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چرا انقالب اکتبر پیروز شد
مــی گوینــد انقــاب اکتــر ،جهــان را در ده روز،
چنــان تــکان داد کــه هنــوزدر هــر بحـران عمومــی
رسمایــهداری ،اتاقهــای فکــری امپریالیســتی را
مــی لرزانــد .قدرتــش در ایــن بــود کــه بـرای اولیــن
بــار در تاریــخ برشیــت ،طبقــه ای بــه قــدرت
سیاســی دســت مــی یافــت کــه مقدستریــن
قانــون جوامــع طبقاتــی ،مالکیــت خصوصــی بــر
وســایل تولیــد را باطــل اعــام کــرد و بنیادیتریــن
باورهــای مــاوراء طبیعــی ادیــان را زیــر ســوال بــرد
 .قدرتــش در ایــن بــود دوران نوینــی را آغازیــد کــه
هیــچ بــودگان هــر چیــز مــی گردیدنــد و اســتثامر
شــوندگان و ســتمدیدگان ،آزادیخواهــان و برابــری
طلبــان جهــان را بــه میــدان آورد تــا بــر خیزنــد
و بــرای تحقــق رویاهــای اجدادشــان ،بــردگان و
لعنــت خــوردگان کــه نســل انــدر نســل بــه خــاک

بــا فروپاشــی اتحــاد شــوروی ،دولــت آمریــکا
رسمســت از ایــن پیــروزی از زبــان رئیــس جمهــورش
بانــگ بــرآورد کــه مــا خواهــان نظــم نویــن جهانــی
هســتیم .از آن تاریــخ تــا بــه حــال سیاســت
خارجــی ایــاالت متحــده آمریــکا مبتنــی بــر نظــم
نویــن جهانــی بــه مفهــوم رسکــرده گرایــی بــر کل
جهــان رسمایــه داری و بــه زیــر هژمونــی خــود
کشــیدن امپریالیسـتهای جهانــی بــود .ایــن نــگاه
یــک جانبــه گرایــی کــه بــا کشــت و کشــتارهای
فاجعــه بــاری در ع ـراق و افغانســتان ،یوگســاوی
و ......همـراه بــود امــا نتوانســت بــه اهــداف خــود
برســد .رشــد قطبهــای قدرمتنــد دیگــر جهانــی
ماننــد کنفرانــس شــانگهای و اتحادیــه اروپــا جهــان
جدیــدی را شــکل داده و در حــال تحکیــم آن
یعنــی جهــان ســه قطبــی بجــای جهــان دو قطبــی

معلمان در زیر سرکوب رژیم

رفتــه بــود ،مبــارزه کننــد .هیهــات ،هیهــات کــه
دشــمنانش تــن بــه شکســت خــود ندادنــد .جهــان
رسمایــهداری و امپریالیســتها پــس از پیــروزی
انقــاب اکتــر بــا متــام نیــرو از تجــاوز نظامــی و
راه انداخــن جنــگ داخلــی گرفتــه تــا تســخیر دژ از
داخــل ب ـرای شکســت آن تــاش کردنــد .از هــان
فــردای پیــروزی انقــاب اکتــر کلیســاها ،مســاجد و
کنیســاها و رســانههای وســیع ضــد انقــاب تــا بــه
امــروز همچنــان بــه دروغ پــردازی و وارونــه جلــوه
دادن واقعیــات تاریخــی در بــاره ایــن انقــاب
عظیــم کارگــری مشــغولند.
امــا ایــن انقــاب اکتــر تنهــا مانــد ،بــه انقــاب
جهانــی گســرش نیافــت .پرولتاریــای بــه قــدرت
رســیده مجبــور شــد رس دو راهــی انتخابــی
اســراتژیک کنــد :انتخابــی ســخت بــرای

نظم نوین جهانی

اطالعیه سندیکای هفت تپه صفحه آخر

صفحه٢

جنــگ رسد اســت .آمریــکا در اوایــل حــارض بــه
پذیــرش ایــن مســئله کــه دوران رسکــرده گرائیــش
بــه رس آمــده و قطبهــای جدیــدی بــا بازیگ ـران
جدیــد در صحنــه بیناملللــی ظاهــر شــده انــد کــه
رهربیــش را بــه چالــش هــای ســخت کشــیدهاند،
نبــود .رشــد اوضــاع اقتصــادی و صــف بندیهــای
جدیــد ایــن واقعیــت را بــه امپریالیســم آمریــکا
تحمیــل کــرد .آمریــکای رسمســت زمانــی ایــن
واقعیــت را پذیرفــت کــه اقتصادهــای نوظهــور در
حــد  10در صــد دارای رشــد اقتصــادی بودنــد و
آمریــکا حتــی قــادر نبــود بــه حــد رشــد برســد و
تــا چندیــن ســال در حالــت رکــود و یــا رشــد کمــر
از  3در صــد بــود .چیــن بــا شــتاب حیــرت انگیــزی
فاصلــه خــود را بــا بزرگرتیــن کشــورهای معظــم
مرتوپــل در ســطح اقتصــادی و تولیــد ناخالــص ملــی
صفحه ۵

از زمانــی کــه آمــوزش و پــرورش در ایــران از
شــکل مکتبــی بــه سیســتم نویــن علمــی تغییــر
یافــت و مــدارس و دبیرســتانها و دانشــگاهها
بوجــود آمدنــد؛ مســئله آمــوزش و پــرورش یکــی
از مشــکالت اساســی جامعــه ایــران بــوده اســت.
مشــکالت سیســتم آموزشــی در ایــران همیشــه
تحــت سیاســت دولتهــا و رژیــم هــای شــاه و
خمینــی بــوده اســت .معلــان همیشــه از حداقــل
حقوقهــای دولتــی برخــوردار بودهانــد و بــا
اینکــه تحصیــل کــرده هســتند از اقشــار ضعیــف
جامعــه بــه حســاب مــی آینــد .امــا مشــکل فقــط
حقــوق معلــان نیســت .بــا اینکــه طرحهایــی
ب ـرای اســتاندارد شــدن حقــوق ظاه ـرا وجــود دارد
طرحهایــی از قبیــل رتبــه بنــدی یــا اجـرا نشــدهاند
و یــا بــه محــاق فراموشــی ســپرده شــدهاند .در
صفحه 3

آلترناتیو کارگری چیست

 -1آلرتناتیــو کارگــری آشــکارا اعــام مــی کنــد در
خدمــت پرولتاریــا و طبقــه کارگــر کــه رهای ـیاش
در گــرو رهایــی کل برشیــت اســت
هدفــش سوسیالیســم و کمونیســم کــه در آن جایــی
ب ـرای اســتثامر انســان از انســان و ســتم نخواهــد
بــود ،مــی باشــد .ایــن راهیســت ســخت و بغرنــج
و در نتیجــه در نربدهــای پــی درپــی بــه مــدت
طوالنــی قابــل تحقــق اســت.
 -2آلرتناتیــو کارگــری از جهانبینــی طبقــه کارگــر -
مــادی بــاوری تاریخــی کــه پیرشفتهتریــن شــناخت
علمــی تاریــخ جوامــع بــری اســت ،پیــروی مــی
کنــد ،مبــارزه طبقاتــی را نیــروی محرکــه تاریــخ و
تضــاد طبقاتــی را اســاس تغییــرات و نوســازی و
نــوآوری اندیشــهها را در عمــل رضوری و دایمــی
در تلفیــق اصــول بــا رشایــط مشــخص مــی دانــد.

چاره رنجبران وحدت و تشکیالت است!

صفحه ۶

رنجبر
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چرا انقالب اکتبر  ....بقیه از صفحه ١

معــدودی را هــم بــه ایــن ســمت ســوق مــی دهــد.
حــزب کمونیســت چیــن و ویتنــام و کــره همچنــان
ب ـرای شکســت دشــمنان داخلــی و خارجــی خــود
مســلحانه ادامــه مــی دهنــد و آنهــا نهایــن پیــروز
شــدند ولی کشــور شــوراها بــه تســخیر رسمایهداری
جهانــی در آمــد .مــا در زیــر نتایــج عظیــم تاریخــی
انقــاب اکتــر در جهــان ب ـرای مــردم ســتمدیده و
اســتثامر شــده ایـران ،بـرای آلرتناتیــو کارگــری ،بـرای
کلیــه نیروهــای آزادیخــواه و ضــد امپریالیســت و
اســتقالل طلــب بــا توجــه بــه دوران تــدارک انقــاب
مــورد بررســی قــرار میدهیــم .طبعــن مســئله
سوسیالیســمِ در یــک کشــور و اصولــن رونــد
ادامــه انقــاب در شــوروی ،مبــارزه درونــی حــزب
بلشــویک و بالخــره تســخیر دوبــاره قــدرت سیاســی
توســط بــورژوازی دارای اهمیــت اســت و بــا یــد در
جــای خــودش مــورد بررســی قـرار گیــرد .در مقالــه
مــا روی ســه درس یــا آمــوزش مهــم تجربــه انقــاب
اکتــر انگشــت مــی گذاریــم ودرعیــن حــال یــاد
آور مــی شــویم ایــن تجربــه انقــاب اکتــر اســت
و نبایــد بــدان برخــوردی دگامتیــک داشــت .ا ُلگــو
بــرداری در م ـرام مــا جایــی نــدارد.
یکــم نقــش طبقــه کارگــر و حــزب بلشــویک در
انقــاب روســیه تعییــن کنندهتریــن مبــارزه نظــری
در نیــم قــرن پیــش از پیــروزی انقــاب اکتــر در
جنبــش انقالبــی و ضــد نظــام تزاریســم بــر رس
نقــش طبقــه کارگــر در انقــاب در حــال شــدن
بــود .بزرگرتیــن خدمــت مارکسیســم بــه انقالبیــون
جوانــی کــه از رژیــم ارتجاعــی تــزاری بــه ســتوه
آمــده بودنــد و بــا جانفشــانی دســت بــه تــرور
مــی زدنــد یــا بــه روســتاها ب ـرای بســیچ دهقانــان
مــی رفتنــد و بــر ایــن بــاور بودنــد کــه مــی تــوان
رسمایـهداری را دور زد ،درســت درایــن زمینــه بــود.
پلخانــف کــه لنیــن او را پــدر مارکسیســم روســیه
خوانــد ،انقالبــی جــوان ،پــر اربــاب ومالــک کــه
علیــه خانــوادهاش برخاســت ،نارودنیکــی فعــال
کــه بــه گفتــه همرزمانــش ،بــه آنهــا خیانــت کــرد،
بــه مارکسیســم گرویــد وپــس از او لنیــن آلرتناتیــو
کارگــری را در برابــر دیگــر آلرتناتیوهــای ارتجاعــی
بــورژوازی و خــرده بــورژوازی بـرای انقــاب کــردن
در روســیه پیــش گذاشــت .لنیــن در ادامــه کار او
در هــان ســالهای اولیــه فعالیــت مارکسیســتی
بــا بررســی تغیی ـرات در جامعــه روســیه و هجــوم
دهقانــان بــه شــهر هــای بــزرگ پــس از لغــو
رسواژ و گســرش رسیــع تولیــد رسمایــهداری و
اغلــب بــا رسمایــه خارجــی ،نقــش تعییــن کننــده
طبقــه کارگــر را همچــون پلخانــوف در انقــاب
برجســته کــرد .ســیزده ســال مبــارزهای بــی امــان
علیــه گرایشهــای انحرافــی مارکسیســتی بــود کــه
بلشــویزم توانســت بــه پیــروزی رســد .لنیــن جــدال

نظــری بــا نارودنیکهــا را بــر رس اصــول کمونیســم
و تلفیــق آن بــه رشایــط مشــخص روســیه را روی
ســه نکتــه متمرکــز کــرد :نقــش طبقــه کارگــر،
اهمیــت ســاخنت یــک حــزب پیــرو طبقــه کارگــر
و بالخــره تعییــن سیاس ـتهای درســت کــه مــورد
قبــول تودههــا باشــد .لنیــن تاکیــد کــرد روســیه
منــی توانــد یکراســت از یــک جامعــه دهقانــی بــه
یــک جامعــه سوسیالیســتی بپــرد .رسمایــه داری در
روســیه برسعــت در حــال رشــد و گســرش اســت
و طبقــه کارگــر اســت کــه انقــاب سوسیالیســتی
در روســیه را ممکــن مــی کنــد و طبقــه کارگــر
رســالت بــه رسانجــام رســاندن چنیــن انقالبــی را
بعهــده دارد .لنیــن طبقــه کارگــر را در مرکــز کلیــه
فعالیتهــای سیاســی جامعــه قــرار داد و بــه
پرســش چــه بایــد کــرد؟ بــا حــل ایــن مســئله نظــری
کــه پرولتاریــا نیــروی محرکــه انقــاب روســیه اســت
وظیفــه انقالبیــون یــا سوســیال -دموکراتهــای
آنزمــان را مشــخص کــرد و ســازماندهی کارگـران بــه
وظیفــه عمــده بلشــویکها تبدیــل شــد .لنیــن در
جمعبنــدی از تجربــه حــزب بلشــویک تاکیــد دارد
کــه یکــی از علــل پیــروزی حــزب بلشــویک مترکــز
در مراکــز کارگــری ،ایجــاد اســتخوانبدی حــزب از
کادرهــای کارگــری بــوده اســت.
دوم حزب بلشویک در مبارزه ساخته شد
پیــش بینــی پیــروزی انقــاب در انگلیــس و ســپس
در آملــان در زمانــی کــه مارکــس و انگلــس زنــده
بودنــد اتفــاق نیفتــاد .ســپس انقــاب در روســیه
رسواژ ،در جریــان جنــگ بینامللــل امپریالیســتی
شــکل گرفــت و پرولتاریــای جــوان آن بــا متــام
اینکــه اقلیــت کوچکــی را تشــکیل مــی دادنــد ،بــا
بوجــود آوردن تشــکالت خــود و برنامـهای منطبــق
بــا رشایــط جامعــه روســیه از طریــق شــوراهای
کارگــری توانایــی یافــت قــدرت سیاســی را بــه
کــف آورد و پیــروزی طبقــه کارگــر را بــه جهانیــان
اعــام دارد .انقــاب کــردن امــر آســانی نیســت
آنهــم انقالبــی کارگــری کــه یــک طبقــه بناســت
طبقــهای چــون بــورژوازی را برانــدازد و بجایــش
نظــام سوسیالیســتی را بنشــاند .زندگــی ثابــت کــرد
کاریســت بغرنــج ،ســخت و طوالنــی .طبقــه کارگــر
ای ـران و اح ـزاب طرفــدار آن صــد ســال اســت بــا
یــک دوجیــن برنامــه ب ـرای انقــاب کــردن مبــارزه
مــی کننــد امــا هنــوز بــورژوازی رس کارســت و بــا
چنــگ و دنــدان بــرای بقــای خــودش در قــدرت
تــاش مــی کنــد .در ایـران مــا معلــوم شــد نــه تنهــا
رسمایــه از دس ـتهایش چــرک و خــون مــی چکــد
بلکــه شمشــیر هــم بدســت دارد و کل دســتگاه
دولتــی را بــا متــام نیــرو علیــه کارگ ـران و آلرتناتیــو
اجتامعــی آن بــکار مــی گیــرد.
انقــاب در روســیه بازهــم ســختتر بــود چــون
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انرتناسیونالیس ـتهای متــام عیــار بــود کــه دل بــه
انقــاب جهانــی بســته بودنــد و حــاال مــی بایســتی
بــه یــک واقعیــت خــاف آرزوهــای خود تــن دهند.
ایــن چرخــش در سیاســت بلشــویکها ناشــی
از ایــن بــود کــه در عمــل بــر اثــر جنــگ داخلــی
تحقــق شــعار نــان ،آزادی و صلــح بــه تاخیــر افتــاده
بــود .دهقانانــی کــه بــه پشــتیبانی بلشــویکها
برخاســته بودنــد نتیجــهای را زود فرجــام طلــب
مــی کردنــد و در عمــل مــی دیدنــد کــه نــه تنهــا
زندگیشــان بهــر نشــده بلکــه بدتــر هــم شــده
اســت .کارگ ـران صنعتــی کــه اســتخوانبدی حــزب
بلشــویک را تشــکیل مــی دادنــد ،پیرشوانشــان بــه
ارتــش رسخ پیوســته بودنــد و در جنــگ داخلــی
در راه کمونیســم جانشــان را فــدا کــرده بودنــد
و در نتیجــه در صفــوف تــوده کارگــران هــم کــه
مســئله معیشتشــان لطمــه خــورده بــود در توانایی
حکومــت نویــن در حــل مشــکالت شــک و تردیــد
بوجــود آمــده بــود .حــزب بلشــویک یــک پارچــه
راه ورود بــه فــاز جدیــد ی معــروف بــه نــپ را
بــرای ســاختامن سوسیالیســمِ در یــک کشــور را
انتخــاب مــی کنــد .امــا رسمای ـهداری جهانــی تــن
بــه شکســت خــود منــی دهــد اینبــار در شــکلی
نویــن فاشیســم و نازیســم رس در مــی آورد کــه
هدفــش نابــودی کشــور شوراهاســت .تــاش ب ـرای
مقاومــت در برابــر ایــن تعــرض نویــن رسمایــه بــه
وظیفــه مرکــزی کل جامعــه تبدیــل مــی شــود.
هوشــیاری حــزب کمونیســت شــوروی در برابــر
ایــن خطــر جهانــی و تــدارک بــرای مقابلــه بــا
تجــاوز نظامــی آملــان یکــی از تعییــن کنندهتریــن
سیاســت ریزیهــای دولــت شــوراها بــود کــه
توانســت در عمــل در آســتانه حملــه هیتلــر اتحــاد
شــوروی را بــه نیرویــی تبدیــل کنــد کــه توانایــی
یابــد بــا بســیج کلیــه خلقهــای شــوروی ،نــه تنهــا
تجــاوز را درهــم شــکند بلکــه بــه قدرتــی تعییــن
کننــده در شکســت فاشیســم در جنــگ جهانــی
دوم تبدیــل شــود .فاشیســم شکســت مــی خــورد
امــا رسمایــهداری اینبــار در هئبــت آمریکائــی پــا
بــه میــدان مــی گــذارد .چرچیــل نخســت وزیــر
انگلیــس بــود طــی ســخرنانی در آمریــکا شــیپور
جنــگ رسد را بــه صــدا درمــی آورد و مبــارزه بـرای
در هــم شکســن کمونیســم را بعنــوان وظیفــه
مرکــزی جهــان رسمایــهداری اعــام مــی کنــد .در
اینجــا بازهــم کشــور شــوراها و کل پرولتاریــای
جهــان بایــد انتخــاب کنــد .شــوروی بــار دیگــر بــه
سیاســت دفاعــی و تــاش ب ـرای نوســازی شــوروی
رومــی کنــد و کل جنبــش کمونیســتی جهانــی جــز
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تزاریســم توانســتند پیونــد خــود در درجــه اول بــا
طبقــه کارگــر و تودههــا حفــظ کننــد و ایــن کار را
بــا دفــاع همــه جانبــه از خواســتهای مشــخص
آنهــا تحقــق بخشــیدند .آنهــا مناســبات خــود را
چــون لــب و دنــدان بــا کارگــران برقــرار کردنــد
خواســتهای پراکنــده تودههــا را جمــع آوری
کردنــد و بــا بکاربــرد تئــوری عــام و روش تحلیلــی
ماتریالیســم دیالکتیکــی سیاســتهای عــام کــه
خواســت مشــرک اکرثیــت عظیــم را در برداشــت
مطــرح کردنــد .کارگــران و تــوده هــا در یافتنــد
کــه بلشــویکها از منافــع آنهــا دفــاع مــی کننــد
و پیشنهادهایشــان بــه نفــع آنهاســت .چنیــن اســت
ســومین تجربــه حــزب بلشــویک.
خالصــه کنیــم و ببینیــم ایــن ســه نکتــه بــه مــا
چــه مــی آمــوزد .آلرتناتیــو کارگــری ب ـرای گســرش
پایههــای تشــکیالتی خــود کجــا بایــد کار کنــد،
چگونــه حزبــی را در درون مبــارزه بوجــود آورد
و مهمــر چگونــه سیاســتی را پایــه ریــزی کنــد کــه
مــورد قبــول اکرثیــت عظیــم کارگــران و تودههــا
باشــد.
محسن رضوانی

