتماعی، اقتصادی سازگار با منافع 

بخودی خود دلیل ( و نه صرفن طبقه کارگر )اکثریت قاطع مردمان 

. ورت و اهمیت امر ایجاد حزب کارگریمهم دیگری است بر ضر

پیروزی در مبارزه برای دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی به 

برساختن چنان نهاد سیاسی کارگری نیازمند است که دلمشغولی و 

) شعاع عمل آگاهی بخشی و سازمانگرانه آن صرفن آحاد طبقه کارگر 

گویی به برغم حفظ اهمیت محوری منافع طبقاتی کارگران و پاسخ

الزامات آرمان خود رهانی کارگری در برنامه ها، در راهبردها و در 

در فقدان . را هدف خود نداشته باشد( راهکارهای سیاسی این حزب 

که برای عمومی ( یعنی حزب کارگری) چنین نهاد سیاسی کارگری 

کردن گفتمان سوسیالیستی در بین همه اقشار اجتماعی که خود را تحت 

ل پیچیده و متنوعی از مظاهر ظالمانه و غیر انسانی سلطه اشکا

امر "سرمایه داری گرفتار می بینند، سخت بکوشد، در دوره کنونی 

بدون . افق روشنی به پیروزی نخواهد یافت" خود رهانی کارگری

تالشهای آگاهانه یک حزب سیاسی کارگری که برای هم پیوندی 

ی غیر کارگری با مبارزات ضد سرمایه داری همه اقشار اجتماع

مبارزات سرمایه ستیز طبقه کارگر سخت بکوشد و مبارزات ضد 

جنبش "سرمایه داری همه اقشار اجتماعی غیر کارگری را زیر چتر 

، به سرنگونی نظام سرمایه داری و بنای "خود رهانی طبقه کارگر

سوسیالیسم رهنمون شود، طبقه کارگر براحتی خود را در آستانه غلبه 

. ه داری و تحقق ایده آل های سوسیالیستی، نخواهد یافتبر سرمای

جنبش خود رهانی "همراهی و همیاری این اقشار اجتماعی با 

نه تنها برای غلبه بر سرمایه داری و درهم شکستن دولت " کارگران

بورژوایی از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است، بلکه پی ریزی و 

چه از  -الیسم نوع مشارکتی نیز ماندگاری ساختار دمکراسی و سوسی

جنبه مقابله با نیروهای بورژوایی پس از پیروزی انقالب و چه از 

به  -جنبه حفظ شکل و محتوی دمکراتیک و مشارکتی این ساختارها 

مقدار قابل توجهی به ادامه پشتیبانی و حمایت این اقشار از ایده آل های 
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" هانی کارگرانجنبش خود ر"دمکراسی خواهانه و سوسیالیستی 

  .مشروط است

 

مجموعه مقاالت حاضر در توضیح تزهایی در رابطه با ایجاد یک . ۲

این تزها در جریان بحث و . تهیه گردید" حزب کارگری نوین"

اما، ما به دالئلی . گفتگوهای من با برخی رفقای همفکر تدوین گردید

ت من از در این مجموعه مقاال. از انتشار این تزها اجتناب ورزیدیم

بخشی از نوشتجات قبلی ام، بویژه در رابطه با مبانی تاکتیکی حزب 

 .کارگری نوین، سود برده ام

 

    -----------------------------------------

 

  حزبی که باید ساخت

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 (۲) را هدف خود دارد" خود رهانی کارگران" 

 

 

تعهد به دمکراسی نوع مشارکتی و سوسیالیسم نوع مشارکتی چه  -

  حزبی را قالب می ریزد؟

 

دمکراسی مشارکتی با شکلی از حکومت شورایی و با نوعی از 

در . دمکراسی مبتنی بر قدرت ورزی عمومی توده ها تداعی می شود

 دمکراسی مشارکتی، قدرت ورزی عمومی توده ها در قالب بکارگیری

گسترده اشکال مختلف دمکراسی مستقیم، در نقش فراگیر و تعیین کننده 

همه مردم و همه )نهادهای شورایی محل کار و زندگی توده مردم 

در همه عرصه های حریم قدرت سیاسی و با حضور ( اقشار اجتماع 

موثر و گسترده نهادهای جامعه مدنی در ساماندهی عرصه های 

در دمکراسی مشارکتی تعهد . می یابد مختلف حیات اجتماعی، تعین

نظام سیاسی به تامین شرایط و بسترهای الزم برای تجربه وسیعترین 

آزادی های فردی و اجتماعی و اهتمام آن به مهار قدرت ورزی 

نخبگان و گروه های نخبه محور، راه را بر نقش آفرینی آحاد جامعه 

راخ برای در صحنه های مختلف اجتماعی می گشاید و میدانی ف

در دمکراسی . عمومی شدن قدرت ورزی سیاسی فراهم می آورد

مشارکتی، نظام شورایی تنها با احترام به حق شهروندی تمامی آحاد 

جامعه، با ایجاد فرصت قدرت ورزی گسترده و برابر برای همه 

شهروندان، با بکارگیری وسیعترین و موثرترین مکانیزم های 

دیریتی و خود حکومتی توده مردم و در دمکراتیک برای اعمال خود م

همان حال با تحدید قدرت ورزی نخبگان و گروه های نخبه محور 

  (۲.)تداعی خواهد شد

 

سوسیالیسم مشارکتی نیز با شکوفایی جنبش شورایی و جنبش 

خودمدیریتی نیروی کار، با تثبیت نقش تعیین کننده افراد در مدیریت و 

خود و با نقش آفرینی جدی همه آحاد  هدایت امور مربوط به محل کار

نیروی کار و زحمت و همه نهادهای وابسته به نیروی کار در 

در این نوع از . ساماندهی اقتصاد خرد و کالن، قابل تشخیص است

سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی و الغاء نظام بهره کشی فرد از فرد، 

ت، با تضعیف با الغاء همه اشکال از خود بیگانگی نیروی کار و زحم

چه افتصاد ) هر چه بیشتر نقش بورکراسی در حوزه مدیریت اقتصادی 

، با نقش پررنگ نهادهای خود مدیریتی و (خرد و چه اقتصاد کالن 

خود حکومتی نیروی کار و زحمت در جهت یابی و ساماندهی عرصه 

های مختلف اقتصادی، با ظهور قوی و موثر نهادهای دفاع از منافع 

 –گان و برخی دیگر از نهادهای حوزه جامعه مدنی مصرف کنند

در  -نهادهایی که دایره فعالیتی اشان به امر اقتصاد مربوط می شود 

هدایت و مدیریت حوزه های مختلف اقتصادی و با تمکین به خواست و 

) اراده عمومی آحاد مردم در تعیین جهت گیری های عمومی اقتصادی 

کراسی مستقیم و چه از طریق چه از طریق بکارگیری ابزار دم

برسمیت شناختن نقش تعیین کننده نهادهای شورایی و نهادهای جامعه 

  .همراه خواهد بود( مدنی در مدیریت حوزه اقتصاد 

 

دفاع از نظام شورایی متعهد به اصول اساسی دمکراسی و سوسیالیسم 

مشارکتی بی تردید حاکمیت و سیادت حزبی بر ارکان قدرت سیاسی را 

نظام شورایی با اقتدار و حاکمیت توده مردم و نظام حزبی . ر نمی تابدب

نظام . با اقتدار و حاکمیت احزاب و نخبگان حزبی تداعی می شود

حزبی به شکلی از حکومت نخبگان و نظام شورایی به شکلی از 

در نظام شورایی بمثابه یک نظام . حکومت توده ها تجسم می بخشد

دید وجود احزاب سیاسی و فعالیت حزبی کاملن دمکراتیک، بی تر

در نظام شورایی، اما از توده مردم به تفع احزاب خلع . منتفی نیست

قدرت نخواهد شد و احزاب و نخبگان حزبی قدرت سیاسی را در دست 

در این نظام نخبگان سیاسی از رانت . خود متمرکز نخواهد یافت

سی در نقش ابزار قدرتی احزاب حظ نخواهند برد و احزاب سیا-سیاسی

اصلی قدرت ستانی از آحاد مردم و قدرت بخشی به معدود نخبگان 

  .عرصه سیاست ظاهر نخواهند گردید

 

نظام شورایی بیش و پیش از هر چیز با عمومی شدن قدرت ورزی 

سیاسی و با فراهم آوردن اسباب و لوازم قدرت ورزی گسترده و موثر 

د مدیریتی و چه در قالب چه در قالب نهادهای خو) آحاد جامعه 

در همه عرصه های حیات ( نهادهای خود حکومتی توده مردم 

این مهم، اما بی تردید جز با تالش برای . اجتماعی، به تصور می آید

توقف زیاده خواهی قدرتی نخبگان و گروه های نخبه محور و جز با 

بی بخدمت گرفتن مکانیزم ها و ابزارهای بازدارنده علیه قدرت ورزی 

و به تعبیر دیگر جز با ) حد و حصر نخبگان و گروه های نخبه محور 

ممانعت از تمرکز قدرت سیاسی در دست احزاب سیاسی و نخبگان 

  .به بار نخواهد نشست( عرصه سیاسی 

 

نظام شورایی، در حقیقت با لگام زدن به عرصه قدرت ورزی نخبگان 

ادهای سیاسی مبتنی عرصه سیاست و مهار فعال مایشایی گروه ها و نه

اعم از احزاب و گره های سیاسی و یا البی ) بر جوالن داری نخبگان 

و تضمین قدرت ورزی ( ها و نهادهای سیاسی مدافع منافع خود ویژه 

عمومی، موثر و ادامه دار توده هاست که جوانه های خود را در دل 

هم ازینرو برای حزب مدعی دفاع از . زمین سیاست می کارد

اسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی و نظام شورایی ملتزم به اصول دمکر

دمکراسی فربه، تسخیر قدرت دولتی توسط حزب، جز نقض غرض و 

خط بطالن کشیدن بر اهداف اصلی اعالم شده آن، معنایی نخواهد 

برای حزبی اینچنین، تالش و مبارزه سیاسی بی تردید جز با . داشت

ی توده ها و شکوفایی نهادهای خود ایجاد فضای الزم برای قدرت ورز

حکومتی و خود مدیریتی توده ای در همه عرصه های حیات 

اجتماعی، جز با تالش برای میدان داری بیشتر نهادهای جامعه مدنی و 

جز با مقابله جدی با هر اقدامی که به شکل گیری و تحکیم شکلی از 

اب، بمثابه و از جمله حکومت مبتنی بر اقتدار احز) حکومت نخبگان 

راه برد، ( یکی از رایج ترین اشکال حکومت نخبگان در دوره حاضر 

کنار نهادن کسب قدرت سیاسی توسط حزب از . تداعی نخواهد شد

اهداف و آماج های آن، بی تردید گام اول در راستای تعهد به برساختن 

اگر . نظام شورایی و ایجاد دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی است

باشد نظامی بر مدار قدرت ورزی عمومی و ادامه دار توده مردم قرار 

) و نظامی مبتنی بر اقتدار نهادهای خود حکومتی مردم ( و نه نخبگان)

برپا سازیم، آشکار استکه حزب ما خود ( و نه اقتدار احزاب سیاسی

همه . مدعی قدرت دولتی باشد" نماینده گی از سوی طبقه"نمی تواند به 

یخی تاکنونی نیز موید این حقیقت استکه به فرض پیروزی تجربیات تار

و حتی به ( چه انقالب دمکراتیک و چه انقالب سوسیالیستی ) انقالب 

فرض شکل گیری و اقتدار گسترده نهادهای شورایی و نهادهای خود 

حکومتی کارگران و زحمتکشان، حزب کارگری مدعی قدرت، دیر و 

ود حکومتی مردم را مانع و مزاحم زود نهادهای شورایی و نهادهای خ

قدرت ورزی خود خواهد یافت و چه آشکار و چه پنهان، به مسخ و 

حذف کسب قدرت سیاسی از آماج . حذف این نهادها کمر خواهد بست

های حزب، اما به چه معناست؟ آیا حذف کسب قدرت دولتی توسط 

حزب از اهداف چنین حزبی بمعنای کنار نهادن اصل براندازی و 

درهم شکستن دولت بورژوایی از اهداف و آماج های آن و در واقع 

شکل دادن به حزبی به لحاظ سیاسی منفعل و فشل و حزبی از نوع 

  است؟" اطاق فکر"
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بزیر کشیدن بورژوازی از " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"آیا _ 

  ارکان قدرت سیاسی را هدف خود ندارد؟

 

البته تسخیر قدرت دولتی و " رگرانحزب دفاع از خود رهانی کا"

بزیرکشیدن دولت بورژوایی را پیش شرط الزم و غیر قابل اجتناب هر 

تالش جدی برای فراتر رفتن از چهارچوبه های سرمایه داری و 

. هرگونه تالش عملی برای بنای ساختمان سوسیالیسم بشمار می آورد

ا شرط این حزب، اما تالش برای کسب قدرت دولتی توسط حزب ر

الزم برای بزیر کشیدن بورژوازی از ارکان قدرت سیاسی و پیروزی 

این حزب تسلط بر اهرمهای قدرت . انقالب کارگری تلقی نمی کند

دولتی به نیابت از کارگران و زحمتکشان را رسالت خود نمی داند و 

برای خود، شاًن نماینده صاحب حق توده ها در فرمان رانی بر دستگاه 

و " حزب جانشین گرا"گسست از الگوی . را قائل نیستهای دولتی 

پیرایش حزب از حرص و آز چنگ زدن به اهرمهای قدرت دولتی، اما 

را در ضرورت درهم کوفتن " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

قدرت دولت بورژوایی و تسخیر قدرت دولتی توسط نهادهای شورایی 

کاملن    .وا نمی دارد و نهادهای خود حکومتی توده ها، به تردید

برعکس، این حزب مبارزه برای عروج نهادهای قدرتی توده ای بر 

دستگاه دولتی را گام اول در ایجاد و استقرار دمکراسی و سوسیالیسم 

نوع مشارکتی بشمار می آورد و درهم شکستن ماشین دولتی 

بورژوازی را شرط مقدم استقرار موفقیت آمیز هر شکلی از قدرت 

در برابر ) مومی مردم و هر شکلی از حکومت توده ها ورزی ع

  .تلقی می کند( حکومت نخبه ها 

 

این حزب اگر چه گفتمان سازی و گفتمان پراکنی را یکی از عرصه 

های اصلی کار و فعالیت سیاسی خود می یابد و تالش برای عمومی 

کردن گفتمان دمکراسی مشارکتی و سوسیالیسم مشارکتی را هدف 

ود می پندارد، اما در سپهر سیاسی و در معادالت قدرتی اصلی خ

صرفن در هیئت یک اطاق فکر و در قاموس یک نهاد فرهنگی ظاهر 

تالش سازمانگرانه برای ایجاد و بسط نهادها و سازمانهای . نمی شود

طبقاتی کارگران و زحمتکشان، اقدام برای ایجاد نهادهای خود مدیریتی 

کار و فعالیت اجتماعی و مبارزه و مقابله  توده ها در همه عرصه های

همه جانبه با همه اشکال رژیم های بورژوایی، جزء مهم و تعطیل 

در همین راستا دخالت موثر و . ناپذیر فعالیت سیاسی چنین حزبی است

همه جانبه در همه فعل و انفعاالت سیاسی روزانه و تالش برای ایفاء 

مت دهی تحوالت سیاسی به سوی نقش تاثیر گذار و تعیین کننده در س

محو و نابودی بردگی سرمایه داری، تعین بخش هویت و سیمای 

  .سیاسی چنین حزبی خواهد بود

 

 –" حزب دفاع از خود رهانی کارگران"اینهمه، اما تفاوت ماهوی 

بمثابه حزبی که ایجاد نوع ویژه ای از دمکراسی، یعنی دمکراسی 

سوسیالیسم، یعنی سوسیالیسم مشارکتی و بنای نوع ویژه ای از 

با سایر احزاب و گروه های سیاسی  -مشارکتی را در آماج خود دارد 

مدافع گونه های دیگری از ساختار سیاسی و سوسیالیسم را کم رنگ 

نمی کند و بر تمایزات جدی آن بمثابه حزبی که قدرت را برای خود 

می شدن این حزب اگرچه تا عمو. طلب نمی کند، سایه نمی اندازد

گفتمان دمکراسی مشارکتی، تا ظهور و فرادستی نهادهای خود 

مدیریتی و خود حکومتی توده کار و زحمت در عرصه های مختلف 

اجتماعی و تا آستانه شکل گیری دولت نوع شورایی،  -حیات سیاسی

در هیئت یک حزب سیاسی گفتمان ساز، سازمانگر و مداخله جو در 

و در حقیقت در نقش یک حزب  -همه عرصه های حیات سیاسی 

اما ایده آل خود را در زایل  -سیاسی راهبر و هدایت گر ظاهر می شود

شدن ضرورت وجودی هر گونه دولت، هرگونه حزب سیاسی و 

حزب دفاع از " ایده آل . اساسن هر شکلی از فعالیت سیاسی می جوید

 دست یابی به شرایطی است که نقش حزب گام" خود رهانی کارگران 

به گام به ادای سهم محدودی در رهبری گفتمانی طبقه فرو بکاهد و پا 

به پای الغای نظام طبقاتی و محو طبقات و محو دولت، شعله حیات 

  .حزب، بمثابه حزب نیز، به تاریخ بپیوندد

 

، دستگاه سازمانی، سامانه "حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

خود به موضوعات و استراتژیک و نحوه نزدیکی و کنش سیاسی 

رخدادهای سیاسی را چنان طرح و پی می ریزد که با پیروزی انقالب 

کارگری و با آغاز ایجاد ساختمان دمکراسی و سوسیالیسم نوع 

مشارکتی و با تبدیل نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی کارگران 

به منبع اصلی آگاهی بخشی، سازمانگری و هدایت و رهبری آحاد 

ر و زحمت، حزب گام به گام فعالیت خود را به فعالیتی کم نیروی کا

) وبیش گفتمانی فرو کاهد و با پیشروی بسوی الغای کامل نظام طبقاتی 

و با محیا شدن شرایطی که اختالفات ( و از جمله محو طبقه کارگر 

قوم بشر قالبی جز صف کشی های دوست و دشمنانه بیابد، فرجام 

حزب دفاع از خود "آری، . ستقبال رودهرگونه کار حزبی را به ا

حزبی از نوع دیگر و حزبی آشکارا متمایز و " رهانی کارگران

حزبی که در افق سیاسی خود نه . متفاوت از همه احزاب تاکنونی است

قدرت بیشتر و فزون تر حزب، که پایان هر شکل از حکومت نخبگان 

  .و پایان هر شکل از حکومت حزبی را، حک دارد

 

ه های چنین تمایز آشکاری، اما تنها در برنامه سیاسی، در شعارها نشان

این . و در گفتمان عمومی این حزب مشهود و منعکس نخواهد بود

حزب در عمل و در ترسیم چهارچوبه های مناسبات سازمانی خود، در 

تعیین استراتژی سیاسی و مبانی تاکتیکی، در نوع مواجه با تحوالت 

هادهای جامعه مدنی و در نوع رابطه و تعامل سیاسی، در نگاه به ن

حزب با این نهادها و در واقع در همه اشکال و تظاهر حیات و کنش 

سیاسی خود، چهره متفاوتی از احزاب طالب قدرت سیاسی را بنمایش 

این حزب همه توان و تالش خود را حقیقتن در خدمت . خواهد گذارد

کارگران قرار خواهد داد و خود آگاهی، خود سامانیابی و خود رهانی 

هیچگاه از آماج نهایی خود، یعنی ایجاد نظامی مبتنی بر دمکراسی و 

سوسیالیسم مشارکتی و ساختاری مبتنی بر گسترده ترین اشکال خود 

     :این حزب. مدیریتی و خود حکومتی توده ای، فاصله نخواهد گرفت

 

صله خواهد در حیات سازمانی خود از سانترالیسم دمکراتیک فا -

گرفت و دمکراسی غیر متمرکز و شکلی از خود مدیریتی توده ای را 

این حزب تالش برای . مبنای مناسبات درونی خود قرار خواهد داد

عمومی کردن فرهنگ خود مدیریتی را از حیات درونی خود آغاز 

خواهد کرد و مناسبات درونی خود را به الگویی از قدرت ورزی توده 

در . ز کارآمدی خود مدیریتی توده ای تبدیل خواهد کردای و الگویی ا

این حزب اصل راهنمای بنای سازمان و تشکیالت حزبی بر دمکراسی 

  .بیشتر و سانترالیسم کمتر استوار است

 

و تعهد عملی به بر ساختن " حزب جانشین گرا"گسست از ایده  -

و در حقیقت شکلی از حکومت ) شکلی از خود حکومتی توده ای 

نگاه چپ رادیکال نوین به روش های مبارزه و درک آن از ( شورایی 

فرصت ها و راه گشائیهای تاکتیکی را نیز به نحو جدی و بنیادی از 

درک احزاب و گروه های طالب کسب قدرت سیاسی برای خود، 

نیروی " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"در . متمایز خواهد کرد

ناطیس بازی در جنگ تسخیر اهرمهای نزدیکی به قدرت دولتی و مغ

قدرت دولتی، ترسیم بخش اصول استراتژیک و مبانی تاکتیکی آن 

از نگاه چپ رادیکال نوین و حزب مطبوع آن، خوب و بد . نخواهد بود

همه چیز و از جمله خوب و بد هر انقالب و هر رفرم در آئینه اعتالء 

و نه در ) ان جنبش خودآگاهی و خود مدیریتی کارگران و زحمتکش

  .به داوری خواهد آمد( ترازوی نفع و زیان حزبی 

 

این حزب تالش برای ایجاد تشکلهای نوع شورایی و معمول کردن  -

خود مدیریتی توده ای در نهادها و سازمانهای طبقاتی کارگران و 

تالش . زحمتکشان را به فردای پیروزی انقالب محول نخواهد کرد

ه الگوهای مبتنی بر مدیریت و رهبری برای فاصله گرفتن از هم

نخبگان و معمول کردن اشکالی از خودمدیریتی در نهادها و 

بمثابه بخشی مهم از تالش  -سازمانهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

برای عمومی کردن فرهنگ خود مدیریتی توده ای و مبارزه در راه 

نگاه و تعین بخش نوع  -ایجاد دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی 

برخورد حزب با نهادها و سازمانهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

  .خواهد بود



29 

 

 

ایدئولوژیک خود  –این حزب اگرچه عمومی کردن گفتمان سیاسی  -

در بین آحاد کارگران و زحمتکشان و تفوق هژمونیک چنین گفتمانی 

در نهادها و سازماهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان را هدف مقدم 

د می پندارد، اما صعود فعاالن و نخبگان حزبی خود به نهادهای خو

و از این طریق وارد شدن در چرخه بازتولید ) رهبری این تشکلها را 

مناسبات مبتنی بر سیادت نخبگان در نهادها و سازمانهای طبقاتی 

 –وسیله بسط و نفوذ گفتمان سیاسی ( کارگران و زخمتکشان 

در نگاه این حزب مناسب ترین . هد دادایدئولوژیک خود قرار نخوا

 –بستر و ایده آل ترین شرایط برای بسط و گسترش گفتمان سیاسی 

طبقاتی آن در نهادها و سازمانهای طبقاتی کارگران و زحمتکشان، 

همانا در پذیرش الگوی خود مدیریتی بمثابه چهارچوبه تنظیم مناسبات 

اقعی برای مدخلیت سازمانی در این نهادها، در وجود فرصت های و

توده اعضاء این نهادها و سازمانها در حیات درونی و در رهبری و 

هدایت آنها، در به حاشیه راندن سایه قدرت ورزی انحصاری نخبگان 

و فرقه های نخبه محور در این نهادها و سازمانها و در حمایت و 

 پشیبانی این نهادها از اعتالء و گسترش دامنه قدرت ورزی نهادهای

شورایی و نهادهای خودمدیریتی توده ای در همه عرصه های حیات 

  .اجتماعی، انعکاس خواهد یافت

 