معلمان در زیر سرکوب ....بقیه از صفحه ١

طــی بیــش از  ۴دهــه رژیــم اســامی حداکــر فشــار
خــود را بـرای اســامی کــردن آمــوزش و پــرورش از
طریــق حضــور فیزیکــی آخوندهــا در مدیریــت و
بــه عنــوان معلــم و کمــک معلــم ،تاریــخ ســازی
تقلبــی بــه نفــع جریــان اســام در ای ـران و جهــان،
وارد کــردن احــکام و ایــده هــای مذهبــی در دروس
از روز اول ورود بــه دبســتان تــا پایــان تحصیــات
دانشــگاهی ،اجبــار حجــاب ب ـرای کــودکان دخــر
در مــدارس و بطــور خالصــه ضــد علمــی کــردن
محیــط آموزشــی و جاسوســی کــردن از معلــان و
غیــره ،انجــام داده اســت .مشــکالت دیگــری هــم
وجــود دارد از جملــه کمبــود مــدارس و کالسهــای
درســی بــا اســتانداردهای مناســب و ناشــی از آن
شــلوغ بــودن کالسهــا در شــهرها و وضعیتــی
بســیار بدتــر در مناطــق روســتایی و اســفناک در
مناطــق مــرزی.
یکــی از مشــکالت کنونــی ضعــف و پائیــن بــودن
بودجــه آموزشــی کشــور نســبت بــه نهادهــای
دیگــر اســت .بــا اینکــه نظــام آموزشــی بیشــرین

کادرهــای صنعتــی و علمــی و تکنیکــی را پــرورش
مــی دهــد ولــی ســهمش از بودجــه دولتــی بســیار
پائیــن بــوده و در عــوض نهادهــای ایدئولوژیــک و
نظامــی امنیتــی رژیــم بیشــرین بودجــه دولتــی را
مــی بلعنــد.
 .بــه آمارهــای زیــر در رابطــه بــا آمــوزش و پــرورش
و نهادهــای مذهبــی بــه مثابــه مقایســه ای اجاملــی
از نهادهــای اجتامعــی توجــه کنیــد
“به گزارش تسنیم،
رقــم کل بودجــه  1989 ، 1399هــزار میلیــارد
تومــان اســت
آمــار از رونــد رو بــه رشــد جمعیــت دانشآمــوزان
کشــور در ســال پیــشرو حکایــت دارد بــه گونـهای
کــه در ســال تحصیلــی  1401-1400تعــداد
دانشآمــوزان کشــور  15میلیــون و  613هــزار و
 546نفــر اســت
بودجــه آمــوزش وپــرورش بـرای ســال  ۵۷ ،۹۹هـزار
و  ۱۲۲میلیــارد تومــان تعییــن شــد ،مســئوالن
ایــن وزارتخانــه از درخواســت اختصــاص  ۷۳ه ـزار
میلیــارد تومــان خــر داده بودنــد.
بودجه نهادهای مذهبی سایت رادیو فردا
جمعبنــدی بودجــه ایــن پنــج مرکــز "جامعــه
املصطفــی العاملیــه” “ ،ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی” “ ،مجمــع جهانــی تقریــب
مذاهــب اســامی” “ ،مجمــع جهانــی اهــل بیــت “و
دانشــگاه متعلــق بــه آن بــه اســم “دانشــگاه بیــن
املللــی اهــل ببیــت” کــه عمدتــا در زمینــه تبلیــغ
شــیعه در خــارج از ایــران ،تربیــت طلبههــای
خارجــی و فعالیتهــای فرهنگــی مذهبــی
ماموریــت دارنــد و بــازوی تبلیغاتــی «دولــت
شــیعه» محســوب میشــوند ،نشــان میدهــد کــه
مجمــوع بودجــه آنهــا در ســال  ۱۳۹۹بــه بیــش از
 ۶۴۱میلیــارد تومــان میرســد.
ایــن پنــج مرکــز شــامل حــوزه علمیــه قــم و مشــهد
و دیگــر شــهرها و نیــز حــرم معصومــه در قــم و
آســتان تولیت در مشــهد و وزارت ارشــاد اســامی و
نهادهــای مذهبــی متعلــق بــه آیــت اللــه هــا نیــز
منــی شــود .بــا توجــه بــه بودجــه ایــن نهادهــا از
طریــق گوناگــون بیــش از  1500میلیــارد تومــان
اســت
بودجههــای یــک دولــت نشــان از ســمت ســوی
کار و مدیریــت بــارآوری و نــگاه مدی ـران جامعــه
بــه آینــده اســت.
سایت برترینها
بــر اســاس جــدول اعــام شــده بــرای بودجــه کل
کشــور در ســال  ،۱۴۰۰بودجــه مصــوب نهایــی
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در ســال 1400
،ه ـزار و دویســت و پنجــاه و پنــج میلیــارد تومــان
اســت"

از آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی دفاع کنیم

بقیه در صفحه ۴

در آثــار مارکــس و انگلــس زیــاد چیــزی در بــاره
روســیه پیــدا منــی شــد .جــز در نام ـهای بــه یــک
مارکسیســت روســی از مارکــس کــه اشــارهای گــذرا
دارد کــه انقــاب در روســیه را هــم محتمــل مــی
دانــد .در نتیجــه انقالبیــون مــی بایســتی طــی
آزمــون و خطــا ،کورمــال کورمــال بــا جانفشــانی راه
را همــوار ســازند .هنگامــی کــه متــام کوش ـشهای
گرایشهــای خــرده بــورژوازی بــرای اصالحــات
و رفــرم از بــاال بجایــی نرســید ،هنگامــی کــه لغــو
رسواژ بــه ســود مالــکان ارضــی و بــه بــی خامنانــی
و فقــر و گرســنگی دهقانــان منتهــی شــد ،هنگامــی
کــه دســته دســته طرفــداران ترورهــای شــخصی
دســتگیر شــدند و بــه جوخههــای اعــدام ســپرده
شــدند و طــرح نارودنیکهــا ب ـرای عبــور از جامعــه
دهقانــی بــه سوسیالیســم بــا مقاومــت خــود
دهقانــان روبــرو شــد ،گــور کــن رسمایــه بدســت
خــود حاکــان و رسمایــه داران داخلــی و خارجــی
بــا گســرش رسیــع رسمایــه داری بطــور متمرکــز
بوجــود آمدنــد و متشــکل شــدند .در ایــن رشایــط
اســت کــه کمونیســم علمــی وارد مســلح کــردن
صفــوف پیشــتازان محفلهــای جوانــان انقالبــی
مــی شــود ،چــون مببــی از درون مــی ترکانــد و راه
نوینــی را کــه طبقــه کارگــر در آن دخیــل اســت
بــه کل جنبــش ارائــه مــی دهــد .از اینجــا ببعــد
تــا پیــروزی انقــاب اکتــر ســیزده ســال طــول مــی
کشــد و در ایــن دوره اســت کــه لنیــن خالقانــه
مارکسیســم را بــا رشایــط مشــخص دوران تغییــر
یافتــه تطبیــق میدهــد .بایــد بــه کار ســرگ لنیــن
در ایــن دوره را رجــوع کــرد تــا پــی بــرد کــه چ ـرا
طبقــه کارگــر روســیه توانســت بــه خــود بــاوری
طبقاتــی خــود پــی بــرد و قبــل از اینکــه لنیــن در
کمیتــه مرکــزی حــزب بلشــویک پیشــنهاد حملــه بــه
کاخ زمســتانی ت ـزار را بدهــد ،گارد رسخ شــوراهای
کارگــری در پائیــن نهادهــای دولتــی و قــدرت را
بدســت گرفتــه بودنــد و درســت بدیــن خاطــر
یکــی از رادیکالرتیــن انقالبــات در تاریــخ بــر بــا
کمرتیــن خونریــزی بــه پیــروزی رســید.
ســوم سیاســت درســت بــه نیــروی مــادی تودههــا
تبدیل شــد.
دو تجربــه گرانبهــای بــاال کــه لنیــن بعنــوان رشط
پیــروزی انقــاب اکتــر مــی دانــد را با ســومین رشط
و در حقیقــت مهمرتیــن آنهــا کــه نقــش تعییــن
کننــده در پیــروزی انقــاب داشــت را تکمیــل مــی
کنــد .انقــاب امــر تودههاســت ،بــدون زنــان و
مــردان یــک جامعــه انقالبــی منــی توانــد بــه رس
انجــام رســد .ایــن از جهانبینــی ماتریالیســتی
کمونیســتها مایــه مــی گیــرد و یــک اصــل اساســی
در اندیشــه مارکسیســتی اســت .بلشــویکها نــه
در حــرف بلکــه در عمــل تحــت نظــام رسکوبگــر
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از جملــه فعالیــن معلمیــن هیــچ جــرم قانونــی
موجــود نیســت ولــی احــکام ســالها زنــدان تحــت
عنــوان توهیــن بــه مقامــات ،تشــویش اذهــان
عمومــی و امنیــت ملــی ،صــادر شــده اســت کــه
هیــچ وجــه قانونــی نداشــته و حتــی وکالی فعالیــن
هــم کــه بــه ایــن نــوع احــکام اعـراض کــرده انــد،
خــود بــه زنــدان افکنــده شــده انــد .کانــون صنفــی
فرهنگیــان کــه تــا بــه حــال فعالیــت هــای خوبــی
داشــته اســت و توانســته کــه اعتصابــات بزرگــی را
در بیــش از  40شــهر ســازماندهی کنــد .بســیاری از
خواســت هــای معلــان بســیار بــه خواســت هــای
مزدبگیــران و حقــوق بگیــران دیگــر اجتامعــی
نزدیــک اســت .بــه همیــن دلیــل رونــد رســیدن بــه
ایــن خواســتها جــدا از ویژگیهــای صنفــی در
تطابــق فعالیتهــای صنفــی و حقوقــی قـرار دارد.
در قانــون اساســی آمــوزش و پــرورش جــزء خدماتی
اســت کــه بایســتی بصــورت همگانــی و رایــگان
در اختیــار همــه بویــژه جوانــان گذاشــته شــود.
سالهاســت کــه جمهــوری اســامی قوانیــن اساســی
خــود را هــم در بخشهایــی کــه بــه نفـعاش نباشــد
اجـرا منــی کنــد و همگانــی و رایــگان بــودن آموزش
هــم یکــی از آنــان اســت .مــدارس انتفاعــی و غیــر
انتفاعــی دیگــر امــر ناشــناختهای در ایـران نیســت.
حتــی در مــدارس دولتــی والدیــن دانــش آمــوزان
بــه صورتهــای مختلــف مجبــور بــه پرداخــت
پــول تحــت عناویــن گوناگــون هســتند .خصوصــی
شــدن مــدارس یکــی از مشــکالت معلــان بــرای
اجـرای طــرح رتبــه بنــدی مــی باشــد .قبــا معلــان
دارای حقــوق پایــه و رتبــه بنــدی مشــخص بــر
اســاس ســنوات خدمــت بودنــد ،ســاعات کاری
بطــور تقریبــی مشــخص بــود و معلــان امــکان
برنامــه ریــزی زندگــی خــود را داشــتند ولــی بهــم
ریختگــی در ســازمان وزارت آمــوزش و پــرورش و
دخالتهــای بیجــای باندهــای مختلــف رژیــم
در امــر آمــوزش حتــی تــوازن زندگــی معلــان را
تحــت شــعاع خــود قـرار داده اســت .امنیتــی کــردن
فضــای درخواســتهای معلــان در برابــر فســاد
گســرده در صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان
درخواســتهای معلــان :بیمــه کار آرا حــق
مســلم معلــان اســت  ،اجـرای طــرح رتبــه بنــدی،
انحــال خصوصــی ســازی آمــوزش و پــرورش،
جدایــی خرافــات از آمــوزش و دروس ،توقــف ورود
دســتگاههای مذهبــی از آخوندهــا و حوزههــا
علمیــه گرفتــه تــا غیــره بــه مــدارس ،اصــاح
قوانیــن دولتــی و افزایــش حقــوق متناســب بــا
زندگــی انســانی .بـرای رســیدگی بــه ایــن خواســت
سالهاســت کــه معلــان کشــور دســت بــه اعـراض
زده انــد .ولــی بدالیــل متعــدد از جملــه متحــد
نبــودن فعالیــن جنبــش معلــان ،عــدم نزدیکــی بــه

دیگــر جنبشهــای زحمتکشــان و عــدم پیونــد
بــا طبقــه کارگــر صنعتــی نتوانســته اســت بــه ایــن
خواســتها برســد .در بیــن فعالیــن معلــان دو
نظــر وجــود دارد :.نظــری کــه مســائل معلــان
را صنفــی مــی بینــد و مــی خواهــد از طریــق
چانــه زنــی و مذاکــره بــا حاکمیــت نــه بــا حداکــر
بلکــه حتــی بخــش کوچکــی از خواســتهایش
دســت پیــدا کنــد و نظــر دیگــری کــه میدانــد
بــدون نزدیکــی بــه جنبــش کارگــری و پیــدا کــردن
متحدیــن نزدیــک اجتامعــی خــود و همــکاری
متقابــل امــکان رســیدن بــه خواس ـتهای معلــان
بــدون قــدم بــه بیــرون از حیطــه محــدود صنفــی
خــود گذاشــن غیــر ممکــن اســت.
در رشایــط کنونــی بعــد از مدتهــا تــاش در زنــدان
و کــف خیابانهــا وقتــی رژیــم مجبــور بــه دادن
امتیــازی بــه کارگــران و معلــان و بازنشســتگان
مــی شــود ،مدتــی بعــد از طریــق گــران کــردن
کاالهــا و یــا تصویــب تبرصههــای قانونــی آنهــا
راکــد گذاشــته و یــا پــس مــی گیــرد .ایــن ضعــف
جنبشهــای اجتامعــی فقــط مــی توانــد در
همــکاری نیروهــا و فعالیــن آگاه بویــژه بــا جنبــش
کارگــری جــواب بگیــرد .روشــن اســت کــه جنبــش
معلــان بایســتی در حیطــه صنفــی خــود فعاالنــه
عمــل کنــد امــا توهــم اینکــه بــا رصف فعالیــت
هــای محــدود صنفــی دسرتســی بــه خواس ـتهای
اساســی معلــان امــکان پذیــر اســت خــود بــه
عــدم رســیدن بــه خواســت صنفــی کمــک مــی
کنــد .برخــی از فعالیــن جنبــش معلــان بــا تکیــه
بــه ایــن نقطــه نظــر کــه بتــوان بــا کمــک بــه
اصــاح طلبــان مشــکالت را حــل کــرد ســعی دارنــد
کــه خــود را بــه اصــاح طلبــان نزدیــک کــرده و یــا
خــود بــه عنــارص اصــاح طلــب تبدیــل شــدهاند،
ایــن در حالــی اســت ســازمانها و عنــارص اصــاح
طلــب بــا متامــی تســلیم طلبــی شــان بــه جنــاح
اصولگــرا و اصلــی حاکمیــت نتوانســتهاند بــه
خواســت بســیار اولیــه خــود برســند .بطــور مثــال
مــا اگــر بتوانیــم بــه تحقــق آزادی فــوری و بــدون
قیــد و رشط زندانیــان سیاســی نایــل شــویم آنوقــت
نــه تنهــا فعالیــن معلــان بلکــه متامــی زندانیانــی
کــه در رابطــه بــا فعالیتهــای اجتامعــی و دفــاع
از کارگــران و زحمتکشــان و دیگــر فرودســتان
اجتامعــی دســتگیر شــدهاند ،آزادی خــود را بــاز
خواهنــد یافــت.
رشــد جنبــش کارگــری در رشایطــی کــه یــک رژیــم
رسمایــهداری مذهبــی ضــد کمونیســت و مرتجــع
بــه مــدت  4دهــه بــر رسکار اســت ،نشــان از پــی
آمدهــای ســاختار اجتامعــی طبقاتــی ای ـران اســت
هــر جنبشــی کــه خــود را در راســتای تــاش ب ـرای
رســیدن بــه خواســتهای محقانــه و عدالــت
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بــا محاســبه و جمــع دو آمــار رادیــو فــردا و
خربگــزاری تســنیم کل بودجــه ســازمان هــای
مذهبــی 2000میلیــارد تومــان اســت کــه ظاهــرا
کمــر از  2در صــد کل بودجــه دولتــی را شــامل مــی
شــود کــه اساســا هیــچ نقــش مثبتــی در جامعــه
نداشــته و فقــط بــه تربیــت یــک قــر انگلــی
بــه نــام روحانیــت و مذهــب کمــک مــی کنــد.
یــک چنیــن طبقــات فاســد و انگلــی در جامعــه
کــه خیلــی مــورد نفــرت مــردم هســتند ،چگونــه
هنــوز بــر اریکــه قــدرت ســوار هســتند؟ در برابــر
آن نزدیــک بــه یــک پنجــم ایـران کــه دانــش آمــوز
هســتند بــا بودجــه ای بــه مراتــب کمــر از حتــی
کشــورهای همســطح بــا ایـران تحصیــل مــی کننــد.
مقایســه آمــوزش پــرورش در ای ـران بــا کشــورهای
اروپایــی  1بــه  3و گاهــا کمرت اســت .در کشــورهای
دیگــر رسمایــه داری بودجــه بــرای نهادهــای
مذهبــی همــه ســاله لحــاظ مــی شــود و آنهــا دارای
ردیــف بودجــه هــای مخصــوص بــه خــود هســتند
ولــی در مقایســه بــا ای ـران ۱بــه  ۱۵اســت .یعنــی
هــر چــه نقــش مذهــب در دســتگاه دولتــی قــوی
تــر باشــد نقــش علــم و دانــش ضعیــف تــر اســت.
در حالیکــه بســیاری از کــودکان بویــژه در مناطــق
مــرزی کشــور حتــی دارای مدرســه ابتدائــی نیســتند
ولــی مــا شــاهد بودجــه هــای عظیمــی بـرای تربیت
آخونــد از دیگــر کشــورهای جهــان هســتیم ،کــه
نــه تنهــا هیــچ بــازده تکاملــی بـرای جامعــه نــدارد
بلکــه بــه مانعــی در راه رهایــی نــه تنهــا مــردم
ایـران بــل خاورمیانــه تبدیــل شــده اســت .از همیــن
نــگاه مهاجــرت ه ـزاران تحصیلکــرده بــه خــارج از
کشــور و عــدم امــکان کاریابــی مناســب بـرای آنهــا
و خالــی شــدن کشــور از متفک ـران و روشــنفکران
و تحصیلکــرده هــا هــم در ادامــه سیاســت هــای
رژیــم جمهــوری اســامی مفهــوم و معنــا پیــدا مــی
کنــد .آمــوزش و پــرورش هــم یکــی از عملکردهــای
جامعــه بــری در حیطــه علــم اســت امــا بعلــت
طبقاتــی بــودن جامعــه علــم موجــود در خدمــت
طبقــات حاکــم ق ـرار گرفتــه و بــار طبقاتــی بخــود
مــی گیــرد .در ایــن مفهــوم دخالــت جمهــوری
اســامی در امــور علمــی دقیقــا بــا منافــع طبقاتــی
رسمایــه داری و مالکیــت خصوصــی همخوانــی
داشــته و معرتضیــن بــه سیســتم هــای آموزشــی
در ای ـران بــا بیــکاری و بازنشســتگی زود هنــگام و
بــاز خریــد و اخ ـراج و زنــدان و شــکنجه و یــا بــی
حیثــت کــردن شــخصیتی روبــرو هســتند.
در حــال حــارض دههــا تــن از فعالیــن جنبــش
معلــان از جملــه آقایــان عبــدی ،بداقــی ،حبیبــی،
قاســم زاده و دههــا تــن دیگــر از فعالیــن در
زنــدان و یــا دارای پرونــده و منتظــر اج ـرای حکــم
هســتند .در اکــر پروندههــای فعالیــن اجتامعــی

صفحه4

رنجبر

ارگان مرکزی حزب رنجبران ایران

طلبانــه مــی بینــد منــی توانــد در میــان ایــن دو
طبقــه جامعــه یعنــی کارگــر و رسمایــه بایســتد.
جنگــی کــه مدتهــا آغــاز شــده اســت .پیــروزی
ایــن مبــارزه طبقاتــی و رهایــی نــه تنهــا معلــان و
بازنشســتگان و فرودســتان اجتامعــی بلکــه متامــی
جامعــه در گــرو ایــن همبســتگی و مبــارزه تحــت
پرچــم مرتقــی و پیرشوتریــن طبقــه اجتامعــی علیــه
ســتم و اســتثامر اســت .نبایــد اجــازه داد کــه رژیــم
اســامی از جوابگویــی نســبت بــه خواســتهای
معلــان رشیــف و آزاده در اقصــا نقــاط کشــور
شــانه خالــی کنــد .خالــی شــدن صندوقهــای مالــی
و دزدی از آنهــا و عــدم رســیدگی بــه خواسـتهای
معلــان منــی توانــد پــی آمدهــای بعــدی را نداشــته
باشــد .ایــن رونــد مدتــی اســت کــه رشوع شــده
اســت.
آزادی متامی فعالین معلامن
جدایی دین از دولت و آموزش و پرورش
حق داشنت تشکالت مستقل
آموزش رایگان و همگانی
مهران پیامی
نظم نوین جهانی ....بقیه از صفحه 1

کــم کــرده و در حــال گــذار از آنهــا بــود .چنــد ســال
بعــد از آن هنــد پیگیرانــه و بــا فاصلــه زیــاد در حــد
 5تــا  9درصــد بــه رشــد اقتصــادی دســت یافــت.
البتــه ایــن رشــد در ســطح کل جهــان اینــک و آنهــم
بعلــت شــیوع ویــروس کرونــا کمــی کاهــش یافتــه
اســت.
آمریــکا کــه امیــدوار بــود بعــد از شــوروی یکهتــاز
میــدان در عرصــه جهانــی شــود و مدیریت سیاســی
و ســازمانهای اقتصــادی و نظامــی را در ســطح کل
جهــان کنــرل کنــد ،متوجــه شــد کــه عمــا در حــال
افــول بــه نیرویــی درجــه دوم و در آینــده شــاید بــه
نیــروی درجــه ســوم و چهــارم اســت .تــاش اوبامــا
و ترامــپ و اینــک بایــدن ب ـرای تغییــر ایــن مســیر
در ســاختارهای بیناملللــی عمــا بــا مخالفــت
اتحادیــه اروپــا و کنفرانــس شــانگهای روبــرو شــد.
امــا تــا امــروز هــم دولــت بایــدن در عیــن جمــع
کــردن برخــی ازپایــگاه نظامــی آمریــکا در منطقــه
ســعی دارد کــه بــا کنــار کشــیدن از درگیریهــای
بــی مــورد مترکــز را ب ـرای تحدیــد چیــن و روســیه
بطــرق مختلــف اعــال کنــد .نتیجــه آن جمــع و
یــا محــدود کــردن پایگاههــای نظامــی در برخــی
کشــورهای جهــان و مشــخصا خاورمیانــه و صــف
آرائــی در دریــای چیــن اســت.
نظــام دو قطبــی جهــان دوران جنــگ رسد بــا
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فروپاشــی شــوروی فــرو پاشــید امــا نظــم نویــن
جهانــی آمریــکا هنــوز شــکل نگرفتــه از بیــن رفــت
امــا نظــم نوینــی در جهــان در حــال شــکلگیری
اســت .در کوتــاه مــدت میتــوان بــه آســانی نظــام
چنــد قطبــی را کــه در حــال حــارض بــه تحکیــم
بازارهــای اقتصــادی و سیاســی خــود مشــغول
هســتند ،مشــاهده کــرد .ولــی نظــم فراتــر از
رقابــت گروههــای معظــم مالــی و ابرقدرتهــا
در حــال فــرا رســیدن اســت و آن نظمــی کــه
بــورژوازی از آن بشــدت وحشــت دارد .ایــن
وحشــت آنچنــان اســت کــه هــر ســال میلیاردهــا
دالر رصف اســلحه و زنــدان و اعــدام مــی کنــد.
از متامــی قــدرت تبلیغاتــی و تکنولوژیکــی خــود
بهــره مــی گیــرد تــا جلــوی کمونیســم را بگیــرد.
بــرای جلوگیــری از کمونیســم ،حملــه بــه تاریــخ
مبارزاتــی کارگــری در هــر کشــور مشــخص و نیــز
در کل جهــان بــا توســل بــه نفــی کامــل ،بــاز ســازی
مــی شــود .ره ـران پرولتاریــا از مارکــس تــا مائــو
بــه شــدت مــورد حمــات ایدئولوژیــک سیاســی
قـرار مــی گیرنــد .امــا مســیر تاریــخ را منیتــوان بــا
ایــن فشــارها و رسکوبهــای فکــری و فیزیکــی از
حرکــت بــاز ایســتاند .بــورژوازی توســط مناینــدگان
فکریــش پایــان تاریــخ را اعــام کــرد .تئــوری پایــان
تاریــخ مــی گویــد کــه رسمایـهداری بهرتیــن اســت و
هیــچ نظامــی بهــر از آن نخواهــد آمــد .جنگهــای
عـراق و لبنــان و فلســطین و افغانســتان نشــان داد
کــه رسمایـهداری یکــی از رسکوبگرتریــن نظامهــای
تاریــخ اســت و هنــوز پایــان تاریــخ مبــارزه طبقاتــی
فـرا نرســیده اســت .امــا تاریــخ مبــارزه طبقاتــی بــه
پایــان خــود نزدیــک شــده اســت .سوسیالیســم
بــه مثابــه یــک نظــام نویــن اجتامعــی چندیــن
بــار ب ـرای تغییــر جهــان کنونــی تــاش خــود را بــا
دههــا انقــاب و فــداکاری انجــام داده اســت .از
بیــن رفــن سوسیالیســم نــه بــه مفهــوم شکســت آن
بلکــه بــه مفهــوم تــاش اولیــه ای اســت کــه بعلــت
تجربــه و محدودیــت تاریخــی قــادر بــه پیــروی
نشــده اســت .سوسیالیســم دیگــر یــک فکــر تــازه
و جدیــد نیســت طــی بیــش از یــک صــد ســال
کســب تجربــه امــروزه متامــی جنبشهــای مســتقل
اجتامعــی مهــری از کمونیســم برخــود دارنــد.
افــکار سوسیالیســتی کــه در دورهای در ســازمانها
و احــزاب سوسیالیســتی و کمونیســتی جریــان
داشــت ،امــروز بــه یــک پرچــم اع ـراض و تغییــر
در مبــارزات مرتقــی اجتامعــی در جهــت عدالــت
اجتامعــی و آزادی از قیــد ســتم و اســتثامر ،تبدیــل
شــده اســت .در نــگاه اول بــه نظــر مــی رســد کــه
اوضــاع ســخت و بــورژوازی در حــال تهاجــم بــه
طبقــه کارگــر و کمونیســتها در حالــت دفــاع و
مقاومــت هســتند .در عیــن حــال مــردم جهــان از

مناســبات نابرابــر انســانی و اجتامعــی در همــه
ابعــادش خســته شــدهاند .در بیشــر نقــاط جهــان
نفــرت از حاکمیــن بــورژوا بشــدت افزایــش یافتــه
و همــراه خــود تقابــات اجتامعــی را دامــن زده
اســت .حتــی در کشــورهایی کــه ســالهای طوالنــی
بــه عنــوان اســتثامرگران و امپریالیســتها بــزرگ
شــناخته مــی شــدند دیگــر خــری از اقتصادهــای
شــکوفا و دولــت هــای رفــاه نیســت .بــورژوازی بــه
متامــی گرایــش بــه گندیدگــی خــود در مناســبات
اجتامعــی را نشــان داده اســت .نظــام کنونــی
نظــم فقــر و بدبختــی و بردگــی نویــن ،نابرابــری
زن و مــرد ،نظــم رسکــوب و اعــدام و شــکنجه و
رقابتهــای افســار گســیخته اقتصــادی ،اشــغالگری
و ویــران کــردن کشــورها ،جنگهــای داخلــی و
منطق ـهای ،نظــم دخالــت در کشــورهای ضعیــف،
نابرابــری ،ناعدالتــی و ...اســت .نــه تنهــا پرولتاریــای
بیناملللــی بــل حتــی مــردم فقیــر و زحمتکــش
جهــان هــم از دســت نظــم رسمایــه بــه تنــگ
آمدهانــد .بســیاری از آنهــا بعلــت رسکــوب و
نداشــن آگاهــی کافــی بــه دنبــال ناجــی بــرای
رهایــی هســتند .امــا ناجیهــای تاریــخ قــادر
بــه رفــع درخواســتهای مرتقــی مــردم نبودنــد.
ناجیهــا و شــخصیتهای حتــی مرتقــی بــه
تنهایــی قــادر بــه درک و حــل مناســبات جهــان
پیچیــده کنونــی نیســتند .بــرای رهایــی احتیــاج
بــه جمعــی متفکــر ،آگاه و علمــی کــه بتواننــد بــا
رهــری و رشکــت مســتقیم تودههــا و بــا پرچــم
روشــن سوسیالیســم اســتحکام یــک دولــت پرقدرت
پرولتاریایــی را ســازمان دهــی کنــد ،اســت .نظــم
نوینــی کــه در راه اســت خــود بــه خــود بــه مقصــد
نخواهــد رســید ،اگــر کمونیسـتها و طبقــه کارگــر
نتواننــد نقــش تاریخــی خــود را در ایــن رونــد
تاریخــی ایفــاء کننــد.
ع.غ
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سانترالیسم دمکراتیک

مدتــی اســت کــه ســازمان هــای سیاســی نســبت به
چگونگــی پیشــرد سانرتالیســم دمکراتیــک و نقــاط
مثبــت و منفــی آن مســائلی را مطــرح کردهانــد
کــه گاهــا تــا نفــی سانرتالیســم دمکراتیــک و حــزب
کمونیســت پیــش مــی رود و نیــز برخــی نیــز
سانرتالیســم دمکراتیــک را براســاس عملکرد گذشــته
ســازمانها ،تئــوری توجیــه مرکزگرایــی مــی داننــد.
ســازمان و احــزاب کمونیســتی در برخوردهــای
اخیرشــان کمــر مســئله اصــول ســازمانی گذشــته به
مفهــوم تبعیــت همــه از رهــری و همــه از کمیتــه
مرکــزی را مطــرح کردهانــد و بیشــر از کار شــورایی
و مجامــع عمومــی ب ـرای تصمیــم گیــری یــاد مــی
کننــد و انشــعاب را راه حــل بــرای اختالفــات و
مشــکالت تشــکیالتی منــی داننــد و معتقــد هســتند
کــه انشــعاب یکــی از عوامــل مخــرب در جنبــش
کمونیســتی  -کارگــری ای ـران اســت کــه متاســفانه
اکــرا تحــت عنــوان اصــول انجــام گرفتــه اســت
ولــی بــه نتایــج نادرســتی و ایجــاد رشایــط بدتــری
بــرای کمونیســتها در ایــران انجامیــده اســت.
انشــعاب بــه امتیــزه شــدن ســازمانها و احــزاب
کمونیســتی کمــک کــرده اســت و ایــن در رشایطــی
اســت کــه جنبــش کارگــری در ایــران در رشایــط
بــه مراتــب بهــری از گذشــته ق ـرار دارد .انشــعاب
و جدایــی هــرگاه بــر اختــاف در اصــول انقالبــی
بــوده اســت بــه رشــد و گســرش بیشــر کمــک
کــرده اســت .امــا در چنــد دهــه اخیــر مــا بــا رونــد
رشــد و گســرش ســازمانها و اح ـزاب کمونیســتی
روبــرو نبودهایــم (بطــور بســیار کوتــاه و مقطعــی
و مــوردی اســتثنا هســتند) امــا در طــی چنــد دهــه
اخیــر جدایــی و انشــعاب بــه ضعیــف شــدن و
جدایــی بیشــر از تودههــا منجــر شــده اســت.
ایــن جداییهــا باعــث بــی اعتــادی و دلــردی
کادرهــا و نیــز عــدم اعتــاد تودههــا بــه بیشــر
ســازمانها و احـزاب جنبــش کمونیســتی انجامیــده
اســت .دالیــل ایــن همــه جدایــی کــه ظاهــرا در
مقطــع جدایــی در شــکل تضــاد تشــکیالتی خــود
را نشــان مــی دهــد در چیســت .جــواب صحیــح
مارکسیســتی بــه ایــن نــوع بحرانهــا بدیــن
مفهــوم نیســت کــه مــا مــی توانیــم ریشــههای
جدایــی و انشــعاب را در جنبــش کمونیســتی و
کارگــری رسیعــا بخشــکانیم ،دلیــل آنهــم مبــارزه
شــدید طبقاتــی و نفــوذ ایدههــای خــرده
بــورژوازی در بیــن طبقــه کارگــر در جهــت انهــدام
و انحــال صــف مســتقل مبــارزه طبقاتــی کارگـران
در مبــارزات و مصافهــای طبقاتــی اســت.