با نهادهای " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"تا آنجا که به رابطه  -

کارگری و توده ای مربوط است، شرکت و فعالیت اعضاء حزب در 

نمعناست که دایره این بدا. این نهادها به صفت فردی فعلیت خواهد یافت

تاثیر هدایت گرایانه حزب در نهادها و سازمانهای کارگری نه به 

) ابزارهای سازمانی و تشکیالتی همچون کار و فعالیت فراکسیونی 

کار و فعالیت فراکسیونی حزبی در این نهادها، حتی اگر به تمامی نیز 

استقالل  منتفی نباشد، تنها در اشکال بسیار منعطف و ژالتینی و با حفظ

که اساسن به کار ( و اختیار فردی صورت عملی به خود خواهد گرفت 

  .و فعالیت گفتمانی متکی خواهد بود

 

در این حزب فعالیت سیاسی، بیشتر با تالش برای عمومی کردن  -

ایدولوژیک حزب، بیشتر با کار آگاه گرایانه و  –گفتمان سیاسی 

تر با تالش برای ایجاد ترویجی در بین کارگران و زحمتکشان، بیش

نهادها و سازمانهای طبقاتی مبتنی بر الگوی خود مدیریت توده ای و 

بسط و تعمیق فرهنگ خود مدیریتی در این نهادها و سازمانها، بیشتر 

با کمک به توده ها در شکل دادن به نهادها و سازمانهایی که در خارج 

ی از مشکالت و از حوزه قدرت دولتی و در حوزه جامعه مدنی به بخش

معضالت روزمره آنها پاسخ می دهند و کمتر با اعالم مواضع سیاسی 

در برابر مسائل ریز و درشت سیاسی، و کمتر با حضور پررنگ 

درهمایش ها و اعتراضات سیاسی، و کمتر با راه اندازی کمپین های 

تبلیغاتی علیه رژیم سیاسی حاکم و دشمنان سیاسی، و کمتر در درگیر 

جنگ و منازعات سیاسی با احزاب و نیروهای سیاسی دشمن  شدن در

و رقیب، و کمتر درتالش برای ایجاد ائتالفات و بند و بست های 

سیاسی به جا و بی جا با احزاب و گروه های سیاسی مختلف، معنا و 

این البته نه غفلت از ضرورت مبارزه سیاسی علیه . مفهوم خواهد یافت

ی کند، نه ضرورت فعالیت جدی در همه رژیم بورژوایی را تداعی م

عرصه های پیش گفته را منتفی می سازد و نه بهره بری از همه 

ابزارهای ممکن و مجاز برای حصول به اهداف و آماج های سیاسی 

نکته، اما در تعیین درست اولویت های . را مورد سوال قرار می دهد

عرصه از سیاسی و در ترسیم درست ثقل و گستره فعالیتی در هر 

سنگینی و حجم فعایت سیاسی ما در این یا آن عرصه از . مبارزه است

مبارزه، عاملی مهم در صورت بخشی به هویت سیاسی ودر ترسیم 

  .چهارچوبه های حرکت سیاسی ما خواهد بود

 

برای این حزب دایره فعالیت سازمان گرایانه آن به بسط فعالیت  -

سیاسی طبقاتی کارگران و  –حزبی و ایجاد و بسط نهادهای صنفی 

ایجاد و بسط نهادهای خیریه ای و . زحمتکشان محدود نخواهد شد

نهادها و سازمانهایی که خارج از حوزه قدرت دولتی قادرند به بخشی 

از مسائل و مشکالت توده لگد مال شده پاسخ دهند و بر بخشی از 

از  زخمهای ناشی از فقر و ناآگاهی آنها مرحم نهند، عرصه مهمی

ایجاد چنین . سازمانگرایانه چنین حزبی خواهد بود –فعالیت سیاسی 

تشکلهایی با کمک به حل برخی از مسائل و مشکالت مردم از طریق 

کمک و تعاون عمومی، به خودی خود امری مطلوب و ارزشمند 

مطلوبیت و ارزشمندی چنین سازمانهای خیریه ای، اما . خواهد بود

لها برای تمرین خود مدیریتی توده ای و بویژه در ظرفیت این تشک

این تشکلها . طبقاتی، برجستگی می یابد –فراگیری آگاهی های سیاسی 

طبقاتی و  –می توانند می توانند به کارگاه آموزش آگاهی های سیاسی 

الگوی خود مدیریتی توده ای تبدیل شده و در راه تبدیل طبقه کارگر از 

 .ی خود سخت کارآمد و مفید باشند طبقه ای در خود به طبقه ای برا

  

احزاب و گروه های سیاسی چپ مدعی قدرت معموال از ارائه  -

تصویری روشن و همه فهم از آلترناتیو سیاسی، اجتماعی، اقتصادی 

خود سرباز می زنند و در راستای پاسخگویی به نیازهای تسخیر 

 –قدرت دولتی ترجیح می دهند مشروعیت و مقبولیت سیاسی 

دولوژیک خود را به نقد خویش از رنج و نکبت سرمایه داری متکی ای

، اما از محظورات "حزب دفاع از خود رهانی کارگران. " سازند

برای این . مربوط به کسب قدرت سیاسی توسط حزب حرکت نمی کند

طبقاتی کارگران و زحمتکشان نه صرفن  –حزب بلوغ آگاهی سیاسی 

مایه داری و رژیم های بورژوایی در مخالفت و مبارزه با نظام سر

حامی آن و نه حتی در حمایت و پشتیبانی آنها از احزاب و گروه های 

سیاسی چپ و کارگری، که در عین حال با درک نسبتن روشن آحاد 

طبقه از مشخصه های عمومی آلترناتیو سوسیالیستی و با برخورداری 

خود مدیریتی  آنها از دانش و تجربه عملی الزم برای اعمال گسترده

توده ای و مقاومت و مقابله با هر شکلی از حکومت نخبه  -کارگری 

در این مسیر تالش برای روشنی بخشی به . ها، تجلی پیدا می کند

مولفه ها و مشخصه های عمومی الگوی دمکراسی و سوسیالیسم 

مشارکتی و نقد همه جانبه سایر الکوهای رایج در نزد چپ، جزء 

حزب دفاع از خود رهانی " سیاسی  –ری مهمی از تالش فک

  .را به خود اختصاص خواهد داد" کارگران

 

مفصل " آناتومی دمکراسی مشارکتی " من در مقاله ام تحت عنوان . ۲

در نقد تجربه نظام شورایی در روسیه، و در تشریح اصول اساسی 

نظام شورایی روسیه بی تردید به . دمکراسی مشارکتی سخن گفته ام

اصول اساسی دمکراسی فربه و به حق شهروندی برابر متعهد  تمامی

نبود و حرمت آزادی های فردی و سیاسی را به حد الزم پاس نمی 

مکانیزم های دمکراتیک رایج در نظام شورایی روسیه در عین . داشت

حال از استحکام و صالبت الزم برای مهار قدرت ورزی حریصانه 

و ( و در راس آن حزب بلشویک ) نخبگان و گروه های نخبه محور 

مقابله با مسخ و بی اعتباری اصول اساسی حاکم بر نظام شورایی 

  .برخوردار نبود

 

    ----------------------------------------------------

 

  (۳)حزبی که باید ساخت 

 

امر  نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات

 را هدف خود دارد" انخود رهانی کارگر"

 

 

به " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"یکی از ویژه گی های مهم 

. ثقل و سنگینی ایدئولوژی در دستگاه اندیشه گی آن مربوط می شود

طبقاتی از ایدئولوژی و از -این حزب اگرچه بمثابه یک حزب سیاسی

 جهت گیری ایدئولوژیک معینی برخوردار است، اما به هیچ وجه در

ظاهر نخواهد شد و از مشخصه های " حزب ایدئولوژیک"هیئت یک 

من در این قسمت و در . چنین حزبی براستی بری و پیراسته خواهد بود

حزب "قسمت بعدی نوشته حاضر درک خود از ایدئولوژی، 

" حزب دفاع از خود رهانی کارگران"و نسبت و رابطه " ایدئولوژیک

  .ذاشتبا این مقوالت را به بحث خواهم گ

 

  ایدئولوژی و حزب-

 

بشر چه خود و چه هستی را از نگاه ها و از پنجره های متفاوتی به 
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نگاه ایدئولوژیک، نگاه علمی، نگاه فلسفی، ، نگاه . نظاره می نشیند

هنری و غیره هر یک جهان و هستی را به گونه متفاوتی به فهم و به 

ها از سطحی از در این میان اگرچه همه این نگاه . نظر می آورد

قرابت و هم پوشانی با هم برخوردارند، اما از یک منظر نگاه 

ایدئولوژیک تقابل و تفاوت بیشتر و آشکار تری را با نگاه علمی به 

هم از اینرو مقایسه نگاه ایدئولوژیک با نگاه علمی . نمایش می گذارد

  .ترسیم بهتری از مشخصه های نگاه ایدئولوژیک بدست می دهد

 

گاه علمی ما تالش داریم واقعیت را آنگونه که در خارج از ما در ن

در این راه ما تالش داریم با بکارگیری ابزارها و . جریان دارد بشناسیم

روشهای معین تا آنجا که ممکن است از دایره پیشداوری ها، دلبستگی 

در نگاه ایدئولوژیک، اما ما تالش . ها و وابستگی های خود دور بمانیم

واقعیت را از منشور عالیق، دلبستگیها و بویژه وابستگی های  داریم

در نگاه علمی ما تالش داریم تا آنجا که ممکن . خود به قضاوت بنشنیم

است داوری ما درباره ابژه به دوستی و دشمنی های سیاسی، 

در نگاه ایدئولوژیک، اما . اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آلوده نگردد

وستی و دشمنی های سیاسی، اجتماعی، داوری ما سخت تابع د

در نگاه علمی چراغ ما بر . اقتصادی و سیستم ارزشی ما می باشد

در . زوایا و ستونهای بسیار می نشیند و برپهنه گسترده ای نور می تابد

نگاه ایدئولوژیک، اما چراغ ما بر زاویه و ستون معینی سوار می شود 

  .و بر شعاع محدودتری پرتو می افکند

 

نگاه علمی، البته بشر را به شناخت بهتر و تسخیر بیشتر جهان 

. رهنمون می شود و به نوآوریها و نوسازی های بسیار راه می گشاید

نگاه علمی با گشودن هر پنچره از راز هستی، ایده ها و ابزارهای 

نوینی را درخدمت ترقی و تکامل زندگی بشر قرار می دهد و راه را 

بیشتر بشر و بر سیادت آن بر جهان هموارتر  بر آزاد سازی هر چه

بااینهمه نگاه علمی ارزش گریز است و معیار و میزان . می سازد

کارآمدی برای تعیین خوبی ها و بدی ها و دوستی ها و دشمنی های 

نگاه علمی فرمان اراده اجتماعی فرد در انتخاب . بسیار بدست نمی دهد

را در چنگ ندارد و معمولن های اساسی و در نبردهای بزرگ زندگی 

این در . مستقیمن در خدمت جهت یابی مسیر زندگی عمل نمی کند

حالیست که انسان در گذر زندگی نه تنها هر روز و هر ساعت به 

انتخاب های بسیار ناچار است، که در دنیایی مشحون از محدودیت ها 

و محذوریت های تاریخی و در دنیایی سرریز از جنگ و ستیزهای 

بقاتی، قومی، نژادی و فرهنگی، به صف کشیهای دوست و دشمنانه ط

بشر قادر . ناگزیر است –حداقل تا آینده ای نه چندان نزدیک  -بسیار 

نیست که در هر لحظه و در هر گام بساط تحقیق و تفحص علمی 

بگشاید و خود را یکسره از دنیای وابستگی ها و دلبستگی های خویش 

و عمل مبتنی بر منافع، سالیق و ارزشهای  دور سازد و از انتخاب

بشر نمی تواند در پاسخ به مسائل و . مورد باور خود فاصله بگیرد

مشکالت روزمره زندگی، مدام از خود و از تعلقالت اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی، سیاسی اش فاصله بگیرد و جهان را یکسره به 

  .نگاه علمی بنگرد

 

امور روزمره خود، برای تعیین جایگاه  انسانها برای سامان دادن به

خود درمتن جنگ ها و نبردهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 

متعدد، برای تعریف خویش در جبهه های گفتمانی مختلف و تجهیز به 

نوعی سالح گفتمانی در برابر دشمنان خود، برای یارگیری و پیوند 

ثبات وامنیت درونی  زدن نیروی خود به نیروی جمع، برای ایجاد حس

در میانه نبردهای دهشتناک، برای غلبه بر حس تنهایی، ناچیزی و بی 

آینده گی در دنیای آکنده از نزاع، اظطراب و از خود بیگانگی و به 

ایدئولوژیک و به مواجه  –دالیل دیگر، به داشتن سامانه ارزشی 

خود در  بشر برای تعیین جایگاه. ایدئولوژیک با دنیای خارج ناچارند

هنگامه دوستی و دشمنی های بسیار و برای گشودن راه خود در میانه 

جنگ و بیم و حسرت و عقده های بسیار، به تصویر سازی و سیستم 

سازی جهت دار خرده آگاهی های خود و به پشت دادن و اتکاء به 

سامانه های فکری جانبدارانه و آغشته به حب و بغض های پنهان و 

  .ناگریز است آشکار، ناچار و

 

آری، تا آنگاه که اختالف منافع افراد شکل گیری صف بندیهای دوست 

ودشمنانه را اجتناب ناپذیر می سازد و تا آنگاه که اختالف آراء و 

سالیق افراد از ظرفیت فرارویی به صف بندیهای دوست و دشمنانه و 

برخوردارند، بشر " خودی و غیر خودی "جبهه سازی هایی از نوع 

ه نگاه ایدئولوژیک و به برساختن نوعی کاشانه ایدئولوژیک نیازمند و ب

سقف و در و پنچره کذاشتن بر دیواره آگاهی ها و دانسته . ناگریز است

های آغشته به دوستی و دشمنی های کوچک و بزرگ، یکی از 

مهمترین سنگرهای بشر در میانه جنگ ها و دشمنیهای بسیار و در 

ایدئولوژی بیش و پیش . ه در دنیای مدرن استجبهه نبردهای چندگان

از هر چیز با تعلق به طبقه و گروه و دسته ای در برابر طبقات، گروه 

ها و دسته های دیگر، با تقسیم افراد به خودی و غیر خودی، با صف 

کشی ها و جبهه سازی های دوست و دشمنانه ، با تالش برای تثبیت و 

انکار و انقیاد جبهه دشمنان و در  اعمال سیادت جبهه خودی و نفی و

یک کالم با نگاه جانبدارانه و سرشار از حب و بغض به عالم و آدم، به 

  .فهم و نظر می آید

 

. ایدئولوژی صرفن نگاهی ویژه به جهان و هستی را باز نمی نمایاند

ایدئولوژی، تنها کاشانه و سامانه فکری معینی برای فهم هستی و جهان 

. درک و فهم پر تلون جهان و هستی توسط بشر نیستو جلوه ای از 

هر مجموعه ای از اصول و ارزش های سازگار که مبنای مواجه با 

. جهان و هستی قرار گیرد، ضرورتن ایدئولوژی محسوب نمی شود

هر مذهب و هر طریقت و هر مجموعه ای از اصول فلسفی، 

و تغییر جهان  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره که به تعبیر و تفسیر

. چشم دارد، ضرورتن به شکل و نوعی از ایدئولوژی تعین نمی بخشد

بدون راه بردن این اصول و ارزشهای مذهبی، فلسفی، اجتماعی، 

اقتصادی، سیاسی و غیره به صف کشی های دوست و دشمنانه و جبهه 

، ما با "خودی و غیر خودی"سازی ها و دسته بندیهای مبتنی بر 

  .برخورد ایدئولوژیک مواجه نیستیمایدئولوژی و 

 

ایدئولوژی سامانه فکری و مجموعه اصول، باورها، ارزش ها و 

ارزیابی های برخوردار از سطحی سازگاری و منطق درونی است که 

مبنای ترسیم صف کشی های دوست و دشمنانه و جبهه سازی ها و 

رد برخو. قرار گیرد" خودی و غیر خودی"دسته بندیهای معطوف به 

ایدئولوژیک، برخورد معطوف به ترسیم صف کشی دوست و دشمنانه 

ایدئولوژی پنجره ای برای شناخت هستی و جهان از درون . است

زندان وابستگیهای طبقاتی، اجتماعی، قومی،اعتقادی، فرهنگی و غیره 

ایدئولوژی نگاهی است آغشته به دوستی و دشمنی ، نگاهی . است

. نگاهی آکنده از زهر و کین به دشمنان سرشار از عشق به دوستان و

ایدئولوژی کاشانه و سامانه ای است برای گردهم آوردن و به صف 

کردن طبقه، گروه و دسته ای در مقابل طبقات، گروه ها و دسته جات 

  .دیگر

 

ایدئولوژی مولود عصر فرارویی گفتمان به یکی از اشکال اصلی و 

در چهارچوب . استمهم قدرت ورزی، اقتدار و سلطه جویی 

ایدئولوژی، گزینش و چینش ایده ها، معطوف به ترسیم مرزهای 

دوست و دشمنی و روشنی افکندن به خطوط جبهه خودی و غیر 

ایدئولوزی تجسم و حامل سطحی از تقابل و تعارض و . خودی است

در چهارچوب ایدئولوژی، ایده . دوست و دشمنی در قالب گفتمان است

بزار نفی و تحقیر دیگران، گاه به دستمایه نفرت و و اندیشه گاه به ا

. خشونت و گاه به ابزار سرکوب آشکار دگر اندیشان فرا می روید

ایدئولوژی کاشانه و سامانه فکری تقابل و تعارض و گاه به گاه رزم و 

  .جنگ و هماوردی آشکار است

 

رسوخ و تسلط روح ایدئولوژیک بر سامانه های فکری بشر به نحو 

اری از تقسیم آدمها به طبقات اجتماعی، به نژادها، به اقوام، به آشک

ایدئولوژی پاسخی است به زمینه . منشا و مایه می گیرد...فرهنگ ها و 

های واقعی فرارویی اختالف منافع، آراء، فرهنگ و سایر اختالفات 

در این میان هر طرحی . قوم بشر به صف کشی های دوست و دشمنانه

هانی عاری از جنگ و دشمنی و هر عزمی برای پایان برای برپایی ج

همه خصومت ها و دشمنی ها نیز لباس ایدئولوژی به تن می کند و در 

پایان . گام نخست به ترسیم صف دوستان و دشمنان اقدام می ورزد

ایدئولوژی تنها آن هنگام قابل تصور است که اختالفات بشر راهی به 
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با برافتادن جامعه طبقاتی و از . بدصف کشی های دوست و دشمنانه نیا

میان برداشتن زمینه مادی جنگ و نزاع طبقاتی، بی تردید مهمترین و 

شاخص ترین علت ظهور ایدئولوژی از میان برداشته خواهد شد و ثقل 

جهت گیری های دوست و دشمنانه در سامانه های فکری بشر به شدت 

پایان ایدئولوژی، باید بااینهمه برای برپایی جشن . کم رنگ خواهد شد

تا از میان برداشتن همه زمینه های مادی فرارویی اختالف منافع، 

آراء، فرهنگ و سایر اختالفات بشر به صف کشی های دوست و 

   .دشمنانه، به انتظار نشست

با چنین درکی از ایئولوژی بدیهی است که هیچ حزب و سازمان   

لوژیک پا به عرصه وجود ایدو –سیاسی نیز بدون یک سامانه ارزشی 

با وجود جامعه طبقاتی و با وجود زمینه های مادی . نخواهد گذاشت

مستعد بسیار برای فرارویی انبوهی از اختالفات قوم بشر به صف 

بندی های دوست و دشمنانه، اگر هیچ انسانی را از نگاه ایدولوژیک 

نش گریزی نیست، بطریق اولی هیچ حزب و گروه سیاسی را نیز از ک

احزاب سیاسی در واقع در شمار . و واکنش ایدئولوژیک چاره نیست

نهادهایی قرار دارند که ضرورت وجودی آنها بیش و پیش از هر چیز 

از وجود اختالفات طبقاتی و سایر اختالفاتی که از ظرفیت فرارویی به 

. صف کشی های دوست و دشمنانه برخوردارند، منشا و منبع می گیرد

های سیاسی، همه با تعلق و وابستگی طبقاتی آشکار،  احزاب و گروه

ارزشی که مبنا و منشاء صف کشی های دوست و  –با نظام اعتقادی 

دشمنانه معین است، و با نقشه جنگی برای تسلط و چیره گی بر رقبا و 

هیچ حزبی بدون تعلق به طبقه و . دشمنان، قابل تداعی و قابل تصورند

داوری معین، بدون  –یک نظام ارزشی گروه اجتماعی معین، بدون 

تعریف نسبتا روشنی از صف دوستان و دشمنان و بدون حب و بغض 

های فراوان در داوری و سیاست ورزی، پا به عرصه حیات نمی 

احزاب سیاسی حامل و نماد ایدئولوژی های مختلف و به میزان . گذارد

در . زیادی تجسم بخش ضرورت وجودی این ایدئولوژی ها هستند

دست احزاب و گروه های سیاسی، ایدئولوژی های مختلف ورز و 

 –صیقل یافته و به دستمایه ترسیم و تغییر چهره نظامات اجتماعی 

  .اقتصادی دنیا فرا می رویند

 

اگر هیچ حزبی از تعلقات، دلبستگی ها و وابستگی های طبقاتی و غیر 

لوژیکی خالی طبقاتی و به این اعتبار از نگاه و از مختصات ایدئو

نیست، بطریق اولی هیچ حزب مدعی دفاع از منافع کارگران و 

زحمتکشان نیز نمی تواند از نظرگاه و تعلقات ایدئولوژیک ویژه ای 

بدون ترسیم خطوط ایدئولوژیک شفاف و بی ابهام، . برخوردار نباشد

. چهره هویتی حزب کارگری مخدوش و مقصد آن نامعلوم خواهد بود

رزهای ایدئولوژیک روشن و دقیق، حزب کارگری راه بدون تعیین م

رسالت حزب فرماندهی موفق نبرد در صحنه ها و . گم خواهد کرد

گفتمانی و  –حزب دستگاه هماوردی سیاسی . جبهه های مختلف است

حتی اگر برای کسب قدرت سیاسی برای ) سازمان جنگ قدرتی 

دفمند بدون چینش سازگار، هماهنگ و ه. است( خویش نجنگد 

مجموعه ای از اصول و ارزشها که بر مرزهای اختالف حزب با 

دیگران، بر صف دوستان و دشمنان و بر جهت اصلی نبرد روشنی 

و در اساس وابستگی ها و دلبستگی های اعالم شده حزب را  -بیافکند 

حزب به ساده گی از اهداف و آماج های اعالم شده خود  -بازبنمایاند 

درک روشن و . د را در جبهه مقابل خواهد یافتدور، و چه بسا خو

شفاف از خطوط و مرزهای ایدئولوژیک، قطب نمای حزب کارگری 

در پیدا کردن مسیر حرکت و ضامن تعهد و پایبندی حزب به اهداف و 

  .آماج های اعالم شده آن خواهد بود

 