ایدههــای خــرده بورژوایــی چگونــه تاثیــرات
خــود را بــر بحرانهــای جنبــش کمونیســتی
مــی گذارنــد؟ ایــن ایــده بصــورت دگامتیســم،
سوبژکتویســم ،اندیودوالیســم ،شــخصیت پرســتی،
تــرس از عــدم چشــم انــداز پیــروزی و شــک نســبت
بــه اطرافیــان ،تــار و یــا بیهــوده دیــدن آرمانهــا و
اصولــی کــه بــر رس آنهــا مبــارزه ای طوالنــی شــده
اســت ،بالخــره کامندیســم خــود را نشــان مــی
دهــد .البتــه مربهــن اســت کــه در یــک ســازمان
تــوده ای حضــور افــکار و نقطــه نظ ـرات متفــاوت
امــری غیــر معمــول نبــوده و مبــارزه بیــن دو
خــط مشــی همــراه تــا پیــروزی سوسیالیســم و
گــذار بــه جامعــه کمونیســتی موجــود خواهــد
بــود .حــل درســت ایــن اختــاف نظــری را جنبــش
کمونیســتی بصــورت نقطــه نظــری و پراتیکــی حــل
کــرده اســت و آن سانرتالیســم دمکراتیــک اســت.
متاســفانه در برخــی از ســازمانهای سیاســی امــر
سانرتالیســم دمکراتیــک محکــم بدســت گرفتــه
نشــده اســت و برخــی بجــای تصحیــح آن بــه نفــی
نــوع ســازماندهی پرولتاریــا در حیطــه تشــکیالت
رســید هاند.
سانرتالیســم دموکراتیــک آنجــا کــه بصــورت اصولــی
و صحیــح انجــام گرفتــه اســت نشــان داده اســت از
کارآیــی باالیــی در عرصــه ســامل ســازی تشــکیالت،
ســازماندهی اختالفــات تشــکیالتی و سیاســی بــدون
جدایــی و انشــعاب و زندگــی رفیقانــه تشــکیالتی،
برخــوردار اســت .اگــر بــه اختالفــات درونــی حــزب
کمونیســت ایـران برگردیــم ،مــی تــوان ایــن ســئوال
را مطــرح کــرد چــه عواملــی باعــث شــده اســت
کــه چــرخ هــای تشــکیالتی بــه ســختی حرکــت
کننــد و رهــری بــا درک آن نتوانــد مشــکل را حــل
کنــد .بــدون دخالــت جانبدارانــه از اختالفــات مــی
تــوان چنــد مســئلهای را کــه در جنبــش کمونیســتی
مطــرح اســت در ایــن موضــوع هــم مشــاهده کــرد:
 – 1عــدم اجــرای دقیــق سانرتالیســم دمکراتیــک
 -2ارزیابــی نــا درســت و تجربــه انــدوزی از دیگــر
ســازمانهای سیاســی جهــت پیشــرد مبــارزه
طبقاتــی  – 3عــدم مبــارزه اصولــی مبــارزه دو خــط
در درون تشــکیالت.
در اوضــاع و رشایــط کنونــی خواســت جنبــش
کمونیســتی توقــف جدایــی و انشــعاب و تــاش
بــرای وحــدت بیشــر جنبــش کمونیســتی در
جهــت ترســیم خــط مشــی همــه جانبــه در
جنبــش کمونیســتی بــا همــکاری یکدیگــر؛ ایــن
خواســتی اســت کــه بســیاری از فعالیــن کارگــری
و روشــنفکران ای ـران از مــا انتظــار دارنــد .رهــری
صحیــح و بــا درایــت ایــن اختــاف و رســیدن بــه
وحــدت باالتــر مــی توانــد بــه یکــی از مشــکالت
کنونــی جنبــش کمونیســتی – کارگــری پایــان دهــد.
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 -3آلرتناتیــو کارگــری عمــل و تجربــه را اســاس
شــناخت قرارمیدهــد و روشــنگری را توامــاً بــا
ســتیزهگری ،تئــوری را همــراه بــا عمــل ،دعــوت
عــام را بــا دعــوت مشــخص ،مرکزیــت را بــر اســاس
دموکراســی شــورایی بــه پیــش مــی بــرد.
 -4آلرتناتیــو کارگــری بــا نقــد مــادی بــاوری
دیالکتیکــی ،گذشــته را بطــور مســتمر و بارهــا
جمعبنــدی مــی کنــد و از کل جنبــش کارگــری و
کمونیســتی جهــان در برابــر نفــی گرایــی و انحــال
طلبــی خــرده بــورژوازی دفــاع مــی کنــد و مبــارزه
ایدئولوژیــک میــان دو خــط مشــی را از رضوریــات
بــرای پیــروزی پرولتاریــا مــی دانــد
 - 5آلرتناتیــو کارگــری وفــادار بــه شــعار " چــاره
رنج ـران وحــدت و تشــکیالت اســت " در خدمــت
ســازماندهی همــه جانبــه نیــروی کار و زحمــت ،از
ســطح کارخانــه تــا موسســات و خدمــات ،محــات
و شــهرکهای متمرکــز کارگــری طبــق رشایــط
مشــخص صنعــت ،مترکــز نیــروی کار ،ســطح آگاهــی
کارگــران ،تــوازن قــوای طبقاتــی و ...در اتحــادی
رسارسی اســت ،از کوچــک بــه بــزرگ ،از ســطح
اولیــه تــک الیــه تــا ســطح چندالیــه ای ،از مقاومت
هــای مــروع اولیــه تــا دفــاع همــه جانبــه در
برابــر خشــونت ســلطه ب ـرای رهایــی اســت.
 -6آلرتناتیــو کارگــری بــا جمعبنــدی از تجــارب
دوران تاریخــی آگاهانــه طبقاتــی بــر ایــن بــاور
اســت کــه در ایــران بــرای پیــروزی بــر دشــمنان
طبقاتــی داخلــی و خارجــی احتیــاج بــه کادرهایــی
اســت در میــان طبقــه کارگــر و دیگــر جنبــش هــای
تــودهای کــه قــادر شــوند بــرای مــدت طوالنــی
ســازماندهی پایــدار کارگــری را هدایــت کننــد ،بــا
تلفیــق کار مخفــی و علنــی توانایــی احیــا و رشــد
نیروهــای خــود را در برابــر رضبههــای امنیتــی
داشــته باشــد .ایجــاد چنیــن تشــکیالتی آن ســازمان
پیــرو پرولتاریایــی اســت کــه امــروز بــه رضورتــی
مــرم در برابــر طبقــه کارگــر ایـران و کمونیسـتها
ق ـرارداد.
 -7آلرتناتیــو کارگــری چرتیســت بدســت طبقــه
کارگــر بـرای پوشــش کلیــه نیروهایــی کــه امــروز در
جامعــه مــورد اســتثامر و ســتم قـرار دارنــد و بـرای
صفــی تــودهای ،از پاییــن در کــف خیابانهــا؛
از زنــان ،معلــان ،دانشــجویان ،بازنشســتگان،
بیــکاران و........
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رابطــه ارگانیــک جنبــش دانشــجویی
بــا جنبــش کارگــری

چنــد شــب پیــش کالبهاوســی بــه بحــث درمــورد
جنبشهــای دانشــجویی و ارتبــاط ارگانیــک بیــن
جنبــش دانشــجویی و جنبــش کارگــری پرداختــه
بــود .در ایــن اتــاق بــه تفصیــل در ایــن مــورد
صحبــت شــد .جلســه بســیار خــوب برگــزار شــد
و نظــرات از زاویههــای مختلــف و گاهــی نیــز
متفــاوت مطــرح گردیــد.
جنبــش دانشــجویی بنظــر ویژگیهــای خــاص
خــود را دارا اســت و اکنــون مــرا بــر آن داشــته
اســت نظــر خــود را بــه صــورت مکتــوب ارائــه
دهــم.
زمانــی کــه حــزب کمونیســت واقعــی در درون
جامعــه ،بــا درک تئوریهــای مارکسیســتی و در
تلفیــق بــا رشایــط ویــژه جامعــه از نظــر سیاســی،
اقتصــادی ،اجتامعــی و در پیونــد بــا مبــارزات
کارگــری و جنبشهــای مردمــی قــادر بــه رهــری
جنبشهــا موجــود باشــد ،مشــکلی نخواهــد بــود.
امــا زمانــی کــه در جامعــه خــاء حــزب کمونیســت
وجــود دارد و اســتبداد بالهــای شــوم خــود
را بــر جــان و مــال و زندگــی مــردم رسزمیــن مــا
گســرانیده اســت و هــر روز فقــر ،اعتیــاد ،تــن
فروشــی روبــه فزونــی اســت ،آزادی بیــان کــه
بـرای هــر انســانی باالتریــن ارزش اســت ،در چنیــن
رشایطــی دســت نیافتنــی اســت ،در زمانــی کــه ایــن
اوضــاع وخیــم و نابســامان همچنــان جریــان دارد،
مــردم نجیــب و صبــور مجبورنــد بــه رضوریتریــن
احتیاجــات خــود فکــر کننــد و خــم شــوند .آنــان
چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد و اکنــون
دیگــر کارد بــه استخوانشــان رســیده اســت .اکنــون
مبــارزات صنفــی و مدنــی کارگـران ،معلــان ،زنــان
و دانشــجویان در ابعــاد نســبتا وســیعی همچنــان
در جریــان اســت ،امــا آنچــه کــه غایــب اســت
ارتباطهــای ذهنــی در جهــت بــاال بــردن آگاهــی
و بدنبــال آن ســازماندهی ایــن جنبشهــا و کمــک
بــه ایجــاد مبــارزات یکپارچــه و رسارسی در کشــور
اســت .خوشــبختانه امــروز ارتباطهــا از طریــق
فضاهــای مجــازی ،بگونههــای مختلــف و از طریــق
کالبهاوسهــا ممکــن گردیــده اســت کــه خــود
مدیــون تکنولــوژی پیرشفتــه اســت .در ایــن رشایــط
نیــازی بــه تشــکلهای مخفــی نیســت در بهرتیــن
حالــت مهــم اســت فعالیتهــا بــه صــورت علنــی
و بــا هدایــت شــوراها انجــام پذیــرد .حاکــان بــه
قوانینــی کــه خــود در مجلــس خودکامــه جمهــوری
اســامی تصویــب منودهانــد تاکنــون بــدان عمــل
نکردهانــد و نیــز قــادر نخواهنــد بــود بــه آن عمــل

کننــد ،لــذا جــا دارد خواسـتهای صنفــی و مدنــی
بصــورت قانونــی و علنــی باشــد ،بدیــن ترتیــب
هیچگونــه نیــازی بــه مخفــی کاری نیســت .مهــم
ایجــاد شــوراها اســت شــورای کارگــری ،شــوراهای
معلمیــن ،شــوراهای دانشــجویی و غیــره اســت.
_سازماندهی شوراها چگونه خواهد بود ؟
شــوراها در محلهــای کار ایجــاد مــی شــوند ،ایــن
شــوراها بــا شــوراهای مربــوط بــه صنــف خــود
از طریــق کانالهــای مجــازی و ایجــاد جلســات
علنــی مــی تواننــد براحتــی در مــورد مبــارزات
در چارچــوب قانونــی تصمیــم گیــری کننــد و
هامهنگــی ایجــاد مناینــد .اینجاســت کــه شــوراهای
مربــوط بــه هــر صنفــی شــورای مرکــزی خــود را
بوجــود میــاورد ،خواســتها و مبــارزات مربــوط
بــه آن را بــه صــورت رسارسی هدایــت مینامیــد و
بــا جنبشهــای کارگــری ارتبــاط ارگانیــک برقــرار
مینامیــد .هــم اکنــون بحــث هــا بــه تفصیــل در
مــورد پیوندهــای ارگانیــک جنبشهــای صنفــی و
مدنــی جریــان دارد .مســیری کــه در ایــن بحثهــا
بــه پیــش میــرود ،مهــم اســت کــه بــه شــوراهای
مرکــزی نتیجــه شــوند .امیــد اســت کــه چنیــن
شــود .ایــن حرکــت بــه هیــچ وجــه مخالــف ایجــاد
ســندیکاهها نیســت چــرا کــه ســندیکاها نیــز
جزئــی از بدنــه جنبشانــد و قادرنــد در ارتبــاط و
هامهنگــی بــا شــورا نقــش پــر اهمیــت و بــا ارزش
خــود را ایفــا کننــد .طبعــا بـرای ارتبــاط ارگانیــک و
بــه صــورت رسارسی نیــاز بــه تــدارک اســت .چنیــن
ســازماندهی زمــان خــود را مــی طلبــد و از کوچــک
بــه بــزرگ بــه پیــش مــی رود ،امــا آنچــه اهمیــت
دارد تــاش بــی وقفــه اســت و راز موفقیــت در
پیگیــری و تــاش بــی وقفــه اســت .نکتــه دیگــری
کــه در جنبشهــا و مبــارزات صنفــی و مدنــی
اهمیــت دارد ،حامیــت و پشــتیبانی وســیع بــه
جهــت کمــی اســت.
_ ویژهگیهای جنبش دانشجویی کدامند ؟
هــر جنبشــی ویژهگیهــای خــود را دارا اســت،
همینطــور جنبــش دانشــجویی ،امــا در مــورد
ویژهگیهــای جنبــش دانشــجوایی کمــر صحبــت
شــده اســت .دانشــجویان از اقشــار و طبقــات
مختلــف هســتند ،طبعــا آنــان کــه در فقــر و بــا
مشــکالت مالــی فـراوان زندگــی را بــه گونـهای مــی
گذراننــد ،طبعــا منــی تواننــد فرزنــدان خــود را بــه
هــر انــدازه بــا اســتعداد و عالقمنــد بــه تحصیــل
علــم باشــند بــه دانشــگاه بفرســتند .اینــان حتــی
منــی تواننــد فرزندانشــان را بــه مدرســه بفرســتند.
گاهــی دانشــجویان ب ـرای اینکــه از عهــده هزینــه
تحصیــل خــود برآینــد و بــه خانــواده فشــار نیاورند،
ضمــن تحصیــل کار مــی کننــد .ایــن دانشــجویان
خــود و خانوادهشــان زیــر بــار ســنگین هزینــه
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جنبــش کمونیســتی ب ـرای پیرشفــت خــود بایســتی
در ســطح وســیعی بــا درک اختــاف نظرهــا بــه خط
مشــی متحــدی دســت یابــد در غیــر ایــن صــورت
طبقــات غیــر پرولــری هامنطــور کــه تــا بــه حــال
قطــب حاکــم جامعــه بودهانــد و طبقــه کارگــر و
فرودســتان جامعــه را مــورد اســتثامر و ســتم و بهره
کشــی ق ـرار دادهانــد همچنــان بــا رسکــوب علیــه
هرگونــه تغییــر خواهنــد ایســتاد و جنبــش کارگــری
– کمونیســتی قــادر نخواهــد شــد کــه بــا درهــم
شکســن دولــت رسمایــهداری ســدهای رهایــی
طبقــه کارگــر را بگشــایند .مــا بایســتی بــر اصــول
سانرتالیســم دمکراتیــک ،وحــدت تشــکیالت هــای
کمونیســتی ،گفتگــوی رفیقانــه بــرای رســیدن بــه
اصــول مشــرک و وحــدت و نیــز محکــم بــه دســت
گرفــن ســمت و ســوی مبــارزه علیــه بــورژوازی
بخاطــر رسنگونــی آن و بخاطــر سوسیالیســم پــای
بفشــاریم.
منــی تــوان از وحــدت و تشــکیالت کارگــری
صحبــت کــرد ولــی حــزب را در مبــارزه دو خــط
مشــی رشکــت نــداد و بجــای آن فراکسیونیســم را
نشــاند .مــا بایســتی سانرتالیســم دمکراتیــک را در
امــر تشــکیالت بــه مفهــوم جهــان بینــی پرولتاریــا
بخاطــر امــر ســازمان دادن محکــم بدســت
بگیریــم مائوتســه دون در رابطــه بــا شــیوههای
کار بــا تودههــا در تشــکالت مــی نویســد  " :ایــن
شــیوه سانرتالیســم دمکراتیــک اســت شــیوه مشــی
تــودهای ،نخســت دمکراســی ،ســپس مرکزیــت،
کســب از تودههــا و اعــاده آنهــا (از تودههــا
بــه تودههــا) و نیــز " انتقــاد و انتقــاد از خــود
یــک شــیوه اســت ،شــیوهای ب ـرای حــل تضادهــای
درون خلقــی" و یــا " مرکزیــت چیســت ؟ قبــل
از هــر چیــز مترکــز ایدههــای صحیــح" (در بــاره
سانرتالیســم دمکراتیــک – مائوتســه دون
مــا بــدون گســرش دمکراســی در عیــن برخــورداری
از مرکزیــت قــادر بــه ایجــاد و رشــد ســازمانهای
طبقــه کارگــر نیســتیم .و ایــن مهــم بــدون اعــال
سانرتالیســم دمکراتیــک بــه شــیوه صحیــح امــکان
پذیــر نیســت.
پیــش بــه ســوی ایجــاد حــزب کمونیســت واحــد و
رستــارسی
پیش به سوی وحدت جنبش کمونیستی
بجــای جدایــی وحــدت کنیــم بجــای ســازش مبــارزه
فعــال دو خــط را جلــو بربیــم
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در جــواب بــه ســوال بــاال خوبســت بــه چنــد نکتــه
اشــاره داشــت:
 )1در هشــتاد ســال گذشــته دانشــجویان هــر زمــان
بــا شــعارهای سیاســی برخاســتهاند و بنوعــی بپــا
خواس ـنها ،زنــده و بنوعــی پیوســته بــوده اســت.
دانشــجویی کــه آگاه اســت زمانــی کــه دانشــگاه
را تــرک مــی کنــد در هــر شــغلی کــه باشــد
جنبشهایــی کــه در محــل کارش جریــان دارد نــه
تنهــا بــه آن مــی پیونــدد ،بلکــه نقــش موثــری را
ایفــا مــی کنــد بــه طــوری کــه وجــودش در وجــود
جنبــش تنیــده اســت )2 .شــوراهای دانشــجویی
از هــم گسســته نخواهنــد شــد ،چراکــه همــه
دانشــجویان باهــم فــارغ التحصیــل منــی شــوند
جنبــش دانشــجویی و شــوراهای دانشــجویی
بــه گونــه دو امــدادی تــداوم مــی یابــد .یکــی
فــارغ التحصیــل مــی شــود همزمــان دانشــجوی
جدیــدی بــه دانشــگاه وارد مــی شــود و جــای او
را پــر مــی کنــد .در ایــن هشــتاد ســال گذشــته
دانشــجویان بگونــهای پیشــتاز عمــل کردهانــد و
اغلــب مبــارزات از دانشــگاهها آغــاز شــده اســت.
دقیقــا بــه همیــن دلیــل خمینــی پــس از بــه قــدرت
رســیدنش در یکــی از صحبتهایــش چنیــن مــی
گویــد " :خطــر دانشــگاه از خطــر مبــب خوش ـهای
بدتــر اســت " ...
جنبشهــای دانشــجویی دانشــجویان در ایــن
هشــتاد ســال در برابــر حکومتهــای خودکامــه
پیشــتاز بــوده اســت ،امــا نقــش پیــرو را کارگـران
آگاه و آنهایــی کــه در کارخانههــا حضــور دارنــد و
اســتثامر رسمایـهداران را بــا همــه وجــود خــود ملس
مــی کننــد خواهنــد داشــت .پیونــد جنبشهــای
دانشــجویی بــا جنبــش کارگــران امــری مهــم و
بســیار جــدی اســت .دانشــجویان پــر شــور ،جــوان
و شــجاع نیــاز بــه قــرار گرفــن در تحــت رهــری
طبقــه کارگــر دارنــد .امــروز کارگـران و رهربانشــان
راه درســت مبــارزه را یافتهانــد و دانشــجویان بــا
توجــه بــه ســواد و آگاهیشــان مطمئنــا بــه چنیــن
نتیجهگیــری خواهنــد رســید .کالبهاوسهــا و
بحثهــای دانشــجویان نویــد دهنــده چنیــن
حرکتــی اســت.
_ارتبــاط ارگانیــک بیــن جنبــش دانشــجویی و
جنبــش هــای کارگــری چگونــه برق ـرار مــی شــود ؟
 )1هــم اکنــون متخصصانــی کــه تحصیالتشــان را
در دانشــگاهها بــه پایــان رســاندهاند همــراه بــا
کارگــران در کارخانههــا مشــغول بکارنــد.
 )2هامنطــور کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد
شــوراهای دانشــجویی بــه صــورت تشــکلهای
علنــی و دموکراتیــک در دانشــگاهها همچنــان
پایــدار باقــی میامننــد .ایــن شــوراها جنبشهــای
دانشــجویی را هدایــت مــی کننــد و دقیقــا همیــن

شــوراها هســتند کــه بــه خوبــی ارتباطــی ارگانیــک
بــا شــوراهای کارگــری برق ـرار خواهنــد کــرد و در
جنبشهــای حــق طلبانــه و درکار کارگــران باقــی
خواهنــد مانــد و بــا جنبــش کارگــری پیونــدی
ارگانیــک ،زنــده و همــه جانبــه برقــرار خواهنــد
منــود.
لیال

سوسیالیسم تنها زمانی تبدیل به نیرو می
گردد

سوسیالیســم تنهــا زمانــی تبدیــل بــه نیــروی مــی
شــود کــه
جدیــدا ً رژیــم جمهــوری اســامی موضــع باالتــری
در برجــام اتخــاذ کــرده اســت و از طریــق گــروه
شــانگهای بــه عنــوان عضــو رســمی قبــول شــده
اســت .کشــتیهای نفتــی ایــران قوانیــن تحریــم
هــای اقتصــادی آمریــکا را آشــکارا علیــه خــود و
کشــورهای متحــد نادیــده مــی گیــرد و از قــدرت
نظامــی خــود بــرای تهدیــد و تحکیــم حــرکات
سیاســی خــود در منطقــه ســود مــی بــرد .تــرک
نیروهــای نظامــی آمریــکا از افغانســتان موضــع
ای ـران را تحکیــم هــم کــرده اســت و ای ـران ب ـرای
تــرک عــراق آمریــکا را تحــت فشــار از طریــق
نیروهــای نیابتــی خــود گذاشــته اســت .ایــران
در مــاه گذشــته اپوزســیون کــرد را تحــت حملــه
نظامــی قــرار داد و سیاســت تهاجمــی را نســبت
بــه بیــرون از مرزهــای خــود بــه کردســتان ع ـراق
کشــید.
امــا کشــورهای بــزرگ منطقــه خاورمیانــه در حــال
تــاش بــرای ســهم خواهــی بیشــر از ایــن خــاء
سیاســی اقتصــادی اســت کــه رشایــط کنونــی
بوجــود آورده .حــوادث در خاورمیانــه در حــال
تغییــرات بــزرگ اســت .ایــن تغییــرات ناشــی از
جنبــش هــای وســیع اجتامعــی و نیــز رقابتهــای
قدرتهــای بــزرگ و گــروه بندیهــای مالــی
اســت کــه تاثیــرات خــود را بــر خاورمیانــه هــم
گذاشــته اســت .خاورمیانــه بــه میــدان عربده کشــی
کشــورهایی بــا حکومتهــای اســامی تبدیــل
شــده اســت کــه خــود مناینــده رذالــت پیشــگی و
کشــت و کشــتار مــردم خــود هســتند .و از ارتجــاع
مذهبــی و ناسیونالیســتی افراطــی بهــره مــی
گیرنــد .دیگــر جمهوریهــای اســامی هــم رنــگ
مــی بــازد و امــارات اســامی و خلیفــه گــری جــای
خــود را بــه لفاظیهــای جمهــوری خواهــی پــان
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دانشــگاه پشتشــان خــم شــده اســت .برخــی از
دانشــجویان بــه علــت عــدم توانایــی در پرداخــت
هزینههــای تحصیلــی ناچــار بــه تــرک تحصیلانــد.
دیــده مــی شــود کــه دانشــجو همــه واحدهــای
درســی را گذرانــده اســت ،امــا بــه خاطــر عــدم توان
تســویه مالــی بــا دانشــگاه ناچــار اســت تحصیــل را
رهــا کنــد .ایــن وضعیــت ب ـرای پــدران و مادرانــی
کــه هزینــه کردهانــد و اکنــون دیگــر تــوان مالــی
بــه آنهــا اجــازه منــی دهــد کــه فرزندشــان بتوانــد
پایــان نامــهاش را ارائــه دهــد و مــدرک نهایــی را
از دانشــگاه دریافــت کنــد بســیار دردنــاک اســت.
پــس از بــه قــدرت رســیدن جمهــوری اســامی
"دانشــگاههای آزاد اســامی " در هــر شــهر
بــزرگ و کوچکــی ماننــد قــارچ از زمیــن رس بــر
آوردنــد ،رفســنجانی ادعــا کــرد کــه در هــر نقطــه
دانشــگاه درســت میکنــد کــه علــم و دانــش را در
کشــور اشــاعه دهــد ،در حالــی کــه هــدف ایجــاد
دانشــگاههای آزاد اســامی یــک نــوع رسمایــه
گــذاری بــوده اســت .از یــک طــرف بــا دریافــت
هزینههــای بــاال از دانشــجو و از طــرف دیگــر
پرداخــن دســتمزدهای پائیــن بــه اســتادان کــه
اغلــب نیــز ایــن دســتمزدها بــه عقــب مــی افتــد،
ســود بیشــر نصیــب ایــن صاحبــان رسمایــه مــی
شــود.
بــا همــه ایــن احــوال مبــارزات دانشــجویی در
دانشــگاهها تنهــا بــه خواســتهای صنفــی و
مدنــی ختــم منــی شــود ،بلکــه ف ـرا تــر از آنســت.
آنهــا شــعارها ی سیاســی را مطــرح مــی کننــد.
دخــران دانشــجو بــر ضــد ســتمهای مضاعفــی
کــه بــر آنــان روا مــی شــود شــعار مــی دهنــد.
دخــران بــر ضــد تبعیضهــای جنســیتی کــه در
دانشــگاهها تحــت عنــوان قوانیــن اســامی اجــرا
مــی شــود شــعار مــی دهنــد .امــروز جوانــان و بــه
ویــژه دانشــجویان مبــارز سیاســت هــای آموزشــی
را قبــول ندارنــد و بــر ضــد آن شــعار مــی دهنــد.
دانشــجوی رشــته حقــوق منــی توانــد قوانیــن غیــر
انســانی را کــه در دانشــگاه مــی خواهنــد بــزور
بخــورد او بدهنــد بپذیــرد .همینطــور رشــته هــای
دیگــر مثــل جامعــه شناســی ،هــر ،اقتصــاد و....
دانشــجو جســتجوگر اســت ،دامئــا تحقیــق مــی کنــد
و امــروز خوشــبختانه بــا وجــود اینرتنــت تحقیقــات
خــود را پــی میگیــرد بــه دســتاوردهای جدیــد مــی
رســد او نگاهــش بــه جلــو اســت.
گاهــی ایــن ســوال مطــرح مــی شــود " :در دانشــگاه
ایجــاد شــوراهای دانشــجویی امــری موقتــی اســت
و دانشــجویان پــس از امتــام تحصیالتشــان دانشــگاه
را تــرک مــی کننــد ،آیــا مــی تــوان انتظــار داشــت
رابطــهای ارگانیــک بیــن جنبــش دانشــجویی و
جنبــش کارگــری ایجــاد شــود " ؟.
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رفــن بــه ایــن ســمت و ســو اســت و یــا آنـرا فقــط
در حیطــه مبــارزه سیاســی مــی بینــد و آنــرا بــه
آینــدهای نامعلــوم حوالــه داده اســت؟ .امــروزه در
بیــن برخــی از ســازمانهای سیاســی کار ترویجــی
و ایدئولوژیــک بــه یــک نکتــه منفــی تبدیــل شــده
اســت در نتیجــه بــرای تغییــر بنیانهــای فکــری
کارگــران و زحمتکشــان کــه زیــر بــار و فشــار
خرافــات مذهبــی و بورژوایــی و ناسیونالیســتی
بــه پاســیویته و یــا کج ـراه مــی رونــد عمــا کاری
انجــام منــی گیــرد و همــه چیــز تحــت ایــن گفتــه
مهــم "هــر مبــارزهی طبقاتی (بــیشــک)مبارزهای
سیاســی اســت “ توجیــه مــی شــود .کمــر بــه کار
در زمینــه ایدههــای فلســفی و شــیوههای علمــی
و ضــد خرافــی علیــه حاکمیــت بورژوایــی توجــه
مــی شــود .مذهــب و ایدههــای بورژوایــی بــه
اشــکال گوناگــون براســاس زمینههــای اجتامعــی
گذشــته " ،پایــان تاریــخ” را اعــام مــی کننــد.
تــا بتواننــد ســتم و اســتثامر را توجیــه فلســفی و
فکــری بنامینــد .ارتجاعیتریــن افــکار و ایدههــای
در قالبهــای نویــن فیلــم و ســینام و موســیقی و
داســتان و خــر و اینرتنــت و شــکلهای فریبنــده
بطــور مســتمر و بــی وقفــه در حــال افــکار ســازی
هســتند.
امــروزه بــا توجــه بــه رشایــط اجتامعــی و طبقاتــی
در ای ـران جامعــه بــه لحــاظ مــادی ب ـرای انقــاب
سوسیالیســتی آمــاده اســت .طبقــه کارگــر بعــد از
چندیــن دوره طوالنــی رسکــوب ،قــدم بــه قــدم در
راه ســازماندهی مبارزاتــی خــود بشــکل گســرده
مــی باشــد ،امــا هنــوز نتوانســته اســت کــه نیــروی
انقالبــی را بـرای انجــام ایــن انقــاب ســازمان دهــد.
هنــوز طبقــه کارگــر از نبــود ســازمانهای مســتقل
طبقاتــی وســیع رنــج مــی بــرد ،هنــوز حــزب
کمونیســت رستــارسی و واحــد خــود را نــدارد،
هنــوز جنبــش کارگــری – کمونیســتی از وحــدت
و انســجام کافــی درونــی برخــوردار نیســتند.
روی دیگــر ایــن رویارویــی در جامعــه رژیــم
رسمای ـهداری مذهبــی ای ـران اســت کــه نتوانســته
اســت بــا برپایــی دار و زنــدان و شــکنجه جامعــه
را بــه ســکوت گورســتانی وادار منایــد .مقاومــت
تــا پــای جــان ره ـران کارگــری ،معلــان و دیگــر
فعالیــن اجتامعــی نشــان از رسســختی کارگــران و
زحمتکشــان مــا بـرای تغییــر دنیــای کنونــی دارد.
امــروزه شــناخت و انتقــاد از سیســتم رسمایـهداری
دیگــر مختــص کمونیســت ها نیســت بلکــه اکرثیت
تودههــای زحمتکــش و فرودســتان جامعــه
نگاهــی کامــا انتقــادی بــه آن دارنــد در نتیجــه
تربیــت فکــری تودههــا همچــون گذشــته دشــوار
نیســت بویــژه دنیــای مجــازی و تبــادل ارتباطــات
بیــش از پیــش بــه رو شــدن و افشــای اهــداف و