مسیر زندگی و حرکت هر حزب از عوامل و جریانهای مختلفی تاثیر 

در این میان جریان و مغاناطیس قدرت از تاثیر خیره کننده . دمی پذیر

استحکام و . ای بر حیات و جهت حرکت هر حزب برخوردار است

اگر ) صالبت ایدئولوژیک هر حزب کارگری یکی از مهمترین عوامل 

در مقابله با جریان و مغناطیس قدرت برای تغییر ( نه مهمترین آنها 

  .یدان بازی قدرت سیاسی استاهداف و آماجهای حزبی در م

 

بااینهمه و برغم همه اهمیت ایدئولوژی و جهت گیری های 

ایدئولوژیک در پایداری و تعهد حزب کارگری به اهداف و آماج های 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان، حجم و ثقل و غلظت بیش از حد 

ایدئولوژی در دستگاه اندیشه گی حزب و فرارویی نگاه ایدئولوژیک 

یگانه نگاه حزب به عالم و آدم، با منافع، ایده آل ها وسرشت طبقاتی به 

ایدئولوژی، اگرچه نقش . کارگران ناساز و نا مربوط به نظر می آید

عمود خیمه حزب را بعهده دارد و در تعین هویتی حزب و در شناسایی 

و بویژه  -مسیر حرکتی آن نقش بی بدیلی ایفا می کند، اما ضرورتن 

ش تنها منظرگاه حزب در مواجه با دنیای خارج ظاهر شود اگر در نق

به تمامی در خدمت بالنده گی، بلوغ و موفقیت حزب کارگری عمل  –

تبدیل هر اصل و ارزش و ارزیابی حزبی به مبنا و معیار . نمی کند

دوست و دشمنی های بی پایان و نگاه دوست و دشمنانه به عالم و آدم، 

و ایده آل های عمومی طبقه ای به کثرت و  آشکارا با دفاع از منافع

تلون طبقه کارگر و با مشخصه های هویتی سوسیالیسم، بمثابه نظامی 

و بدین معنا از میان  -که براندازی همه اشکال اختالف طبقاتی 

برداشتن مهمترین و موثرترین عامل مادی حیات و حضور جهت 

د، ناهماهنگ و را هدف مقدم خود دار –گیری های دوست و دشمنانه 

  .ناسازگار است

 

حاکمیت و کارکرد ایدئولوژی با تصلب، خشکی، یک سویه نگری، 

یک رنگ گرایی، خلوص خواهی، دفع گرایی، حذف گرایی، دشمن 

تسلط و چیره گی بی رقیب نگاه . پروری و غیره عجین است

ایدئولوژیک بر دستگاه اندیشه گی حزب، زاویه دید آنرا محدود و 

شوق دست یابی به . ی افق را از چشم آن پنهان می کندگسترده گ

خلوص ایدئولوژیک، حزب را به فرقه ای در خود و برای خود تبدیل 

نگاه دوست و دشمنانه به عالم و آدم و تبدیل همه اصول، . خواهد کرد

باورها، ارزشها و ارزیابی های رسمی حزب به مبنا و معیار صف 

شمنانه، بی تردید جز به ایجاد کشی ها و خط کشی های دوست و د

شکاف و تشتت در صفوف طبقاتی کارگران و زحمتکشان، جز به 

سیراب کردن منافع و عقده های فرقه ای، جز به در سایه قرار گرفتن 

اهمیت گفتمان و هژمونی گفتمانی و جز به تقدیس خشونت و گرایش 

ان حزب به ارائه چهره ای فرقه ای و معطوف به یک نیرو و سازم

تالش برای مبنا کردن هر موضع و . جنگی از خود، راه نخواهد برد

هر اصل و ارزش حزبی به شاقول صف کشی های دوست و دشمنانه 

جدید و فرارویی حزب و منافع حزبی به معیار تمام و کمال خوبی ها و 

بدی های، دیر و زود به اعمال خشونت طلبی های فرقه ای و اقدامات 

و در موضع قدرت بسی ) ه علیه دیگر اندیشان آشکارا سرکوبگران

راه خواهد برد و دستمایه تقدیس و سامان بخشی به ( بدتر و خشن تر 

خلوص خواهی . شکلی از توتالیتریسم و تمامیت خواهی خواهد شد

وتقدس بخشی به جزء جزء اصول و ارزشها و سیاست گذاری های 

ن حزبی مستمر و حزب بی تردید جز به انشعابات و تصفیه های درو

زنجیره ای و جز به تضغیف و تشتت صفوف کارگران و زحمتکشان 

  .راه نخواهد برد

 

برخوردار از . ایدئولوژی، از جهتی شاید به درخت شباهت می زند

برخی از اصول و ارزشهای پایه ای در . ریشه، تنه و شاخ و برگ

ا در نقش ریشه و بسیاری از اصول، باورها، ارزشها و ارزیابی ه

در حالیکه ریشه ها به پایه ای ترین . نقش شاخ و برگ ظاهر می شوند

و اصلی ترین مرزبندی ها و جهت گیری ها شکل می دهند، شاخ و 

برگ ها در عرصه ها و حریم های مختلف به ترسیم و تدقیق مرزها و 

در قاموس ایدئولوژی، اگرچه مهمترین . جداسریها تعین می بخشند

وست و دشمنی معمولن از ریشه ها منبع و مایه خطوط و مرزهای د

می گیرد، اما شاخ و برگ ها، گاه مرز دوستی و دشمنی ها را تا 

سطحی ترین و گاه احمقانه ترین موضوعات مربوط به عالم و آدم 

  .امتداد می دهند

 

دوست و دشمنی های ساختاری و صف کشی های دوست و دشمنانه 

مربوط به شیوه تولید اجتماعی، قطعن  متکی بر پایه ای ترین تضادهای

ایدئولوژی های متکی . از ریشه های قطور و مستحکمی آب می خورد

بر چنین ریشه های قطور و سترگی، بی تردید هیبت و استواری 

. خویش را در شاخ و برگ های انبوه و سایه گستر، جستجو نمی کنند

سطحی و حقیر  این فرقه ها و ایدئولوژی های معطوف به تامین منافع

فرقه ای هستند که استواری و ماندگاری خود را در تنیدن شبکه ای بی 

انتها از تارهای بغض و دشمنی و جداسری به هر کس و هر چیز که با 
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ریز و درشت امیال و باورها و ارزیابی های آنها همراه و هم خوان 

گ این ایدئولوژی های برخاسته از روزنه تن. نیست، سراغ می گیرند

منافع و نگاه فرقه ای است که مشخصات هویتی خود را بر لیست بی 

یک رنگی و خلوص خواهی و . انتهایی از دشمنی ها استوار می سازند

درک و نگاه یکسان به عالم و آدم، اقتضای فرقه و حیات فرقه ای 

طبقه ای به بزرگی، کثرت و تلون طبقه کارگر حریم و هویت . است

درک و نگاه یکسان و خالی از چندگانه گی و  خود را در یکرنگی و

تناقض و تخالف به عالم و آدم نمی یابد و هیبت و استواری خویش را 

در پروراندن هر چه بیشتر انبوهی از شاخ و برگ های ایدئولوژیک 

  .نمی جوید

   

       --------------------------------------------------

 

  (۴)حزبی که باید ساخت 

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 را هدف خود دارد" خود رهانی کارگران"

 

حزب دفاع از خود " طرد الگوی حزب ایدئولوژیک در سامانه  -

  "رهانی کارگران

 

حزب و جریان کارگری برای بازنمایندن وابستگی ها و دلبستگی های 

دفاع از منافع کارگران و  طبقاتی خود و برای استواری در

زحمتکشان، البته به ایدئولوژی و به مواجه ایدئولوژیک با دنیای خارج 

حزب و جریان کارگری برای ماندن در مسیر مبارزه . ناچار است

برای الغاء نظام سرمایه داری و در مسیر پاسخگویی به الزامات و 

ه تجهیز به قطب نیازهای مبارزه برای ایجاد نظام سوسیالیستی، البته ب

ریشه . نمای ایدئولوژیک و به داشتن منشور ایدئولوژیک نیازمند است

های ایدئولوژیک پر عمق و پر قدرت و تنه استوار و پر صالبت، اما 

ضرورتن داشتن شاخ و برگ های انبوه و گسترده ایدئولوژیک را 

شاخ و برگ دادن به گستره اصول و . اجتناب ناپذیر نمی سازد

ایدئولوژیک و تبدیل سیاهه ای دراز از اصول، ارزش ها و  ارزشهای

ارزیابی های مربوط به عالم و آدم به مبنا و معیار صف کشی دوست و 

دشمنانه، در عمل به تضعیف نیروی طبقاتی حزب و به فرقه گرایی 

راه می برد و قدرت هماوردی و ماندگاری پیروزمند حزب در عرصه 

  .می برد مبارزه طبقاتی را به تحلیل

 

از ایدئولوژی و از سمت " حزب دفاع از خود رهانی کرگران"آری، 

در دستگاه اندیشه گی این حزب . گیری ایدئولوژیک تهی نیست

منظرگاه ایدئولوزیک از جایگاه مهم و از ثقل و سنگینی خود ویژه ای 

سامانه فکری این حزب از ریشه های ایدئولوژیک . برخوردار است

مبانی برنامه ای آن بروشنی سمت . ی آب می خوردقطور و مستحکم

گیری طبقاتی آنرا باز می نمایاند و بر مرزهای دوست و دشمنیش با 

این حزب، اما نه خود را در قالب یک . دیگران روشنی می افکند

تعریف می کند و نه در هیئت چنین حزبی، ظاهر " حزب ایدئولوژیک"

 .می شود

  

که بیش و پیش از هر چیز با  حزبی است" حزب ایدئولوژیک"

مشخصه ها و تعلقات ایدئولوژیک، با سیاهه ایی بی پایان از اصول، 

ارزشها و ارزیابی های ایدئولوژیک و با خط و مرزبندی های دوست 

در . و دشمنانه پرشمار در هر مقطع و در هر پهنه به تصویر درمی آید

بیش از منشور همه چیز کم و" حزب ایدئولوژیک"دستگاه اندیشه گی 

دوست و دشمنی می گذرد و همه چیز کم و بیش در قالب های دوست 

" حزب ایدئولوژیک"در نگاه . و دشمنانه طبقه بندی و داوری می شود

همه چیز یا بورژوایی و یا پرولتری، یا خوب و مورد دفاع و یا بد و 

" حزب ایدئولوژیک"در نگاه . موضوع تخریب و انکار به فهم می آید

دودیتی برای اعالم موضع و داوری حزبی پیرامون عالم و آدم، مح

در قاموس اینچنین حزبی خط قرمزهای . قابل تصور نیست

ایدئولوژیک گاه چنان وسعت می یابد که جز فعاالن و هواداران 

" حزب ایدئولوژیک. "حزبی، همه در صف دشمنان جای می گیرند

را بر نمی تابد و بر تحلیل علمی و بی طرفانه هیچ مشکل و معضلی 

هیچ تحلیل و ارزیابی ای که به تقویت موقعیت و اقتدار آن، و مهمتر 

در . از آن، به تضعیف موقعیت دشمنانش راه نبرد، معترف نمی شود

حزب ایدئولوژیک فرجام هر تحلیل و ارزیابی با ترسیم آینده ای تیره 

ت برای برای دشمنان حزب و چشم اندازی قرین با پیروزی و موفقی

  .حزب و دوستان آن همراه می شود

 

تنوع و تخالف آراء در صفوف خود را براحتی " حزب ایدئولوژیک"

بر نمی تابد و رفقای دیروز را نیز به آسان، در صف دشمنان امروز 

انشعابات زنجیره ای سنت جا " حزب ایدئولوژیک"در . قرار می دهد

ف سیاسی، تشکیالتی افتاده و دست به نقد در برخورد به هر اختال

" و" دشمن پروری"روانشناسی . جدی و گاه نه چندان جدی است

حزب "از ثقل و سنگینی ویژه ای در دستگاه فکری " دشمن هراسی

روانشناسی حاکم بر فضای گفتمانی . برخوردار است" ایدئولوژیک

" و دشمن هراسی" دشمن پروری"، روانشناسی "حزب ایدئولوژیک"

صف دوستان و " حزب ایدئولوژیک"اه فکری در دستگ    .است

دشمنان غالبن با نبرد مرگ و زندگی، با جنگی تمام عیار برای نابودی 

و اسارت طرف مقابل و با توسل به ابعاد گسترده ای از خشونت قابل 

  .تداعی است

 

خود را و اصول و ارزشها و ارزیابیهای خود را " حزب ایدئولوژیک"

ریخی و همه اغیار را کم و بیش عاری از برخوردار از حقانیت تا

، "حزب ایدئولوژیک. "هرگونه مشروعیت و حقانیتی قلمداد می کند

قدرت خود را قدرت طبقه و حاکمیت خود را مترادف با حاکمیت طبقه 

این چنین حزبی قدرت سیاسی را برای خود و در خدمت . می پندارد

آزادی، " کحزب ایدئولوژی. "اهداف و امیال خویش می خواهد

دمکراسی و پلورالیسم را برنمی تابد و چه در درون و چه در بیرون، 

حزب . "افق خود را در فرقه گرایی و تمامیت خواهی می جوید

بنا به سرشت خود، حزبی بسته، فرقه ای و طالب قدرت " ایدئولوژیک

  .برای خود است

 

یشتر، دستگاه سازمانی حزب با سانترالیسم ب" حزب ایدئولوژیک"در 

با تمرکز هر چه بیشتر و کاراتر اراده سیاسی حزبی، با نخبه گرایی، 

نخبه پروری و جوالن داری رهبران و نخبگان حزبی در سیاست 

گذاری ها و هدایت و رهبری همه عرصه های فعالیت حزبی و با 

دمکراسی کمتر و نقش صوری تر توده حزبی در مدیریت و سیاست 

حزب "ایده آل سوسیالیستی . نمایاند گذاری های حزبی، چهره می

نیز با اعمال سلطه بالمنازع حزب خودی بر همه " ایدئولوژیک

عرصه های حیات جامعه، با به انقیاد کشیدن دشمنان، با محرومیت 

مخالفان و غیر خودی ها از حقوق شهروندی و با تبدیل زور و 

جتماعی، سرکوب و توتالیتریسم به پیش شرط بازتولید نظام سیاسی، ا

  اقتصادی حاکم، به تصویر در می آید

 

تا آنجا که به طبقه کارگر بمثابه طبقه ای پر کثرت و برخوردار از 

تلون و طیف بندی های پرشمار و بمثابه طبقه ای که آماج خود را در 

سوسیالیسم، در برافکندن نظام طبقاتی، در خشکاندن ریشه تمامی 

ندن ساختار سیاسی مبتنی بر وجود مظاهر از خود بیگانگی، در پی افک

وسیعترین آزادیهای فردی، اجتماعی، سیاسی و ساختار سیاسی و 

مبتنی بر قدرت ورزی تودها در قالب ارگانهای خود مدیریتی و خود 

بی " حزب ایدئولوژیک"حکومتی می جوید، مربوط است، الگوی 

 تردید الگویی بیگانه با سرشت اهداف و آماج های آن و الگویی

افق . نامناسب و ناکارمد برای دست یابی به چنین آماج واهدافی است

طبقاتی، منافع عمومی و ایده آل های کارگران و زحمتکشان در قالب 

تا آنجا که به . جا نمی گیرد" حزب ایدئولوژیک"هیچ شکلی از اشکال 

طبقه کارگر و منافع عمومی این طبقه مربوط است، مرزهای واقعی 

ی های این طبقه جز در دفاع از چند اصل مهم و اساسی دوستی و دشمن

که به نحو مستقیم و غیر مستقیم بر شرایط رهایی کارگران و 

زحمتکشان از اسارت زنجیرهای طبقاتی و بر مولفه های اساسی 

و  -معطوف به ایجاد دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی ناظر است 

ن از انسان، پایان هرگونه در محور آن پایان هرگونه بهره کشی انسا

از خود بیگانگی انسان در محیط کار و زندگی، ایجاد محیط آزاد و 

، "شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد"انسانی که 
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ایجاد شرایطی که خود مدیریتی و خود حکومتی توده ای به شکل 

بیان  به -غالب ساماندهی عرصه های حیات اجتماعی بشر فرا بروید 

شاخ و برگ دادن به این اصول کلی و برساختن سیاهه ای از . نمی آید

مثال اصول ) اصول و ارزشهایی که از اصول و اعتقادات فلسفی معین 

آغاز و گاه تا تبعیت از الگوی ویژه در امر ( ماتریالیسم دیالکتیک 

دوست یابی و ازدواج و حتی لباس و پوشش پیش می تازد، هر نفع و 

گی و دلبستگی را که بازبنمایاند، قطعن منافع، وابستگی ها و وابست

دلبستگی های عمومی آحاد طبقه ای به شمار و به تلون و گونه گونی 

  .طیف بندی های درونی طبقه کارگر را بازنمی نمایاند

 

تبدیل پاره ای از اصول و اعتقادات فلسفی و یا برخی تحلیل ها و 

اقتصادی و یا جزئیات مربوط به  ارزیابی های سیاسی، اجتماعی،

طرح های برنامه ای و غیره، به مبنا و معیار صف کشی های دوست 

و دشمنانه، قطعا از تعهد به منافع و دلبستگی های عمومی کارگران و 

اعالم ماتریالیسم دیالکتیک بمثابه جزء . زحمتکشان حکایت ندارد

تفاده بورژوازی از مهمی از ایدئولوژی طبقه کارگر نه تنها به سوء اس

نفوذ مذهب در بین توده ها و بهرگیری از نهادهای مذهبی علیه جنبش 

سوسیالیستی و کمونیستی راه برد، که راه را برای برساختن انواع و 

اقسام طریقت های شبه مذهبی تحت عنوان ایدئولوژی طبقه کارگر 

و غیره  لنینیسم، تروتسکیسم، مائوئیسم –اعالم مارکسیسم . هموار نمود

با انبوهی از ایده ها و تئوری های درست و نادرست و بعضا  -

بمثابه ایدئولوژی  -برگرفته شده از تجربه یک یا چند کشور خاص 

طبقه کارگر و مبنا قرار دادن بسیاری از اصول و ایده هایی که به هیچ 

وجه در شمار عناصر اساسی بازنمایی سرشت و هویت طبقاتی 

و این البته نه درستی و نه حتی اهمیت این ایده ) رند کارگران قرار ندا

بی تردید جز به طریقت سازی و ( ها را مورد سوال قرار نمی دهد 

خط و خط کشی های شبه مذهبی و جز به ایجاد شکاف خرد کننده در 

  .صفوف طبقاتی کارگران راه نبرده است

 

انی حزب دفاع از خود ره"تا آنجا که به چپ رادیکال نوین و 

مربوط است، اصول و پرنسیپ های ایدئولوژیک آن جز به " کارگران

محوری ترین و پایه ای ترین مطالبات طبقاتی کارگران و زحمتکشان 

و در اساس به مخالفت با هر شکلی از استثمار و بهره کشی فرد از 

فرد و مخالفت با هر شکلی از نابرابری حقوق انسانی، مخالفت با هر 

لیتریسم و هر شکلی از حبس و حصر آزادی های فردی شکلی از توتا

 –و آزادی های اجتماعی و به دفاع از برقراری نظام اجتماعی 

اقتصادی سوسیالیستی و دفاع از آزادی های بی حد و استثنا و دفاع 

ازدمکراسی شورایی و مبتنی بر خود مدیریتی و خود حکومتی وسیع 

هارچوب به طور اصولی هیچ در این چ. همه آحاد جامعه، مقید نیست

اعتقادی معین و بطریق اولی هیچ اصل و ارزش و  –دیدگاه فلسفی 

ارزیابی سیاسی ای فراتر از این اصول پایه ای، ترسیم بخش مرزهای 

  .ایدئولوژیک حزب کارگری نیست

 

 –مرز های هویتی " حزب دفاع از خود رهانی کارگران "در 

مفاد طرح و برنامه حزب، که  ایدئولوژیک آن نه در قالب اصول و

. اساسن در چند اصل محدود در مبانی برنامه ای بازتاب خواهد یافت

در این حزب همه اصول، همه ارزش ها و همه مواضع رسمی و 

مورد تائید اکثریت حزب در شمار اصول، ارزش ها و مواضع 

ایدئولوزیک حزب و مبنا و معیار صف کشی های دوست و دشمنانه 

در حریم این حزب نه تنها باور به اصول و . اهد داشتقرار نخو

ارزشها و ارزیابی های متفاوت و بعضا متضاد در موضوعات مختلف 

معمول و مقبول است، که وجود طرح و برنامه های چندگانه و متفاوت 

اعم از طرح و برنامه رسمی و مورد تائید اکثریت و یا طرح و ) نیز 

از مشروعیت ( ای مختلف اقلیت برنامه های مورد دفاع طیف ه

در این حزب اصول ایدئولوژیک ناظر بر هویت . برخوردار است

و به تعبیر دیگر اصول ناظر بر صف کشی های دوست و  –حزبی 

بطور اصولی به مفاد مطروحه در مبانی برنامه ای حزب  -دشمنانه 

در این حزب، همه مواضع و ارزیابی هایی که به شکل . محدود است

تماتیک و آشکار به انکار مفاد مندرج در مبانی برنامه ای حزب سیس

راه نبرد و در تخالف و در تضاد با اصول و ارزشهای پایه ای حزب 

قرار نگیرد، در چهارچوب حزب از مشروعیت و حق تبلیغ آزاد 

  .برخوردار است

 

، در گسست کامل از الگوی "حزب دفاع از خود رهانی کارگران " 

، منظر گاه ایدئولوژیک را تنها منظرگاه خود در "وژیکحزب ایدئول"

این حزب نگاه دوست و دشمنانه را . مواجه با دنیای خارج نمی جوید

در . مبنای همه ارزیابی ها و همه داوری های خود قرار نمی دهد

ارزیابی ها و داوری های این حزب نگاه علمی و کارشناسانه، نگاه 

انه و غیره غایب نیست و جای این نگاه انسان شمول و نگاه زیبا شناس

ها با حجم غلیظی از نگاه ایدئولوویک و نگاه دوست و دشمنانه پر نمی 

این حزب ورود به پهنه ای بی انتها از مسائل مربوط به عالم و . شود

این حزب به همه چیز مهر . آدم را وظیفه و رسالت خود تلقی نمی کند

ایده و ارزیابی خود را به مبنا و  پرولتری و بورژوایی نمی زند و هر

معیار نوینی برای ترسیم خط و مرز دوست و دشمنی های بی پایان، 

  .تبدیل نمی کند

 

و " شعارگرایی"در گفتمان این حزب تحلیل پدیده های اجتماعی اسیر 

در گفتمان این حزب، . دوست و دشمنانه نمی شود" ساده نمایی"

انده گی وپلیدی ها و همیشه در دشمنان منشاء همه فالکت و عقب م

در این حزب سیاه . حال مرگ و احتضار به تصویر در نمی آیند

نمایی، یک سویه نگری، اجتناب از تحلیل علمی و واقع بینانه پدیده ها 

و وعده های عوام فریبانه و ادعاهای پوشالی، سبک و سیاق رایج در 

این حزب . بود مسیر غلبه بر دشمنان و در جلب آراء عمومی نخواهد

ایجاد بهشتی عاری از هر بحران، هر ناهنجاری، هر تناقض و هر 

پلشتی در فردای سرنگونی دولت بورژوایی و در فردای درهم شکستن 

  .بنیانهای نظام سرمایه داری را وعده نخواهد داد

 

بر فضای گفتمانی " دشمن هراسی" و " دشمن پروری"روانشناسی 

ستگاه فکری این حزب خشونت تقدیس در د. این حزب مسلط نیست

نمی شود و توسل به خشونت بمثابه آخرین ابزار و اساسن در مقام 

صف کشی دوست و دشمنانه در این حزب . دفاع موجه و مشروع است

ضرورتن و همیشه با صحنه جنگ تمام عیار و توسل به خشونت 

در نگاه این حزب ضرورت مبارزه با . آشکار، تداعی نمی شود

نان طبقاتی تمسک به هر ابزار و هر وسیله دفاع و حمله را مجاز دشم

در نگاه این حزب مسیر پیروزی کارگران و . و موجه نمی سازد

زحمتکشان بر دشمنان طبقاتیشان با به انقیاد کشیدن این دشمنان، با 

اعدام و زندان تعداد پر شماری از آنها و با محروم کردن آنها از حقوق 

در این حزب . شهروندی به ترسیم در نخواهد آمد انسانی و حقوق

مسیر پیروزی کارگران و زحمتکشان بر دشمنان طبقاتیشان بیش و 

پیش از هر چیز با بسط آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران و 

زحمتکشان، با عمومی شدن و مقبولیت عمومی گفتمان طبقاتی 

بزرگی از و به این اعتبار در بین بخش  –کارگران در سطح جامعه 

و با پذیرش الگوها و راهکارهای کارگران توسط  -اقشار میانی 

  .اکثریت قاطع مردم، به تصویر در خواهد آمد

 

در سوسیالیسم این حزب قرار نیست بورژواها و خرده بورژواها و 

حامالن و عامالن افکار و تمایالت بورژوایی و خرده بورژوایی به 

از صحنه اجتماع محو و نابود شکل فیزیکی و به هر طریق ممکن 

در سوسیالیسم مطلوب و مطبوع این حزب، جوالن داری حس . شوند

انتقام، محروم کردن بخش کوچک و بزرگی از افراد از حقوق 

، (حتی بورژواها ) شهروندی و آزادی های فردی، سیاسی، اجتماعی 

تقسیم مردمان به خودی و غیر خودی و اعطاء حق ویژه و نابرابر به 

اعم از نخبگان و یا حتی توده ) شمار کوچک و بزرگی از افراد 

جزء مهمی از شرایط بازتولید این نظام نخواهد ( کارگر و زحمتکش 

در الگوی سوسیالیستی ایده آل این حزب محو دشمنی ها نیز نه با . بود

پایان هرگونه اختالف و تفاوت خواهی در میان مردمان و نه با همسان 

ان خواهی همه طیف های اجتماع، که با تالش برای پی اندیشی و همس

افکندن بسترهای مناسب برای فرارویی اختالفات بشر در قالب های 

  .غیر دشمنانه، رنگ واقعیت بخود خواهد گرفت

 

مشخصه بارز و ممتاز ساختار سیاسی آلترناتیو این حزب و وعده 
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ن بر سرنوشت اصلی آن برساختن نظام نوینی است که آحاد مردم حقیقت

و مقدرات خود حاکم اند و از انتخاب واقعی برای اجرایی کردن 

راهبردها و راهکارهای مورد نظر خود در تمامی عرصه های حیات 

در این نظام اراده و اختیار مردم تابع هیچ اصل . اجتمای، برخوردارند

و فرمان از پیش تعیین شده ای نیست و مرزهای قدرت ورزی آحاد 

به پاسداری از قوانین مربوط به قدرت ورزی گسترده و مردم جز 

و در حقیقت اصول اساسی دمکراسی  -عمومی همه آحاد مردم 

مشارکتی و دمکراسی فربه و نهادی شده در همه عرصه های حیات 

محدود و محصور  -اجتماعی و از جمله دمکراسی در حوزه اقتصاد 

  .نیست

ش سوسیالیستی مدام و به نحو در بیش از یک قرن اخیر در حالیکه جنب

گسترده ای از تسلط و اقتدار ایدئولوژی های فرقه گرایانه و معطوف 

به بازنمایی وابستگی ها و دلبستگی های فرقه ای زیان دیده است، 

بورژوازی تجربه موفقی از شکل بخشی و اقتدار بخشی به ایدئولوژی 

منصه ظهور های معطوف به تامین منافع عمومی بورژوازی را، به 

در این راستا بسیاری از احزاب بورژوایی با حذف و . رسانده است

حرس شاخ و برگ های ایدئولوژیک خود، موفق شده اند چتر بزرگی 

این . گفتمانی بورژوازی تدارک ببینند –برای اعمال هژمونی سیاسی 

احزاب نه تنها در گردآوردن نیروی اجتماعی بورژوازی زیر چند 

ق عمل کرده اند، که در جلب و جذب طیف بزرگی از سقف بزرگ موف

نیروی اجتماعی طبقه متوسط و گسترش چتر گفتمانی خود به توده 

  .وسیعی از اقشار طبقه کارگر نیز، سخت موفق ظاهر شده اند

 

این در حالی استکه بازنمایی منافع عمومی طبقه کارگر و درک 

امی که رسالت خود را بمثابه نظ -دینامیسم درونی نظام سوسیالیستی 

از میان برداشتن اساسی ترین ریشه ها و مظاهر تخاصم و دشمنی و 

از خودبیگانگی در میان مردمان می جوید و از ظرفیت های بی بدیلی 

برای جهت دادن اختالفات بشر به قالب های غیر دوست و دشمنانه 

می توانست جهت گیری های روشن و شفاف  -برخوردار است 

یک احزاب و نهادهای سیاسی چپ و سوسیالیست را در قالب ایدئولوژ

های ایدئولوژیک برخوردار از ریشه های پر استحکام، اما کم شاخ و 

امری که می توانست در خدمت بسط گفتمان . برگ، تعین بخشد

  .سوسیالیستی به گفتمان اقشار وسیعی از مردمان قرار گیرد

 

ای چپ و سوسیالیست از در این ناکامی بزرگ الگوبرداری نیروه

و بویژه تعیین تسخیر و  -نمونه ساختار و استراتژی احزاب بورژوایی 

بی تردید  -تملک دستگاه قدرت دولتی توسط حزب بعنوان هدف مقدم 

با فرض گرفتن نقش بی بدیل . نقش تعیین کننده ای را بعهده داشته است

ایده های  حزب در تسخیر و فرمان رانی بر اهرم های قدرت دولتی،

آغازین درباره شکل کمونی نظام سیاسی و الگوی حکومت شورایی، 

یا به انحاء مختلف مسخ و یا به عنوان پروژه ای ایده آلیستی، رسمن 

باور به نمایندگی خود خوانده و صاحب حق آحاد طبقه . کنار نهاده شد

و تعیین تسخیر و حفظ قدرت دولتی به آماج اصلی حزب، متاسفانه 

ویی به الزامات و نیازهای دست یابی به چنین آماجی را به پاسخگ

متغییر اصلی در سمت دهی به مختصات دستگاه اندیشه گی نیروهای 

  .چپ و سوسیالیت تبدیل کرد

 

 

حرکت از موضع کسب قدرت دولتی توسط حزب، در عمل بخش 

مهمی از نیروهای چپ و سوسیالیست را به ورطه رفرمیسم و حذف و 

 –های سوسیالیستی سوق داد و زمینه ساز استحاله سیاسی حرس آماج 

در این میان، اما طیف های رادیکال چپ، . طبقاتی این احزاب گردید

شاخ و برگ رویاندن بر سامانه ایدئولوژیک خود را به شاخص ترین 

ابزار و سنگر پایبندی خود به آرمانهای سوسیالیستی و ضد سرمایه 

ی فراچنگ آوردن اهرمهای قدرت دولتی، دارانه در میدان رقابت برا

طیف های عمده چپ رادیکال اگرچه از ارضاء حرص . مبدل ساختند

و آز قدرت طلبی خود از طریق دست شستن از آرمانهای ضد سرمایه 

دارنه و برابر طلبانه امتناع جستند، اما پاسخگویی به نیازها و الزمات 

ختن برج و بارویی بلند فراچنگ آوردن و حفظ قدرت دولتی را با برسا

امری . از مصالح ایدئولوژیک و سمت گیری فرقه گرایانه پی گرفتند

که به نحو اجتناب ناپذیری به درک انحرافی از مشخصه ها و الزامات 

برپایی نظام سوسیالیستی راه برد و بخش عظیمی از نیروی چپ 

راتیک رادیکال را به دفاع آشکار و پنهان از الگوی سوسیالیسم بوروک

 و تمامیت گرا و به آزادی ستیزی و دمکراسی 

  .ستیزی آشکار و پنهان، رهنمون گشت

 

 

حقیقت آنستکه بدون وجود برج و بارویی عظیم از مصالح 

ایدئولوژیک و در فقدان سنگرهای مستحکمی از فرقه گرایی و 

سکتاریسم، آماج کسب و حفظ قدرت دولتی توسط حزب، دیر و زود 

ن چپ و سوسیالیست را بسمت گیری پراگماتیستی و هر حزب و جریا

تاریخ صد و چند . پناه بردن در دامان رفرمیسم متقاعد خواهد ساخت

ساله احزاب چپ و سوسیالیست نیز بخوبی بر تقدیر دو سویه همه 

احزاب و گروه های سیاسی چپ و سوسیالیست طالب قدرت، روشنی 

و سوسیالیست مدعی تاریخ پیروزی و شکست احزاب چپ . می افکند

یعنی برساختن برج و  -قدرت نیز جز بر این بن بست خود ساخته 

باروهایی بزرگ از ایدئولوژی ها و فرقه های تمامیت خواه و آزادی 

ستیز از یک سو و سر سائیدن به دامان رفرمیسم و حذف و حرس 

آماج های ضد سرمایه دارانه و سوسیالیستی از برنامه و مبانی برنامه 

ریشه و علت و علل این بن . حکایت ندارد -حزب، از سوی دیگر ای

بست و ناکامی تاریخی در سرشت سوسیالیسم نهفته است؛ سوسیالیسم 

با حکومت نخبگان، با سیستم مبتنی بر اقتدار و فرمان رانی احزاب 

سیاسی بر اهرم های قدرت دولتی و با خلع قدرتی توده مردم، قوام و 

سوسیالیسم با هیچ شکلی از حکومت نخبگان . کندبلوغ را تجربه نمی 

از بحرانهای درونی خود به سالمتی در نمی گذرد و به قله های تعالی 

و تکامل، به پایان نابرابری ها و از خود بیگانگی ها، به شرایطی که 

و به آستانه " شکوفایی آزاد هر فرد شرط شکوفایی آزاد همگان باشد"

  (۲.)دیک نمی شودحذف و محو دستگاه دولت نز

 

هم ازاینرو هر پروژه ای که ساخت و ساز سوسیالیسم را در قالب 

شکلی از حکومت نخبه ها و رهبری و سروری سازمانی و تشکیالتی 

و نه بر پایه قدرت و اقتدار نهادهای " ) کارگری" حزب باصطالح 

تدارک ببیند، از همان آغاز ( خود مدیریتی و خود حکوومتی توده ها 

نوشت خود را به بن بست دو سو یه ای گره خواهد زد؛ سر

ایدئولوژیک گرایی، فرقه گرایی، آزادی ستیزی و توتالیتریسم در یک 

سو و پراگماتیسم، رفرمیسم و ماندن در مدار سرمایه داری در سوی 

هیچ حزب چپ و سوسیالیست مدعی قدرت دولتی را فرجام . دیگر

جامی باید در را بر پاشنه دیگر برای گریز از چنین فر. دیگری نیست

چرخاند؛ تسخیر و حفظ قدرت دولتی را از اهداف و آماج های حزب و 

سازمان سیاسی کارگری حذف و شاکله فکری، سیاسی، سازمانی 

حزب را بر بنیاد مبارزه برای حکومت نوع شورایی و دمکراسی نوع 

  .مشارکتی بنیان نهاد

 

و " دوگاه کشورهای سوسیالیستی ار" حقیقت اینستکه که با فروپاشی 

احتضار شگفت آور احزاب ایدئولوژیک حاکم بر این کشورها، الگوی 

به نحو غیر قابل جبرانی از سکه و اعتبار ساقط " حزب ایدئولوژیک"

گردیده و بسیاری از احزاب ایدئولوژیک سابق، کم وبیش از این الگو 

متاسفانه هنوز بخش  بااینهمه، باید اعتراف کرد که. فاصله گرفته اند

عمده ای از احزاب و گروه های سیاسی چپ رادیکال همچنان بر حفظ 

و پاسداری از پاره ای مهم از سنت حزب ایدئولوژیک پای می 

فشارند؛ و متاسفانه تر اینکه دوری بسیاری از احزاب و گروه های 

حزب "سیاسی طیف چپ رادیکال از شکل تیپیکال الگوی 

ن با تقویت رگه های لیبرالی و رفرمیستی در ، غالب"ایدئولوژیک

البته اگر هنوز به تمامی به دامن ) دستگاه اندیشه گی این احزاب 

همراه شده و سویه ( دمکراسی و رفرمیسم سقوط نکرده باشند -سوسیال

اصلی تغییرات فکری در این احزاب و گروه ها، به تحکیم و بسط 

و سوسیالیستی راه برده گرایش لیبرالی و رفرمیستی در جنبش چپ 

  .است

نظام سرمایه داری نه تنها با اشکال متعددی از حکومت نخبگان . ۲

سلوک و سازگاری دارد، بلکه ماندگاری و بازتولید شرایط حیات خود 

اشکال . را، اساسن در وجود شکلی از حکومت نخبگان می جوید

ی یه ویژه حکومت مبتنی بر دمکراس) معینی از حکومت نخبگان 
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به بورژوازی این فرصت را می دهد که حکومت خود را ( لیبرال 

بورژوازی به اعتبار ثروت و . بمثابه حکومت اکثریت مردم بازبنمایاند

مکنت خویش نه تنها از شرایط و از ابزارهای قابل توجهی برای 

قدرت ورزی گسترده و کنترل و به خط کردن نخبگان سیاسی مدافع 

وردار است که از اهرمهای موثری جهت تعدیل منافع طبقاتی خود برخ

و تغییر آراء و جهت گیری های سیاسی بخش مهمی از نخبگان سیاسی 

هم از اینرو، بورژوازی ایده . مدافع منافع طبقه کارگر برخوردار است

آل حکومت خود را هماره در شکلی از حکومت نخبگان سراغ می 

  .گیرد

 

و اساسن در ) ت نخبگان این در حالیستکه در چهارچوب حکوم

چهارچوب هیچ شکلی از سازماندهی مبتنی بر جوالن داری و اقتدار 

طبقه کارگر از ( نخبگان و از جمله در چهارچوب حزب نخبه محور 

ابزارهای قابل اتکایی برای کنترل و مهار نخبگان خود و تضمین 

جربه ت   .ماندگاری آنها در مدار دفاع از منافع خویش برخوردار نیست

تلخ شکست همه جنبشهای سوسیالیستی معطوف به کسب قدرت دولتی 

نیز تردیدی بجای نمی گذارد که سوسیالیسم جز با طرد همه اشکال 

حکومت نخبگان بلوغ و تعالی الزم را تجربه نخواهد کرد و از شرایط 

الزم برای بازتولید عناصر حیاتی ماندگاری خود برخوردار نخواهد 

  .شد

 

     -------------------------------------------------

 

  (۵)حزبی که باید ساخت 

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 را هدف خود دارد" خود رهانی کارگران"

 

 

بر چه اصول و مبانی " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"-

  استراتژیکی و تاکتیکی استوار است؟

 

ایجاد " حزب دفاع از خود رهانی کارگران " و آماج نهایی  هدف

هم ازاینرو، همه اصول و . دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی است

مبانی ناظر بر ترسیم استراتژی این حزب و همه مولفه های اصلی در 

تعین بخشی به شاخصه ها و جهت گیری های استراتژیک و تاکتیکی 

ننده ای از الگوی دمکراسی و سوسیالیسم آن به نحو موثر و تعیین ک

  .مشارکتی رنگ و بو می گیرد

 

حزب برای دست " نقشه"استراتژی سیاسی حزب، اما به ساده گی با 

هر . یابی به این مجموعه یا آن گروه از اهداف معین متناظر نیست

طرح استراتژیکی نه تنها مشتمل بر گذر از مراحل و دوره های 

ت، بلکه مبتنی است بر واکنش دینامیک و متفاوت و مختلف اس

" نقشه"استراتژی نه . هوشمندانه به شرایط متحول و در حال تغییر

پیشروی از مسیر های پیش بینی شده، که راه یابی به سوی قله از راه 

های بعضن نامشکوف و عبور از رخدادهای بسیار غیر قابل پیش بینی 

  .است

 

اری و درهم کوفتن هر شکل از دولت تالش برای الغاء نظام سرمایه د

بورژوایی بی تردید مولفه مقوم در ترسیم استراتژی سیاسی درازمدت 

از یک نگاه، این مولفه ها حلقه پیوند استراتژی . این حزب خواهد بود

با استراتژی سیاسی " حزب دفاع از خود رهانی کارگران " سیاسی 

ری و معتقدین به درازمدت صف گسترده ای از مخالفان سرمایه دا

حزب "برغم این همانندی، اما استراتژی . سوسیالیسم، بشمار می رود

، متاثر از اهداف و مشخصه های "دفاع از خود رهانی کارگران

اقتصادی ایده آل خود ویژه حزب، به نحو  –اساسی نظام سیاسی 

شاخصی از استراتژی سیاسی همه جریانات سیاسی چپ رادیکال 

     .گیردسنتی، فاصله می 

 

مربوط می شود، " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"تا آنجا که به 

استراتژی سیاسی این حزب نه صرفا به الغاء نظام سرمایه داری و 

برانداختن دولت بورژوایی، که در عین حال به شکل گیری نوع 

( نظام شورایی مبتنی بر دمکراسی مشارکتی ) خاصی از نظام سیاسی 

با . نظر دارد( سوسیالیسم مشارکتی ) ای از سوسیالیسم و نوع ویژه 

وجود چنین مبنایی نه صف دشمنان طبقه کارگر به ساده گی به 

طرفداران بردگی سرمایه داری پایان می یابد و نه صف دوستان و 

متحدین استراتژیک آن به ساده گی با مخالفان نظام سرمایه داری و 

در چهارچوب . به ترسیم درمی آیدحتی با مدافعین نظام سوسیالیستی 

چنین نگاهی به مبانی استراتژی سیاسی حزب، نه تنها همه مدافعان 

نظام سرمایه داری که همه کسانی که بر حفظ شکلی از حکومت 

نخبگان بر توده ها اصرار دارند، استعداد آنرا دارند که در شرایط 

شان قرار معین در صف مخالفان منافع استراتژیک کارگران و زحمتک

در این چهارچوب استراتژیک فقط جریانات بورژوازیی در . گیرند

کانون آتش حمله و تهاجم حزب قرار ندارد و توجه حزب صرفن 

معطوف به طرد و خنثی سازی انواع گرایشات خرده بورژایی مدافع 

در این چهارچوب مقابله . اشکال تعدیل شده ای از سرمایه داری نیست

و از جمله طرد، افشاء و خنثی  –کومت نخبگان با همه مدافعان ح

سازی نیروی بخشی از مدافعین سوسیالیسم که رسمن و تلویحن از این 

جزء مهمی از  –یا آن شکل حکومت نخبگان حمایت می کنند 

بر متن چنین درکی از استراتژی . استراتژی سیاسی حزب خواهد بود

میشگی سیاسی حزب، صف دوستان و متحدین استراتژیک و ه

کارگران نیز تنها نیروهایی را شامل می شود که نه تنها الغاء نظام 

سرمایه داری و درهم شکستن ماشین دولت بورژوایی را در صدر 

اهداف خود دارند که در عین حال بر الغاء همه اشکال حکومت مبتنی 

نوع مشارکتی و بر پی  بر سیادت نخبگان جازم و بر ایجاد دمکراسی

  .یسم نوع مشارکتی مصمم اندریزی سوسیال

 

حزب دفاع از خود رهانی "بر مبنای چنین نگاهی به استراتژی سیاسی 

، بسیاری از به اصطالح چپ ترین نیروهای سیاسی مخالف "کارگران

سرمایه داری که مرز روشنی با ترجمه های تمامیت گرایانه و قیم 

زب و فرقه خود و یا رسما دیکتاتوری ح -مابانه از سوسیالیسم ندارند 

را تجلی سوسیالیسم ناب و ایده آل حکومتی کارگران و زحمتکشان می 

در شرایط معین چه بسا بسی بیش از برخی نیروهای لیبرال  -پندارند 

و سوسیال دمکرات منافع استراتژیک کارگران و زحمتکشان را مورد 

و در این نگاه مقابله با گرایشات دمکراسی ستیز . تهدید قرار دهند

آزادی ستیز در بخشی از چپ افراطی و در شرایط معین تالش جدی 

برای طرد و افشاء این نیروها، بخش مهمی از وظایف حزب مطبوع 

  .چپ رادیکال نوین خواهد بود

 

در چهارچوب چنین نگاهی به استراتژی سیاسی درازمدت چپ 

رادیکال نوین، اگرچه در هر حال نوک تیز حمله متوجه این یا آن 

خش از نیروها و جریانات بورژوایی خواهد بود، اما در یک نگاه کلی ب

در ( در هر هیئت و در هر نقاب ) همه مدافعین حکومت نخبگان 

شرایط معین در صف مخالفان منافع استراتژیک کارگران و 

زحمتکشان قرار گرفته و تضعیف و خنثی سازی نیروی سیاسی آنان 

تناب ناپذیری از استراتژی حزب در معادالت قدرتی، بخش مهم و اج

در این راستا . را شامل خواهد شد" دفاع از خود رهانی کارگران"

معیار دوری و نزدیکی این حزب به نیروهای سیاسی دیگر نیز، نه 

صرفا با مشارکت آنها در کمپین بزرگ ضد سرمایه داری و دفاع 

مولفه  عمومی از سوسیالیم، که در عین حال با موضع آنها در برابر

دمکراسی، با تعهدشان به دفاع از حریم گسترده آزادی ها و بویژه با 

منش آنها در برخورد به نقش و جایگاه نهادهای شورایی و نهادهای 

 -خودمدیریتی و خود حکومتی توده ای در ساختار آلترناتیو سیاسی 

  .اقتصادی آینده مشخص می شود

 

 

  کارگریدرکی متفاوت از استراتژی سیاسی حزب  -

 

جزء مهمی از استراتژی سیاسی هر حزب کارگری بی تردید با تعیین 

صف دوستان و دشمنان کارگران در هر مرحله از مبارزه، با تعیین 

نیروی سیاسی ای که باید در کانون حمله و تهاجم سیاسی حزب قرار 

گیرد و با تعیین نیروهای سیاسی ای که باید هدف طرد، افشاء و خنثی 
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استراتژی سیاسی حزب، اما . زب قرار گیرند، تداعی می شودسازی ح

بی تردید به ترسیم صف بندهای مربوط به متحدین و دشمنان طبقه و 

حزب در هر مرحله از مبارزه و چگونگی تعامل و رویارویی با این 

در یک نگاه کلی استراتژی . نیروهای سیاسی، قابل تقلیل نیست 

ازن و بهره مندی بهینه و سودمند سیاسی ناظر است بر تخصیص متو

از همه منابع موجود در شرایط پر چالش و پرتحول پیشارو و در 

راستای تحقق هر چه بهتر و هر چه سریعتر آماج های سیاسی هر 

تعیین کانون حمله و تهاجم سیاسی حزب، ترسیم    .مرحله از مبارزه

و تعیین چگونگی تعامل و رویارویی حزب با بازیگران صحنه سیاسی 

نقش خود در عرصه بازی مدعیان قدرت دولتی در هر مرحله از 

 -مبارزه نیز، در واقع طرحی است برای تخصیص منابع انسانی 

 –امکاناتی حزب و طرحی است برای تعیین تمرکز فعالیت سیاسی 

  .مبارزاتی حزب در این یا آن حوزه و یا جبهه مبارزاتی

 