عملکردهــای رسمایـهداری در ســاختارهای سیاســی
و اقتصــادی و  ...کمــک کــرده اســت .امــا بهــر و
مرتقــی بــودن سوسیالیســم بــه همیــن درجــه در
جامعــه گســرش نیافتــه اســت و یــا اگــر در برخــی
گروههــای اجتامعــی ماننــد دانشــجویان و یــا
روشــنفکران و ره ـران و فعالیــن اجتامعــی رســوخ
کــرده ولــی هنــوز ابعــاد تــودهای نگرفتــه اســت.
روشــن اســت کــه سوسیالیســم بــدون رسنگونــی
رژیــم جمهــوری اســامی و هــر دولــت دیگــر
رسمای ـهداری قــادر بــه انجــام نیســت .کارگ ـران و
کمونیســتها و فرودســتان جامعــه مــی تواننــد
بــه مدتهــای طوالنــی بخاطــر در خواســتهای
خــود دســت بــه تظاهــرات و اعرتاضــات بزننــد
امــا ایــن هنــوز پایــان کار نیســت .مبــارزه بــرای
درخواســتهای صنفــی در عیــن اینکــه درســت
اســت بخشــی از کل مبــارزه اجتامعــی بـرای تغییــر
سیســتم رسمای ـهداری بــه سیســتمی سوسیالیســتی
اســت .ایــن بخشــی از مبــارزه اردوی کار علیــه
رسمایــه بـرای درهــم شکســن دولــت رسمایـهداری
و از بیــن بــردن کار مــزدی اســت .ولــی ایــن
مبــارزه بایســتی از چهــار چــوب یــک مبــارزه
صنفــی فراتــر رفتــه و بــه اشــکال سیاســی در
ســطح کل جامعــه گــذار کنــد .مانــدن در حیطــه
درخواســتهای صنفــی یعنــی وارد زمیــن بــازی
رسمای ـهداری شــدن و عمــا بــرآورد نشــدن هــان
درخواســتهای صنفــی در سیســتمهای موجــود.
مســئله نابــودی قــدرت دولتــی رسمایـهداری تحــت
رهــری طبقــه کارگــر اولیــن قــدم بــرای رســیدن
بــه سوســیالیزم اســت در ایــن راه بــدون توجــه
بــه تبلیغــات کــر کننــده رسمایـهداری علیــه طبقــه
کارگــر و دیکتاتــوری پرولتاریــا ،کارگـران بــا برپایــی
دیکتاتــوری پرولتاریــا بــرای ســاخنت سوسیالیســم
گامهــای اساســی بــر مــی دارنــد.
در جامعــه ایــران تقریبــا بــدون رشــوه و پارتــی
بــازی کارهــای روزانــه و دولتــی انجــام منــی گیــرد
و رشــوه تحــت عنــوان شــیرینی بــه عنــوان یــک
عمــل فاســد کننــده جامعــه بــه امــری عــادی تبدیل
شــده اســت ،مثلــی اســت کــه مــی گویــد "آخوندها
دستهایشــان در جیــب ماســت” .همیــن فســاد
روزمــره در زندگــی اجتامعــی نشــان داده اســت
کــه سیســتم دیگــر کارآیــی خــود را از دســت داده
اســت .رسمایــهداری دیگــر قــادر بــه برداشــن
قدمهــای دیگــر در ایجــاد عدالــت اجتامعــی نبــوده
و هــر روز ایــن فســاد ،نــا عدالتــی و نابرابــری در
حــال تشــدید اســت .جامعــه بــه آنچــه را کــه منــی
خواهــد نســبتا آگاهــی دارد ولــی اینکــه چــه چیــزی
را بایســتی جایگزیــن کــرد دارای روشــنایی کافــی
نیســت .تبلیغــات بــورژوازی علیــه سوسیالیســم و
دســت آوردهــای عظیمــش در زندگــی برشیــت از
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اسالمیســتها مــی دهــد.
در ســطح بیناملللــی دولتهــای رسمایــهداری
بــه فاشیســم گرایــش دارد و در ســطح منطقــهای
و بــا توجــه بــه تاریــخ هــر کشــور حکومتهــای
پیرامونــی بــه ارتجــاع بیشــر .در واقــع نیروهــای
راســت در ســطح جهانــی طــی دو دهــه گذشــته
بیشــر بــه جلــوی صحنــه و مبــارزه طبقاتــی علیــه
طبقــه کارگــر بیناملللــی و سوسیالیســم رانــده
شــدهاند .بــورژوازی بربریــت خــود را بــه عیــان
بــه منایــش گذاشــته اســت .گندیدگــی رسمایــه
امپریالیســتی سالهاســت کــه جهــان را بــه طــرف
غــارت و ویرانــی کشــانده اســت.
در عیــن حــال وضــع اقتصــادی بویــژه بـرای طبقات
تهــی دســت اجتامعــی هــر روز بدتــر شــده اســت.
قیمــت کاالهــای اساســی بصــورت ســاعتی افزایــش
مــی یابــد و بــا رسعتــی کارگــران و زحمتکشــان
جامعــه را هــر چــه بیشــر بــه زیــر خــط فقــر مــی
کشــد .بحــران اقتصــادی فاصلههــای طبقاتــی
را هرچــه بیشــر و عمیقتــر کــرده اســت.
بســته بــودن سیســتم اجتامعــی از جملــه نبــود
آزادیهــای فــردی آنچنــان فشــار روانــی بــر عمــوم
تودههــای مــردم آورده اســت کــه آمــار خودکشــی
بشــدت بــاال رفتــه اســت .قرشهــای فرودســت در
زیــر فقــر کمــر خــم کردهانــد ،تحصیــل کــردگان و
روشــنفکران بدنبــال راهــی ب ـرای ف ـرار از جهنمــی
هســتند کــه رژیــم بــرای مــردم بوجــود آورده
اســت .ولــی ایــن توضیــح اوضــاع بــرای تغییــر
رشایــط کنونــی کافــی نیســت .دلیــل آنهــم آن
نیرویــی کــه مــی توانــد کل ســاختارهای ســتمگرانه
و اســتثامرگرانه مــا را زیــر و رو کنــد و انقالبــی
در روابــط اجتامعــی پدیــد بیــاورد هنــوز بــه یــک
آلرتناتیــو اجتامعــی تبدیــل نشــده اســت .ایدههــا
وقتــی کــه بــه ایدههــای اجتامعــی تودههــا تبدیــل
مــی شــود قــادر بــه تغییــرات خواهنــد شــد .در
واقــع ایــن گفتــه کــه بــدون تئــوری انقالبــی هیــچ
انقالبــی منــی توانــد موجــد باشــد همچنــان درســت
بــودن خــود را نشــان مــی دهــد .آیــا کمونیســم
علمــی بــا ایــن کــه در بیــن کارگ ـران و بســیاری از
تودههــا شــناخته شــده اســت آیــا بــه ایدههــای
آنــان ب ـرای تغییــر تبدیــل شــده اســت؟ بــا اینکــه
کمونیســم امــر رهایــی اکرثیــت جامعــه اســت
ولــی چــه عاملــی مانــع رشــد ایــن ایــده بصــورت
تــودهای شــده اســت .ایدههایــی کــه بــا منافــع
اکرثیــت مــردم تطابــق و همخوانــی دارد .آیــا تبلیــغ
و ترویــج کمونیســتی در جامعــه بصــورت درســت
صــورت گرفتــه اســت .آیــا احــزاب چــپ قــادر
شــدهاند کــه جــدا از تبلیــغ یعنــی مبــارزه سیاســی،
کار ترویجــی و ایدئولوژیــک را ســازماندهی کننــد
و جلــو بربنــد اساســا جنبــش کمونیســتی خواهــان
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یــک ســو و فشــار و رسکــوب سیاســی و فیزیکــی
از ســوی دیگــر یکــی از عواملــی اســت کــه جلــوی
فرارویــی ایدههــای سوسیالیســتی را گرفتــه اســت
ولــی بــه هــر رو آنچــه کــه روشــن اســت؛ مســئله
هــر انقــاب قــدرت سیاســی اســت و در ایــن
مفهــوم
“سوسیالیســم تنهــا زمانــی تبدیــل بــه نیــرو
میشــود کــه هــدف مبــارزهی سیاســی طبقــهی
کارگــر شــود”
ع.غ

به دفاع از اسماعیل گرامی

آلرتناتیــو کارگــری ،آلرتناتیــوی از اکرثیــت عظیــم
ســتمدیدگان و اســتثامر شــوندگان هــر روز بیشــر
پشــتیبانی مــی کننــد.
اســاعیل گرامــی و عزیــز قاســم زاده و دیگــر
فعالیــن صنفــی – سیاســی بایــد فــوری و بــدون
هرگونــه قیــد و رشطــی آزاد شــوند .آزادی کلیــه
زندانیــان سیاســی بــدون قیــد و رشط و فــوری
خواســت عمومــی مــردم اســت.
حــزب رنجـران ایـران ضمــن محکــوم کــردن حکــم
اســاعیل گرامــی و دســتگیری عزیــز قاســم زاده
همــراه کلیــه حرکتهــای تــودهای و اعرتاضــی
بــرای آزادی کلیــه زندانیــان سیاســی مبــارزه مــی
کنــد .مــا از خواســت محقانــه بازنشســتگان و
معلــان بــرای تامیــن یــک زندگــی انســانی و
افزایــش حقوقهــا ،عــدم دخالــت دیــن در امــور
آمــوزش ،تامیــن آمــوزش و تحصیــل ب ـرای همــه و
برچیــدن مــدارس خصوصــی و ....حامیــت کــرده و
از همــه نیروهــای انقالبــی و مرتقــی مــی خواهیــم
کــه در دفــاع از جنبشهــای عدالــت طلبانــه بــه
گــرد آلرتناتیــو کارگــری متحــد شــویم
پیــش بســوی تقویــت جنبــش بــزرگ آلرتناتیــو
کارگــری
چاره رنجربان وحدت و تشکیالت است
زنده باد سوسیالیسم
حزب رنجربان ایران

آلبرت انیشتن ،چرا سوسیالیسم ....بقیه از
صفحه آخر

يغامگرايانــ ًه پيرشفــت بــری نبودهايــم.
مشــاهدات و دادههــای اقتصــادی مــا ازايــن مرحله
هســتند .قوانــن اقتصــادی نيــز ،کــه از ايــن دادههــا
اســتنتاج ميشــوند ،ايــن فــاز يغامگريســت و در
مراحــل بعــدی کاربــرد نخواهــد داشــت .و چــون
هــدف اصلــی سوسياليســم غلبــه بــر و گذارازايــن «
فــاز يغامگــری» درســرپيرشفت بــری اســت ،علــم
اقتصــاد ،در حالــت کنونيــش ،قــادر بــه روشــن
ســاخنت جامعـ ًه سوسياليســتی آينــده نيســت .دوم،
سوسياليســم بســوی آينــده ای اجتامعی-اخالقــی
نظــر دارد .امــا علــم غايتــی را منــي آقرينــد و
درمــردم هدفــی القــا منيکنــد؛ علــم ،حداکــر،
میتوانــد ابـزار رســيدن بــه برخــی اهــداف را تاًمــن
کنــد .امــا خــود اهــداف را انســانهای آرمانخــواه
خلــق ميکننــد  -و اگــر ايــن اهــداف زنــده و پوينده
باشــند  -توســط مــردم پذيرفتــه شــده و بــه پيــش
بــرده ميشــوند؛ مردمــی کــه ،نيمــه آگاهانــه ،تکامل
تدريجــی جامعــه را محقــق مــی ســازند .بــه ايــن

داليــل ،بايــد متوجــه بــود کــه در مســايل انســانی
نقــش علــم و روشهــای علمــی را نبايــد بيــش از
انــدازه جلــوه داد؛ نبايــد تصــور کــرد کــه نخبــگان
تنهــا کســانی هســتند کــه در مســايل مربــوط بــه
ســاختار جامعــه حــق ابــراز عقيــده دارنــد.
مدتهاســت کــه بســياری ميگوينــد جامعـ ًه بــری از
يکــدور ًه بحرانــی عبــور ميکنــد ،کــه جامعــه ثبــات
خــود را از دســت داده اســت .ويژگــی چنــن
رشايطــی اســت کــه در آن افــراد نســبت بــه
مجموع ـهای کــه بــدان تعلــق دارنــد ،کوچــک يــا
بــزرگ ،احســاس بــی تفاوتــی يــا حتــی تنفــر کننــد.
ب ـرای اينکــه منظورخــود را روشــن کنــم ،تجرب ـهای
شــخصی را برايتــان بازگــو ميکنــم .اخـرا ً بــا دوســتی
تحصيــل کــرده و روشــنفکر دربــار ًه خطرجنگــی
ديگــر صحبــت ميکــردم ،کــه بنظــر مــن ميتوانــد
موجوديــت برشيــت را جــدا ً بــه خطــر انــدازد .نظــر
مــن ايــن بــود کــه تنهــا ســازمانی فرامليتــی ميتوانــد
جلــوی ايــن خطــر را بگــرد .ايــن دوســت در
واکنــش بــه صحبــت مــن ،بــا خونــردی کامــل،
گفــت « :چــرا اينقدربــا نابــودی نســل بــر
مخالفــی؟» مطمئنــم کــه يــک قــرن پيــش هيــچ
کــس بــه ايــن ســادگی چنــن چيــزی را منــي گفــت.
ايــن ديــدگاه فــردی اســت کــه در تالشــی بيهــوده
ميخواهــد آرامــش و تــوازن درونيــش را حفــظ کنــد
در حاليکــه اميــدش را از دســت داده اســت .بيــان
دردنــاک تنهايــی و انزوايــی اســت کــه ايــن روزهــا
بســياری از آن رنــج ميربنــد .دليــل چيســت؟ راه
بــرون رفــت کــدام اســت؟ طــرح چنــن پرسشــهايی
آســان اســت ويافــن پاســخ قانــع کننــده برايشــان
دشــوار .امــا مــن تــاش ميکنــم کــه ،درحــد توانــم،
بــه ايــن پرسشــها پاســخ دهــم ،هرچنــد ميدانــم کــه
کوشــش و احساســات مــا اغلــب در تضــاد بــا هــم
هســتند و آنــان را منيتــوان بــا فرمولهــای ســاده بيان
کــرد .انســان موجــودی منفــرد و درعــن حــال
اجتامعــي ســت .بعنــوان فــرد ،ميکوشــد از وجــود
خــود و نزديکانــش حراســت کنــد ،اميــال شــخصی
خــود را بــرآورده ســازد ،و تواناييهــای درونيــش را
پــرورش دهــد .بعنــوان موجــودی اجتامعــی،
ميکوشــد کــه محبــت و مقبوليــت ديگــر انســانها را
بدســت آورد ،در لذتهايشــان رشيــک شــود ،مونــس
غمهايشــان باشــد ،و در بهبــود زندگيشــان بکوشــد.
شــخصيت ويــژ ًه هــر فــرد بــا ايــن متايــات گوناگــون
و اغلــب متضــاد شــکل ميگــرد و ترکيــب خــاص
آنهاســت کــه درجـ ًه موفقيت هرفرد را در دســتيابی
بــه آرامــش درونــی و ســهم وی دربهبــود جامعــه را
روشــن ميســازد .ممکــن اســت کــه قــدرت نســبی
ايــن دو متايــل ،در نطفــه ،بــا وراثــت معــن شــود.
امــا شــخصيتی کــه در نهايــت شــکل ميگــرد ،تــا
انــداز ًه زيــادی ،تحــت تاًثــر محيطــی اســت کــه

بقیه در صفحه 11

اســاعیل گرامــی را در بیداگاههــای والیــت فقیــه
بــه شــش ســال زنــدان و شــاق محکــوم مــی
کننــد .جــرم اســاعیل گرامــی ایســتادن در صــف
اول مبــارزه بــرای گرفــن حقــوق پایــال شــده
بازنشســتگان ایــران اســت .عزیــر قاســم زاده از
کانــون صنفــی معلــان بــا هجــوم ددمنشــانه
بــه منزلــش بازداشــت مــی شــود .دشــمنی رژیــم
جمهــوری اســامی بنابــر ماهیــت طبقاتــی و
انحصــار طلبــیاش بــا مخالفــان خــود ،از هــان
خشــت اول بنــای نظــام ،بــا جنایــات و بــی عدالتــی
گذاشــته شــده اســت و همچنــان ادامــه دارد.
منطــق ایــن رژیــم ارتجاعــی ،رسکــوب مخالفــان
بــا اعــدام ،زنــدان ،شــاق و شــکنجه اســت و بــه
درســتی منطــق کارگ ـران ،بازنشســتگان  ،معلــان،
زنــان ،دانشــجویان مبــارزه و مقاومــت اســت.
برگــزاری پیروزمنــد اعــراض رسارسی معلــان در
بیــش از چهــل شــهر بــا رشکــت پــر فــروغ زنــان،
متحــد و همــراه در روز ســوم مهــر مــاه ،نشــانی
از ایــن منطــق تاریخــی اســت .حاکــان انحصارگــر
چنــان پندارنــد کــه همچنــان مــی تواننــد بــا
رسکــوب بــه حکومــت و ســلطه خــود ادامــه دهنــد.
ایــن خیالــی باطــل اســت و توهمــی اســت تاریخــی
کــه همــه رسان دیکتاتوریهــا دچــار شــدهاند.
اســاعیل گرامــی و عزیــز قاســم زادههــا تنهــا
نیســتند ،هـزاران بازنشســته بــا آنهاســت  ،معلــان
بــا آنهــا هســتند ،میلیونهــا کارگــر پشــت و یــاور
آنهاســت .جامعــه ایــران امــروز ،منــاد مقاومــت،
ســازماندهی و اتحــاد اســت .خیزشهــای بــزرگ
 ۹۶و ۹۸ســرگ و در میــدان و خیابانهــا گواهــی
اســت بــر ایــن واقعیــت .عملکــرد بیــش از چهــار
دهــه رژیــم جمهــوری اســامی ،بعنــوان معلــم
منفــی چنــان آگاهــی مــرد م را صیقــل داده اســت
کــه نــه تنهــا دیگــر از کل نظــام عبــور کردهانــد
بلکــه نــه بــه جمهــوری اســامی را بــا جایگزینــی
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کــه چگونــه ميتــوان ســاختار جامعــه و منــش
فرهنگــی انســان را تغيــر داد تــا زندگــی انســان تــا
آنجــا کــه ممکــن اســت دلپذيرتــر گــردد ،بايــد از
يــاد هــم نربيــم کــه برخــی رشايــط معــن را منيتــوان
اصــاح کــرد .هامنطــور کــه پيشــر گفتــه شــد،
طبيعــت زيســت شناســان ًه انســان ،بطــور عملــی،
قابــل تغيــر نيســت .بعــاوه ،پيرشفتهــای
تکنولوژيکــی و تغيـرات جمعيتی-زيســتی در چنــد
قــرن اخــر رشايطــی بوجــود آوردهانــد کــه
ماندگارخواهنــد بــود .درمناطقــی بــا جمعيــت
مرتاکــم ،بــرای توليــد نيازهــای اساســی ،درجــ ًه
بااليــی از تقســيم کار وســاختار توليــدی متمرکــز
حياتــی اســت .آنزمــان رويايــی کــه افــراد يــا
مجموعــه هــای کوچــک قادربــه خودکفايــی بودنــد
مدتهاســت کــه برسآمــده .اغـراق نخواهــد بــود اگــر
ادعــا کنيــم کــه هــم اکنــون نيــز برشيــت ســاختار
جهانــی توليــد و مــرف را بوجــود آورده اســت .بــا
طــرح مطالــب فــوق ،اينــک بــه آنجــا رســيدهام کــه،
بطــور موجــز ،ميتوانــم آنچــه ،از ديــد مــن ،عصــار ًه
بحـران زمــان مــا اســت را بيــان کنــم .مشــکل رابط ًه
فــرد بــا جامعــه اســت .فــرد بيــش از هــر زمانــی بــه
وابســتگی خــود بــه جامعــه آگاه شــده اســت .امــا
او ايــن وابســتگی را بعنــوان توشــهای مثبــت،
پيونــدی ارگانيــک ،نريويــی محافــظ ارزيابــی
منيکنــد .بلکــه آن ـرا چــون تهديــدی بــه آزاديهــای
طبيعــی خــود يــا حتــی موجوديــت اقتصاديــش
میبينــد .بعــاوه ،موقعيتــش در جامعــه چنــان
اســت کــه متايــات خودخواهانــهاش برجســته
ميشــوند ،درحاليکــه خصوصيــات اجتامعــی او ،کــه
ذاتــاً ضعيــف تــر هســتند ،پيوســته کمرنــگ و
کمرنــگ تــر میشــوند .همــ ًه انســانها ،جــدا از
موقعيتشــان در جامعــه ،ازايــن پروســ ًه تحليــل
رفــن ويژگيهــای اجتامعــی رنــج ميربنــد .زندانيــان
نادانســت ًه خودخواهــی خــود ،انســانها احســاس
ناامنــی و تنهايــی ميکننــد و از آن احســاس ســاده و
پيــش پــا افتــاد ًه لــذت از زندگــی محــروم
گرديدهانــد .انســان تنهــا در وقــف خــود بــرای
جامعــه اســت کــه بــه زندگيــش (هــر چنــد کوتــاه و
پرخطــر) معنــا ميدهــد .از نظــر مــن ،رسچشــم ًه
اصلــی ايــن معضــل ،هــرج ومــرج اقتصــادی جامعـ ًه
رسمايـهداری ،آنگونــه کــه امــروز هســت ،ميباشــد.
مــا شــاهد گروهــی عظيــم از توليدکنندگان هســتيم
کــه هــر کــدام از اعضايــش در تالشــی خســتگی
ناپذيرميکوشــد ديگــر اعضــای ايــن مجموعــه را از
مثــر ًه کارشــان محــروم کنــد .اينــکار نيــز نــه بــا زور
بلکــه بــر اســاس روشــهای کام ـاً قانونــی رقابــت
آزاد صــورت ميگــرد .در همــن رابطــه ،بايــد
خاطرنشــان کــرد کــه ابــزار توليــد  -يعنــی متــام
ظرفيــت توليــدی الزم بـرای بوجــود آوردن کاالهــای