رگری طالب فرمانرانی بر برای احزاب و گروه های سیاسی کا

اهرمهای قدرت دولتی، البته استراتژی سیاسی و تخصیص منابع 

موجود حزب، به میزان بسیار، با تعیین نقشه جنگ و رویارویی برای 

تسخیر قدرت دولتی توسط حزب و با چگونگی تعامل و رویارویی با 

و در محور آن  -احزاب و نیروهای سیاسی فعال در صحنه سیاسی

نگاه این احزاب به کارکرد . معنا می یابد -له با رژیم سیاسی حاکم مقاب

نهادهای جامعه مدنی بطور کلی و درک آنها از اهمیت و کارکرد 

نهادها و سازمانهای ویژه کارگران و زحمتکشان نیز کم وبیش به بهره 

مندی از نیرو و امکانات این نهادها و سازمانها در دست یابی به 

ر جبهه جنگ قدرتی بین نیروهای سیاسی فعال در آماجهای حزب د

برای این احزاب همه چیز کم . صحنه بازی سیاسی، معطوف است

وبیش در هماوردی فی مابین احزاب و نیروهای سیاسی فعال در 

  .صحنه جنگ قدرت دولتی رقم می خورد

 

، اما نقش اصلی خود را با "حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

ند جنگ و هماوردی فی مابین احزاب و نیروهای مدیریت پیروزم

این حزب . سیاسی فعال در جبهه تسخیر قدرت دولتی تعریف نمی کند

برای این حزب . تسخیر قدرت دولتی توسط حزب را آماج خود ندارد

جبهه اصلی نبرد، جبهه رقابت و هماوردی احزاب و نیروهای سیاسی 

این حزب دست . لتی نیستفعال برای فرمانرانی بر اهرمهای قدرت دو

یابی به آماج های خود را در گشایش و پیروزی در جبهه سیاسی 

در نگاه این حزب جبهه اصلی نبرد، جبهه . جدیدی سراغ می گیرد

بزرگ مخالفان همه اشکال حکومت نخبگان علیه همه طرفداران همه 

استراتژی این حزب در پاسخگویی به . اشکال حکومت نخبگان است

  .و الزامات پیروزی در چنین جبهه ای جسم و جان می گیردنیازها 

 

در این جبهه استراتژی و الویت های حزب در تخصیص منابع و 

در . انرژی موجود از خود ویژه گی های آشکاری برخوردار است

چهارچوب این استراتژی تخصیص منابع موجود و تالش و فعالیت 

ه ها و دستجات نخبه حزب، پیروزی در میدان بازی نخبگان و گرو

را ( و بطور مشخص احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی ) محور 

در عوض آماج مقدم این استراتژی تالش . هدف خود نخواهد داشت

برای تغییر میدان بازی، عمومی کردن امر سیاست ورزی، به صحنه 

آوردن توده ها و نهادهای خود حکومتی توده ای و در همان حال به 

ندن نقش و جایگاه نخبگان و سیاست ورزان حرفه ای در حاشیه را

عرصه سیاسی و لگام زدن به فعال مایشائی گروه ها و دستجات نخبه 

  .محور در این عرصه خواهد بود

 

رژیم ) در چهارچوب این استراتژی،البته مقابله با رژیم حاکم 

، مقابله با جریانات (بورژوایی و یا هر رژیم ارتجاعی دیگر 

وایی و خرده بورژوایی و تعیین چگونگی تعامل و رویارویی بورژ

حزب کارگری با نیروهای سیاسی فعال در صحنه سیاسی به هیچ وجه 

این استراتژی . بی ارزش تلقی نمی شود و مورد غفلت قرار نمی گیرد

در . مبتنی نیست" تغییر جهان بدون تسخیر قدرت دولتی" بر اتوپیای 

ن بورژوازی از ارکان قدرت دولتی و تسخیر این استراتژی بزیر کشید

. قدرت دولتی هنوز جزئی از اهداف جنبش خود رهانی کارگران است

با اینهمه هدف مقدم این استراتژی نه تسخیر قدرت دولتی که تغییر 

میدان بازی و ایجاد شرایطی است که تسخیر قدرت دولتی حاصل 

و خود حکومتی توده گسترش، اعتالء و توانمندی جنبش خود مد یریتی 

کار و زحمت و نشانه پیروزی این جنبش در درهم کوفتن ماشین دولتی 

بورژوازی و تثبیت نظام شورایی و دمکراسی نوع مشارکتی 

در چهارچوب این استراتژی انرژی و منابع حزب بیش و پیش    .باشد

از هر چیز، رشد و گسترش خود آگاهی طبقاتی در صفوف کارگران و 

، تالش برای عمومی کردن فرهنگ خود مدیریتی و خود  زحمتکشان

حکومتی توده ای و کمک به شکل گیری نهادها و سازمانهای خود 

مدیریتی و خود حکومتی توده کار و زحمت را هدف خود خواهد 

  .داشت

در نگاه چپ رادیکال سنتی امر سرنگونی دولت بورژوایی و تسخیر 

ایط در کانون استراتژی قدرت دولتی در همه حال و در همه شر

سیاسی آن قرار دارد و در عمل همه اهداف و الویت های دیگر، در 

سایه تالش برای سرنگونی دولت بورژوایی و تسخیر قدرت دولتی 

در این چهارچوب حتی رشد و . توسط حزب، به فهم و نگاه می آید

اعتالء خودآگاهی طبقاتی کارگران و زحمتکشان نیز بیشتر از دریچه 

اسخگویی به بخشی از الزامات تحقق امر سرنگونی و تسخیر قدرت پ

در نگاه چپ رادیکال سنتی نیازها . دولتی، مورد توجه قرار می گیرد

و الزامات امر سرنگونی بر هر نیاز و اولویتی تقدم می یابد و سایه این 

الزامات به نحو بارزی بر شکل و محتوی و بر چینش و جهت گیری 

  .ن سنگینی می کندهای تاکتیکی آ

 

در احزاب و گروه های متعلق به چپ رادیکال سنتی همه امکانات و 

فعالیت های حزبی کم و بیش فروپاشی هر چه سریعتر رژیم سیاسی 

را هدف ( اعم از رژیم بورژوایی و یا هر رژیم ارتجاعی دیگر ) حاکم 

در این احزاب چالش سیاسی حزب با رژیم سیاسی عملن به . دارد

در این احزاب، . خص ترین عامل هویت سیاسی آن فرامی رویدشا

تبلیغاتی و  –اراده حزب به تمرکز هر چه بیشتر بر کمپین های سیاسی 

فعالیت هایی که به تضعیف هر چه سریعتر رژیم سیاسی حاکم راه 

نگاه این احزاب به جنبش ها و خیزش های    .برد، معطوف است

هر چیز تمایل پر کشش حزب به  انقالبی نیز بیش از –اعتراضی 

قدرت یابی و نزدیکی هر چه بیشتر به اهرمهای قدرت دولتی را 

  .منعکس می سازد

محور قرار دادن نیازها و الزامات امر سرنگونی رژیم سیاسی حاکم، 

بر چگونگی نزدیکی و تنطیم رابطه این احزاب با طبقه و نهادهای 

ا به طبقه و نهادهای طبقاتی طبقاتی نیز سایه می اندازد و نگاه آنه

احزاب و سازمانهای . کارگران را به نگاهی ابزاری متمایل می سازد

متعلق به چپ رادیکال سنتی نهادهای کارگران و زحمتکشان را عقبه 

و دنبال رو خود می خواهند و استقالل این نهادها و سازمانها را بر 

سازمان درونی این  تالشش آنها نه بر بورکراسی زدایی از. نمی تابند

نهادها و سازمانها، نه بر معمول کردن شیوه خود مدیریتی و قدرت 

ورزی عمومی توده اعضاء در تشکیالت و نظم ونسق درونی آنها، که 

اساسن بر برکشیدن اعضاء و هواداران خود به ارگانهای رهبری این 

 نهادها و سازمانها و تابعیت آنها از سیاست های حزب خود متمرکز

  .است

چپ رادیکال سنتی شکل گیری نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی 

این چپ . توده ای را اساسن امری مربوط به دوره انقالبی تلقی می کند

حتی اشکال ) رسالتی برای ایجاد و بسط هر شکلی از این این نهادها 

در دوره متعارف برای خود ( ساده و مبتنی بر کارکردهای محدود 

سازمانی این چپ برای تمامی  –الگوی تشکیالتی . می کندتعریف ن

توده ای، کم و بیش شکلی از روابط  -نهادها و سازمانهای کارگری 

سازمانی چپ  –الگوی تشکیالتی . مبتنی بر اقتدار نخبگان است

حتی در دمکراتیک ترین  -رادیکال سنتی برای حزب کارگری نیز 

شکیالت و سازمان مبتنی بر چیزی نیست جز شکلی از ت -اشکال آن 

     .اقتدار و رهبری نخبگان حزبی

 

، اما سرنگونی دولت "حزب دفاع از خود رهانی کارگران " در نگاه 

طبقاتی کارگران و  –بورژوایی در خدمت بلوغ آگاهی سیاسی 

زحمتکشان و بمثابه حلقه مهم در اعتالء جنبش خود رهانی آحاد طبقه 

این حزب، امر سرنگونی دولت بورژوایی هر در نگاه . به فهم می آید

چند ضروری، مهم و غیر قابل چشم پوشی، اما تنها یکی از مولفه های 
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مهم و تعیین کننده در استراتژی سیاسی و حصول به پیروزی نهایی 

دغدغه اصلی این حزب نه امر سرنگونی دولت بورژوایی که . است

ان و زحمتکشان، رشد و بلوغ خود آگاهی طبقاتی در صفوف کارگر

سیاسی طبقاتی کارگران و زحمتکشان،  –ایجاد و بسط نهادهای صنفی 

بسط و شکوفایی تجربه خود مدیریتی و خود حکومتی در صفوف آحاد 

طبقه، بسط کمی و کیفی نهادهای جامعه مدنی، عمومی شدن گفتمان 

کارگری در سطح جامعه و نهایتن آمادگی فکری، فرهنگی و سازمانی 

رای ایجاد نظام مبتنی بر دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی طبقه ب

این حزب سرنگونی دولت بورژوایی را شرط بسط پر دامنه . است

نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ها نمی یابد و تعهد خود به 

ایجاد نظام شورایی و ارائه طرح های عملی برای شکل دادن و بسط 

و حتی اشکالی از ) روی کار و زحمت نهادهای خود مدیریتی نی

را به ایجاد موقعیت انقالبی و یا ( نهادهای خود حکومتی توده ای

  .دوران پس از سرنگونی حواله نمی دهد

 

ترجمه عملی چنین نگاهی به امر سرنگونی، در پراتیک حزب با 

تبلیغاتی و اهتمام بیشتر به امر  –کاستن از حجم کمپین های سیاسی 

کارگران و زحمتکشان، با تالش بیشتر در راستای ایجاد و  خود آگاهی

سیاسی کارگران و ایجاد و بسط نهادهای جامعه  –بسط نهادهای صنفی 

مدنی، با تمرکز بر گره گشایی از مشکالت و مسائل روزمره مردم در 

چهارچوب ایجاد و بسط نهادهایی که بر پاسخگویی به نیازهای مبرم 

ون و قدرت ورزی و خود مدیریتی توده ای مردم و بر همیاری، تعا

استوارند، با تالش و ابتکار و انعطاف بیشتر برای بهره گیری از 

امکانات فعالیت علنی در سخت ترین و سرکوبگرانه ترین شرایط 

سیاسی، با طرد نگاه ابزاری و قدرت خواهانه به جنبش ها و خیزش 

ابزاری به نهادهای انقالبی، با دوری جستن از نگاه  –های اعتراضی 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان و اساسا همه نهادهای مربوط  –سیاسی 

و مقدم بر هر چیز با تالش برای عمومی ... به حوزه جامعه مدنی

کردن گفتمان خود مدیریتی و خود حکومتی و تبدیل الگوی خود 

طبقاتی  –مدیریتی به الگوی رایج در همه نهادها و سازمانهای سیاسی 

و از جمله در تشکیالت و سازمان درونی ) رگران و زحمتکشان کا

  .به تصویر در خواهد آمد( حزب 

 

    -----------------------------------------------

 

  (۶)حزبی که باید ساخت 

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 را هدف خود دارد" خود رهانی کارگران" 

 

 

  "حزب دفاع از خود رهانی کارگران " مبانی تاکتیکی  -

 

در ترسیم اصول و مبانی " حزب دفاع از خود رهانی کارگران " 

تاکتیکی خود نیز به نحو آشکاری از سوسیالیست ها و کمونیستهای 

مدعی تسخیر و فرمان رانی بر اهرمهای قدرت دولتی فاصله می 

شرایطی سیاسی نظر دارد که استراتژی این حزب به ایجاد . گیرد

سرنگونی دولت بورژوایی با ایجاد دمکراسی نوع مشارکتی و با 

عروج نهادهای شورایی و خود حکومتی مردم به صحنه اصلی قدرت 

شرایطی که مفهوم سیاست و سیاست ورزی . سیاسی متناظر گردد

صرفن با تالش برای تسخیر و تسلط بر نهادهای پر قدرت دولتی به 

نیاید و هر کس بتواند در محل کار و زندگی خود دستی بر تعریف 

شرایطی که سیاست ورزی به امری عمومی و . سیاست داشته باشد

همگانی فرا بروید و بر قدرت ورزی گسترده و بخشن انحصاری 

و در کانون آن فعال مایشایی ) نخبگان و گروه های نخبه محور 

شرایطی . گام زده شوددر عرصه سیاسی ل( احزاب و دستجات سیاسی 

که نه تنها نهادهای شورایی تا پائین ترین سطوح، که نهادهای متعلق 

به حوزه جامعه مدنی نیز از نقش قابل توجهی در تصمیم گیریها و 

سیاست گذاری ها حوزه های مربوط به فعالیت خود، برخوردار 

  .باشند

به کسب  بر متن اینچنین استراتژی سیاسی خود ویژه ای، عدم تمایل

قدرت دولتی توسط حزب را باید مهمترین اصل ناظر بر خطوط 

با حذف . برشمرد" حزب دفاع از خود رهانی کارگرگران"تاکتیکی 

کسب قدرت دولتی توسط حزب از اهداف آن، این حزب در مقابله با 

نیروهای بورژوایی و در مبارزه با دول بورژوایی به بهره گیری از 

تاکتیک های این حزب، . ایل نخواهد یافتهمه روش های ممکن تم

عزم آن برای تضعیف و درهم شکستن قدرت بورژوازی به هر 

. طریق، به هر قیمت و به هر هزینه ای را بنمایش نخواهد گذاشت

مغناطیس قدرت و کشش پر تاب چنگ بردن به اهرمهای قدرت 

 دولتی، حزب را به چپ روی، اراده گرایی و فرقه گرایی و یا راست

روی، رفرمیسم و پشت کردن به اهداف و اصول انقالبی اغوا نخواهد 

در تاکتیک های این حزب نقش توده کار و زحمت در مبارزه . کرد

علیه سرمایه داری و بورژوازی، به نقشی در حد نیروی پیاده نظام 

فرو نخواهد کاست و نگاه ابزاری بر رابطه حزب با نهادها و 

  .ان و زحمتکشان سایه نخواهد انداختسازمانهای توده ای کارگر

حزب دفاع از خود "حذف کسب قدرت دولتی توسط حزب از اهداف 

اما ما را تنها به شکل نفی گرایانه ای از تمایزات " رهانی کارگران

تاکتیکی این حزب با احزاب و گروه های سیاسی طالب قدرت دولتی 

ای تاکتیکی این آنچه به نحو اثباتی به شکل و محتو. ارجاع می دهد

حزب رنگ و روح می بخشد مجموعه اهداف و الویت های تعریف 

این حزب به تغییر بزرگ در جبهه . شده در استراتژی این حزب است

به تغییر . مبارزه و مقابله با سرمایه داری و بورژوازی می اندیشد

به دمکراسی . اساسی در مفهوم سیاست و سیاست ورزی نظر دارد

بر گسترده ترین و عمیق ترین ساز و کارهای دمکراتیک  فربه و مبتنی

دل مشغولی اصلی آن به . و به آزادی های بی حد و استثناء باور دارد

شکل گیری طیف گسترده و نیرومندی از نهادهای خود مدیریتی و خود 

حکومتی، به بسط و نهادینه شدن فرهنگ خود مدیریتی و خود 

شورایی و دمکراسی مشارکتی در  حکومتی، به ایجاد نطفه های نظام

دل حاکمیت بورژوایی و در یک کالم به فراهم آوردن مصالح و ساز و 

خود رهانی "کارهای اساسی برای صورت عملی پوشیدن به امر 

  .معطوف است" کارگران

 

این حزب در عین حال به تحوالت ساختاری در بطن طبقه کارگر 

و در ) عی غیر کارگری اهمیت نقش جنبش های اجتما. اشراف دارد

راس این جنبشها، جنبش جوانان، جنبش زنان، جنبش توده های حواشی 

در مبارزه علیه سرمایه داری و علیه ( شهر های بزرگ و غیره 

ضرورت جلب اعتماد بخش . حاکمیت بورژوازی را درک می کند

مهمی از اقشار میانی را که از سلطه جویی، نا عدالتی، ناکارآمدی و 

ی سرمایه داری و حکومت بورژوا ها در عذابند و به نحو عمومی پلشت

از ظرفیت همراهی با خواست های طبقه کارگر برخوردارند، می 

  .فهمد

این ایده آل ها، ارزشها و اصول کلی به نحوه مقابله حزب با . می بخشد

نیروها بورژوایی و دولتهایی که عزم سرنگونی آنها را در سر دارد، 

نزدیکی آن به الویت ها و اهداف سیاسی در این یا آن به چگونگی 

عرصه معین، به تعیین عرصه ها و روشهای تبلیغ و ترویج توسط 

حزب، به بهره گیری آن از اشکال معین سازمانی و سازمانگری، به 

چگونگی و نوع برخورد و تعامل حزب با نهادهای صنفی و نهادهای 

به نوع مواجه آن با قدرتی کارگران و زحمتکشان،  –سیاسی 

برانگیخگی ها و اعتراضات خود جوش توده ای و در یک کالم به 

همه فعالیت ها و تظاهر حیات بیرونی آن، چهره تاکتیکی دگرگونه ای 

  .خواهد بخشید

در استراتژی این حزب قدرت و حاکمیت بورژوازی نه از مسیر 

در رهبری اقتدار هر چه بیشتر حزب و نه از راه تسلط و نفوذ حزب 

نهادها و سازمانهای متعلق به کارگران و زحمتکشان، که از مسیر 

شکوفایی نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده کار و زحمت و 

از طریق اعتالء جنبش خود ومدیریتی و خود حکومتی توده ای به 

امری که تالش برای ایجاد و بسط نهادهای خود . چالش کشیده می شود

ه ای در هر کوی و برزن و در پاسخ به هر خواست و مدیریتی تود

و در صورت امکان، بهره گیری از این ) نیاز توده کار و زحمت 

را، ( نهادها برای پی نهادن اشکالی از نهادهای خود حکومتی توده ای 

این . به تاکتیک محوری حزب در دوره های متعارف تبدیل می کند
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های خود مدیریتی در هر عرصه و تاکتیک حزب نه تنها به ایجاد نهاد

در پاسخ به هر نیاز معطوف خواهد بود، که در عین حال تبدیل روابط 

بورکراتیک حاکم بر نهادها و سازمانهای موجود متعلق به کارگران و 

به روابط ( همچون اتحادیه ها و سندیکا های کارگری ) زحمتکشان

  .خواهد داشتمبتنی بر ساز و کارهای خود مدیریتی را هدف خود 

    

تالش برای عمومی " حزب خود رهانی کارگران"در تاکتیک های 

کردن گفتمان های حزب از اهمیت و برجستگی بارزی برخوردار 

این حزب اگرچه در آغاز در هیئت یک حزب متعارف . خواهد بود

نقش بی بدیلی در آگاهی بخشی، سامانیابی و رهبری مبارزات 

ده خواهد داشت، اما آینده خود را در کارگران و زحمتکشان بعه

شرایطی سراغ می گیرد که بلوغ خود آگاهی طبقاتی در صفوف 

کارگران و زحمتکشان و ارتقاء نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی 

کارگران و زحمتکشان به ارگان های رهبری سیاسی طبقه، نقش این 

و حزب در صحنه سیاسی را، به نقشی کم و بیش گفتمانی فر

در همین راستا این حزب از همان آغازین گامها، تبلیغ و    .بکاهد

ترویج گفتمان های خود را مهمترین ابزار در پاسخگویی به رسالت 

می یابد و بویژه " خود رهانی کارگران"خود در امر مربوط به 

گستراندن نفوذ خود در نهادها و سازمانهای توده ای طبقه را از مسیر 

و نه از  –ان های خود در این نهادها و سازمانها عمومی شدن گفتم

طریق تسخیر نهادهای رهبری این تشکلها توسط اعضاء و فعاالن 

این حزب در عین حال قدرت گفتمانی خود را . سراغ می گیرد -حزبی 

مهمترین ابزار برای جلب حمایت اقشار میانی از خواست های 

به خواست عمومی  دمکراتیک کارگران و تبدیل دمکراسی مشارکتی

  .مردمان می یابد

توجه این حزب به اهمیت جنبش های اجتماعی ضد سرمایه داری نیز 

. " نقش بارزی در گزینش و چینش تاکتیکی این حزب بعهده دارد

اگرچه در طبقه کارگر بیشترین، " حزب دفاع از خود رهانی کارگران

کبت سرمایه پایدارترین و انقالبی ترین نیروی جنگی علیه رنج و ن

داری را می جوید و اقدام به بنای دمکراسی نوع مشارکتی، الغاء 

روابط سرمایه داری و آغاز به ایجاد سوسیالیسم را در اتکاء به 

خواست و اراده و عمل این طبقه امکان پذیر می یابد، اما به هیچ وجه 

از ظرفیت قابل توجه جنبش های ضد سرمایه داری اقشار غیر 

هم ازینرو، در گزینش و چینش تاکتیکی این . ل نمی شودکارگری غاف

حزب تالش برای پیوند نیروی عظیم جنبش های ضد سرمایه داری 

جریانهای اجتماعی غیر کارگری به جنبش مبارزاتی کارگران برای 

برقرای دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی از اهمیت بسیار برخوردار 

توجه این حزب تنها به قدرت در این گزینش و چینش تاکتیکی، . است

این جنبش ها در به چالش طلبی این یا آن بخش از سلطه سرمایه و 

شوق و هیجان ناشی از برآمد . حاکمیت بورژوایی معطوف نخواهد بود

را به زائده و " حزب دفاع از خود رهانی کارگران" این جنبش ها 

آماج های دنباله رو این جنبش ها تشجیع نمی کند و اهمیت اهداف و 

اساسی دمکراتیک و سوسیالیستی را در نزد آن به شک و تردید نمی 

قدرت و نفوذ این جنبش ها، این حزب را به شیفتگی و شیدایی . آالید

آنارشیستی، به ذوب در پرتو قدرت و مرجعیت این جنبش ها و به 

در نگاه این حزب، . انحالل در سازمان و روابط آنها مایل نمی سازد

ای این جنبش ها تنها در مسیر همراهی با جنبش مبارزاتی ظرفیت ه

طبقه کارگر برای دمکراسی و سوسیالیسم به اوج خواهد رسید و منشاء 

     .راهگشائی ها و پیروزی های بزرگ خواهد شد

 

  ریشه های شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال سنتی به انقالب

 

انقالب و رفرم بی در ترسیم مبانی تاکتیکی حزب، نگاه حزب به امر 

در واقع بخش مهمی . تردید از اهمیت تعیین کننده ای برخوردار است

از ایده آل ها، ارزشها و اصول کلی مورد باور حزب از مجرای نگاه 

هم از اینرو . آن به موضوع انقالب و رفرم، به تاکتیک راه می برد

با  در رابطه" حزب دفاع از خود رهانی کارگران"مداقه در دیدگاه 

  .انقالب و رفرم حائز اهمیت بسیار است

این حزب اگرچه در مسیر پایبندی بر ایده آل های سوسیالیستی جایگاه 

طبیعی خود را در صف هواداران و مدافعان انقالب اجتماعی می 

 –جوید و از مرزبندی بنیانی و آشکاری با رفرمیسم و سوسیال 

ه امر انقالب و رفرم رفرمیست ها برخوردار است، اما در برخورد ب

چپ رادیکالی که ) به نحو آشکاری از موضع چپ رادیکال سنتی 

در رابطه با انقالب و رفرم ( قدرت سیاسی را برای خود طلب می کند 

این حزب خود را در نگاه قدسی چپ رادیکال سنتی . فاصله می گیرد

بی به امر انقالب شریک نمی یابد و دفاع چشم و گوش بسته از هر انقال

ولو از نوع ارتجاعی و واپس گرای آن، همچون انقالب اسالمی ) 

و انکار و تخطئه هر طرح رفرمیستی را وظیفه خود نمی ( ایران 

  .داند

 

چپ رادیکالی که قدرت را برای خود طلب می کند، رفرم را معموالً با 

چنین چپ رادیکالی به همان . کوبیدن بر طبل انقالب به چالش می گیرد

که به رفرم و جنبشهای رفرمیستی خصم می ورزد به انقالب و  نسبت

آنچه بر فراز تمامی علل و عوامل . قیام عمومی شیفته و مجنون است

دیگر به تولید و باز تولید شیفتگی و شیدایی چپ رادیکال سنتی نسبت 

به انقالب و خصومت و دشمنی خرد گریز آن نسبت به رفرم و جنبش 

ی بخشد، نگاه آن به قدرت سیاسی و تمایل آن های رفرمیستی نیرو م

گرایش به رمانتیسیسم . برای فراچنگ آوردن اهرم قدرت دولتی است

و سایر عوامل دخیل در روایت قدسی و رازگونه چپ رادیکال سنتی 

از انقالب نیز، در حقیقت در بستر تمایل پر کشش آن برای فرا چنگ 

اری و قدرت نشان می آوردن قدرت دولتی است، که از خود ماندگ

چپ رادیکال سنتی در تب بازی در فضای انقالب، بر تن انقالب . دهد

ردایی از حریر آسمانی می پوشاند و از انقالب دارویی معجزه آسا 

در دستگاه . برای رفع همه مظالم و پلشتی های عالم ترسیم می کند

که  حتی آنگاه) فکری چپ رادیکال سنتی نیازها و الزامات انقالب 

نشانه ای ملموس و قابل اتکاء بر مسیر احتمالی و سرنوشت انقالب در 

و از جمله نیازها ) بر نیازها و الزامات هر آماج دیگری ( دست نیست 

چیره گی می ( و الزامات رشد خود آگاهی و خود سامان یابی طبقاتی 

ز تشخیص سره ا -و گاه تنها معیار  -یابد و انقالبیگری به معیار مقدم 

  .ناسره فرا میروید

 

 ماج های چپ رادیکال، در واقع هیچبا حذف تسخیر قدرت دولتی از آ

عاملی خصم و دشمنی آن به رفرم و شیفتگی و شیدایی زاید الوصف 

چپ رادیکال اگر سودای کسب قدرت . آن به انقالب را توجیه نمی کند

قتاً دولتی برای حزب و گروه خود را از سر در کند و قدرت را حقی

برای توده ها طلب کند، انگیزه و اجباری برای اشتیاق و تعلق خاطر 

و ( حتی از نوع انقالب اسالمی در ایران ) تام و تمام به هر انقالبی 

خشم وهراس نسبت به هر رفرم و تحول رفرمیستی مورد حمایت و 

تا آنجا که به منافع . حتی هدایت جریانات بورژوایی، نخواهد داشت

و زحمتکشان و به ایجاد حکومت نوع شورایی و دمکراسی کارگران 

( و در حقیقت نفی همه اشکال حکومت نخبگان ) نوع مشارکتی 

مربوط است، نه رفرم به خودی خود بد و ناخواستنی است و نه انقالب 

  .مطلوب و خواستنی

ایجاد نظام شورایی و بنای دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی، بی تردید 

رفرم ها و تحوالت تدریجی که از دل تحوالت بنیانی  نه از مسیر

چه از راه های مسالمت جویانه و چه باالجبار از طرق ) وانقالبی 

جایگزینی حاکمیت توده ها بجای حاکمیت . گذر خواهد کرد( قهرآمیز 

نخبگان بی تردید چیزی کمتر از یک انقالب تمام و کمال را تجسم نمی 

و حاکمیت نهادهای خود مدیریتی و خود ایجاد نظام شورایی . بخشد

و ) حکومتی توده ها بر پهنه عمومی و حوزهای قدرت ورزی سیاسی

در گام نخست به ( نه صرفن جایگزینی یک حزب بجای حزب دیگر 

درهم شکستن قدرت بورژوازی و بیش از آن، درهم شکستن ساختار 

خبه سیاسی مبتنی بر اقتدار و قدرت ورزی نخبگان و گروه های ن

از هر نوع و از جمله در قالب احزاب سوسیالیست و ) محور 

و در واقع شکل گیری یک انقالب تمام و ( کمونیست طالب قدرت 

بعالوه، آشکار است که ایجاد و شکل . کمال سیاسی مشروط است

گیری شرایط انقالبی و گرایش عمومی به تحوالت بنیانی و انقالبی، 

رتقاء خود آگاهی کارگران و شرایط بسیار مساعدی را جهت ا

زحمتکشان و فرصت های بی بدیلی را جهت تجربه اشکال بدیع و 

نوآورانه ای از خود سامان یابی، خود مدیریتی و خود حکومتی توده 

  .ای فراهم می آورد
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بااینهمه، نمی توان کتمان کرد که بدون وجود سطح قابل توجهی از  

در صفوف کارگران و خود آگاهی و خود سامان یابی طبقاتی 

زحمتکشان و در غیاب سطح بارزی از تجربه خود مدیریتی و خود 

حکومتی در بین آحاد طبقه، انقالبات سیاسی، غالبن هم زمان قدرت و 

و غالبان گروه کم  -مشروعیت عمومی بسیاری به متولیان انقالب 

شماری از نخبگان برخوردار از تشکل و سازمان یابی قرص و محکم 

امری که راه را بر محو و مسخ بساط قدرت . طاء می نماینداع –

ورزی مستقالنه و مبتنی بر خود مدیریتی و خود حکومتی توده ها می 

گشاید و توده ها را در برابر ظهور نوعی جدیدی از دیکتاتوری 

زمین ( و چه بسا بمراتب سرکوبگرانه تر و خشونت آمیز تر ) نخبگان 

هم ازاینرو ضرورت و اهمیت حیاتی انقالب . گیر و بی دفاع می سازد

برای در هم کوفتن سرمایه داری و ایجاد سوسیالیسم، دفاع چشم و 

گوش بسته از هر انقالب و انکار و تخطئه هر رفرم را توجیه نمی 

  .کند

بدیهی است که با وجود افق امید بخشی برای پیروزی انقالب کارگری 

فرم های جاندارتر و عمیق تر به و حتی با وجود آمادگی برای تحمیل ر

بورژوازی، چپ رادیکال نباید از ظرفیت های مبارزاتی کارگران و 

با . زحمتکشان برای فراتر رفتن از سطح چنین رفرم هایی غافل شود

اینهمه، چپ رادیکال نمی باید با دست آویز قرار دادن ضرورت 

تی در ح –تدارک انقالب پرولتاریایی، در هر شرایط و موقعیتی 

شرایطی که هیچ نشانی از خیزش انقالبی توده ها قابل مشاهده نیست و 

یا در شرایطی که چشم انداز انقالب با غلبه قطعی نیروهای ارتجاعی 

تخطئه و انکار هر شکلی از  -تری از رژیم حاکم ترسیم می شود 

رفرم های تحت حمایت و هدایت جریانات بورژوایی را به سیاست 

  .ناپذیر خود مبدل نماید رسمی و تعطیل

حتی اگر این ) این حقیقتی است که رفرم های بورژوایی             

معموالً موجی از ( رفرم ها نتیجه یک خیزش انقالبی عظیم هم باشند 

مشروعیت و مقبولیت عمومی را به اردوگاه بورژوازی به ارمغان می 

پ های برد و بویژه موقعیت سیاسی رفرمیست های بورژوا و چ

سود . دمکرات را در برابر چپ رادیکال تقویت می کند –سوسیال 

کوتاه مدت جریانات بورژوایی و رفرمیست، اما ضرورتان نافی تامین 

در یک شرایط . سود درازمدت گفتمان کارگری و سوسیالیستی نیست

معین، چه بسا انجام و موفقیت یک رشته از رفرم های بورژوایی، در 

به قدرت و هژمونی کارگری و به وزن و چگالی یک افق طوالنی 

گفتمان سوسیالیستی بسیار یاری رساند و برغم تاثیر آشکار آن در 

افزایش اقتدار سیاسی جریانات بورژوایی و تقویت وزن و نفوذ گفتمان 

بورژوایی، نهایتن به اقتدار بیشتر موضع جنبش مبارزاتی کارگران 

  .راه برد

صعود از پلکان قدرت، مقتضیات و تالش حزب پیشاهنگ برای 

الزامات تثبیت و تقویت موقعیت هژمونیک حزب را به اصلی ترین 

فاکتور در برخورد به هر رفرم کوچک و بزرگ و در اتخاذ هر 

با کنار نهادن ایده تسخیر قدرت . تاکتیک در برابر آن تبدیل می کند

اوت و دولتی توسط حزب پیشاهنگ، اما معیار چپ رادیکال برای قض

) داوری پیرامون یک رفرم، همانا موقعیت و ظرفیت عمومی طبقه 

یعنی درجه خود آگاهی، خود باوری و خود سامان یابی در صفوف 

کارگران و زحمتکشان و میزان تجربه و مهارت آنها در اعمال اشکال 

( مختلفی از خود مدیریتی و خود گردانی در محل زیست و محل کار 

ز سطح هر رفرم و دست یابی به اهداف و آماج برای فراتر رفتن ا

  .های سطوح عالیتر خواهد بود

با حرکت از موضع قدرت یابی آحاد طبقه، هر رفرم ابتکاری 

بورژوازی و هر تحرک و جنبش رفرمیستی تحت رهبری و هدایت 

در خور و شایسته تخطئه و  -و فقط آنگاه  -نیروهای بورژوایی، آنگاه 

تشخیص داده می شود که کارگران و زحمتکشان انکار چپ رادیکال 

حقیقتاً از آگاهی، سامان یابی و توانایی تحمیل رفرم های سطوح عالیتر 

به بورژوازی و یا انجام تحوالت انقالبی و بنیانی در مسیر ایجاد 

این حقیقتی است که موفقیت هر رفرم . سوسیالیسم، برخوردار باشند

شروی و موفقیت جنبش های ابتکاری نیروهای بورژوایی و پی

رفرمیستی تحت حمایت و هدایت جریانات بورژوایی منبع ایجاد انبانی 

از توهم و آگاهی کاذب نسبت به اقتدار و توانایی بورژوازی برای حل 

معضالت جامعه، و از جهات معین، تحکیم بخش و تقویت کننده گفتمان 

که موفقیت  این نیز حقیقتی است   .بورژوایی در سطح عمومی است

هر رفرم ابتکاری نیروهای بورژوایی و پیروزی هر جنبش رفرمیستی 

تحت رهبری جریانات بورژوایی، حداقل در کوتاه مدت، به تقویت پایه 

های قدرتی و گفتمانی بخشی از نیروهای کمپ بورژوازی و به 

 –موقعیت سیاسی ( و نه ضرورتاً مطلق ) موازات آن، تضعیف نسبی 

وهای سیاسی مدافع منافع کارگران و زحمتکشان راه گفتمانی نیر

اینهمه، اما چیزی از این حقیقت نمی کاهد که هر رفرم و . خواهد برد

هر جنبش رفرمیستی با بهبود شرایط زیست و قدرت ورزی آحاد 

کارگران و زحمتکشان، در عین حال ممکن است امکانات و فرصت 

گاهی، خود سامان یابی و های نوینی برای رشد و اعتالء جنبش خود آ

هر رفرم و اقدام . خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان فراهم آورد

اصالح گرایانه ممکن است که به بهبود شرایط زندگی و کار کارگران 

و زحمتکشان و یا به دمکراتیزه شدن بیشتر فضای سیاسی و فضای 

ایی که و در ج -امری که در شرایط معین . عمومی و یا هر دو راه برد

سطح مبارزاتی کارگران و زحمتکشان ظرفیت قابل توجهی برای 

طرح و دست یابی به مطالبات انقالبی و حتی رفرم های سطوح عالیتر 

می تواند در خدمت باروری و اعتالء خود  -را از خود نشان نمی دهد 

آگاهی، خود سامان یابی، خود رهانی و خود مدیریتی کارگران و 

  .یردزحمتکشان قرار گ

 ً و حتی در شرایطی که سطح  -اینکه چرا چپ رادیکال سنتی غالبا

مبارزاتی کارگران و زحمتکشان طرح و دست یابی به مطالبات 

از در  -انقالبی و حتی رفرم های سطوح عالیتر را اجازه نمی دهد 

انکار و تخطئه هر رفرم و هر جنبش رفرمیستی تحت حمایت و هدایت 

این . هر می شود، پاسخ آسان و ساده ای داردجریانات بورژوایی ظا

ً به ماهیت و نظام واکنشی تشکل های سیاسی چپ رادیکال  امر اساسا

یعنی احزاب و گروه های سیاسی ای که خود را تجسم تمام و  -سنتی 

کمال خواست و اراده کارگران و زحمتکشان تصور و کسب قدرت 

 -خود قلمداد می کنند  دولتی به نیابت از آحاد طبقه را رسالت اصلی

ازنقطه نظر یک حزب و یا گروه سیاسی رادیکال که از . مربوط است

یک سو خود را مظهر خواست و اراده تاریخی طبقه می نگرد و 

صعود خود به قدرت دولتی را مترادف پیروزی قطعی پرولتاریا بر 

دشمن طبقاتی تلقی می کند و از سوی دیگر ماندگاری اش بر اصول و 

انهای انقالبی کارگران، فرصت ارضاء تمایالت قدرت طلبانه اش آرم

از طریق شریک شدن در بند و بست های سیاسی با احزاب و جریانات 

کاری که چپ رفرمیست بدان همت ) بورژوایی را از آن سلب می کند 

ً هر رفرم و هر جنبش رفرمیستی ای که موقعیت ( می گمارد  طبیعتا

بورژوایی و دشمنان سیاسی آنرا را تحکیم و گفتمانی احزاب  –سیاسی 

در نگاه . تقویت نمایند، جز به انکار و تخطئه نمی تواند پاسخ بگیرد

چپ رادیکال سنتی، هر رفرم و هر جنبش رفرمیستی که به فرادستی 

دشمنان طبقاتی و رقبای سیاسی آن راه برد، آشکارا افق دست یابی به 

  .ی را به عقب می بردهدف مقدم آن، یعنی کسب قدرت سیاس

چنین حزبی البته ممکن است که در شرایط معین با یک رفرم و یا 

چنین توافق و . جنبش رفرمیستی از در توافق و همراهی در آید

همراهی، اما اگر از یک رویکرد رفرمیستی نشان نداشته باشد، قطعاً 

اگر نه زیان ) باید با سود بیشتر برای حزب کارگری و سود کمتر

به تعبیر بهتر باید بر . برای احزاب بورژوایی همراه باشد( شکار آ

تامین هژمونی و فرادستی چپ رادیکال معطوف باشد و شانس حزب 

کارگری و چپ انقالبی برای کسب قدرت دولتی را در برابر رقبا و 

حال اگر یک رشته رفرم و یا یک . دشمنان طبقاتی آن تقویت نماید

ا ایجاد گشایش های بزرگ و کوچک در جنبش رفرمیستی همراه ب

زندگی مردم و حتی سهل و آسانتر کردن شرایط برای بسط خود آگاهی 

و خود سامانیابی در صفوف کارگران و زحمتکشان، به ایجاد 

مشروعیت و محبوبیت برای این یا آن حزب بورژوایی راه برد و پایه 

ی و چپ های قدرتی و نفوذ هژمونیک آن را در برابر حزب کارگر

رادیکال تقویت نماید، چپ رادیکال منطقاً انکار و تخطئه چنین رفرم و 

  .جنبش رفرمیستی را قابل تامل نخواهد یافت

اما نفع و زیان جبهه ( و نه حزب ) با حرکت از منافع قدرتی طبقه 

گفتمانی پرولتاریا، صرفا با سود و زیان قدرتی احزاب و  –سیاسی 

در شرایط . مدعی قدرت مترادف نیستگروه های سیاسی کارگری 

معین و در موقعیتی که درجه آگاهی، حد سازمان یابی و سطح 

مبارزاتی جنبش طبقاتی کارگران و زحمتکشان فراتر رفتن از رفرم ها 

را میسر نمی سازد، موفقیت یک رفرم ابتکاری بورژوازی و پیروزی 
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 -یی نیز یک جنبش رفرمیستی تحت رهبری و هدایت جریانات بورژوا

حتی برغم تقویت موضع سیاسی گفتمانی بخشی از جریانات بورژوایی 

گفتمانی پرولتاریا به  -چه بسا نفع قابل توجهی برای جبهه سیاسی  –

در چنین شرایطی تالش برای به شکست کشاندن رفرم . ارمغان بیاورد

ها و جنبش های رفرمیستی تحت هدایت و رهبری جریانات 

تالش ها و تحرکات برخی از جریانات بورژوایی  بورژوایی، چه بسا

برای کسب مشروعیت و محبوبیت عمومی و عروج به قدرت دولتی با 

ایجاد مانع در    .پشتوانه حمایت عمومی را، به شکست بکشاند

برابرکسب مشروعیت و محبوبیت جریانات بورژوایی، اما در جایی 

روشن و افق صعود که چشم انداز مبارزاتی کارگران و زحمتکشان نا

ً دور از  کارگران و توده لگد مال شده به عرصه قدرت دولتی حقیقتا

دسترس است، چه بسا با تحکیم قدرت ارتجاعی ترین جناح های 

هر چند بی پشتوانه حمایت مردمی و با ) بورژوازی بر قدرت دولتی 

در چنین موقعیتی . همراه گردد( توسل به زور و سرکوب عریان 

به شکست کشاندن جریان رفرم و تمرکز آتش حمله بر  تالش برای

روی نیروهای بورژوایی هواه خواه رفرم، قطعاً چشم انداز اعتالء 

خودآگاهی، خود سامان یابی و خود مدیریتی کارگران و زحمتکشان را 

    .روشنی نخواهد بخشید

سود و زیان طبقه و منافع قدرتی آحاد کارگران و زحمتکشان، همیشه  

 –آئینه سود و زیان و ضعف و قدرت احزاب و گروه های سیاسی در 

نه ضعف و افول قدرت این یا آن . قدرتی بورژوایی به دیده نمی آید

جریان بورژوایی ضرورتان حاوی و حامل گسترش میدان قدرت 

ورزی سیاسی توده کارگر و زحمتکش است و نه فراز اقبال سیاسی 

ضرورتاً عامل و حامل تنگ شدن این یا آن حزب و جریان بورژوایی 

سود و زیان طبقه و منافع قدرتی آحاد . میدان قدرت ورزی سیاسی آنها

کارگران و زحمتکشان اساسن با سخت و صعب العبور شدن و یا سهل 

و هموار شدن مسیر انکشاف مبارزه طبقاتی قابل سنجش و اندازه 

 –یستی در این مسیر موفقیت و پیروزی یک جنبش رفرم. گیری است

حتی اگر با عروج قدرتی یک یا چند حزب و گروه بورژوایی هواخواه 

رفرم و تضعیف نسبی هژمونی نیروهای سیاسی متعلق به کمپ چپ و 

چه بسا با کاستن از گستره فضای خفقان و  –کارگری همراه باشد 

سرکوب سیاسی و با فراهم نمودن برخی تسهیالت الزم برای پاگیری 

امعه مدنی و نهادهای مبتنی بر خود مدیریت توده و رشد نهادهای ج

ای، سخت در خدمت اعتالء جنبش خود آگاهی و خود رهانی طبقه 

  .کارگر قرار گیرد

 

 

حزب دفاع از خود "با چنین نگاهی به خوب و بد انقالب و رفرم، 

نه یکسره بر طبل انکار همه جا و همه گاه رفرم " رهانی کارگران

و نه یکسره شیفتگی به انقالب و خیزش های  بورژوایی خواهد کوفت

برای این حزب انقالب نیز جز یک ابزار . انقالبی را فریاد خواهد کرد

و وسیله در خدمت خود رهانی کارگران و زحمتکشان از قید و زنجیر 

برده گی سرمایه داری و ازخود بیگانگی ناشی از وجود این قل و 

مواجه و چگونگی گزینش و در نگاه این حزب نوع . زنجیرها نیست

چینش تاکتیک ها در هر موقعیت و در هر زمان به سطح خود آگاهی 

طبقاتی کارگران و زحمتکشان، به درجه شکوفایی و فعلیت یابی 

توانایی های آنها در ایجاد نهاد های خود مدیریتی و خود حکومتی و به 

راسی و درجه آماده گی ذهنی و عملی توده ها برای بر پا داشتن دمک

برای این حزب . سوسیالیسم نوع مشارکتی بستگی خواهد داشت

همانطور که انقالب به خودی خود هدف نیست، وجود شرایط انقالبی 

در نقش تنها عامل ( فارق از ماهیت و خواستگاه چنین انقالبی ) نیز 

تعین بخش به نوع مواجه تاکتیکی آن با حوادث انقالب ظاهر نخواهد 

  .شد

    ---------------------------------------------------- 

 

  (۷)حزبی که باید ساخت   

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 را هدف خود دارد" خودرهانی کارگران"

 

 

  مبانی برنامه ای استوار و شفاف و تنوع طرح و برنامه ای -

 

در عرصه طرح و برنامه نیز " نحزب دفاع از خود رهانی کارگرا"