مرصفــی و کاالهــای زيربنايــی  -قانونـاً ميتواننــد در
مالکيــت خصوصــی افــراد باشــند( .و غالبــاً نيــز
چنــن اســت) مــن درادام ـ ًه بحــث ،ب ـرای ســادگی،
متــام آنانــی را کــه ســهمی در مالکيــت ابـزار توليــد
ندارنــد «کارگــر» ميخوانــم  -هــر چنــد کــه ايــن
تعريــف بــا معنــی مرســوم ايــن واژه همخوانــی
کامــل نــدارد .صاحبــان اب ـزار توليــد در موقعيتــی
هســتند کــه ميتواننــد نــروی کار کارگــر را خريداری
کننــد .بــا بهرهگــری از ابــزار توليــد ،کارگــر
کاالهــای تــازهای را توليــد ميکنــد کــه بــه رسمايهدار
تعلــق ميگرينــد .نکتــ ًه کليــدی در ايــن پروســه
رابط ـ ًه ميــان آنچــه کــه کارگرمــی آفرينــد و آنچــه
کــه بعنــوان دســتمزد دريافــت ميکنــد اســت؛ هــر
دو ســوی ايــن رابطــه بــر اســاس ارزش واقعــی
انــدازه گرفتــه ميشــوند .از آنجــا کــه قــرارداد کار
«آزاد» اســت ،دســتمزدی کــه کارگــر دريافــت
ميکنــد بــر اســاس ارزش واقعــی کااليــی کــه توليــد
کــرده نيســت .درآمــد کارگــر بــر اســاس حداقــل
احتياجــش و برمبنــای نيــاز رسماي ـهدار بــه نــروی
کار وتعــداد کارگرانــی کــه بـرای کار رقابــت ميکنند
تعيــن ميشــود .درک ايــن نکتــه بســيار مهــم اســت
کــه حتــی در تئــوری نيــز حقــوق کارگــر را ارزش
محصولــی کــه توليــد کــرده معــن منيکنــد .رسمايـ ًه
خصوصــی متايــل بــه مترکــز در دســتهای کمــر و
کمــری دارد و ايــن بخشــاً بدليــل رقابــت ميــان
رسمايــهداران و بخشــاً بدليــل پيرشفــت در
تکنولــوژی و تقســيم کاراســت .تکنولــوژی و
تشــديد در تقســيم کار واحدهــای بزرگــر اقتصــادی
را درعــوض واحدهــای کوچکــر تشــويق ميکنــد.
نتيجــ ًه ايــن رونــد يــک اليگارشــی متشــکل از
رسماي ـ ًه خصوصــی اســت کــه قــدرت عظيــم آن را
منیتــوان بطــور م ًوثرحتــی توســط ســاختارهای
دمکراتيــک جامعــه کنــرل و بــه آن رســيدگی کــرد.
ايــن را از آنجــا ميگويــم کــه اعضــای ســاختارهای
قانونگزارتوســط احـزاب سياســی برگزيــده ميشــوند
و ايــن احـزاب ،بنوبـ ًه خــود ،عمدتـاً ،از جهــت مالی
يــا جهــات ديگــر ،تحــت تاًثــر و نفــوذ رسمايـهداران
خصوصــی هســتند ،کــه در واقــع ،را ًی دهنــدگان را
از قانونگ ـزار جــدا میکننــد .نتيجــه ايــن اســت کــه
مناينــدگان مــردم بــه انــداز ًه کافــی از منافــع
گروههــای محــروم جامعــه پشــتيبانی منيکننــد.
عــاوه برايــن ،در رشايــط موجــود ،آشکاراســت کــه
رسمايــهداران خصوصــی بطــور مســتقيم یــا
غريمســتقيم منابــع اطالعــات (مطبوعــات ،راديــو،
آمــوزش) را کنــرل ميکننــد .پــس بــرای شــهروند
جوامــع کنونــی بســيار مشــکل ،و بعضـاً غريممکــن
اســت ،کــه بــه نتايــج عينــی رســيده و از حقــوق
سياســیاش هوشــمندانه اســتفاده کنــد .بديــن
ترتيــب ،در اقتصــاد مبتنــی بــر مالکيــت خصوصــی
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فــرد خــود را در آن ميآبــد ،ســاختار جامع ـهای کــه
در آن بــزرگ ميشــود ،ســنتهای آن جامعــه ،و
سيســتم ارزشــی آن جامعــه .بـرای هــر فــرد ،مفهوم
تجريــدی «جامعــه» مجموعــ ًه روابــط مســتقيم
وغريمســتقيم او بــا ديگــر افـراد جامعــه و همچنــان
متــام نســلهای گذشــته اســت .فــرد ميتوانــد بــه
تنهايــی بيانديشــد ،بکوشــد ،ب ـرای خــود کار کنــد؛
امــا بــرای وجــود فيزيکــی ،فکــری ،و احساســی
خــود بــه جامعــه وابســته اســت« .جامعــه» اســت
کــه فراهــم آورنــد ًه خــوراک ،پوشــاک ،کاشــانه،
ابــزار کار ،فــرم و محتــوای انديشــ ًه انسانهاســت؛
زندگــی انســان بــا کار و دســتاورد ميليونهــا انســان
گذشــته و حــال ميــر ميشــود .ميليونهــا انســانی
کــه پشــت واژ ًه کوچــک «جامعــه» پنهاننــد.
بنابرايــن ،بديهــی ســت کــه وابســتگی فــرد بــه
جامعــه واقعيتــی طبيعيســت کــه منيتــوان آن را از
ميــان بــرد  -درســت ماننــد زنبورهــا و مورچــگان.
امــا ،درحاليکــه پروسـ ًه زندگــی مورچــه يــا زنبــور تــا
کوچکرتيــن جزئياتــش توســط غريزههــای ارثــی و
اليتغــر معــن شــده ،الگــوی اجتامعــی و روابطمــان
انســانها قابــل تغيريهســتند .حافظــه ،قــدرت خلــق
چيــزی نــو ،توانايــی ســخن گفــن ،امــکان پيرشفــت
ورای نيازهــای بيولوژيــک را ب ـرای انســانها ممکــن
ســاختهاند .چنــن پيرشفتــی خــود را در ســنن،
ســاختارها ،و ســازمانها؛ در ادبيــات؛ درپيرشفتهای
علــوم و مهندســی؛ در آفريدههــای هــری متبلــور
کــرده اســت .ميتــوان نتيجــه گرفــت کــه انســان بــا
رفتــارش ميتوانــد ،بنوعــی ،بــر زندگــی خــود تاًثــر
گــذارد ،و در ايــن پروســه انديشــ ًه آگاهانــه و
خواســن ميتوانــد نقــش آفريــن باشــد .انســان
بهنــگام تولــد ســازواره ای بيولوژيــک را از طريــق
وراثــت بدســت مــي آورد کــه ثابــت و غريقابــل
تغيــر اســت .ايــن ســازواره شــامل متايــات طبيعــی
اســت کــه ويــژ ًه نــوع انســان اســت .عــاوه بــر
ايــن ،در طــول زندگــی ،انســان ســازوارهای فرهنگــی
را نيــز از جامعــه ،از طريــق ارتبــاط بــا همنوعــان
خــود وديگــر تاًثــرات اجتامعــی ،کســب ميکنــد.
ايــن ســازوار ًه فرهنگــی اســت کــه بــا مــرور زمــان
قابــل تغيــر اســت و تــا انــداز ًه زيــادی واســط ًه
رابطــ ًه فــرد بــا جامعــه اســت .انســان شناســی
مــدرن ،بــا بررســی مقايســه ای ميــان فرهنگهــای
بــه اصطــاح ابتدايــی ،نشــان داده اســت کــه رفتــار
اجتامعــی انســانها گوناگــون و وابســته بــه الگوهای
فرهنگــی و ســاختارهای حاکــم در جامعــه اســت.
اينجاســت کــه اميــد آنهــا کــه بـرای بهبــود رشايــط
جامعــ ًه بــری تــاش ميکننــد نهفتــه اســت:
انســانها بخاطــر ســازوار ًه بيولوژيــک خــود
محکــوم بــه نابــود کــردن يکديگــر و رسنوشــتی
بريحــم و خودســاخته نيســتند .اگــر از خــود بپرســيم
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رسمايــه ،وضعيــت حاکــم بــر دو پايــ ًه اساســی
اســتوار اســت :يکــم ،ابــزار توليــد (رسمايــه) در
مالکيــت خصوصــی اســت و صاحبــان آنطــور کــه
بخواهنــد از آن اســتفاده ميکننــد؛ دوم :قـرارداد کار
آزاد اســت .البتــه ،جامعـ ًه رسمايـهداری نــاب وجود
نــدارد .بويــژه ،کارگـران ،در طــی مبــارزات سياســی
طوالنــی و دشــوار ،توانســتهاند کــه در برخــی
رشــتهها انــواع بهــری از « قــرارداد آزاد کار» را
بــرای خــود بدســت آورنــد .امــا ،در کل ،اقتصــاد
امــروز تفــاوت چشــمگريی هــم بــا رسمايــهداری
نــاب نــدارد .در رسمايــهداری ،توليــد بــرای ســود
اســت و نــه ب ـرای اســتفاده .تدارکــی ديــده نشــده
کــه متــام آنهــا کــه قــادر و مايــل بــه کار هســتند
بتواننــد کار پيــدا کننــد؛ «ارتــش بيــکاران» بايــد
هميشــه وجــود داشــته باشــد .کارگــر در وحشــت
دامئــی از دســت دادن کارش اســت .از آنجــا کــه
بيــکاری و يــا کار کــم درآمــد زمين ـ ًه خوبــی ب ـرای
بــازار ســودآور نيســت ،توليــد کاالهــای مرصفــی
محــدود اســت ،و نتيجــه کمبــود و ســختی اســت.
پيرشفــت در تکنولــوژی بــه جــای آنکــه از دشــواری
کار بکاهــد ،غالبـاً بــه بيــکاری مــی انجامــد .انگيــز ًه
ســود ،همـراه بــا رقابــت ميــان رسمايـهداران ،باعث
بــی ثباتــی در انباشــت و بهــره وری از رسمايــه
ميگــردد کــه منتهــی بــه رکودهــای شــديد ومکــرر
میشــود .نتيجــ ًه رقابــت لــگام گســيخته اتــاف
نــروی کار و آن فلــج شــدن هوشــياری اجتامعــی
افـراد اســت کــه قبـاً ازآن ســخن گفتــم .ايــن فلــج
شــدن را مــن بزرگرتيــن زيــان رسمايـهداری ميدانــم.
و متــام سيســتم آموزشــی مــا از آن رنــج ميــرد.
فرهنــگ رقابــت خــارج از انــدازه در دانــش آمــوز
تزريــق ميشــود ،و او را بــرای زندگــی آينــدهاش
چنــان آمــاده ميکننــد کــه «داشــن» را ســتايش
کنــد .مــن اطمينــان دارم کــه تنهــا يــک راه بـرای از
ميــان برداشــن ايــن کژیهــای ريشــهدار وجــود
دارد و آنهــم برق ـراری يــک اقتصــاد سوسياليســتی
اســت ،همـراه بــا سيســتم آموزشــی کــه متاميــل بــه
هدفهــای اجتامعــی باشــد .در چنــن اقتصــادی،
ابــزار توليــد بدســت خــود جامعــه اســت و بــا
برنامــه ريــزی مــورد اســتفاده قـرار ميگــرد .اقتصــاد
بــا برنامــه ،کــه توليــد را بــر اســاس نيازهــای جامعــه
تنظيــم ميکنــد ،کار را ميــان متــام آنــان کــه قــادر بــه
انجامــش باشــند تقســيم ميکنــد و بــرای همــه
امــکان معيشــت را مهيــا ميکنــد .سيســتم آموزشــی،
همــراه بــا رشــد توانائيهــای درونــی هــر فــرد،
ميکوشــد کــه در او احســاس مســئوليت نســبت بــه
همنوعــش را جايگزيــن تجليــل از قــدرت و
موفقيــت (کــه درجامعــ ًه کنونــی شــاهدش
هســتيم) کنــد .بــا وجــود ايــن ،بايــد بخاطــر داشــت
کــه رصف اقتصــاد برنامــه ريــزی شــده سوسياليســم
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نيســت .چنــن اقتصــادی ميتوانــد بــا بردگــی هــم
هم ـراه باشــد .دســتيابی بــه سوسياليســم نيازمنــد
حــل چنديــن معضــل بســيار دشــوار سياســی-
اجتامعــی ســت :بــا توجــه بــه افزايــش درجـ ًه مترکــز
قــدرت سياســی و اقتصــادی ،چگونــه ميتــوان از
قــدرت همــه جانب ـ ًه بوروکراســی جلوگــری کــرد؟
چگونــه مــی تــوان از حقــوق فــردی حفاظــت کــرد
و بديــن وســيله ســنگ موازنــ ًه دمکراتيــک را در
برابــر قــدرت بوروکراســی تاًمــن کــرد؟ شــفافيت
دربــار ًه اهــداف و مشــکالت سوسياليســم ،در ايــن
عــر گــذار ،اهميــت فـراوان دارد .از آنجــا کــه ،در
رشايــط کنونــی ،گفتگــوی آزاد حــول ايــن مســائل
بــه زيرعالمــت ســئوال ســنگينی ق ـرار داده شــده،
مــن بنيانگــزاری ايــن نرشيــه را يــک خدمــت
اجتامعــی مهــم ميدانــم ( .ألــرت اينشــتني ) ايــن
مقالــه اولــن بــار در شــار ًه يکــم مجل ـ ًه «بررســی
ماهانه» انتشار يافت.
(May (Review M 1949

سیاست کنترل بر آبها در ....بقیه از صفحه
آخر

آب شــبیه هــر کاالی دیگــری شــد .آب یــک دارایــی
مالــی شــد .در مقایســه بــا بخشهــای دیگــر اقتصاد
ماننــد بانـکداری و بازرگانــی ،بـرای بــازی کنندگان
بــازار آب – بازرگانــان و دالالنــی که بردن ســودهای
کالن از معاملــه آب متــام هدفشــان اســت  -قوانیــن
بســیار کمــی وضــع شــده بــود .هیــچ نیــازی نبــود
کــه بازرگانــان آب هیــچ ارتباطــی بــه کشــاورزی و
دامــداری داشــته باشــند .کشــاورزان و دامدارانــی
کــه اغلــب بــا رشایــط بــد آنــن دهــی تلفــن همـراه
و اینرتنــت ضعیــف مواجــه هســتند ،بــرای آب،
خودشــان را در رقابــت بــا بازرگانانــی یافتنــد کــه بــا
اســتفاده از ابرکامپیوترهــا و رباتهــا تنهــا در چنــد
ثانیــه آب را معاملــه مــی کننــد.
بســیاری از ایــن بازرگانــان ،بانکهــا و
صندوقهــای تامینــی آمریکایــی هســتند.
نویســندگان ایــن کتــاب جزییــات اینکــه چگونــه
ایــن انگلهــا بــازار آب را ماهرانــه دســتکاری مــی
کننــد ،از دورههــای کــم آبــی ســود مــی برنــد و
کمبــود آب ســاختگی و مصنوعــی خلــق مــی کننــد
را توضیــح مــی دهنــد .آنهــا ســودهای کالنشــان را
از شــیره جــان کشــاورزانی مــی دوشــند کــه ب ـرای
آغــاز کــردن یــا پایــان دادن بــه محصوالتشــان بـرای