در . به نحو بارزی از احزاب چپ رادیکال سنتی فاصله خواهد گرفت

این حزب اهداف و آماج های اساسی آن، نه در قالب طرح و برنامه 

حزبی و در چهارچوب نمایه و ساختاری ناظر بر طرح های اجرایی و 

یه ای و معطوف به جزئیات برنامه ای، که در چهارچوب چند اصل پا

مبانی برنامه ای این . در قالب مبانی برنامه ای، به تجسم در خواهد آمد

حزب، پرچم، نماد هویتی و راهنمای آن در پیدا کردن مسیرحرکت 

مبانی برنامه ای این حزب در عین حال، . حزب به پیش خواهد بود

طبقاتی حزب و  –تعین بخش خصلت و جهت گیری ایدئولوژیک 

ناظر بر صف کشی های دوست و دشمنانه آن ترسیم بخش اصول 

در این حزب مبنای عضویت فرد و معیار رسمیت و . خواهد بود

چهارچوبه هم اندیشی و همراهی همه فراکسیونها و طیف بندی های 

درون حزبی نیز، چیزی فراتر از پذیرش اصول و بندهای مبانی 

  .برنامه ای حزب نخواهد بود

در تدوین مبانی برنامه " نی کارگرانحزب دفاع از خود رها"منطق 

ای و خارج کردن طرح و برنامه حزبی از مبنای عضویت حزبی و از 

جایگاه معمول و متعارف آن در احزاب و گروه های سیاسی چپ سنتی 

در قاموس جریانات چپ رادیکال    .بر چند اصل و پایه مهم قائم است

هویت  سنتی، طرح و برنامه حزبی، جزء مهم و اساسی از

ایدئولوژیک حزب و مبنا و معیار حداقلی آن در ترسیم صف کشی 

در هیئت چپ رادیکال سنتی، اگرچه . های دوست و دشمنانه است

شعاع هویت ایدئولوژیک حزب، غالبن سیاهه درازتری از مفاد و 

بندهای طرح و برنامه حزبی را شامل می شود، اما طرح و برنامه 

اساسی ترین عناصر هویت حزب در کلیت خود تجسم بخش 

چپ رادیکال نوین، اما در راستای . ایدئولوژیکی حزب بشمار می رود

بازنمایی منافع عمومی طبقه و دوری از الگوی حزب ایدئولوژیک، 

مولفه های هویت ایدئولوژیک حزبی را تنها در اصول اساسی ناظر بر 

شن و نه اصول و بندهای مطول و بخ -جهت گیری های طبقاتی حزب 

اعتقادی و بخشن معطوف به راهکارهای و  -آلوده به اصول آئینی 

در نگاه چپ رادیکال نوین . می جوید -طرح های اجرایی برنامه حزب

 -و حزب مطبوع آن بسیاری از مفاد و بندهای طرح و برنامه حزبی 

حتی اگر به تمامی از پیرایه های اصول و بندهای آئینی و آشکارا فرقه 

ج در طرح و برنامه های احزاب و گروه های چپ رادیکال گرایانه رای

صرفن به راهکارهای عملی برای گذر از راه های  -سنتی خالی باشد 

معین در مسیر حذف روابط سرمایه داری و اقدام به ایجاد روابط 

سوسیالیستی اشاره دارد و انکار و تکذیب این مفاد و بندهای برنامه 

جه جهت گیری طبقاتی حزب نخواهد ای، ضرورتن خدشه ای را متو

به سخن دیگر هر طرح و برنامه حزبی در بهترین حالت در . کرد

بردارنده اصول و بندها و تبصره های بسیاری است که صرفن بر 

و صرفن شکلی ) ترجیح شکلی از اشکال پروسه گذار به سوسیالیسم 

و  امری که رسمیت یابی وجود طرح. اشاره دارند( از اشکال ممکن 

 -برنامه های مختلف در حزب را موجه و اتکاء به مبانی برنامه ای 

را اقدامی الزم  -بمثابه مبنای هویت حزبی و مبنای عضویت در حزب 

در مسیر ایجاد حزبی غیر ایدئولوژیک، غیر فرقه ای، فراگیر و متکی 

  .بر بازنمایی منافع عمومی طبقه، جلوه گر می سازد

 

رحی است معطوف به برنامه اجرایی حزب طرح و برنامه حزبی، ط

برخورداری از طرح و برنامه ای . در فردای تسخیر قدرت دولتی

جامع برای سیاست گذاری در عرصه های مختلف حیات اجتماعی 

یکی ازنمادهای حزبیت در معنای متعارف آن و یکی از مهمترین 

ی نشانه های بلوغ و صالحیت هر حزب برای فرمانرانی بر اهرم ها

طرح و برنامه هر حزب مهمترین دستمایه حزب . قدرت دولتی است

برای جلب پشتیبانی اقشار مختلف مردم از حزب و احراز صالحیت 

برای . الزم برای ایفاء نقش نمایندگی آنها، در مسند قدرت سیاسی است

هر حزب مدعی قدرت دولتی، داشتن طرح و برنامه سیاسی، پیش 

برای . ر و حفط قدرت دولتی استشرط شرکت در مسابقه تسخی

اما طرح و برنامه حزبی از " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

حزب دفاع از خود . "چنین خصلت و کارکرد مهمی برخوردار نیست

برای خود نقش و رسالتی مشابه و هم عرض احزاب " رهانی کارگران
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ی این حزب نه مدع. و گروه های سیاسی مدعی قدرت تعریف نمی کند

تسخیر قدرت دولتی برای خود است و نه رسالت خود را ایفاء نقش 

. نمایندگی کارگران و زحمتکشان در مسند قدرت دولتی تعریف می کند

برای این حزب، طرح و برنامه سیاسی ابزاری مهم و حیاتی برای باال 

رفتن از پلکان قدرت دولتی و ابزاری برای متمایز کردن صف خود 

اهداف و آماج . ابقه کسب و حفظ قدرت دولتی نیستاز دیگران در مس

های این حزب تقدس بخشی به طرح و برنامه حزبی، تبدیل طرح و 

برنامه به پرچم و مهمترین عنصر هویت حزبی و در واقع فرارویاندن 

آن به مهمترین، اندیشه شده ترین و جامع ترین نماد و نمود 

  .ایدئولوژیک حزب را الزام آور نمی سازد

 

هویت خود و جهت گیری های " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

سیاسی عمده خود را به هیچ شکلی از اشکال دوره گذار به 

سوسیالیسم، وبه این معنا به هیچ طرح و برنامه سیاسی معینی در این 

ایدئولوژیک و  –در نگاه این حزب هویت سیاسی . مسیر گره نمی زند

مبانی برنامه ای آن و در اساس به جهت گیری های شاخص آن به 

ایجاد نظام شورایی آراسته و متکی بر دمکراسی مشارکتی و به ایجاد 

سوسیالیسم متکی بر مدخلیت گسترده، جدی و تعیین کننده آحاد نیروی 

کار و زحمت در تنظیم و مدیریت همه عرصه های اقتصاد خرد و 

جاد نظام شورایی این حزب بخوبی آگاه است که ای. کالن، اتکا دارد

متکی بر دمکراسی نوع مشارکتی و استقرار سوسیالیسم نوع 

مشارکتی، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی و بسته به خواست و 

تمایل و ابتکارات مردمان، در اشکال مختلف و متفاوتی صورت تحقق 

بخود خواهد گرفت و در این راه طرح و برنامه های سیاسی متفاوتی 

ل و سیاست گذاری توده ها و مدافعان سوسیالیسم قرار خواهد مبنای عم

هدف خود " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"هم از این رو . گرفت

را تنها دفاع از دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی تعریف کرده و 

طرح و برنامه حزبی خود، یعنی طرح و برنامه مصوب اکثریت 

ایدئولوژیک خود با دیگران قرار  –ی اعضا حزب را مبنای تمایز هویت

به تعبیر دیگر مبنای عضویت در این حزب نه قبول طرح و . نمی دهد

برنامه سیاسی حزب، که پذیرش جهت گیر ی های اساسی مورد اشاره 

  .در مبانی برنامه ای آن خواهد بود

 

با حرکت از همین منطق، این حزب هیچ طرح و برنامه سیاسی معینی 

شرط تائید و تصویب اکثریت قریب به اتفاق اعضاء حزب حتی ب -را 

بمثابه تنها طرح و برنامه سیاسی حزب اعالم نمی دارد و امکان  –

ارائه طرح و برنامه های سیاسی متفاوت و چندگانه در درون حزب را 

کاملن برعکس، این حزب بدست دادن . غیر ممکن اعالم نمی نماید

ای کارشناسی شده برای حصول جزئیات هر چه روشنتری از طرح ه

به اهداف و آماج های اساسی خود، یعنی ایجاد دمکراسی و سوسیالیسم 

نوع مشارکتی را وظیفه خطیر و تعطیل ناپذیر خود قرار داده و ارائه 

طرح و برنامه های سیاسی مختلف و متکی بر اصول و جهت گیری 

م در مسیر های اساسی مطروحه در مبانی برنامه ای حزب را گامی مه

شناسایی و نشان دادن راه های مختلف گذر به سوسیالیسم تلقی خواهد 

برسمیت شناختن طرح و برنامه های سیاسی مختلف در درون . کرد

حزب در عین حال نشانی است بر ظرفیت و توانایی بی بدیل این حزب 

در بیان منافع عمومی کارگران و زحمتکشان، در ایستادگی آن بر نفی 

نخبگان و تعهد به قدرت ورزی گسترده و عمومی مردمان، حکومت 

در دوری از همه اشکال فرقه گرایی و در ایجاد سقف بزرگی برای 

اتحاد همه هواخواهان دمکراسی و سوسیالیسم نوع مشارکتی در قالب 

  .یک نیروی سیاسی حقیقتن فراگیر کارگری

 

  مبانی برنامه ای حزب مطبوع چپ رادیکال نوین -

 

از مبانی برنامه ای استوار و " ب دفاع از خود رهانی کارگرانحز"

مبانی برنامه ای این حزب اهداف و آماج . شفافی برخوردار خواهد بود

های اساسی آن را به نحو موجز و بی حشو و زوائدی بیان و بر تمایز 

مبانی . آن با سایر احزاب و جریانات سیاسی روشنی خواهد افکند

ب اگرچه از اصول و بندهای مطول و بخشن آلوده برنامه ای این حز

اعتقادی و بخشن معطوف به راهکارهای و طرح  -به اصول آئینی 

های اجرایی خالی است، اما کاملن از صراحت، روشنی و دقت 

اقتصادی  -معطوف به دفاع از الگوی معینی از آلترناتیو سیاسی 

 -اج های آن امری که بر مشخصه حزبی اهداف و آم. برخوردار است

و به این اعتبار بر تمایز آشکار آن با اهداف عمومی، عمدتن سلبی و 

روشنی می  –خالی از صراحت و دقت جنبش عمومی طبقه کارگر 

در کلی ترین خطوط مبانی برنامه ای حزب ناظر خواهد بود بر . افکند

خصلت و جهت گیری ضد سرمایه دارانه حزب و بر دفاع ان از نظام 

  .دمکراسی نوع مشارکتی و سوسیالیسم نوع مشارکتیشورایی، 

بسیاری از احزاب و گروه های چپ رادیکال موکدن بر تعهد خویش به 

نظام شورایی تاکید و نظام شورایی را الگوی مطلوب خویش برای 

این احزاب و گروه ها، اما در همان . بنای سوسیالیسم عنوان می دارند

ا تسخیر قدرت دولتی توسط حزب و حال آشکار و پنهان رسالت خود ر

امری . فرمان رانی حزب بر اهرم های قدرت دولتی تعریف می کنند

که با روح و درون مایه نظام شورایی، یعنی نظامی مبتنی بر خود 

حکومتی و قدرت ورزی گسترده و موثر همه اقشار مردم، متباین و 

جمله در  و از) ناسازگار است و در تجربه های تاریخی مختلف نیز 

جز به مسخ و نابودی اساس نظام ( تجربه غم انگیز انقالب اکتبر 

) شورایی و جز به ایجاد و تحکیم اشکال مختلفی از حکومت نخبه ها 

و از قضا اآزادی ستیزترین آنها، یعنی حکومت های توتالیتر و تمامیت 

  .راه نبرده است( خواهانه 

دفاع از خود رهانی حزب "هم ازینرو نظام شورایی مورد دفاع 

در . به تجسم در می آید" دمکراسی مشارکتی"درهیئت " کارگران

شوراهای محل کار و زندگی، پایه و " دمکراسی مشارکتی"چهارچوب 

اساس ساختار سیاسی نوین و منشاء و منبع مشروعیت و مقبولیت آن 

در تالش برای لگام " دمکراسی مشارکتی"در قالب    .بشمار می روند

به فعال مایشایی نخبگان و نهادهای نخبه محور و در راستای زدن 

اجتناب از سر برآوردن شکلی از اشکال حکومت نخبه ها، مسیر 

قدرت از پائین به باال و از نهادهای شورایی و نهادهای قدرتی پائینی 

" دمکراسی مشارکتی"در    .به نهادهای سطوح عالیتر جریان می یابد

نه تنها از قدرت قابل توجهی در سامان دادن به  نهادهای قدرتی پائینی

امور مربوط به حوزه های کار و زندگی افراد، همچون روستا، محله، 

ادارات، کارخانجات و کمپانیها حظ می برند، که با برخورداری از 

حق تعیین اعضاء نهادهای قدرتی باالتر، بطور موثر و دائمی نهادهای 

در چهارچوب . و کنترل قرار می دهند قدرتی باالتر را مورد بازرسی

تمرکز زدایی گسترده و عمیق از قدرت " دمکراسی مشارکتی"

سیاسی، اعطاء کمترین قدرت ممکن به نهادهای قدرتی عالی و دولت 

مرکزی، اعطاء قدرت بیشتر به نهادهای قدرتی پائین تر، سپردن 

داری انتخاب نهادهای عالی قدرتی به نهادهای زیرین آنها، برخور

نهادهای جامعه مدنی از مدخلیت و مشارکت جدی در تصمیم گیری 

های مربوط به حوزه های فعالیتی آنها و بکارگیری گسترده از 

مکانیزم های دمکراتیکی همچون حق فراخوانی نمایندگان و اعمال 

محدویت زمانی برای عضویت افراد در سمتهای نمایندگی و ریاستی و 

حکمی را برای تعمیق و گسترش قدرت ورزی غیره، بن پاره های مست

آحاد مردم و تا مین شرایط ضروری برای مدخلیت جدی آنها در 

  .ساماندهی همه امور مربوط به خود، فراهم می آورد

 

حزب دفاع از خود رهانی "در رابطه با دفاع از سوسیالیسم نیز 

 برای این. از موضع صریح و شفافی برخوردار خواهد بود" کارگران

حزب نظام سوسیالیستی بی تردید نه با شکل انسانی تر و قابل قبول 

تری از سرمایه داری، که با الغاء مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، 

با پایان بهره کشی فرد از فرد و با از میان برداشتن همه اشکال از 

خود بیگانگی ناشی از حاکمیت روابط سرمایه داری قابل تداعی 

. است" سوسیالیسم مشارکتی"سم مورد نظر این حزب، سوسیالی   .است

اتکاء وثیق و غیر قابل " سوسیالیسم مشارکتی"بارزترین مشخصه 

گسست آن به دمکراسی اقتصادی، یعنی یکی از پایه های اصلی 

در چهارچوب دمکراسی اقتصادی با تعمیم . دمکراسی مشارکتی است

حق مشارکت جدی دمکراسی از حوزه سیاسی به حوزه اقتصادی، بر 

افراد در اداره و مدیریت محل کار خویش و بر برخورداری نیروی 

کار از سهم ویژه در مدیریت و سیاست گذاری ها مربوط به اقتصاد 

امری که بیش از همه بر شرایط کار و زندگی نیروی کار تاثیر ) کالن 

به این اعتبار؛ سوسیالیسم مشارکتی، . تاکید می شود( می گذارد 

یالیسم است مبتنی بر خود مدیریتی آحاد نیروی کار در چهارچوب سوس
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سوسیالیسمی است معطوف به . شوراهای مستقر در واحدهای اقتصادی

یژه در  برخورداری شوراهای سراسری نیروی کار و زحمت از سهم و 

سوسیالیسمی است که بهره . سیاست گذاری ها و مدیریت اقتصاد کالن

ونظر خواهی و همه پرسی از آحاد نیروی  گیری از دمکراسی مستقیم

کار و زحمت در رابطه با سیاست گذاری های اقتصادی که مستقیم و 

غیر مستقیم بر شرایط کار و زندگی آنها تاثیر گذار است، جزئی مهم 

 .از سازو کار های ناظر بر مدیریت اقتصاد خرد و کالن است

ا متولی سامان بخشی ، البته نیروی کار تنه"سوسیالیسم مشارکتی"در  

به حوزه اقتصادی و تنها بازیگر صحنه مدیریت اقتصاد خرد و کالن 

مسائل مربوط به اداره و مدیریت هر واحد اقتصادی ضرورتن . نیست

بسته به اهمیت . امر انحصاری افراد شاغل در آن واحد اقتصادی نیست

چه  -هر واحد اقتصادی، تعداد کم شمار و پرشماری از مردمان 

بعنوان مصرف کننده تولیدات و خدمات آن، چه بعنوان افراد ساکن در 

بطور مستقیم و غیر  -محل استقرار واحد اقتصادی و چه بدالیل دیگر

. مستقیم در سیاست گذاری ها مربوط به اداره و مدیریت آن ذی نفع اند

سیاست گذاری های کالن اقتصادی نیز بی تردید با تاثیرگذاری بر 

های کوچک و بزرگی از مردمان همراه است و سیاست زندگی بخش 

گذاری در این حوزه، صرفن و انحصارن به آحاد نیروی کار مربوط 

بجز شوراها " سوسیالیسم مشارکتی"این بدانمعناست که در . نمی شود

و سایر نهادها و سازمان های متعلق به نیروی کار، نهادها و 

نهادهای ) ابی عمومی سازمانهای دیگری، اعم از نهادهای انتخ

یعنی ) ، نهادهای دولتی ( شورایی مبتنی بر محل زندگی مردمان 

و نهادهای متعلق ( نهادهای انتخابی سطوح مختلف شوراهای عمومی 

به جامعه مدنی نیز در سطوح و به نسبت های مختلف در سیاست 

گذاری ها و مدیریت مربوط به واحد های اقتصادی و بویژه در حوزه 

امری که در . مربوط به اقتصاد کالن سهم خواهند داشتهای 

چهارچوب طرح های مختلف معطوف به مدیریت سامانه اقتصاد 

سوسیالیستی، می تواند معرف دلبستگی به الگوهای مختلفی از انطباق 

دمکراسی اقتصادی بر روابط سوسیالیستی حاکم بر عرصه اقتصاد 

  .تلقی گردد

تعیین سیاست های مربوط " سم مشارکتیسوسیالی"بعالوه درچهارچوب 

به بهره گیری و یا عدم بهره گیری از اهرمهای بازار، تعیین سیاست 

گذاری های مربوط به واحدهای اقتصادی کوچک، تعیین سیاست 

گذاری های پولی و اعتباری، تعیین سقف حداکثر اختالف درآمد افراد 

ضوعات حائز و ترسیم سیاست گذاری های مربوط به بسیاری از مو

اهمیت دیگر در عرصه اقتصاد سوسیالیستی ، می تواند ما را به گونه 

  .رهنمون گردد" سوسیالیسم مشارکتی"های متمایزی از 

بی ( برغم اهمیت بسیار آنها)با اینهمه، روشنی بخشیدن به این جزئیات 

شک ناظر بر ترسیم عناصر ماهوی و مشخصه های بنیاد محور 

نیست و به این اعتبار جایی در مفاد " مشارکتی سوسیالیسم"ساختار 

تا آنجا که به مبانی برنامه ای . مبانی برنامه ای حزب نخواهد داشت

حزب برای دفاع از جنبش خود رهانی کارگران مربوط است، تصریح 

همچون برشماری مشخصه " ) سوسیالیسم مشارکتی"بر مشخصه های 

تاکید بر پایه ای ترین نباید جز ( های اساسی دمکراسی مشارکتی 

و درمحور آن تاکید بر دوگانه  -عناصر این گونه از سوسیالیسم 

در چهارچوب . را شامل شود -مالکیت اجتماعی و دمکراسی اقتصادی 

چنین تعریف کلی و در عین حال به حد کافی مشخص از الگوی 

سوسیالیسم مورد دفاع این حزب، مدافعین الگوهای مختلف 

فرصت خواهند یافت ضمن هم گامی در " ارکتیسوسیالیسم مش"

مبارزه علیه سرمایه داری و در مسیر تحقق امر خود رهانی کارگران، 

با طرح بحث های روشنگرانه در رابطه با جزئیات مربوط به ساختار 

دمکراسی و سوسیالیسم مشارکتی، به ایجاد دستمایه ای ارزشمند برای 

تائید این یا آن شکل از گذار باال بردن قدرت انتخاب توده ها در 

  .سوسیالیستی در فردای سرنگونی سرمایه داری، یاری رسانند

   

     -------------------------------------------------

 

  (قسمت آخر)حزبی که باید ساخت 

 

نگاهی به مشخصه های اساسی حزبی که پاسخگویی به الزامات امر 

 خود دارد را هدف" خود رهانی کارگران" 

 

 

  ساختار درونی حزب مطبوع چپ رادیکال نوین

 

در احزاب کارگری مدعی قدرت سیاسی، ساختار تشکیالتی حزب، 

در این احزاب، . معمولن بر اصل سانترالیسم دمکراتیک مبتنی است

دستگاه سازمانی حزب در گام اول باید به نیازهای کسب و حفظ قدرت 

های الزم برای عمل در هیئت یک  سیاسی پاسخگو باشد و از قابلیت

 –در هیئت یک نهاد اجرایی . مدیریتی برخوردار باشد –نهاد اجرایی 

مدیریتی، وجود سانترالیسم قوی و خوش نظم و انتظام و ایجاد تمرکز 

اجرایی در نهادهای مرکزی حزب، امری الزام  –جدی قدرت سیاسی 

اجرایی برای  حزبی که از تمرکز دستگاه تصمیم گیری و. آور است

قرار گرفتن در راس قدرت اجرایی برخوردار نباشد، مدعی جدی 

  .برای کسب قدرت دولتی نخواهد بود

 

، اما مدعی "حزب دفاع از خود رهانی کارگران"چپ رادیکال نوین و 

. قدرت دولتی نیست و رویای حکومت بر مردم را در سر نمی پرورد

ر هیئت یک حزب سیاسی نه د" حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

فرهنگی ظاهر خواهد  –قدرتی که بیشتر در قامت یک حزب سیاسی  –

این حزب اگرچه در یک سوی دعوای قدرت قرار دارد و برای . شد

خلع قدرت از بورژوازی، تسخیر قدرت توسط توده ها و سیادت 

نهادهای خودمدیریتی و خود حکومتی آنها در پهنه قدرت سیاسی می 

خود به نیابت از توده ها مدعی قدرت نیست و همچون سایر  جنگد، اما

احزاب و گروه های سیاسی نقش خود را اساسن با هوشمندی و 

کارآمدی در به چنگ آوردن و حفظ اهرم های قدرت دولتی توضیح 

این حزب جنگ طبقاتی را در جنگ قدرتی خویش علیه . نمی دهد

و عمل خود را جایگزین  جریانات بورژوایی کانونی نمی بیند و اراده

  .اراده و کنش آحاد طبقه نمی یابد

 

چنین حزبی آشکارا به وجود سانترالیسم قوی و پر صالبت و تمرکز 

. اجرایی در نهادهای مرکزی حزب نیازی ندارد –جدی قدرت سیاسی 

این حزب اگرچه بمثابه یک نیروی سیاسی فعال در همه صحنه های 

در اجرای پروژه ساخت و ساز نوع ویژه نبرد سیاسی و یک نهاد فعال 

ای از دمکراسی و سوسیالیسم، همچون هر سازمان و نهاد سیاسی 

مشابه، محتاج حدی از تمرکز اراده، حدی از تمرکزگرایی و حدی از 

نظم و انتظام تشکیالتی است، اما به تشکیالتی آهنین، به سازمانی 

التی مبتنی بر متکی بر تمرکز بیش از بیش اراده حزبی، به تشکی

رهبری قدرتمند و چاالک، به سازمانی قائم بر خیل انقالبیون و سیاست 

پیشگان حرفه ای، به سازمانی مبتنی بر تفوق سانترالیسم بر دمکراسی 

و در یک کالم به تشکیالتی توانمند و چاالک برای به دست گرفتن 

  .زمام امور جامعه نیاز ندارد

 

ساختار تنظیم روابط سازمانی حزب،  سانترالیسم دمکراتیک بمثابه

تجسم خواست و اراده حزبی برای تسخیر و تسلط بر اهرمهای قدرت 

در چهارچوب سانترالیسم دمکراتیک ترسیم حد و حدود . دولتی است

دمکراسی حزبی به نحو آشکاری معطوف است به پاسخگویی به 

ازهای نیازها و الزامات عروج به عرصه قدرت دولتی و الزامات و نی

در قاموس سانترالیسم دمکراتیک، . ماندگاری در صحنه قدرت دولتی

گوهر وجودی، جانمایه و محتوی دستگاه تنظیم روابط تشکیالتی بر 

در چهارچوب سانترالیسم دمکراتیک، اگر . سانترالیسم استوار است

شرایط اقتضاء کند، می توان شعله دمکراسی را تا حد زیادی پائین 

نایی حزب برای پاسخگویی به مقدم ترین اولویت حزب، کشید و بر توا

یعنی تالش هدفمند برای تسخیر و حفظ قدرت دولتی، اطمینان حاصل 

پاسخگویی به نیازها و الزامات تسخیر و حفظ قدرت دولتی، اما . نمود

تضعیف جدی سانترالیسم در سازمان حزبی و کاهش موثر قدرت و 

را برنمی ( ویژه نهادهای مرکزی و ب) اقتدار نهادهای رهبری حزبی 

تضعیف جدی سانترالیسم در حزب مدعی قدرت، آشکارا به . تابد

ناکارآمدی، به پلشتی و به خاموشی شور زندگی و نیروی حیات در 

همه ارکان حزبی راه خواهد برد و حزب را از درون و بیرون به 

  .تحلیل خواهد برد



43 

 

 

و آمریت نهادهای مرکزی سانترالیسم دمکراتیک ناظر است بر تقدم 

در سانترالیسم . حزب و تبعیت کم و بیش آمرانه پائین از باال

دمکراتیک حدود دمکراسی درون حزبی بیش از آنکه تابعی از 

خواست و اراده توده حزبی باشد، تابعی است از خواست و اراده 

سانترالیسم دمکراتیک     .عالیترین سطوح دستگاه رهبری حزب

یا انقالبیون حرفه ) ترقی و وسیله عروج نخبگان حزبی اساسن پلکان 

در چهارچوب . به عرصه سیاست ورزی و قدرت ورزی است( ای

سانترالیسم دمکراتیک فضای قدرت ورزی و سیاست ورزی توده 

سانترالیسم دمکراتیک . حزبی تنگ و دایره انتخاب آنها محدود است

ن و فرهیختگان درواقع ابزار خلع قدرت توده حزبی توسط نخبگا

تا آنجا که به تولید و بازتولید سیستم مبتنی بر سیادت و . حزبی است

آقایی نخبگان مربوط است، کارکرد سانترالیسم دمکراتیک در درون 

در . حزب، به کارکرد لیبرال دمکراسی در مقیاس جامعه شبیه است

در عمل، اما همیشه تعداد . هر دو ظاهرا همه افراد با هم برابرند

در حزب و در قاموس سانترالیسم . معدودی از افراد برابرترند

دمکراتیک، نخبگان و فرهیختگان حزبی و در جامعه و در چهارچوب 

  .دمکراسی، نخبگان مورد حمایت و پشتیبانی بورژوازی –لیبرال 

 

آری، سانترالیم دمکراتیک چابکی سیاسی، اراده واحد، سرعت عمل و 

اجرایی، سپر دفاعی محکمتر و قدرت  - واکنش سریع، کارایی عملی

اینهمه، اما تنها به . تهاجمی کوبنده تری را به حزب ارزانی می دارد

قیمت به حاشیه رفتن قدرت و ابتکار توده حزبی، به قیمت تحمیل 

نوعی از خود بیگانگی به توده حزبی، به قیمت تثبیت سیادت و آقایی 

دن فرهنگ نخبه گرایی و نخبگان بر حیات حزب، به قیمت نهادینه ش

نخبه پروری در حزب، به قیمت دور افتادن حزب از شمار زیادی از 

هدف وسیله "ادعاهای اولیه و گرایش آن به تنظیم امور بر مبنای ایده 

، به قیمت گرایش هر چه بیشتر به دفاع از حکومت "را توجیه می کند

ل سلطه حزب نخبگان و در نهایت به قیمت هموار کردن راه برای اعما

  .و نخبگان حزبی بر آحاد طبقه به کف می آید

 

چپ رادیکال نوین و هر مدعی جدی اقتدار سیاسی توده کارگر و 

زحمتکش و هر سوسیالیست مدعی حکومت شورایی و دمکراسی و 

و نه سوسیالیسم نوع روسی، چینی و ) سوسیالیسم نوع مشارکتی 

. ن قیمتی راضی نخواهد شداما بی تردید به پرداخت چنی( کوبایی آن 

، نه سانترالیسم دمکراتیک، "حزب دفاع از خود رهانی کارگران"در 

. که دمکراسی غیر متمرکز تنظیم کننده حیات درون حزبی خواهد بود

در چهارچوب دمکراسی غیر متمرکز، گوهر و جانمایه ساختار 

سازمان حزبی با تمرین دمکراسی بیشتر در حیات درونی حزب و با 

ستر سازی برای قدرت ورزی و اعمال اراده هر چه بیشتر توده ب

. اعضاء در همه عرصه های حیات حزبی، تداعی خواهد شد

دمکراسی غیر متمرکز، البته با هر حدی از سانترالیسم و هر شکلی از 

وجود حدی از سانترالیسم و . دستگاه های رهبری مرکزی بیگانه نیست

کننده حزبی، خود جزئی اجتناب وجود دستگاه های مرکزی رهبری 

دمکراسی ناظر . ناپذیر از کارکرد دمکراسی در حیات حزبی است

دمکراسی ظرف تجسم . است بر تنظیم روابط و فعالیت جمعی افراد

بخشی به اراده جمعی و شکلی از تمرکز دهی به خواست و اراده 

و اساسن در چهارچوب هر تشکل ) در چهارچوب حزب . جمعی است

وجود هیچ شکلی از دمکراسی ( اجرایی  –به اقدام عملی  معطوف

بدون حدی از تمرکزگرایی و بدون شکلی از دستگاه های رهبری و 

در غیر متمرکزترین . هدایت مرکزی قابل تصور به نظر نمی رسد

اشکال دمکراسی نیز و جود سطحی از دستگاه های مرکزی رهبری 

راسی در واقع تنها با سطحی دمک. الزامی و اجتناب ناپذیر خواهد بود

از خلع قدرت فردی و تفویض سطحی از قدرت افراد به دستگاه های 

رهبری و یا فرد معین است که به اراده فردی افراد در قالب اراده 

  (۲.)جمعی توان مضاعف می بخشد

 

در قالب سانترالیسم دمکراتیک در پاسخگویی به نیازها و الزامات 

ولتی و در راستای ایجاد سازمانی برخوردار استراتژی تسخیر قدرت د

از دستگاه رهبری چابک، مقتدر، نفوذ ناپذیر و آماده به اقدام برای 

تسخیر هر چه سریعتر قدرت دولتی، ابعاد خلع ید قدرتی توده حزبی به 

در ساختار مبتنی بر سانترالیسم . نحو آشکاری پرعمق و پر دامنه است

ش نخبگان و سیاست ورزان حرفه ای دمکراتیک بهمان اندازه که نق

حزبی در همه امور مربوط به حیات حزبی پر رنگ و تعیین کننده می 

نماید، نقش توده اعضاء در این امور، سخت صوری و محدود و 

در چهارچوب دمکراسی غیر . معطوف به اجرای وظایف جاری است

ایجاد متمرکز، اما مولفه هایی همچون ایجاد رهبری قدرتمند و چابک، 

سازمانی آهنین و نفوذ ناپذیر، ایجاد سازمانی متکی بر مهارتها و 

توانمندیهای خود ویژه انقالبیون و سیاست ورزان حرفه ای و مهمتر و 

مقدم تر از همه، ایجاد تشکیالتی سفت و سخت و آماده به اقدام برای 

تسخیر قدرت دولتی، به شاکله و به چهارچوبه های ساختار تشکیالت 

در چارچوب دمکراسی غیر متمرکز . شکل و صورت نمی دهد حزب

آنچه به شاکله و چهارچوبه های ساختار تشکیالت حزبی قوام می 

بخشد، ایجاد میدانی فراخ برای قدرت ورزی و سیاست ورزی توده 

ایجاد محیط آزاداندیشی سیاسی و راه دادن به راهگشائیها . حزبی است

شبرد امر مبارزه و دفاع از امر و خالقیت های فکری افراد در پی

ایجاد محیط مناسب برای . است" خود رهانی کارگران و زحمتکشان"

خو گرفتن و یگانه شدن توده حزبی با فرهنگ خود مدیریتی، فرهنگ 

شورایی و مهمتر از همه، آموزش و پرورش توده حزبی برای رزم و 

دهای شورایی و پیکار بی وقفه در راه ایجاد نظامی متکی بر اقتدار نها

و نه آقایی و سروری ) نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی توده ها 

و نظامی مبتنی بر دمکراسی فربه و ( احزب و گروه های سیاسی

. استوار بر گسترده ترین آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی است

دمکراسی غیر متمرکز، سامانه ای است برای پاسخگویی به نیازها و 

مات ایجاد نظامی مبتنی بر دمکراسی نوع مشارکتی و سوسیالیسم الزا

سامانه ای است برای مقابله با همه اشکال حکومت . نوع مشارکتی

سامانه ای است برای مقدم شمردن نیازهای توده ای کردن . نخبگان

در . امر سیاست بر الزامات سرنگونی این یا آن دولت بورژوایی

رصت می یابد به نحو موثر و جدی با چهارچوب این ساختار، حزب ف

فرهنگ نخبه پروری، با گرایش به اقتدار و سیادت نخبگان بر حیات 

حزبی و با زمینه های اصلی فرارویی حزب به فرقه ای برای اعمال 

سیادت و حاکمیت بر طبقه مقابله نماید و توش و توان خود را حقیقتا 

دمکراسی غیر . گیردبکار " خود رهانی کارگران"در راه تحقق امر 

متمرکز، سامانه مناسبی است برای گریز از گرفتار شدن در حریم 

. مغناطیس قدرت و تعهد به مقابله با هر نوع از حکومت نخبگان

سامانه مناسبی است برای تالش هدفمند جهت ایجاد حکومت نوع 

  .شورایی و حکومتی مبتنی بر ساز و کارهای دمکراسی مشارکتی

و هویتی، ساختار تشکیالتی متناظر با دمکراسی غیر  دو مولفه مهم

. متمرکز را از ساختار مبتنی بر سانترالیسم دمکراتیک ممتاز می سازد

اول؛ قدرت ورزی گسترده و مدخلیت جدی توده حزبی در سیاست 

گذاری ها و مدیریت همه عرصه های حیات حزبی، دوم؛ کم فروغی و 

داری نخبگان حزبی در صحنه مهار جدی حدود قدرت ورزی و میدان 

برای تضمین مدخلیت وسیع و گسترده توده اعضاء . های حیات حزبی

در همه عرصه های حیات حزبی، بکارگیری گسترده دمکراسی 

مستقیم و اتکاء به تصمیم عمومی در همه حوزه هایی که به اختالل 

کارکردی و فلج سیاسی حزب راه نمی برد، قطعا ابزاری مطلوب و 

در کنار بهره بری وسیع از مکانیزم های . شا خواهد بودراه گ

دمکراسی مستقیم، اما بخدمت گرفتن ساختار تشکیالتی نوع شورایی، 

بی تردید با الزامات ایجاد فضا و شرایط مناسب جهت قدرت ورزی 

گسترده توده اعضاء حزب و با نیازهای بسط و تعمیق هر چه بیشتر 

درونی آن همخوان تر و سازگارتر  مکانیزم های دمکراتیک در حیات

در سیستم شورایی نمایندگان نه بمثابه نماینده آزاد . است

(Representative) که بمثابه نماینده مشروط ،(Delegates ) ایفاء

نقش می کنند و نمایندگان وظیفه دارند اساسن تابع خواست و آراء 

مکانیزم های  بعالوه در سیستم شورایی بسیاری از. موکلین عمل نمایند

رایج، همچون حق فراخوانی نمایندگان توسط منتخبین و حق انتخاب 

اعضاء هر نهاد توسط نهاد پائینی، به تضمین حضور فعال توده 

اعضاء در حیات حزبی و به مهار فعال مایشایی نخبگان حزبی، 

برای نهادینه کردن فضای مشارکت عمومی و . فراوان مدد می رساند

نخبگان و سیاست ورزان حرفه ای بر ارکان رهبری  ممانعت از سلطه

حزب، در عین حال الزم است با بکارگیری گسترده مکانیزم های 

دمکراتیک دیگری، همچون محدود کردن دوره حضور هر فرد در هر 
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نهاد انتخابی و انتصابی و اعطاء حقوق و اختیارات بسیار به نهادهای 

ین و در همان حال محدود قدرتی پایه و نهادهای قدرتی سطوح پائ

کردن حدود اختیار و قدرت نهادهای و ارگانهای مرکزی، امکان چیره 

گی نخبگان و سیاست ورزان حرفه ای بر حیات حزبی را با موانع 

در این راستا بویژه الزم است که از    .غیر قابل عبوری روبرو ساخت

ورزید انتخاب عالیترین نهادهای رهبری حزب توسط کنگره خوداری 

و انتخاب اعضاء هر سطح از نهادهای باالیی را به انتخاب اعضاء 

نهادهای پائینی واگذار کرد و در همه حال امکان کنترل و حسابرسی 

و از جمله کنترل ) دائمی و جدی نهادهای پائینی از نهادهای باالیی را 

و حسابرسی جدی نهاد های مرکزی حزب توسط نهادهای زیر 

حتی اگر بنا به مالحظاتی . سهل و امکان پذیر ساخت( مجموعه آنرا 

مشارکت کنگره در انتخاب اعضاء نهادهای رهبری حزبی را الزم 

حق کنگره حزبی ( اگرچه چنین الزامی چندان موجه نمی نماید ) بدانیم 

در انتخاب اعضاء نهادهای رهبری مرکزی نمی باید از در صد 

  اتر رودکوچکی از نمایندگان نهادهای مرکزی فر

 

  حزب و جنبش_ 

 

با حذف تسخیر قدرت دولتی از " حزب دفاع از خود رهانی کارگران"

اهداف خود، بی تردید در برابر همه احزاب متعارف، حزبی از نوع 

این حزب در عین حال با فاصله گرفتن از الگوی حزب . دیگر است

آئینی  ایدئولوژیک، با کنار نهادن برنامه ای مطول و معطوف به اصوا

اعتقادی و جزئیات طرح های اجرایی از جایگاه معمول و متعارف  –

آن در احزاب کارگری دولت گرا و با کنار نهادن اصل سانترالیسم 

دمکراتیک از کانون و شاکله نظم و آرایش سازمانی خود، بی تردید 

در حد معینی برخی از خصوصیات و مشخصه های عمومی ساختار 

بااینهمه، این تشکل . خود منعکس خواهد ساخترا در " جنبشی"نوع 

" و نه در قالبی از نوع " حزب"کارگری خود را همچنان در قالب 

  .تعریف می کند" جنبش

این تشکل برغم کاربست ساختار سازمانی نسبتن ژالتینی و معطوف 

به قدرت ورزی گسترده همه اعضا و فعالین خود، برغم مقابله جدی با 

تشکیالتی حزب،  –دت نخبگان در حیات سیاسی نخبه محوری و سیا

برغم تاکید بر تمرکز زدایی از نهادهای مرکزی حزب و برغم 

کاربست همه مکانیزم های دمکراتیکی که از حق و حقوق اقلیت در 

برابر دیکتاتوری اکثریت پاسداری می ورزد، همچنان به ضرورت 

دمکراسی وجود ساختار تشکیالتی منظم و برخوردار از شکلی از 

، به ضرورت اصل قرار دادن (دمکراسی نوع شورایی ) نمایندگی 

آراء و گرایش اکثریت در سیاست گذاری های عمومی حزب، به 

ضرورت حفظ سطحی از تمرکز گرایی سازمانی، به ضرورت وجود 

ارگانهای رهبری و به ضرورت برخورداری این ارگانها از سطح 

در واقع، سازمان . می فشاردتشکیالتی پای  -معینی قدرت سیاسی

شورایی برغم انطباق با دمکراتیک ترین ساز و کارهای تشکیالتی و 

برخورداری از خصلت ژالتینی، همچنان شکلی از ساختار تشکیالتی 

و ( هر چند شکل فربهی از دمکراسی ) مبتنی بر اصول دمکراسی 

 شکلی از مدیریت مبتنی بر سطحی از سیستم نمایندگی و تفویض 

 .قدرت است

 

بعالوه، این تشکل از یک آلترناتیو معین برای فردای سرنگونی دولت 

بورژوایی و از الگویی معین برای ایجاد سوسیالیسم و ساختار سیاسی 

این تشکل رسالت اصلی خود را نه در . متناظر با آن دفاع می کند

برانگیختن و ایجاد امواج پر قدرت اعتراضی، که در راهگشایی و 

دل . ری و هدایت گری این حرکات و اعتراضات می جویدراهب

مشغولی جدی این تشکل سازمانیابی و متشکل شدن هر چه بیشتر آحاد 

نبض این تشکل نه با . طبقه در نهادها و سازمانهای متعلق به آنهاست

آهنگ حرکت بخش های کم آگاه تر صفوف کارگر و نه با همصدایی و 

کم آگاه تر و کم تحرکت تر طبقه با همراهی هر چه بیشتر بخش های 

نیروی پیشبرنده آن، که با آهنگ حرکت پیشروترین بخش های آحاد 

طبقه و با جلب و جذب تعداد هر چه بیشتری از پیشروترین اقشار طبقه 

شعله زندگی این تشکل در دوره های . به صفوف آن، به تنظیم می آید

ب نمای آن در کوران رکود به سادگی رو به خاموشی نمی گذارد و قط

  .هیچ تحولی از کار باز نمی ایستد

 

این تشکل، البته ایده آل خود را در فرارویی نهادهای خود مدیریتی و 

خود حکومتی کارگران به نیروی اصلی رهبری و هدایت مبارزه 

طبقاتی کارگران می جوید و دل در گرو پدیداری موقعیتی دارد که 

هادهای خود مدیریتی و خود حکومتی شکوفایی، صالبت و کارآمدی ن

کارگران درعرصه رهبری و هدایت عمومی رزم طبقاتی کارگران، 

ضرورت ایفاء نقش فعال و تعیین کننده در راهبری و هدایت جنبش 

این تشکل، اما تا . مبارزاتی کارگران را، از این تشکل سلب نماید

ی و خود سربرآوردن و تثبیت موقعیت راهبری نهادهای خود مدیریت

حکومتی کارگران، از رسالت خود در ایفاء سهم جدی در رهبری 

، آنی غافل "خود رهانی کارگران"جنبش مبارزاتی کارگران بسوی 

  .نمی شود

 

دور و شکل و شمایل و " جنبشی"اینهمه، این تشکل را از شکل 

جنبش . نزدیک می سازد" حزب"کارکرد آنرا به مشخصه های عموی 

نسق سازمانی معین و مبتنی بر ایجاد نهادها و ها وجود نظم و 

جنبش ها غالبن بر . ارگانهای تشکیالتی نظام مند را چندان برنمی تابند

. متن خواست های سلبی و کمتر اثباتی پا به صحنه وجود می نهند

نبض جنبشها و نیروی ماندگاری آنها بیشتر به سطح آگاهی و 

و ) برانگیخته آحاد طبقه  برانگیختگی بخش های کمتر آگاه و کمتر

شعله . متکی است( البته نه ناآگاه ترین و غیر فعال ترین بخش های آن 

زندگی و شور حرکت جنبش ها در برابر موانع سخت و در گذر از 

مقاومت و تعرض خشمگینانه دشمن، گاه کم فروغ می شود و گاه برای 

دگی به رهبری جنبش ها غالبن به سا. دوره ای به تمامی نیرو می بازد

جنبش ها گاه به سادگی خود را در جنبش . کاریزماتیک دل می بازند

  .های بزرگ تر مستحیل می سازند و گاه به سادگی هدف گم می کنند

 

ضرورت ایفای سهم عمده در آگاهی بخشی، سازمانیابی و هدایت و 

رهبری نیروی رزم کارگران و زحمتکشان علیه حاکمیت سرمایه 

سیادت بورژوازی، بی تردید ایجاد نیرویی از جنس یک  داری و علیه

" حزب دفاع از خود رهانی کارگران. "حزب سیاسی را طلب می کند

برغم همه تفاوت هایش با احزاب متعارف و برغم همه مشابهت هایش 

با برخی از شاخصه های مهم این یا آن نوع از جنبش های کارگری، 

یک حزب سیاسی را  به نحو قابل توجهی خصو صیات عمومی

و ترم " حزب جنبشی"بکارگیری عناوینی همچون . منعکس می سازد

های مشابه برای چنین تشکلی اگرچه می تواند به درستی به برخی از 

تمایزات این حزب با احزاب متعارف اشاره داشته باشد اما نباید به 

 این تشکل. ایجاد یک خلط مفهومی خطرناک و انحالل طلبانه راه برد

در اساس و تا هنگامی که نهادهای خود مدیریتی و خود حکومتی 

کارگران به نهادهای اصلی راهبری و هدایت نیروی رزم طبقاتی 

کارگران فرا نروئیده اند، همچنان خود را در هیئت یک حزب 

کارگری تعریف خواهد کرد و به وظایف متناظر با حزبیت متعهد 

  .خواهد بود

 

آنارشیستی که بر انکار هر شکل و هر حد از طرح های تشکیالتی . ۲

تمرکز اراده حزبی استوار است، ظاهرن اعتالی آزادی فردی را پی 

این طرح ها، اما با نفی هر شکلی از دمکراسی و هر . می جویند

شکلی از ظهور نقشه مند و سازمان یافته اراده جمعی نه تنها بر 

ریم و حدود مطلق آزادی ناکارآمدی و بی آیندگی راه می گشایند، که ح

را مخدوش و محدود می  –و بویژه آزادی در مفهوم مثبت آن  –

 اگر همه نتوانند به یک اندازه در دفاع از حریم آزادی خود در. سازند

امری که در نبود شکل فربهی از  –برابر دیگران موفق ظاهر گردند 

 ظهور اشکالی از -دمکراسی منطقن بعید و عملن غیر ممکن است

. دیکتاتوری و بموازات آن تصلیب و تحدید آزادی اجتناب نایذیر است

آزادی در قالب دمکراسی است که به بیشترین شکوفایی ظرفیتی راه 

دمکراسی هر چه فربه تر باشد، دامنه و حدود آزادی فراخ تر . می برد

بدون شکلی از دمکراسی، آزادی در بند آنارشی و . خواهد بود

  .اختناق و اسارت گرفتار خواهد شد دیکتاتوری به تور

   

 

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