گرفــن آب مســتأصل هســتند .ایــن بازرگانــان آب
بــا کالن-مـزارع؛ کــه توســط ســازمانهایی از قبیــل
صندوقهــای بازنشســتگی کاناداییهــا مدیریــت
مــی شــوند؛ متحــد مــی شــوند .آنهــا اطمینــان
مــی دهنــد کــه آب کافــی ب ـرای کاشــت ،داشــت
و برداشــتهای عظیــم بــادام ،زیتــون و از ایــن
قبیــل موجــود اســت در حالیکــه کشــاورز و دامــدار
تولیــد کننــده را کــه ســخت بــه آب نیــاز دارد از آن
محــروم مــی کننــد.
نویســندگان ایــن کتــاب یــک مــدل جدیــد حکومت
بــرای آب درخواســت مــی کننــد .مدلــی کــه در
آن "مــا بــه عنــوان یــک جامعــه بتوانیــم تصمیــم
بگیریــم چگونــه آب کمیــاب را بــه بهرتیــن صــورت
توزیــع کنیــم کــه تعــادل بیــن همــه رضوریــات از
قبیــل کشــاورزی کارآمــد ،ســامتی رودخانــه و قائل
شــدن حقــوق فرهنگــی و اقتصــادی مــردم بومــی
اس ـرالیا برق ـرار شــود . ".بــا در نظــر گرفــن منافــع
مقــرر کــه در بــازار آب موجــود اســت و ســودهای
میلیــارد دالری کــه آنهــا مــی برنــد ،شــانس اینکــه
ایــن مــدل حکومــت آب اتفــاق بیافتــد ناچیــز
اســت .تنهــا بــا رسنگــون کــردن کاپیتالیســم و
ظهــور سوسیالیســم در اسـرالیا اســت کــه اســتفاده
عادالنــه ،مســاوی و برنامهریــزی شــده از منابــع
عمومــی مثــل آب مــی توانــد ضامنــت شــود.
هامنطــور کــه از مطالعــه کتــاب "فــروش افســار
گســیخته رودخانــه" دیــده مــی شــود ،رسمایـهداری
متأخــر گنجهــای ملــی ماننــد حوضــه آبخیــز
ماری-دارلیــن را بــه نابــودی مــی کشــاند.

بــا قدردانــی از کمکهــای
مالــی رفقا و دوســتان به حزب،
ذکــر ایــن نکته را ضــروری می
دانیــم کــه تکیــه مالــی حــزب
بــه اعضــاء و تودههــا در پیشــبرد
مبــارزه طبقاتــی ،روشــی
انقالبــی و پرولتاریائــی اســت
در حفــظ اســتقالل ســازمانی و
جــدا نشــدن از طبقــه کارگــر و
تود ههــا
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عوامــل ضــد کارگــر را خواهــد داشــت.
کارگـران در مراکــز و محیــط کار بــا توجــه بــه تــوان
و امکانــات خــود ،رضوری اســت کــه تشــکلهای
مســتقل خــود را بــه نیــروی جمعــی خــود ایجــاد
کننــد تــا بتواننــد در کنــار هــم و بــا حضــور هــر
چــه بیشــر و گســردهتر کارگــران بــه مبــارزه در
راســتای خواســتهها و مطالبــات خــود گام بردارنــد.
تشــکلهای کارگــری در اشــکال متنــوع خــود
بنــا بــر تصمیــم کارگــران شــکل خواهــد گرفــت.
تشــکلهای کارگــری بــا خــرد جمعــی ایجــاد
خواهــد شــد کــه یکــی از رکنهــای آن بایــد درک
منافــع طبقاتــی کارگـران باشــد در تقابــل بــا منافــع
رسمایــهداران.
تشــکلهای مســتقل کارگــری بایــد در امــر مبــارزه،
روشهــای ســازماندهی و مبــارزه را بــا تصمیــم
گیــری جمعــی و حضــور کارگــران اجرایــی کننــد.
حضــور جمعــی کارگــران در تصمیــم گیریهــا و
درک منافــع کارگــری ،مبــارزه بـرای کســب مطالبات
کارگ ـران ،بیشــر از نــام و عنــوان تشــکل اهمیــت
دارد ،امــا نــام و عنــوان تشــکل هــم بایــد متناســب
بــا محتــوا و عملکــرد تشــکل انتخــاب شــود.
متاســفانه تــا کنــون کارگــران در ایــران موفــق
نشــدهاند ( رسکــوب یکــی از عوامــل اصلــی مــی
توانــد باشــد) در ابعــاد وســیع تشــکلهای مســتقل
خــود را در واحدهــا و محیطهــای کارگــری ایجــاد
کننــد بــه غیــر از دو مــورد ،ســندیکای کارگــران
رشکــت واحــد و ســندیکای کارگـران نیشــکر هفــت
تپــه( .تشــکلهای محیــط کار)
کارگــران بــدون داشــن تشــکلهای محیــط کار
منیتواننــد بــرای کســب مطالبــات بــه مبــارزه
متشــکل و موثــر بپردازنــد.
کارگــران متشــکل بــا ســازماندهی میتواننــد بــه
مزدهــای زیــر خطــر فقــر پایــان دهنــد ،لغــو
خصوصــی ســازیها و طرحهــای پیامنــکاری را بــا
شکســت روبــرو کنند و بـرای بهبــودی رشایط کار و
محیــط کار ،کســب حقوقهــای معوقــه ،جلوگیــری
از اخ ـراج و بیکارســازیها و عــدم امنیتــی شــغلی
و عــدم امنیــت محیــط کار و بازگشــت بــه کار
همــکاران اخراجــی ،خــود را ســازمان دهنــد و
متحدانــه بــرای رهایــی مبــارزه کننــد.
وجــود تشــکل یابــی متنــوع کارگــران ،حتــی در
یــک واحــد کارگــری نبایــد بــه رقابــت میــان
کارگ ـران تبدیــل شــود ،بلکــه حــق متامــی کارگ ـران
در هــر محیــط کارگــری اســت کــه تشــکل مطلــوب
و مســتقل خــود را ایجــاد کننــد و بــرای منافــع
مشــرک خــود دســت بــه همــکاری و همراهــی زده
و نیرومندتــر در مقابــل صاحبــان رسمایــه و حاکامن
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قــد علــم کــرده و بـرای کســب خواســتههای خــود
پــای بفشــارند.
تشــکلهای کارگــری (تشــکلهای مســتقل
کارگــری) رقیــب هــم دیگــر نیســتند ،بلکــه اعضــای
یــک طبقــه بــزرگ اجتامعیانــد کــه بــا مترکــز بــه
منافــع کل طبقــه کارگــر در مقابــل طبقــه حاکمــه
بــه مبــارزه متحــد میپردازنــد.
کارگــران بایــد از هــر فرصتــی بــرای متشــکل و
متحــد شــدن خــود اســتفاده کننــد و بــه جمــع
شــدن و پیشــرد یــک حرکــت ،اعـراض و اعتصــاب
اکتفــا نکننــد.
تجمعــات ،اعرتاضــات جمعــی و اعتصــاب را ب ـرای
ادامــهدار بــودن مبــارزه ،بــرای پیگیــری فعــال
خواســتهها و مطالبــات ,بایــد بــه ایجــاد تشــکل
گــره زد تــا بتواننــد پیــروی و دســت آوردهــای
خــود را تضمیــن کننــد.
کارگــران و فعالیــن کارگــری بایــد آگاهانــه در
مقابــل کســانی کــه بـرای منافــع گروهــی و فرقـهای
خــود ،تفرقــه را در میــان کارگ ـران دامــن میزننــد،
محکــوم و کوبنــده ایســتادگی کننــد .کارگـران نبایــد
بگذارنــد کــه جنــگ و رقابــت گروهــی و اح ـزاب
کــه هدفشــان اســتفاده اب ـزاری از کارگ ـران اســت،
باعــث تفرقــه در صفــوف کارگ ـران بشــود.
عــدم تشــکل یابــی کارگ ـران ،و پراکندگــی کارگ ـران
باعــث آن شــده اســت کــه خواســتهها و مطالبــات
بــی شــار کارگــران پیگیــری نشــود و صاحبــان
رسمایــه بــه راحتــی بــه ســتم و اســتثامر خــود
هــم ادامــه دهنــد و هــم رشایــط را هــرروز ب ـرای
کارگــران ســخت و ســختتر کننــد.
متفــرق بــودن طبقــه کارگــر فقــط بــه نفــع طبقــه
رسمای ـهدار اســت.
طبقــه کارگــر در چندیــن جبهــه بایــد بجنگــد،
موفقیــت مــا اتــکا بــه نیــروی خــود و ســازمانیابی
مســتقلمان اســت ،یــاری رســانی بــه تشــکل یابــی
هــر چــه بیشــر واحدهــای کارگــری ،همراهــی و
همــکاری بــه شــکل رسارسی ،بــرای طبقــه کارگــر
رضوری اســت .طبقــه کارگــر در مســیر مبــارزه بایــد
تشــکلهای مــورد نیــاز خــود را ایجــاد کنــد و در
حیــن همیــن مبــارزه بــا توجــه بــ ه رشایــط بایــد
بتوانــد ســطوح مختلــف ســازمانیابی را در دســتور
کار بگــذارد.
تشــکل مســتقل کارگ ـران بدســت خــود کارگ ـران و
بــه نیــروی کارگ ـران امــکان پذیــر اســت.
زنــده بــاد آگاهــی طبقاتــی کارگــران در راســتای
هرچــه بیشــر ایجــاد تشــکلهای مســتقل کارگــری
در محیــط کار.
 ۱۶مهر ۱۴۰۰
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
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چ ـرا سوســياليزم ؟ آيــا ،ب ـرای کســی کــه در امــور
اقتصــادی و اجتامعــی کارشــناس نيســت ،جايــز
اســت دربــار ًه سوسياليســم نظــر بدهــد؟ مــن بــاور
دارم کــه ميتوانــد .بــه چنديــن دليــل .بگذاريــد
مســئله را اول از ديــدگاه دانــش علمــی بررســی
کنيــم .بنظــر ميآيــد کــه تفــاوت اساســی اســلوبی
ميــان ســتاره شناســی و علــم اقتصــاد وجــود
نداشــته باشــد :هــر يــک در زمين ـ ًه خــود در پــی
تبيــن قوانــن کلــی قابــل قبــول بــرای گروهــی
معــن از پديــده هــا هســتند تــا روابــط ميــان ايــن
پديــده هــا را تــا حــد ممکــن روشــن ســازند .امــا در

حقيقــت تفاوتهــای اســلوبی وجــود دارنــد .کشــف
قوانــن عمومــی در زمينــ ًه اقتصــاد ،بخاطراينکــه
پديــده هــای اقتصــادی غالب ـاً تحــت تاًثــر عوامــل
بســياری هســتند کــه ارزيابــی جداگانــ ًه آنهــا
دشــوار اســت ،مشــکل ميشــود .عــاوه برايــن،
تجربــ ًه انباشــت شــده در دور ًه ( بــه اصطــاح)
متمــدن تاريــخ بــری  -چنانکــه همــه ميداننــد -
تحــت تاًثــر عللــی بــوده انــد کــه منيتــوان آنان ـرا
تنهــا اقتصــادی دانســت .بــرای منونــه ،بيشــر
قدرتهــای بــزرگ در تاريــخ وجــود خــود را مديــون
جهانگشــايی بــوده انــد .در کشــور مغلــوب ،مــردم

پــروزاز جهــات حقوقــی و اقتصــادی در موقعيــت
ممتــاز قـرار گرفتنــد .آنــان انحصــار مالکيــت زمــن
را در دســت گرفتنــد و روحانيــون را از ميــان خــود
برگزيدنــد .روحانيــون نيــز ،کــه کنــرل آمــوزش را در
دســت داشــتند ،ايــن تقســيم طبقاتــی جامعــه را
بــه ســاختاری ازلــی تبديــل کــرده و بــا تزريــق يــک
سيســتم ارزشــی در جامعــه موجــب شــدند کــه
مــردم از آن پــس ،ناآگاهانــه ،در رفتــار اجتامعــی،
آنگونــه کــه الزم بــود ،هدايــت شــوند .ســنت
تاريخــی ،بــه بيانــی ،بــه ديــروز تعلــق دارد .امــا ،مــا
درهيــچ کجــا قادربــه گــذار از ايــن مرحلــ ًه

سیاست کنترل بر آبها در استرالیا

ســندیکای کارگــران هفــت تپــه :تشــکل یابــی منت کامل بیانیه
مســتقل کارگــران اســاس اتحــاد کارگــران اســت! برتــری دانســن یــک نــوع معیــن تجمــع و یــا
تشــکل یابــی در مقابــل اشــکال دیگــر تشــکل یابــی
مهر ۱۴۰۰ ,۱۶
مســتقل کارگــران ،بــا ســنت کارگــران و مبــارزه
کارگــران غریبــه اســت!
مــا در جامعــهای زندگــی مــی کنیــم کــه حــق
تشــکل یابــی مســتقل را جــرم و امنیتــی میداننــد و
رسکــوب تشــکلهای مســتقل را در دســتور دارنــد
و بــا متــام تــوان ،موانعــی در مقابــل ایجــاد تشــکل

یابــی کارگ ـران ایجــاد میکننــد.
از طــرف دیگــر بــا ایجــاد تشــکل هــای وابســته
(حکومتــی ) و تحــت نفــوذ عوامــل رسمایــه ،مبارزه
و خواســتههای کارگـران را بــه کجـراه مــی برنــد و
یــا اعرتاضــات کارگــری را مهــار و بــه نفــع حاکــان
و صاحبــان رسمایــه ســمت و ســو میدهنــد.
طبقــه کارگــر تنهــا بــا اتحــاد و داشــن آگاهــی
طبقاتــی از منافــع خــود در همبســتگی و متشــکل
شــدن اســت کــه تــوان مقابلــه بــا متــام توطئههــای

اطالعیه سندیکای هفت تپه

با نشانیهای زیر با ما تماس بگیرید و نشریات حزب را بخواهید:
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در دوران رسمایــه داری همــه چیــز بــه کاال تبدیــل
مــی شــود ،مقالــه زیــر کــه از ســایت حــزب
کمونیســت (مارکسیســت – لنینســت) اســرالیا
ترجمــه شــده اســت ،حاکــی از ورود رسمایــه بــه
بــازار آب اس ـرالیا جهــت کنــرل و ســود آوری آن
اســت در حالیکــه آب هــای هــر رسزمینــی ثــروت
عمومــی محســوب مــی شــوند .مقالــه زیــر رفتــاری
کــه دولــت اسـرالیا بــا مســئله آب مــی کنــد را زیــر
ســئوال و پــرس و جــو قـرار مــی دهــد .امــا نتیجــه
یکــی اســت
“فــروش افســار گســیخته رودخانــه؛ چگونــه رابــر
بارنز ( )Robber Baronsو ســوداگران والاسرتیت
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بــازار آب اســرالیا را در دســت گرفتنــد" نوشــته
اســکات همیلــن ( )Scott Hamiltonو اســتوارت
کلــز ( )Stuart Kellsمنتــر شــده در ســال 2021
،
کتابــی اســت کــه متــام عالقهمنــدان بــه داســتان
غمبــار حوضــه آبخیــز ماری-دارلیــن (Murray-
 )Darling Basinبایــد بخواننــد.
نویســندگان ایــن کتــاب مــی گوینــد چگونــه بــا
ارزشــرین منبــع آبــی اس ـرالیا بــه قیمــت زیــان و
رضر کشــاورزان و دامــداران ،دیگــر ســاکنان مناطق
آبیــاری ،مــردم بومــی اسـرالیا و محیــط زیســت بــه
دالالن تقدیــم شــد.

از اولیــن روزهــای اواخــر قــرن نوزدهــم کــه طرح و
برنامههــای آبیــاری پایــه گــذاری شــدند ،مالکیــت
و کنــرل آب عمومــی بــوده و حقــوق آب همــواره
بــه مالکیــت زمیــن مرتبــط بــوده اســت .در اوایــل
هــزار و نهصــد و نــود میــادی ،تاثیــر گرفتــه از
اقتصــاد “بــازار آزاد” فریدمــن ( )Friedmanکــه در
اسـرالیا بــازار داغ رقابــت و خصوصــی ســازی را بــه
همـراه داشــت ،حقــوق آب از مالکیــت زمیــن جــدا
شــده و تبدیــل بــه چیــزی قابــل معاملــه و فــروش
شــدند.
در ســال “ ،2004برنامــه ملــی آب” بــازار آب را بــه
عنــوان اب ـزار اولیــه در مدیریــت آب مطــرح کــرد.

